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اإلهداء

ِ
ل َذو ِي ِ
وجدان ِ
الدي
عند هللاِ ويف
كل سوي ...و َ
املقام السامي َ
َ

وي َذو ِي املعروف اجلميل حممد وانيف ...و ِ
لبقية أسريت احلاضرين يف مهجيت دوماً..
ألخ َّ َ
هم ِ
و ِ ٍّ
أجيال َّأم ِة اإلسالم..
حيمل يف صد ِره َّ
لكل مرب ُ
ِ
العمل املتواضع...
أُهدي هذا َ

الباحثة

ج

الشكر والعرفان
احلمد أوالً وآخراً ,ما سار قلمي وومض فكري ,على أن وفقين الختيا ِر
أبعث
الشكر و َ
هلل ُ
َ
الباري أن جيعلَها
عسريها وأعانين على إهنائِها؛
ِ
ُ
أمرهاَّ ,
موضوع الدراسة ,مث َّ
فأسأل َ
وسهل َ
يسَر يل َ
ِ
ِ
ني.
نفعاً
لإلسالم واملسلم َ
ِ
دي الكرمي ِ
ني على كل ما بذاله يف سبيل تربييت وتعليمي ,وكلِي
أرفع
الشكر ملقاِم وال َّ
ومن َمثَّ ُ
َ
إلحساهنما إيل من ُذ أول العم ِر ,فما يل حيلةٌ أمام عظي ِم ِ
فاللهم جا ِزمها
بذِلما َّإال دعائي؛
امتنا ٌن
َّ
ِ َّ
َ
ما جزيت والداً عن و ِ
لده ,و ِ
أط ْل يف عم ِرمها على طاعتِك ومرضاتِك.
أتل جهداً يف عوين ونصحي وتوجيهي ,الدكتورة/
ُمث أتوجهُ ابلشك ِر اجلز ِيل ألستاذيت اليت مل ُ
ِ
املشرفة على دراسيت ,واليت حتلَّت ابلص ِرب واحلِل ِم يف
أماين بنت عبدالقادر بن حممد شعبان,
ِ
إبرشادها ِ
الداريْن.
معامليت ,وأحاطتين
وحرصها؛ ُ
فأسأل هللاَ أن يز َ
يدها فهماً وعلماً ورفعةً يف َ

مبناقشة دراسيت ,و ِ
ِ
كما أشكر السيدات عضوات ِ
ِ
بتقدمي
التكرم
جلنة املناقشة لتفضُّلِهن
ُ
ِ
وخالصة خرب ِاِتن العلمية ,كالً ِمن سعادةِ الدكتورة /وفاء بنت إبراهيم الفريح ,وسعادةِ
ِ
توجيهاِتن
الدكتورة /ليلى بنت عبدهللا العريفي ,وفقهن هللا.
ِ
ِ
ِ
وملحوظاِتم.
توجيهاِتم
االستبانة على
موصول إىل مجي ِع األساتذةِ حمك ِمي
الشكر
ٌ
و ُ

وأتوجه ابلشك ِر اخلاص لألستاذة /مشاعل بنت حممد السليمي ,ر ِ
ِ
ئيسة َوحدةِ ر ِ
األطفال
ايض
ُ
(مبكتب الوسط) لإلشر ِ
روضة القدوةِ
ايض ,واألستاذة /إشراقة الفكي مديرةِ ِ
الرتبوي ِ
مبدينة الر ِ
ِ
اف
كرمهما ِ
ِ
فائق ِ
ِ
ايض على ِ
األهلية ابلر ِ
علي من
وعوهنما ِيل يف توزي ِع
االستبانة ,فكم َّفر َجتَا عين َّ
وهونَتَا َّ
ٍّ
يغمرمها بفضلِه حىت ترضيا.
عسريُ ,
فأسأل هللاَ أن َ
ي اخللوقَ ْ ِ
َّما يل املعونةَ يف توزي ِع
خو َّ
ني حممد وانيف ,الل َذيْ ِن قد َ
افر شكري وامتناين أل َ
وو ُ
ِ
أشكر إخويت وأخوايت وأسريت كافةً على
االستبانة,
فالقلب يبقى َ
ُ
رهني معروفهما .وال أنسى أن َ
ِ
رقيق الدعوات والكلمات .وإىل زمياليت وأساتذيت و ِ
كل َمن أعانين على توزي ِع االستبانة ,أو أسدى
كل ِ
إيل نصحاً ,أو َِلِج بدعوةٍّ
ٍّ
صادقة ,أو علَّمين ..إىل ِ
هؤالء شكري اجلزيل ,وعرفاين ابجلميل,
َّ
َ
خلري ِي الدنيا واآلخرة.
وأدعو هللاَ أن يوف َقهم َ
د

مستخلص الدراسة
 عنوان الدراسة :واقع ممارسة معلمة رايض األطفال ألساليب النيب ﷺ يف معاملة الطفل من وجهة
نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت.

 اسم الباحثة :سامية بنت عبدهللا بن عائض القحطاين.
 املشرف :د .أماين بنت عبدالقادر شعبان
 اجلامعة والكلية :جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية-كلية العلوم االجتماعية-قسم أصول
الرتبية ختصص الرتبية اإلسالمية -اململكة العربية السعودية -الرايض 1437ه2016/م.

 أهداف الدراسة :سعت هذه الدراسة إىل معرفة واقع ممارسة معلمة رايض األطفال ألساليب النيب
ﷺ (اإلميانية والتعبدية ,اخللقية ,النفسية ,الفكرية) يف معاملة الطفل ,والكشف عن أهم املعوقات
اليت حتول دون ممارسة معلمة رايض األطفال ألساليب النيب ﷺ يف معاملة الطفل ,كما سعت إىل
وضع مقرتحات تُعني معلمة الروضة على ممارسة األساليب النبوية يف اجملاالت اإلميانية والتعبدية,
واخللقية ,والنفسية ,والفكرية يف معاملة الطفل.

 منهج الدراسة وأداهتا :اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي (املسحي) ,كما اختذت من
االستبانة أداةً ِلا يف مجع املعلومات.

 جمتمع الدراسة :تكون جمتمع الدراسة من فئتني ,األوىل :املشرفات الرتبوايت لرايض األطفال مبدينة
الرايض ,وبلغ عددهن ( )28مشرفةً ,والفئة الثانية :مديرات الروضات مبدينة الرايض ,وبلغ عددهن
( )466مديرة.
 أبرز نتائج الدراسة:

 أن أبرز األساليب النبوية اإلميانية والتعبدية اليت متارسها معلمة الروضة يف معاملة الطفل
من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت بدرجة عالية جداً ,تتمثل يف أن:
 ِتردد املعلمة مع األطفال بعض سور القرآن الكرمي واألحاديث النبوية املتعلقة ابإلميان
واألخالق.
 ِتلقن املعلمة الطفل املسائل اخلاصة ابلعقيدة (هللا ريب ,حممد نبيي ,اإلسالم ديين,
أركان اإلميان.)... ,
ه

 أن أبرز األساليب النبوية اخللقية اليت متارسها معلمة الروضة يف معاملة الطفل من وجهة
نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت بدرجة عالية جداً ,تتمثل يف أن:
 ِتوجه املعلمة الطفل إىل آداب الطعام يف اإلسالم.
 تذكِر املعلمة الطفل ابالهتمام بنظافة امللبس واجلسم. أن أبرز األساليب النبوية النفسية اليت متارسها معلمة الروضة يف معاملة الطفل من وجهة
نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت بدرجة عالية جداً ,تتمثل يف أن:
 متتدح املعلمة الطفل بشكل مباشر حني ُحيسن الفعل أو القول. ُحت ِمل املعلمة الطفل مسؤو ٍّليات خاصةً ابلصف واجلماعة ,مثل( :قيادة األطفال,
تنظيم األدوات.)... ,
 أن أبرز األساليب النبوية الفكرية اليت متارسها معلمة الروضة يف معاملة الطفل من وجهة
نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت بدرجة عالية جداً ,تتمثل يف أن:
 تستخدم املعلمة األسئلة املثرية للتفكري( :كيف-ملاذا-ماذا) يف حوارها مع الطفل. تستخدم املعلمة أسلوب تَكرار الكلمات واملعلومات واألفعال يف تعليم األطفالوتوجيههم.
 أن أبرز املعوقات اليت حتول دون ممارسة معلمة رايض األطفال ألساليب النيب ﷺ من
وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت ,تتمثل يف:
 قلة الدورات التدريبية اليت تساعد املعلمة على تطوير أدائها. كثرة األطفال يف الصف. كثرة املهام واألعمال اليت تقوم هبا املعلمة داخل الروضة. -تركيز املعلمة على اجلانب التعليمي أكثر من العناية ابجلوانب األخرى.
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 :1-1التمهيد للدراسة:
إن احلمد هلل ذي املن واجلُود ,حنمده ونستعينه ونتوكل عليه ,والصالة والسالم األمتَّان
ِ
األكمالن على مبعوثه حممد ﷺ وعلى آله وصحابته ,أما بعد:
فإن تربية اإلنسان وتعلمه هي عملية دائمة مستمرة يف كل مراحل حياته ,وذلك ملا خصه هللا
سبحانه وتعاىل -من قابلية للتعلم ,وميزه ٍّساد به الكائنات األخرى على األرض ,فمن
بعقل َ
منطلق دميومة الرتبية والتعليم منذ والدة اإلنسان واستمرارها معه ,مل يعُد التعليم حكراً على الكبار
دون الصغار وال العكس أيضاً ,فنجد يف اجملتمعات املتقدمة مؤسسات الرتبية تشمل كافة
األعمار والفئات.
ومن هذه املؤسسات "ما يرعى الطفل من ثالث سنوات حىت السادسة من عمره ,وتسمى
مرحلة رايض األطفال ,وهي مرحلة عمرية خاصة من حيث طبيعة التفكري ونوعه ,وهذا يُضفي
عليها طابعاً خاصاً يوجب أن تتميز بنتائج خاصة مرنة ومفتوحة لتليب احتياجات هذه املرحلة
العمرية وتُشبعها لتحقق النمو املتكامل والشامل واملتوازن لألطفال يف مجيع نواحي حياِتم,
ستوى متاح"(.الراشد وآخرون1426 ,ه ,ص)73
وترتقي بنموهم إىل أفضل م ً
ومرحلة رايض األطفال تعتمد بشكل كبري يف جناحها وحتقيق أهدافها على كفاءة املعلمة
وأهليتها للتعامل مع األطفال؛ فدور املعلمة هو التوجيه ,ومراقبة منو الطفل ,ومساعدته عند
احلاجة لذلك ,كما تقوم بتنظيم البيئة من حوله وجتعلها مليئةً ابخلربات واملثريات اليت حتفزه ليتعلم
بنفسه ,ومساِتا الشخصية اليت تتحلى هبا تؤثر بصورة مباشرة يف تنشئة الطفل ,وعليها تتوقف
تربيته ,والوفاء حباجاته ,وإشباع رغباته ,وتنمية مهاراته ,وتنشئته اجتماعياً وعاطفياً على حنو
سليم ,كما أن ِلا دوراً كبرياً يف بناء عقيدته وإميانه ابهلل تعاىل ,وِتذيب سلوكه ابألساليب الرتبوية
الناجعة.
وال شك أن األساليب الرتبوية اليت متارسها معلمة الروضة مع األطفال ِلا أثر يف شخصياِتم
سواءً يف طفولتهم أو يف مراحل حياِتم املقبلة؛ لذلك ال بد من أن يعتىن بنوعية هذه األساليب,
ودرجة ُّ
متكن املعلمة منها ,وقدرِتا على تطبيقها ابلشكل الصحيح.
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وتتنوع األساليب الرتبوية حبسب ثقافة اجملتمعات ,أو تبعاً آلراء علماء الرتبية واملختصني,
وألننا مسلمون نستقي تربيتنا مببادئها وأساليبها من املنهج الرابين القومي ,الذي نزل به الروح
األمني ,على خري الربية نبينا حممد ﷺ الذي قالت عنه أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها حني
ُسئلت عن ُخلُقهَ [ :كا َن ُخلُ ُقهُ الْ ُق ْرآ َن] (األلباين1408 ,ه ,حديث .)4811 :وقد أثىن هللا سبحانه

وحث املسلمني على التأسي به ,قال تعاىل :ﱫﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
وتعاىل على خلق رسوله الكرميَّ ,

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﱪ (األحزاب.)21 :
كان ﷺ مربياً يهدي الناس ملا فيه صالحهم وفالحهم ,يدِلم على اخلري من األفعال
واألقوال ,ويصدهم عن الشر وأسبابه ,ودوداً ليناً مع الناس ,ال ينفر من ٍّ
معتل ,وال حيتقر فقرياً,
وال يضرب صغرياً ,وال يهني كبرياً .اجتمعت يف شخصه الكرمي مكارم األخالق متوجةً بتعاليم
يسع الناس على ُّ
تعدد مشارهبم ,ويستوعب
احلكيم العليم ,واليت كان نتاجها ٌ
منهج إسالمي رشيد ُ
الزمان ابمتداده ومبا فيه من تغريات وتقلبات.
لذلك ال ميكن االلتفات إىل َمن دون النيب ﷺ وتقدمي آرائهم على فعله وقوله ,وال تربيتهم
على تربيته ,ولو كانوا علماءَ ذاع يف الناس صيتهم .وقد أمر هللا سبحانه وتعاىل عباده ابتباع

الرسول واالقتداء به ,وجعل يف ذلك مثوبةً عظيمةً ,قال تعاىل :ﱫﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﱪ

(آل عمران.)31 :

ٍّ
قبل؛
وقد كان للطفل عند رسول هللا ﷺ حظوة وعناية كما مل يفعل مرب عرفته البشرية من ُ
وشجع مواهبهم ,وعزز ثقتهم بقدراِتم ,كما كان ِ
مؤدابً لسلوكهم,
فقد رعاهم ابحلب والرمحةَّ ,
كل ٍّ
ومهذابً لعاداِتم وطبائعهم ,فهو قدوة ِ
معلم ومر ٍّب يتعامل مع الصغار تربيةً وتعليماً.
إن الرتبية النبوية شاملة لكل نواحي منو الطفل ,تسعى إىل إعداده فرداً صاحلاً يف جمتمعه,
سعيداً ومطمئناً يف نفسه ,لديه القدرة على اإلنتاج واإلبداع ,فمن واجب معلمة رايض األطفال
أن تطبق مبادئ النيب ﷺ ,وتنتهج أساليبه وتتقنها؛ حىت تصبح مسةً شخصيةً ال تفارقها يف
املواقف الرتبوية ,فتمارسها دون تكلُّف أو تذبذب وإغفال؛ ألنه يف حال استُعيض عن النهج
النبوي أبساليب أخرى وكانت خمالفةً ملا جاءت به الشريعة اإلسالمية قد يتعرض منو الطفل
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للقصور يف أحد جوانبه ,أو يف أكثر من جانب ,وسيلحق الضرر ابقي مراحل عمره؛ لكون
مرحلة رايض األطفال مرحلةَ ٍّ
بناء وأتسيس.
 :2-1التعريف مبوضوع الدراسة:
تعد السنوات األوىل من حياة الطفل حامسةً يف تشكيل املالمح األساسية لشخصيته,
يُستشف منها مالمح مستقبله؛ فهي مرحلة النمو العقلي والنضج االجتماعي السريع ,ومرحلة
وضع األساس لتكوين امليول واالجتاهات ,ومتتد آاثرها لسنوات طويلة يف حياة الفرد.
(حممود1428,ه,ص )121واعترب اخلرباء واملختصون يف الطفولة ,أن الرتبية املبكرة مطلب
ضروري إلعداد األطفال للمستقبل ,كما يعتربوهنا السبيل الوحيد املتاح إلكساب األطفال
اخلصائص والسمات الالزمة إلنسان القرن احلادي والعشرين؛ ليتمكن من العيش فيه على قدر
من التوافق والتنافس( .ليلى كرم الدين1428,ه,ص-69ص)70
ويف ظل العوملة الثقافية اليت يعيشها العامل املعاصر يشهد اجملتمع كثري من التغريات والتطورات
اليت دشنتها ظاهرة العوملة بشقيها النافع والضار؛ فإن واقع احلال يفرض على أنظمتنا التعليمية
العديد من التحدايت ملواكبة هذه التغريات ومواجهة الغزو الفكري مبا يتماشى مع ثوابت ومبادئ
ديننا اإلسالمي احلنيف ,وهويتنا املتميزة ,وقيمنا األصيلة( .أبو عراد2005 ,م ,ص)214-213
ويؤكد أبو عراد (2005م ,ص )227 -226على املكانة الرفيعة اليت حيظى هبا املعلم يف
تراثنا اإلسالمي ودوره األساسي يف العملية التعليمية والرتبوية بصورة ال يعوضها أي عنصر آخر
من عناصرها املختلفة؛ لذلك عليه أن يسعى جاهداً ملواجهة حتدايت العوملة املعاصرة من خالل
اعتزازه هبويته اإلسالمية املميزة ,ومن مث احلرص على أتصيلها لدى طالبه وغرسها يف نفوسهم,
وتربيتهم على املبادئ والقيم اإلسالمية املستمدة من مصادر ديننا احلنيف ,بطريقة متفقة مع
وجهة النظر اإلسالمية.
واملعلمة عند سعيها لتحقيق أهداف الرتبية اإلسالمية يف تربية الطفل املسلم النافع لنفسه
وأمته وتعزيز هويته اإلسالمية ,هي حباجة ألساليب تربوية تعينها على حتقيق هذه األهداف
(طرابيشي1429 ,ه ,ص ,)4وهذه األساليب البد وأن تكون انبعة عن العقيدة اإلسالمية أو
متفقة معها.
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وقد أظهرت دراسة نوال (1423ه ,ص )45-44اليت أجريت يف العاصمة املقدسة حاجة
معلمات رايض األطفال إىل دورات تدريبية يف أساليب معاملة األطفال وتوجيه سلوكهم ,كما
أكدت أن برامج إعداد املعلمات حباجة إىل التحسني؛ كوهنا غري كافية لتزود املعلمات أبساليب
تعامل تربوية إسالمية ليوظفنها يف التعلم من خالل األنشطة اليومية.
ُ
وابعتبار أن السرية النبوية هي مصدر التشريع الثاين يف ديننا اإلسالمي؛ فإن األساليب
الرتبوية النبوية هي ذات األولوية يف سلوكها وتطبيقها مع الطفل؛ لكوهنا ذات آاثر واضحة يف
إعداد النشء وتفجري طاقاِتم ,وقدح زاند مواهبهم ,وصبغهم صبغة إسالمية خالصة ,وانشئة
الصحابة -رضي هللا عنهم -خري دليل على ذلك.
حيث يؤكد طرابيشي (1429ه ,ص )6على "ضرورة الرتكيز على استخدام األساليب
الرتبوية اليت مارسها الرسول ﷺ مع األطفال؛ لتأثريها الواضح يف تنمية جوانب شخصية الطفل,
وألنه قدوة كل ٍّ
مرب مسلم ,".ويشري العلوي (1431ه ,ص )7إىل ضرورة إعداد معلمي رايض
األطفال واملرحلة االبتدائية إعداداً يؤهلهم ملعرفة كيفية التخاطب مع األطفال وسلوك الطريقة
النبوية يف ذلك.
"وملا كانت معلمة الروضة هي حمور االرتكاز يف ختطيط وتنفيذ وتقومي وإدارة جوانب العملية
التعليمية ,كما تعترب هي عني اجملتمع الواعية واخلبرية والراعية ألطفاله يف هذه املرحلة املهمة من
أعمارهم" (فرماوي2008,م,ص .)781وأساليبها الرتبوية اليت متارسها مع األطفال وطرق
تفاعلها معهم تعترب من املمارسات التعليمية اليت جتري داخل الروضة ,واليت ميكن قياسها لدى
املعلمة من حيث درجة ممارستها ,والتعرف على نوعيتها ,ومدى موافقتها لألساليب النبوية يف
معاملة الطفل ؛ فإن هذه الدراسة تسعى إىل استطالع واقع ممارسة معلمة الروضة ألساليب النيب
ﷺ اإلميانية والتعبدية ,واخلُلُقية ,والنفسية ,والفكرية ,يف معاملة األطفال من حيث كمها ونوعها,
واستكشاف أهم املعوقات اليت حتول دون ممارستها ,وأبرز املقرتحات اليت ميكن أن تسهم يف
تفعيل ممارسة املعلمة ِلذه األساليب.
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 :3-1أسئلة الدراسة:
ميكن حتديد السؤال الرئيس للدراسة يف اآليت:
 ما واقع ممارسة معلمة رايض األطفال ألساليب النيب ﷺ يف معاملة الطفل من وجهة نظراملديرات واملشرفات الرتبوايت؟
ومن هذا السؤال تتفرع األسئلة التالية:
تعام َل هبا النيب ﷺ
 -1ما واقع ممارسة معلمة رايض األطفال لألساليب اإلميانية والتعبدية اليت َ
مع الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت؟
تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل
 -2ما واقع ممارسة معلمة رايض األطفال لألساليب اخللقية اليت َ
من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت؟
تعام َل هبا النيب ﷺ مع
 -3ما واقع ممارسة معلمة رايض األطفال لألساليب النفسية اليت َ
الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت؟
تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل
 -4ما واقع ممارسة معلمة رايض األطفال لألساليب الفكرية اليت َ
من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت؟
 -5ما أبرز املعوقات اليت حتول دون ممارسة معلمة رايض األطفال ألساليب النيب ﷺ يف
معاملة الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت؟
 -6ما أهم املقرتحات اليت تراها املديرات واملشرفات الرتبوايت لتفعيل ممارسة معلمة الروضة
ألساليب النيب ﷺ؟
 :4-1أهداف الدراسة:
اِلدف الرئيس:
 التعرف على واقع ممارسة معلمة رايض األطفال ألساليب النيب ﷺ يف معاملة الطفل من
وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت.
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وتندرج حتته األهداف الفرعية التالية:
تعام َل هبا
 -1التعرف على واقع ممارسة معلمة رايض األطفال لألساليب اإلميانية والتعبدية اليت َ
النيب ﷺ مع الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت.
تعام َل هبا النيب ﷺ
 -2التعرف على واقع ممارسة معلمة رايض األطفال لألساليب اخللقية اليت َ
مع الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت.
تعام َل هبا النيب ﷺ
 -3التعرف على واقع ممارسة معلمة رايض األطفال لألساليب النفسية اليت َ
مع الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت.
تعام َل هبا النيب ﷺ
 -4التعرف على واقع ممارسة معلمة رايض األطفال لألساليب الفكرية اليت َ
مع الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت.
 -5التعرف على أبرز املعوقات اليت حتول دون ممارسة معلمة رايض األطفال ألساليب النيب ﷺ
يف معاملة الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت.
 -6التعرف على أهم املقرتحات اليت تراها املديرات واملشرفات الرتبوايت لتفعيل ممارسة معلمة
الروضة ألساليب النيب ﷺ يف اجملاالت اإلميانية والتعبدية ,واخللقية ,والنفسية ,والفكرية.
 :5-1أمهية الدراسة:
أمهية هذه الدراسة انبعة من أمهية ومكانة النيب ﷺ يف العقيدة اإلسالمية والتشريع
اإلسالمي .وقد انلت السرية النبوية بتنوع جماالِتا اهتمام املفكرين والباحثني ,الذين مل أيلوا جهداً
يف استظهار مضامينها واستخراج درها ,جمتهدين يف إظهار أمهيتها ومالءمتها حلل مشكالت
الواقع ,وحتقيق طموحات األمة صيانةً ِلا من التخبط والوقوع يف التقليد األعمى.
وقد اختارت الباحثة هذا املوضوع لعدة أسباب:
ومقتنع بضرورة اتباع منهج النيب ﷺ ,وخيشى احليد
 كأي مسلم حيمل هم جيل األمة القادم,ٍّ
عن طريقته يف تربية النشء ,واالجنراف مع االنفتاح العاملي والغزو الفكري ,فتغيب الصبغة
اإلسالمية عن ممارسات املعلمة على وجه اخلصوص ,اليت هي مبثابة الباذرة األوىل لغراس األمة
بصفة أكادميية وعلمية ,إذا ما تغيب عن ممارساِتا التقييم والتنقيح.
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 مالحظة الباحثة كثرة الدراسات النظرية اليت تناولت األساليب النبوية ,إال أن دراسة الواقعظ بدراسات كافية حسب علم الباحثة,
ومدى تطبيق تلك األساليب يف املؤسسات الرتبوية مل حت َ
رغم أن جمموعةً من الدراسات أوصت بدراسة مدى تطبيق األساليب الرتبوية النبوية من قِبل
املعلمني يف خمتلف املراحل التعليمية ,منها :دراسة الغامدي (1430ه) اليت أوصى فيها إبجراء
دراسة ميدانية ِتدف إىل مدى استخدام معلمي املرحلة االبتدائية لألساليب النبوية يف معاجلة
أخطاء الطفل ,ودراسة العلوي (1431ه) إذ وصى إبجراء دراسة تطبيقية ملدى تضمن مناهج
رايض األطفال واملراحل االبتدائية ملنهجية خطاب النيب ﷺ فيما خيص األهداف والطرق
واألساليب احملققة ِلا؛ فجاءت الدراسة احلالية سداً جلزء يسري ِلذه الثغرة ,إبذن هللا.
 مالحظة الباحثة أن الدراسات التطبيقية احلديثة يف مرحلة رايض األطفال قد تناولت غرسالقيم اإلسالمية وأساليب النيب ﷺ بصورة منفردة؛ حيث ختصص كل دراسة تركيزها ابلبحث يف
قيمة إسالمية أو أسلوب نبوي واحد ,يف حني أن الدراسات الشاملة والعامة قد يكون امليدان
ٍّ
أسلوب ٍّ
نبوي سواء
الرتبوي يف حاجة ِلا .لذا اهتمت الدراسة احلالية أن تكون شاملةً ألكثر من
أكانت األساليب النبوية لرتبية الطفل وغرس عدة قيم يف نفسه ,أو ملعاجلة أخطائه ,أو لرعاية منوه
وتلبية احتياجاته ,أو لتنمية قدراته وملكاته.
ومن هنا ميكن تقسيم أمهية هذه الدراسة إىل جانبني:
أوالً :األمهية النظرية:
 قلة الدراسات والبحوث املعنية بدراسة واقع تطبيق األساليب النبوية من قبل معلمة رايضاألطفال يف تربية الطفل.
 قد تليب هبذه الدراسة ولو جزءاً يسرياً من حاجة املربني إىل أساليب تربوية إسالمية ال شرقية والغربية.
 قد تسهم يف إثراء املكتبة الرتبوية حبصيلة من النتائج والتوصيات اليت ستفتح اجملال أمامالبحوث والدراسات األخرى.
 قد تُعني هذه الدراسة األسرة يف كيفية التعامل مع الطفل يف النواحي اإلميانية والتعبدية,واخللقية ,والنفسية ,والفكرية وفقاً للطريقة احملمدية.
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اثنياً :األمهية التطبيقية:

 تقدمي بعض التوصيات واملقرتحات اليت قد تساعد معلمة الروضة يف تفعيل ممارسة أساليبالنيب ﷺ يف النواحي اإلميانية والتعبدية ,واخللقية ,والنفسية ,والفكرية.
 قد تفيد نتائج هذه الدراسة الرتبويني يف حتسني مرحلة رايض األطفال وصبغها صبغةً إسالميةًخالصةً؛ مما يعزز اِلوية اإلسالمية يف نفوس األطفال.
 قد تساعد نتائج هذه الدراسة وزارة التعليم واجلامعات على تطوير برامج إعداد املعلمات,وتطوير املناهج الرتبوية.
 :6-1حدود الدراسة:
متثلت حدود الدراسة فيما يلي:

 احلدود املوضوعية:

اقتصرت هذه الدراسة على معرفة واقع ممارسة معلمة رايض األطفال لألساليب اإلميانية
تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل من وجهة نظر
والتعبدية ,واخللقية ,والنفسية ,والفكرية اليت َ
املديرات واملشرفات الرتبوايت ,ومعرفة املعوقات اليت تعوق تطبيق معلمة الروضة ألساليب النيب
ﷺ من وجهة نظر عينة الدراسة ,ومعرفة املقرتحات اليت تُفعِل ممارسة معلمة رايض األطفال
تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل.
لألساليب اليت َ

 احلدود الزمانية:

طبقت الدراسة يف الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي (1437/1436ه ).

 احلدود املكانية:

يقتصر البحث على روضات التعليم العام (احلكومية واألهلية) اليت تشرف عليها وزارة التعليم
مبدينة الرايض.
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 :7-1مصطلحات الدراسة:
 رايض األطفال:الروضةُ :األرض ذات اخلضرة ,كما تعين البستان احلسن ,وهي املوضع جيتمع إليه
 لغةًْ :املاء ويكثر نبته( .ابن منظور1414 ,ه,ج,7ص )163
أي أن الروضة تعين البستان أو البقعة اخلضراء اليت جيد فيها الطفل راحته ومتعته مع
أصدقائه ومن ُهم يف مثل سنه( .عدس1422,ه,ص)62

 اصطالحاً" :مراكز متهيدية للمرحلة االبتدائية ,واخلربات الرتبوية املقدمة فيها أكثر تنظيماًمن خربات دور احلضانة .وتقبل األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني الرابعة والسادسة .ويف هذه
الفرتة من النمو يتكون لدى األطفال اهتمام بكثري من األمور احليوية ابلنسبة إليهم ,مثل :اللعب
املنظم ,وبعض امليول حنو القراءة والكتابة واحلساب .ويؤدي التشجيع الذي جيده األطفال ممن
حوِلم يف رايض األطفال دوراً مهماً يف تعويدهم على العمل الفردي واجلماعي والنشاط التعليمي
الذي تتطلبه املرحلة االبتدائية"( .السنبل ,اخلطيب ,متويل ,عبداجلواد1429 ,ه ,ص)130
 التعريف اإلجرائي لرايض األطفال :تعرفها الباحثة أبهنا :مؤسسات تربوية اجتماعيةِ ,لافلسفتها وأسسها وأساليبها وطرقها اليت تستند إىل مبادئ علمية .يلتحق هبا األطفال ما بني سن
الثالثة كحد أدىن ,والسابعة كحد أقصى ,وهذه الفرتة تقابل مرحلة الطفولة املبكرة يف ُسلم النمو
اإلنساين .تسعى إىل حتقيق النمو الشامل املتكامل يف مجيع النواحي من خالل الرعاية املنظمة
واِلادفة .ترعى مواهب األطفال ِ
وتنمي حواسهم من خالل اللعب والنشاط احلر واملنظم ,كما
تقوم بتعزيز قدراِتم .وتقدم لألطفال اخلربات التعليمية واالجتماعية لتهيئتهم لاللتحاق ابملرحلة
االبتدائية.
 األساليب الرتبوية:لوب
لوب .وكل طريق ممتد فهو أ ٌ
ُس ٌ
ُسلوب .قال :واأل ْ
 لغةً :يقال للسطر من النخيل :أ ُْس ُ
وب ,ابلضم :ال َف ُّن( .ابن منظور1414,ه,ص)473
ب .واأل ْ
ُسلُ ُ
الطريق ,والوجهُ ,وامل ْذ َه ُ
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واألسلوب يف املعجم الفلسفي :قد يطلق األسلوب يف األخالق وعلم االجتماع على املنهج الذي
يسلكه األفراد واجلماعات يف أعماِلم( .صليبا1982,م,ص)81
 -اصطالحاً :يعرف احلازمي (1420ه  ,ص )375األساليب الرتبوية أبهنا" :الطرق الرتبوية

اليت يستخدمها املريب لتنشئة املرتيب التنشئة الصاحلة".

 التعريف اإلجرائي لألساليب الرتبوية :الطرق الرتبوية اليت استخدمها النيب ﷺ لرتبيةاألطفال تربيةً متكاملةً شاملةً جلوانب الشخصية؛ هبدف تعديل السلوك ,وتنمية القدرات ,وغرس
القيم وفق تعاليم الدين اإلسالمي.
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الفصل الثاين
اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار املفهومي والدراسات السابقة
 :1-2اإلطار املفهومي
 :1-1-2املبحث األول :مرحلة رايض األطفال
 :2-1-2املبحث الثاين :اخلصائص املهنية ملعلمة رايض األطفال
 :3-1-2املبحث الثالث :األساليب النبوية يف معاملة الطفل
 :2-2الدراسات السابقة
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متهيد:
بع د أن ض وض ع اخلط وط الرئيس ة ملاهي ة الدراس ة يف الفص ل الس ابق وتبي ان حيثي ات ه ذه
الدراس ة ,وبع د التعري ف مبوض وع الدراس ة وأمهيت ه يف بن اء جي ل عل ى اِل دي النب وي الك رمي ,جي ل
يتحل ى ابالس تقامة واإلنتاجي ة إلعم ار األرض ,وكم ا ح ددت أه داف الدراس ة ال يت متثل ت يف
التعرف عل ى واق ع ممارس ة معلم ة رايض األطف ال ألس اليب الن يب ﷺ يف معامل ة الطف ل ,وبع د أن
ض رسم حدود الدراسة اليت سوف تقتصر عليها ,سيعرض يف هذا الفصل أدبيات البحث بشكل
مفصل.
حيث سيتم التطرق ملرحلة رايض األطفال من حيث مفه وم املرحل ة ,ومفه وم طف ل الروض ة,
وأهداف مرحلة رايض األطفال .مع ذكر أمهيتها للطفل يف سبيل تنميته ,وخصائص طف ل رايض
األطفال النمائية يف اجملاالت االنفعالية واجلسمية احلركية ,واالجتماعية والعقلي ة املعرفي ة ,واللغوي ة.
كم ا يس تعرض ه ذا الفص ل معلم ة رايض األطف ال م ن حي ث خصائص ها يف اجمل ال النفس ي
واالجتماعي ,والعقلي واملعريف ,ويف اجملال اجلسمي واخللقي للمعلمة .ودوره ا جت اه الطف ل كممثل ة
للمجتمع ,وكمساعدة لعملية منو الطفل ,وكمديرة وموجهة لعلمية التعلم ,وكقناة وصل بني املنزل
والروضة .كما يتناول هذا الفصل أساليب تعامل املعلمة داخ ل الروض ة م ع األطف ال ,مث االنتق ال
لالس تعراض ابلش رح أب رز أس اليب الرس ول ﷺ ال يت تعام ل هب ا م ع األطف ال يف اجمل االت اإلمياني ة
والتعبدي ة ,واخللقي ة ,والنفس ية والفكري ة ,وأخ رياً س تعرض الدراس ات الس ابقة لتبي ان م دى تالقيه ا
مع الدراسة احلالية وما استفيد منها.

13

 :1-2اإلطار املفهومي
 1-1-2املبحث األول :مرحلة رايض األطفال
 :1-1-1-2مفهوم رايض األطفال
 :2-1-1-2أهداف مرحلة رايض األطفال
 :3-1-1-2أمهية مرحلة رايض األطفال
 :4-1-1-2خصائص منو طفل مرحلة الروضة

14

 :1-1-2املبحث األول :مرحلة رايض األطفال
متهيد:
يتناول هذا املبحث ابلشرح مفهوم رايض األطفال واملقصود بطفل الروضة ,كما ستُحدد يف
هذا املبحث أهداف مرحلة الروضة اليت تسعى إىل حتقيقها يف الطفل امللتحق هبا ,وإبراز أمهيتها
للمجتمع واألسرة والفرد ,مع ٍّ
ذكر ألبرز اخلصائص اليت ترسم مالمح منو طفل الروضة.
 :1-1-1-2مفهوم رايض األطفال:
تعرف صفاء حممد (2009م,ص )6رايض األطفال أبهن ا" :مؤسس ات تربوي ة تعليمي ة ترع ى
األطف ال يف مرحل ة الس نوات ال ثالث ,وتس بق التعل يم االبت دائي ,وتق دم لألطف ال رعاي ةً هادف ةً ِل ا
فلسفتها وأسسها وأساليبها".
وتص ف أم ل خل ف (1426ه ,ص )169رايض األطف ال أبهن ا :مؤسس ات تق وم ب دور
اجتماعي ,فضالً عن دورها الرتبوي ,وتقبَل األطفال ما بني الرابعة والسادسة م ن العم ر ,وتس عى
إىل حتقي ق النم و املتكام ل للطف ل م ن خ الل ممارس ة األنش طة وال ربامج اِلادف ة ال يت توفره ا ل ه
الروضة ,واملتصلة اتصاالً وثيقاً حبياته.
"رايض األطفال هي تلك املؤسس ات الرتبوي ة االجتماعي ة ال يت يلتح ق هب ا األطف ال يف الس ن
م ا ب ني الثالث ة والسادس ة م ن العم ر ,وتُع رف مب دارس احلض انة ,ويتض من ب رانمج رايض األطف ال
التنمي ة الش املة حل واس الطف ل وقدرات ه ومهارات ه وميول ه واجتاهات ه ,ومتكين ه م ن املب ادئ األوىل م ن
أج ل تربي ة ص حية وعقلي ة وأخالقي ة وديني ة واجتماعي ة متكامل ة ,وك ذلك إع داده ملرحل ة املدرس ة
االبتدائية بتدريبه وِتيئته لعملية القراءة والكتابة"( .مراد وحممود,1998,ص)191
وتع رف راني ا اجلم ال (1435ه,ص" )35رايض األطف ال أبهن ا :مؤسس ات تربوي ة تعليمي ة
ترع ى األطف ال يف املرحل ة الس نية م ن ث الث أو أرب ع س نوات ح ىت س ن السادس ة أو الس ابعة,
وتس بق املرحل ة االبتدائي ة أو التعل يم األساس ي ,وتق دم رايض األطف ال رعاي ة منظم ة هادف ة حم ددة
املعاملِ ,لا فلسفتها وأسسها وأساليبها وطرقها اليت تستند إىل مبادئ علمية".
وت رى مض اوي الراش د (1426ه ,ص" : )73أن رايض األطف ال مرحل ة عمري ة خاص ة م ن
حيث طبيعة التفكري ونوعه ,وهذا يضفي عليها طابعاً خاصاً يوجب أن تتميز بنتائج خاصة مرنة
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ومفتوحة؛ لتليب احتياجات هذه املرحلة العمرية وتُشبعها لتحقق النمو املتكامل والش امل واملت وازن
مستوى متاح".
لألطفال يف مجيع نواحي حياِتم ,وترتقي بنموهم إىل أفضل ً
وه ي "مؤسس ة تربوي ة اجتماعي ة ِت دف إىل حتقي ق النم و املتكام ل املت وازن لألطف ال مي ع
أنواع ه اجلس مية منه ا والعقلي ة والنفس ية واالجتماعي ة ,ابإلض افة إىل تعزي ز ق دراِتم وم واهبهم
املختلفة عن طريق اللعب والنشاط احلر ,يطلق هذا االسم يف معظم دول الع امل عل ى ك ل مؤسس ة
تربوية تقوم على هذا اِلدف ,وتسعى لبلوغه والوصول إليه"( .عدس1422,ه,ص)62
وقد جاء يف وثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية مفهوم رايض األطفال ك اآليت:
متث ل ُدور احلض انة ورايض األطف ال املرحل ة األولي ة م ن مراح ل الرتبي ة ,وتتمي ز ابلرف ق يف معامل ة
الطفولة وتوجيهها .وهي ِتي ئ ابلتنش ئة الص احلة املبك رة الطف َل الس تقبال أدوار احلي اة التالي ة عل ى
أساس سليم( .وزارة املعارف1416,ه,سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية,ص)15
تستخلص الباحثة مما سبق أن رايض األطفال:
 -1مؤسس ات تربوي ة اجتماعي ة ِل ا فلس فتها وأسس ها وأس اليبها وطرقه ا ال يت تس تند إىل مب ادئ
علمية.
 -2يلتحق هبا األطفال ما بني سن الثالثة كحد أدىن ,والسابعة كح د أقص ى ,وه ذه الف رتة تقاب ل
مرحلة الطفولة املبكرة يف ُسلم النمو اإلنساين.
 -3تسعى إىل حتقيق النمو الشامل املتكامل يف مجيع النواحي من خالل الرعاية املنظمة واِلادفة.
 -4ترع ى مواه ب األطف ال وتنم ي حواس هم م ن خ الل اللع ب والنش اط احل ر وامل نظم ,كم ا تق وم
بتعزيز قدراِتم.
 -5تقدم لألطفال اخلربات التعليمية واالجتماعية لتهيئتهم لاللتحاق ابملرحلة االبتدائية.
طفل الروضة:
ميكن تعريف طفل الروضة أبنه " :إنسان يتمتع بكل اخلصائص اإلنسانية ولكنه خيتلف عن
اإلنس ان الب الغ يف كون ه يتمي ز ابلتمرك ز ح ول ذات ه ,وأن ه فض ويل وحم ب لإلس تطالع ,س ريع املل ل,
يعتم د عل ى حواس ه يف إكتس اب اخل ربات وامله ارات ,خي ايل وانفعاالت ه متقلب ة ,س ريع النم و كث ري
احلرك ة ,حم ب للتغي ري ,حم ب للع ب ,خمل ص يف حمبت ه ل خ رين ,حم ب
للتقليد(.اخلراز1998,م,ص)939
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وتن وه م ىن ج اد (2005م,ص )26إىل أن التعريف ات ال يت تناول ت طف ل ال رايض ُجت ِم ع عل ى
أن ه ذل ك الطف ل ال ذي مل يلتح ق بع ُد ابلص ف األول االبت دائي ,ولكن ه يف س ن مقارب ة لاللتح اق
ب ه .وِم ن َمث ختتل ف التعريف ات ح ول احل د األعل ى لس ن م ا قب ل املدرس ة تبع اً لس ن اإلل زام بك ل
دولة ,والذي حتدده لدخول املدرسة االبتدائية .وهو يرتاوح بني اخلامس ة والس ابعة .ولك ن الش ائع
املتعارف عليه أن سن السادسة هو السن املناس بة لاللتح اق ابملدرس ة االبتدائي ة .أم ا احل د األدىن
لسن طفل الروض ة فه و م ن ث الث أو أرب ع س نوات .وي ذهب كث ري م ن الرتب ويني إىل تعري ف طف ل
الرايض ,ليس على أساس العمر ال زمين ومفه وم اإلع داد للمدرس ة االبتدائي ة فق ط ,ولك ن يعرفون ه
ب ذلك الطف ل الق ادر عل ى تك وين عالق ات خ ارج اإلط ار الض يق لألس رة ,والق ادر عل ى اكتس اب
مي ول س لوكية مس تقلة ,وه و ب ذلك يب دأ عملي ة إدراك ي تعلم خالِل ا كي ف يع يش مب ا لدي ه م ن
خص ائص نفس ية واجتماعي ة س بق ل ه اكتس اهبا م ن الرتبي ة األس رية ,أو م ن املؤسس ات الرتبوي ة
واالجتماعي ة ,مث ل دور احلض انة وغريه ا .طبق اً ِل ذا املفه وم يع رف طف ل الروض ة ك ذلك مب ا لدي ه
من قدرات واستعدادات ومستوى ٍّ
منو جسمي وعقلي معريف واجتماعي انفعايل مييزه عن األطفال
يف مراحل النمو األخرى.
 :2-1-1-2أهداف مرحلة رايض األطفال:
يف ضوء املكانة فائقة األمهية ملرحلة الطفولة املبكرة ,ترتكز الرتبية فيها ,وم ن منظ ور تك املي
ارتقائي ,على عدة أهداف (الببالوي2012,م,ص)19؛ حيث ِتدف بشكل ع ام إىل مس اعدة
طفل الروضة عل ى حتقي ق التنمي ة الش املة واملتكامل ة يف اجمل االت الديني ة والعقلي ة والبدني ة واحلركي ة
والوجدانية واالجتماعية( .خلف1426,ه,ص )170
وت رتبط أه داف مرحل ة رايض األطف ال حباج ات النم و ومطالب ه يف تل ك املرحل ة ,ال يت ينبغ ي
تلبيته ا وحتقيقه ا بنج اح إابن تل ك الس نوات قب ل مواجه ة حت دايت النقل ة إىل املرحل ة التالي ة-
االلتحاق ابملدرسة االبتدائية ,-وينبغي على اآلابء واملعلمني والكبار عامةً مساعدة األطفال على
حتقيق النمو األمثل ِلم( .الببالوي2012,م,ص )19وقد جاءت أهداف مرحل ة رايض األطف ال
يف وثيقة سياسة التعليم يف اململك ة العربي ة الس عودية (وزارة املع ارف1416,ه ,سياس ة التعل يم يف
اململكة العربية السعودية,ص )16-15على النحو التايل:
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" -1ص يانة فِط رة الطف ل ورعاي ة من وه اخلُلق ي والعقل ي واجلس مي يف ظ روف طبيعي ة س وية جل و
األسرة ,متجاوبة مع مقتضيات اإلسالم.
 -2تكوين االجتاه الديين القائم على التوحيد ,املطابق للفطرة.
 -3أخ ذ الطف ل لداب الس لوك ,وتيس ري امتصاص ه الفض ائل اإلس المية واالجتاه ات الص احلة
بوجود أسوةٍّ حسنة ,وقدوةٍّ حمب ٍّبة أمام الطفل.
 -4إي الف الطف ل اجل و املدرس ي ,وِتيئت ه للحي اة املدرس ية ,ونقل ه برف ق م ن (الذاتي ة املركزي ة) إىل
احلياة االجتماعية املشرتكة مع أترابه.
 -5تزويده بثروة م ن التع ابري الص حيحة واألساس يات امليس رة ,واملعلوم ات املناس بة لس نه واملتص لة
مبا حييط به.
 -6تدريب الطفل على املهارات احلركية ,وتعويده العادات الصحيحة ,وتربية حواسه ومترينه على
حسن استخدامها.
وتعه د ذوق ه اجلم ايل ,وإفح ة الفرص ة أم ام حيويت ه لالنط الق
 -7تش جيع نش اطه االبتك اريُّ ,
املوجه.
 -8الوفاء حباجات الطفولة ,وإسعاد الطفل وِتذيبه يف غري تدليل وال إرهاق.
 -9الت يقظ حلماي ة األطف ال م ن األخط ار ,وع الج ب وادر الس لوك غ ري الس وي ل ديهم ,وحس ن
املواجه ة ملش كالت الطفول ة"( .وزارة املع ارف1416,ه ,سياس ة التعل يم يف اململك ة العربي ة
السعودية,ص)16-15
ت رى الباحث ة أن أه داف رايض األطف ال -حس ب م ا ج اءت يف وثيق ة سياس ة التعل يم-
مص اغةٌ بص ورة خمتص رة ومقتض بة ل ت جوان ب من و الطف ل كاف ةً ,فتطرق ت جلوان ب النم و
األخالقي ة والعقلي ة واجلس مية والديني ة واالجتماعي ة والنفس ية واللغوي ة واحلركي ة واالبتكاري ة
واجلمالية ,كما اهتمت ابجلانبني :الوقائي ,والعالجي معاً ,وراعت أن توافق تربية الطف ل يف ه ذه
املرحلة الشريعة اإلسالمية.
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 :3-1-1-2أمهية مرحلة رايض األطفال:
"يرج ع االهتم ام املتزاي د مبرحل ة الطفول ة املبك رة -عل ى املس تويني :الع املي ,واحملل ي -إىل جمم وعتني م ن

العوامل ,األوىل ه ي نت ائج جمموع ة م ن عل وم ال نفس واالجتم اع والرتبي ة والفس يولوجيا ,وخاص ة جم ال دراس ات
من و امل خ البش ري ال يت أك دت أمهي ة االس تثمار يف ه ذه املرحل ة م ن عم ر الطف ل ,م ن حي ث أتثريه ا املباش ر يف
حياته منذ امليالد وحىت سن مخس سنوات ,وكذلك أتثريها على املدى املتوسط يف سن املدرسة ,وعلى امل دى
البعي د عن دما يص بح األطف ال راش دين فت ؤثر يف ف رص احلي اة والعم ل أم امهم .واجملموع ة الثاني ة م ن العوام ل
ترج ع إىل الظ روف والق وى السياس ية العاملي ة واحمللي ة ال يت جعل ت م ن ه ذه املرحل ة املبك رة موض وعاً لع دد م ن
الواثئ ق الدولي ة ال يت تؤك د عل ى ح ق األطف ال يف خمتل ف أش كال العناي ة والرعاي ة؛ لتحقي ق النم و األمث ل ِل م,
واس تمراره يف املس تقبل حرص اً عل ى تنمي ة م ا يس مى بنواف ذ املعرف ة وع دم ت دهورها ,والقض اء عليه ا نتيج ة

اإلمهال"( .دايب2007,م,ص)758

وميكن أن حتدد أمهية هذه املرحلة يف النقاط التالية:
 -1بداية تربوية س ليمة :تعت رب مرحل ة رايض األطف ال تكمل ةً وامت داداً ملرحل ة اجلن ني ,فه ي مرحل ة
ْقبلية ملا يتلوها من مراحل ,أي أهنا أوىل مراح ل النم و ال يت ترتك ز عليه ا حي اة الف رد م ن امله د إىل
اللح د ,ف إذا اعت ين برتبيت ه يف الس نوات الس بع األوىل اكتس ب خ ربات تربوي ة ت ؤدي إىل مزي د م ن
اخلربات الرتبوية األخرى ,واليت يكون ِلا أثر عميق يف تشكيله( .ش ومان1428,ه,ص )15كم ا
أن مرحلة رايض األطفال هي "الركيزة األوىل لتأسيس القاعدة األساس ية للتعل يم الع ام واالس تعداد
النفس ي والب دين والعقل ي" (حمم ود1425,ه,ص" ,)22وق د أك د ع امل ال نفس (بل وم) أن م ا
يق ارب  %50م ن من و اإلنس ان العقل ي ي تم فيم ا ب ني امل يالد والع ام الراب ع ,و %30من ه ي تم فيم ا
بني أربع ومث اين س نوات ,و %20م ن النم و العقل ي ي تم فيم ا ب ني الع ام الث امن والس ابع عش ر م ن
حي اة اإلنس ان ,أي أن م ا يق ارب م ن  %80م ن النم و العقل ي ي تم بص ورة هنائي ة خ الل ف رتة
الطفول ة املبك رة" (الراش د وآخ رون1426,ه ,ص ,)13وه ذا م ا جيع ل ه ذه املرحل ة يف غاي ة
األمهية.
 -2بيئ ة تعويض ية للبيئ ة األس رية :تتمي ز مرحل ة الطفول ة ابلنش اط الكب ري والنم و اجلس مي الس ريع,
والبيئ ة هن ا تلع ب دوراً مهم اً وحساس اً يف تك وين شخص ية الطف ل ,ف إذا ت وافرت البيئ ة اخلاص ة
ابلطف ل ,فإن ه يس ري ق دماً يف اكتس اب امله ارات واملعلوم ات ,ويتق دم حن و النض ج بق وة وبطريق ة
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س هلة .إن كث رياً م ن األدوات ال يت تُس تخدم الي وم يف مؤسس ات رايض األطف ال ه ي ب دائل مل ا
افتقده الطفل من الوسائل الطبيعية واليت يفرتض ابألسرة أن توفرها له ,ف أدوات التس لق والت أرجح
ه ي ب دائل األش جار يف الطبيع ة ,وأح واض الرم ل وامل اء ه ي تع ويض ع ن الش واطئ والرم ال,
واحل دائق الص غرية ه ي ب دائل ع ن البس اتني واحلق ول حي ث ك ان يرت ع األطف ال( .ش ومان,
1428ه ,ص )17إن بيئ ة الروض ة الغني ة ابملث ريات واحل وافز م ن ش أهنا أن جتع ل الطف ل أكث ر
اس تعداداً لالس تجابة والتلق ي م ن احمليط ني ب ه ,املهتم ني برتبيت ه وتعليم ه؛ فتس هل تربيت ه وتش كيله.
(حممود1425,ه,ص)23
 -3إشباع حلظات النمو احلامسة :تتميز الطفولة املبكرة مبا يسمى (فرتات النمو احلامس ة) ,ويطل ق
عليه ا أيض ا اللحظ ات احلامس ة احلرج ة ,ويقص د هب ا ف رتات تف تح اس تعدادات الف رد ,فيص بح مهي أً
للنمو يف جانب معني ,وإذا مل تقدم له املثريات أو التدريبات اليت تساعده على االستثارة لتحقي ق
هذا اجلانب من النمو يف هذه الفرتات ابلذات ,ينطفئ االستعداد لع دم اإلش باع ,وابلت ايل تنته ي
حلظات اإلشراق والتفتح وتقف عند هذا احلد ,ويصعب تعويضها فيما بعد.
 -4التدخل املبكر :ميك ن اكتش اف أي أتخ ر أو توق ف ملظه ر م ن مظ اهر النم و املختلف ة للتنبي ه
لظهور اإلعاقة مبكراً ,والعمل على التقليل من آاثرها السلبية ابلتوجي ه للع الج والتأهي ل( .الراش د
وآخرون1426 ,ه ,ص)15-14
 -5مواجهة التغريات األسرية واالقتصادية :إن ظروف احلي اة املتغ رية بص ورة مذهل ة ,وخ روج امل رأة
للعم ل أدى إىل ض رورة إنش اء مؤسس ات تربوي ة تق وم بتق دمي اخل دمات التعليمي ة( .حمم ود,
1425ه ,ص )21ورايض األطف ال أص بحت ض رورًة جمتمعي ةً ابلنس بة إىل تنش ئة األطف ال وف ق
الفلس فة اجلدي دة للمجتم ع ,فه ي ض رورة للطف ل الفق ري ,والطف ل احمل روم عاطفي اً ,والطف ل ال ذي
املرهق ة م ن أعب اء املن زل ,واألم
يعيش يف بيئة غري سوية ,كما أهنا وسيلة انجحة حلل مش كلة األم َ
األمية أو اجلاهلة حباجات النمو.
 -6اإلع داد للمواطن ة الص احلة :تق وم رايض األطف ال بتش كيل شخص يات األطف ال وتنش ئتهم
تنش ئةً اجتماعي ةً يف إط ار ثقاف ة اجملتم ع ال ذي توج د في ه ,فه ي مؤسس ات تُكس ب الناش ئني
األفكار األولية عن الدولة يف سن مبكرة( .شومان1428,ه,ص)21-19
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ِ -7تيئ ة الص غار ملتابع ة الدراس ةِ :تي ئ الطف ل للمرحل ة االبتدائي ة ,بت وفري اجل و املالئ م والظ روف
املناس بة للنم و الطبيع ي للطف ل ,وت دريب االنفع االت وتعلُّ م ض بطها ,ورعاي ة حواس ه يف ج و
متسامح ٍّ
خال من التهديد( .حممود1425 ,ه ,ص)21
 :4-1-1-2خصائص منو طفل مرحلة الروضة:
ملرحلة الطفولة املبكرة املمتدة من ثالث س نوات وح ىت الس ابعة خص ائص متيزه ا ع ن املراح ل
األخرى ,من املميزات العامة لنمو الطفل خالل هذه الفرتة؛ أن معدل سرعة منو اجلس م يق ل ع ن
مرحل ة امله د م ع اس تمرار النم و يف مجي ع جوانب ه ,كم ا يب دأ الطف ل يف اكتش اف ذات ه وقدرات ه
اجلس مية واحلركي ة واملعرفي ة ,ويظه ر لدي ه االس تعداد ل تعلم مه ارات أساس ية .جه ازه العص يب ي زداد
نض جاً فيس تطيع اآلن ال تحكم يف عملي ة اإلخ راج ,وعض الته تص بح أق وى ,يتص ف طف ل ه ذه
املرحلة ابلنشاط وحب احلركة واللعب لغرض التس لية والتنف يس ع ن االنفع االت ال يت مي ر هب ا .كم ا
أن لغت ه من ت بش كل س ريع؛ فه و يل تقط الرتاكي ب واملف ردات بس رعة ,ويس تطيع التفرق ة ب ني
الصواب واخلطأ ,واخلري والشر ,وينزع لالستقالل وامليل إىل املشاركة االجتماعية ,كما تتس ع دائ رة
اتصاله االجتماعي( .حممود1425,ه,ص)81
ولتوضيح خصائص طفل الروضة ابلتفصيل نتناول كل جانب من النمو على حدة:
 النمو االنفعايل لدى أطفال الروضة:"أتخ ذ االس تجاابت االنفعالي ة خ الل ه ذه املرحل ة ط ابع اِل دوء والتخص ص والتم ايز ,مبع ىن
أننا نرى ش كالً م ن ال تالبم ب ني احلرك ات املرتبط ة ابلتعب ري االنفع ايل واملوق ف ال ذي يتطل ب رداً أو
اس تجابةً معين ةً" (عف اف ع ويس1424 ,ه,ص ,)135ويت أثر النم و االنفع ايل للطف ل بعوام ل
ع دة ,م ن أمهه ا العوام ل البيئي ة االجتماعي ة والرتبوي ة؛ حي ث إن أس اليب الرتبي ة اخلاطئ ة ال مت نح
الطف ل فرص ة لتنمي ة انفعاالت ه بش كل س ليم ,وه ذا ي ؤثر ب دوره يف من وه العقل ي واالنفع ايل وص حته
اجلسمية .وتظهر آاثر املعاملة السيئة اليت يتعرض ِلا الطفل على شكل :مص األص ابع ,أو قض م
األظافر ,والتبول الالإرادي ,واحلركة الزائدة ,أو حركات ال إرادية( .الناشف1417,ه,ص)54
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ويذكر ج زل (1975م ,ص )80-79مع امل النم و االنفع ايل لك ل س نة م ن س نوات الطفول ة
املبكرة كاآليت:
عمر ثالث سنوات:
 يكون الطفل جيد االتزان ,لديه ضبط انفعايل وبدين للنفس. متعاون ويساير وجياري ,مييل إىل إدخال السرور ,ويظهر احملبة يف اعتدال. فخ ور بقدرات ه ال يت تتزاي د ,ويس تطيب الفكاه ة ,خاص ةً الفكاه ة الكالمي ة ال يت حت ل حم لضحك.
الفكاهة احلركية سابقاً فيحب اللعب املرح ابأللفاظ ,ويصاحب لعبَه
ٌ
 حيب األلغاز والتخمني. لديه بعض املخاوف ,أحالم مرعبة ,ويعيش عيشة خيال حمكمة التفاصيل يداخلها كث ري م ناالنفعال.
 يُظه ر ت ودداً حن و والدي ه ,وحمب ةً ش ديدةً ِلم ا ,ويس عى لتملُّكهم ا ,وت دخل يف تع ابريه (إينأحب).
 حياول التحكم يف انفعاالت اآلخرين فيقول ِل م « :ال تتكلم وا » أو « ال تض حكوا » ,وق دينسحب متباعداً عن الكبري ,أو يطالبه إبمساك يده.
عمر أربع سنوات:
 يَظهر لديه العناد ,كثري التشاجر واجملادلة. تَظهر األاننية يف تصرفاته ,قليل الصرب. يزهو مبنتجاته ومبتكراته.صاخب.
ضحك
 حيب الفكاهة ,ويصحب لعبَهٌ
ٌ
 يستطيب األسجاع البسيطة ,واللعب ابأللفاظ. حي ب أن يك ون حم َّط األنظ ار ,وي تكلم كث رياً ,ويب الغ ,ويتف اخر ,ويق ص قصص اً خيالي ة غ ري
حقيقية.
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عمر مخس سنوات:
-

جاد وعملي يتسم ابلواقعية واحلرفية ,فيه ثبات واتزان بيد أنه قد يقاوم.
يعتمد على صحبة الكبار أو القريبني من الكرب وتعضيدهم ,متعاون.
حيب اإلشراف ويرحب به.
ِ
يكون صداقات ,عطوف ,ظاهر احملبة.
شديد االفتخار أبمه.
شعوره قوي حنو األسرة ,وحيب أن يكون معها ,وقد يكون َ

يزهو مبظهره اخلاص ,وبثيابه اجلميلة.
وتلهف على املعلومات.
فيه حب استطالع عام ُّ
شغوف أبن تقرأ له الكتب.
حيب الكالم ويتكلم مع أي إنسان ,وبعضهم يتكلم بال انقطاع.
يتحمس أثناء انتظاره ألحداث مستقبلية ,ويعرف رأيه ويُصر عليه.
تبدأ األلفاظ النابية تظهر يف كلماته.

عمر ست سنوات:
 عاطفي إىل حد كبري ,وعدم اتزان ملحوظ بينه وبني غريه من األطفال. ليس واضح اخلصائص إن كان حمباً أو قاسياً. يعرف كل شيء ,ويفاخر ويباهي. حي ب امل دح واالستحس انِ ,ويض يق ابلتص حيح ويس تنكره ,ويت أذَّى بس هولة م ن الكلم ة
الغاضبة.
 سريع الغضب ,يهاجم مهامجة بدنية أو كالمية ,وقد تنتابه نوابت غضب عنيفة. ميال إىل التشاجر والعناد. كثري الضوضاء ,يتحمس بسهولة ,حيب لفت األنظار.مساير ٍّ
جمار أكثر مما ينبغي.
 يضيق ابلتوجيه ,ولكنه أيضاً ٌ غيور من ممتلكات غريه من األطفال. قد ال يكون شديد االستجابة للفكاهة يف هذه السن.23

 يستعمل اللغة يف االحتجاج والنقاش. النمو اجلسمي واحلركي لدى طفل الروضة: تستمر األسنان اللبنية يف الظهور ,ويكتمل عددها ,وتبدأ تقريباً يف السقوط بنهاية املرحلة. تتباط أ س رعة النم و اجلس مي ع ن املرحل ة الس ابقة ,وتتغ ري نس ب أج زاء اجلس م ,وي زداد حج موصالبة عظامه.
 طف ل الس نوات ال ثالث يص ل متوس ط طول ه إىل 90س م ,ومتوس ط وزن ه إىل 11كج م ,ويفهناية املرحلة يصل متوسط الطول إىل 125سم ,ومتوسط الوزن إىل 20كجم تقريباً.
 يك ون الطف ل ش غوفاً ابختب ار قوت ه اجلس مية يف ك ل فرص ة تس نح ل ه؛ فيحم ل األش ياء م نمكان إىل آخر ,وحيرك املقعد ,وحيفر األرض.
 تتب اين مع دالت الس رعة ,حي ث من و ال رأس بط يء ,يف ح ني أن من و اجل ذع يك ون متوس طاً,بينما منو األطراف سريع.
 يزداد منو العظام ص البةً ,وه ذا يتطل ب م نح الطف ل فرص اً للج ري والقف ز والتس لق ,ويف بداي ةاملرحل ة يفتق ر الطف ل إىل الق درة عل ى الب دء أو التوق ف الس ريع ,ومعرف ة املعلم ة تل ك اخلص ائص
يساعدها على اكتشاف احلاالت غري الطبيعية.
 ت زداد س يطرة الطف ل عل ى أجه زة وحرك ات جس مه ,وال تحكم يف الق بض عل ى أدوات الرس موالكتابة.
 ميي ز أطف ال الروض ة ب ني الثقي ل واخلفي ف ,واخلش ن والن اعم ,واألش ياء املس تديرة واملدبب ة,ويعطي جل اهتمامه الكتساب املهارات احلركية :كاملشي ,وارتياد جماهل البيئة ,واكتشافها.
 يف هناية املرحلة يستطيع الطفل الوثب ,واحلَ ْجل( .1حممود1425 ,ه ,ص)83-82 ال يس تطيع طف ل م ا قب ل املدرس ة أن يس تمر ط ويالً يف القي ام ه د مع ني ,وكث ري م ن أوج هنشاطه تستمر للحظات معينة فقط.
 "الوظ ائف البص رية لدي ه وقدرت ه عل ى الس يطرة عل ى عض الت الع ني الص غرية ال ت زال غ ريانضجة يف هذه املرحلة"( .جاد2005,م,ص)27
 )1احلَ ْجل :أن يرفع رجالً ويقفز على األخرى( .ابن منظور1414 ,ه ,ج,11ص )144
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 مييز طفل الروضة اجلانب األمين واأليسر من جسمه ,وينتقل إىل تفضيل إحدى الي دين عل ىاألخ رى ,عندئ ذ حت اول املعلم ة ت دريب الطف ل عل ى اس تخدام ي ده اليم ىن ,ف إذا وج د ص عوبةً يف
ذلك ترتك له احلرية يف استخدام يده اليسرى( .حممود1425 ,ه ,ص)84
 نسبة كبرية من األطفال يدخلون الروضة وهم ال حيسنون العناية بنظافتهم الشخصية ,ويتوق عالبيت من الروضة أن تقوم ٍّ
بدور يف هذا اجملال.
 مل يعد الغذاء ابلنسبة إىل الطفل جمرد وسيلة ِللشبَع أو إس كات اجل وع ,كم ا يف مرحل ة امله د,
بل يرتبط مبفاهيم وعادات يكتسبها الطفل م ع ك ل وجب ة يتناوِل ا ,مث ل املف اهيم ال يت يتعلمه ا ع ن
الغذاء أنه ضروري لنمو اجلسم ,ونوعية الغذاء املفيد وغري املفيد.
 يتعرض األطفال يف هذه املرحلة إىل الكثري من األم راض املعدي ة ,بعض ها ميك ن جتنُّب ه ابلعناي ةبنظاف ة البيئ ة والقض اء عل ى احلش رات والق وارض ,وال بعض اآلخ ر ميك ن الوقاي ة من ه ابلتطعيم ات.
وينبغ ي عل ى الروض ة أن تق وم ابلفح ص الش امل لألطف ال عن د التح اقهم ابلروض ة ,ابإلض افة إىل
الفح ص ال دوري والتأك د م ن أن الطف ل حص ل عل ى مجي ع التطعيم ات املطلوب ة قب ل بلوغ ه س ن
السادسة ودخوله املرحلة االبتدائية( .الناشف1417,ه,ص)49
 النمو االجتماعي لدى طفل الروضة: يبدأ يف هذه السن اخلوف والقلق م ن املدرس ة ,أو تقبُّل ال ذهاب إليه ا والرغب ة يف ال تعلم تبع اًملا يتلقاه من اجتاهات وسلوك اآلخرين احمليطني به حنو املدرسة.
 يف الرابع ة م ن عم ر الطف ل يك ون أق ل م يالً إىل املش اركة اجلماعي ة ,ويفض ل العزل ة واللع باالنف رادي( .ج اد2005 ,م ,ص )27وه و حباج ة إىل التوجي ه ح ىت يش ارك اآلخ رين لعب ه,
ويتناوب األدوار معهم بفعالية( .حممود1425 ,ه ,ص)93
 يف عم ر اخلامس ة تظه ر الرغب ة يف املنافس ة ,وتبل غ أوجه ا؛ مم ا ق د يظه ر س لوكه يف ش كلعدواين ,انعكاساً لعدم وضوح فكرة ملكية األشياء اخلاصة لديه.
 يتمي ز الطف ل بكث رة األس ئلة واالستفس ار ع ن أعم ال اآلخ رين ,ويب دأ إدراك ه للخص ائصالسلوكية اليت يتقبلها واليت ال يتقبلها لدى اآلخرين.
 مييل إىل تقليد سلوك الكبار ,ويؤكد ذاته اليت مييل إىل التمركز حوِلا.25

 يسعى الطفل إىل إشباع حاجاته االجتماعية واالنفعالي ة ,كاحلاج ة إىل االنتم اء ,واحلاج ة إىلاحملب ة واحلن ان ,واحلاج ة إىل أتكي د ال ذات ,والش عور ابلنج اح ,والتع رف والبح ث واالستكش اف,
واحلاج ة إىل حري ة التعب ري ,واحلاج ة إىل الش عور ابألم ن والطمأنين ة( .ج اد2005 ,م ,ص-27
)28
 ينتقل طفل الروضة من اللعب اإليهامي إىل اللعب الدرامي األقرب للواقع أو احلقيقة. يف هناية املرحلة خيتار أصدقاءه ,وتظهر لدي ه بع ض امله ارات االجتماعي ة :كاملش اركة ,وتق دمياملساعدة ,واختاذ القرار.
 التوح د اجلنس ي ,حي ث يتوح د الطف ل م ع دوره اجلنس ي ,فتتوح د البن ت م ع األم ,والول د م عاألب( .حممود1425 ,ه ,ص)93
 النمو العقلي املعريف لدى طفل الروضة: ينم و إدراك الطف ل ,ويس تطيع التميي ز ب ني املث ريات م ن خ الل حواس ه؛ فيمي ز ب ني األش ياءاملتشاهبة يف الشكل واللون.
 تكثر أسئلة الطفل املعرفية ,مثل :ملاذا؟ وكيف؟... مفه وم احلج م :يف الع ام الثال ث ي درك الطف ل احلج وم ,ويف رق فق ط ب ني احلج م الص غريوالكبري ,ويف هناية املرحلة يفرق بني ثالثة حجوم :كبرية ,ومتوسطة ,وصغرية.
 مفه وم الع دد :حي اول طف ل الثالث ة تردي د بع ض األرق ام تقلي داً للغ ري ,ويش رع طف ل الرابع ة يفتكوين مفهوم العدد من خالل عد شيئني ,ويف السادسة يستطيع العد على أصابعه.
 مفهوم احلياة :ي درك طف ل الروض ة أن مجي ع األش ياء ِل ا ص فة األحي اء ,ويعتق د أن ك ل ش يءغياب فقط.
يف الكون له وجود أو يتحرك ذاتياً له خصائص األحياء ,ويدرك أن املوت ٌ
 مفه وم ال زمن :يف بداي ة املرحل ة تك ون فك رة الطف ل ع ن ال زمن ض يقة ,وال يس تطيع إدراكال زمن؛ ألن ال زمن مفه وم معن وي ال يعتم د عل ى ح واس الطف ل وذكائ ه احلس ي .ويف هناي ة املرحل ة
يع رف أن الس اعة ت رتبط بطريق ٍّة م ا ابلوق ت ,وأن التق ومي ي رتبط ابألايم وتوارخيه ا( .حمم ود,
1425ه ,ص)87-85
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 يعتم د من و الطف ل العقل ي يف س رعته وانتظام ه عل ى ث راء البيئ ة وفقره ا ,فالبيئ ة الغني ة تُكس بٍّ
تفاع َل معه ا وم َّر هب ا ,فحواس ه اخلم س ه ي
الطف ل معلوم ات منطقي ةً م ن خ الل اخل ربات ال يت َ
طريقه الكتساب معارفه ومعلوماته( .جاد2005,م,ص)29
 ق درة الطف ل عل ى الرتكي ز م ا زال ت حم دودةً يف ه ذه املرحل ة ,وميك ن تنميت ه إذا ق دمنا ل ه م نالنش اط م ا ميتع ه ويت يح ل ه أن يش ارك في ه بش كل فع ال ويب دع ويبتك ر م ن خالل ه.
(الناشف1417,ه ,ص)51
 النمو اللغوي لدى طفل الروضة:ذكر حممود (1425ه ,ص )97-96معامل النمو اللغوي لطفل الروضة على النحو التايل:
 "يزداد التعبري اللغوي وضوحاً ودقةً وفهماً ,وختتفي بعض صعوابت النطق. يلتقط طفل الروضة كل ما هو جديد ,ويكرر ما يسمعه ,وجيد لذة يف توجيه األسئلة. ميي ل طف ل الروض ة إىل احل وار واحملادث ة احل رة ع ن أش ياء حيبه ا ,وم ن امله م االس تماع للطف لواإلنصات له.
 يصل احملصول اللغوي للطفل يف العام الثالث إىل  800مفردةٍّ ٍّلغوية ,ويصل احملصول اللغوي
للطف ل يف الع ام الراب ع إىل  1500مف ردةٍّ لغوي ٍّة ,يف ح ني يص ل احملص ول اللغ وي للطف ل يف الع ام
اخلامس إىل  2500مفردةٍّ ٍّ
لغوية تقريباً.
 متث ل أحادي ث الطف ل املرك زة ح ول ذات ه  %38تقريب اً ,يف ح ني أن  %62تقريب اً م ن الن وعاالجتماعي.
 يس تطيع طف ل الروض ة تركي ب مج ل لغوي ة ذات مع ىن ,وتوص يلها بطريق ة ص حيحة ,ونطقه ابشكل سليم يعتمد على أساس تنشئته وذوقه اجلمايل.
 يرتبط النمو اللغوي لطفل الروضة بنموه احلس ي واحلرك ي ,وزايدة احلص يلة م ن اخل ربات يتبعه ااملزيد م ن الفه م والنش اط ,ف النمو اللغ وي عام ل ج وهري للتفاع ل م ع الغ ري"( .حمم ود1425,ه,
ص)97-96
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 :2-1-2املبحث الثاين :اخلصائص املهنية ملعلمة رايض األطفال
أبرز اخلص ائص املهني ة ال يت ينبغ ي أن تتحلَّ ى هب ا
يستعرض هذا املبحث بشيء من اإلسهاب َ
املعلم ة ,واملتعلق ة بشخص يتها ,وأدواره ا املنوط ة هب ا ,واألس اليب الرتبوي ة ال يت تطبقه ا للتعام ل م ع
الطفل أثناء تربيته.
 :1-2-1-2خصائص معلمة رايض األطفال:
"إن الرتبي ة يف الروض ة ذات أمهي ة خاص ة يف ح د ذاِت ا ,ابإلض افة إىل أمهيته ا ابلنس بة إىل
اإلع داد للمرحل ة التالي ة يف ُس لم التعل يم؛ ل ذلك فه ي حتت اج إىل امل ريب ال دارس لعل م نف س النم و,

خاص ةً س يكولوجية الطفول ة ,وأيض اً امل ريب املراع ي حلاج ات الطف ل يف ه ذه املرحل ة ,وامل ريب ال ذي

على علم جيد أبدواره وواجباته حنو مهنته .فكل هذا ال بد م ن ت وافره يف معلم ة رايض األطف ال,
فاملعلمة من أهم العوامل امل ؤثرة يف تكي ف الطف ل" (حج ي وطلب ة2004 ,م ,ص ,)233وعليه ا
يتوق ف أيض اً جن اح ال ربانمج الرتب وي؛ فه ي ال ت ؤثر يف األطف ال مبهاراِت ا الفني ة فحس ب ,ب ل
ابجتاهاِت ا وقيمه ا ومش اعرها وعاداِت ا ال يت ت نعكس عل ى س لوكها وأفكاره ا ,وال يت س رعان م ا
النموذج الذي يقلدونه ,وقد يتقمصون شخص يتها يف تص رفاِتم
يتشرهبا الصغار ابعتبارها القدوَة و
َ

وس لوكهم .إن االهتم ام بشخص ية املعلم ة ال يق ل ع ن االهتم ام ب دورها وعمله ا ومهارِت ا الفني ة.
ٍّ
بدرجة كبريةٍّ ما سوف يصل إلي ه الطف ل م ن من ٍّو حت ت رعايته ا
فشخصية املعلمة يف الروضة حتدد
وتوجيهها .ومنو الطفل يف الروضة مرتبط مبه ارات املعلم ة وكفاءِت ا الرتبوي ة كم ا أس لفنا ,ابإلض افة
إىل طرقها وأساليبها اليت تتعامل هبا مع األطفال( .جاد2005,ه,ص)68
"ف إذا ك ان املعلم ون يف املراح ل التعليمي ة األخ رى مط البني إبتق ان م ادة علمي ة معين ة وحس ن
إدارة الص ف ,ف إن معلم ة الروض ة مس ؤولة ع ن ك ل م ا يتعلم ه األطف ال ,إىل جان ب مهم ة توجي ه
منو كل طفل حتت إشرافها يف مرحلة حساسة من حياِتم"( .حجي وطلبة2004 ,م ,ص)234
ويقص د مبعلم ة رايض األطف ال أهن ا" :ه ي ال يت تق وم برتبي ة الطف ل يف مرحل ة الروض ة ,وتعم ل
على حتقيق األهداف الرتبوية اليت يتطلبها املنه اج ,مراعي ة اخلص ائص العمري ة لتل ك املرحل ة ,وه ي
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ال يت تق وم إبدارة النش اط وتنظيم ه يف غرف ة النش اط وخارجه ا؛ إض افةً إىل متتعه ا مبجموع ة م ن
اخلص ائص الشخص ية واالجتماعي ة والرتبوي ة ال يت متيزه ا ع ن معلم ات املراح ل العمري ة األخ رى".
(خلف1426,ه,ص)136
واخلصائص الواجب توافرها يف املعلمة هي:
 -اخلصائص النفسية واالجتماعية للمعلمة:

 "أن تكون حمبةً لألطفال ,قادرًة على العمل معه م ب روح العط ف والص رب؛ ح ىت تعط ي الطف لالفرصة لالنتهاء مما يريد قوله أو فعله مهما احتاج من وقت يف سبيل ذلك.
 أال تك ون قاس يةً يف ِت ذيبها لس لوك األطف ال ,وأن ُحتس ن إاثب ة الطف ل وم ْدح ه عل ى م ا أييتمن أفعال حسنة.
 أن تتمتع ابلثقة ابلنفس وأن يك ون ل ديها مفه وم إجي ايب ع ن نفس ها تش عر مع ه أبهن ا موض وعاحرتام األطفال وحمبتهم .وال يكون ذلك إال من خالل حسن تعاملها معهم.
 أن تك ون ق ادرةً عل ى إقام ة عالق ات إنس انية س وية م ع األطف ال وال زميالت وأولي اء األم ور".(الناشف1417,ه,ص)149
 "أن تتمي ز ابمتالكه ا ابتس امةً دائم ةً انبع ةً م ن القل ب دون تكلُّ ف وتوزيعه ا عل ى األطف اليشعرهم ابألمان والتقبل"( .اخلالدي1429,ه,ص)111
 "أن تتمتع بدرجة عالية من االتزان االنفعايل؛ حىت تستطيع أن حتقق لنفس ها التواف ق النفس يفتأيت تصرفاِتا طبيعية ال تصنُّع فيها ,حتب وال حتب ,وتُسر وتَغضب ,يف حدود املقبول لإلنس ان
الطبيعي .وعندها تك ون ق ادرًة عل ى إش باع حاج ات األطف ال العاطفي ة ,ومس اعدِتم عل ى التعب ري
السوي عن انفعاالِتم.
 أن تُقبل على عملها حبماس وإخالص ,وجتد فيه حتقيقاً لذاِتا ,وتتمتع بق در م ن امل رح وروحالدعابة واملرونة حىت تكون قادرة على مواجه ة متطلب ات العم ل واملش كالت ال يت ق د تعرتض ها يف
احلياة املدرسية".
(شومان1428,ه,ص)136
 "االعتق اد أبن مجي ع األطف ال يس تحقون الرعاي ة واحلن ان بغ ِض النظ ر ع ن احلال ة االجتماعي ة
واالقتصادية والثقافية اليت ينتمي إليها الطفل املوجود ابلروضة.
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 احرتام اللغة الفردية لكل طفل ,وعدم السخرية منها ,ابإلض افة إىل فه م طبيع ة اجملتم ع ال ذيحتيا فيه.
 أن تتحلى مبهارة التواصل ,وهي امله ارة ال يت متكنه ا م ن التواص ل م ع األطف ال ,وه ذا يتطل بخلوه ا م ن العي وب اخللقي ة .ابإلض افة إىل مه ارة االس تماع واحل ديث ,ف إن كان ت املعلم ة فاق دة
ِلذه املهارات فكيف تُكسبها لألطفال.
(بدران2006,م,ص)53
 اخلصائص العقلية واملعرفية للمعلمة: أن تك ون عل ى ق ٍّدر م ن ال ذكاء يس اعدها عل ى التص رف احلك يم وح ل املش كالت ال يت
تصادفها يف املواقف التعليمية املختلفة.
 يتوقع من معلمة األطفال أن تكون سريعة البديهة ,وحسنة التصرف يف املواقف املفاجئة. أن تكون قادرةً على االبتكار والتجديد املستمر يف اجلو التعليمي واملناخ الرتب وي ,ويف طبيع ةاألنش طة ونوعي ة الوس ائل التعليمي ة ال يت توفره ا لألطف ال؛ لتش جيعهم عل ى ال تعلم ال ذايت ,ومتابع ة
االهتمام مبوضوعات اخلربة التعليمية.
(الناشف1417,ه,ص)148
 "أن تتحل ى مبه ارة البح ث والدراس ة؛ حي ث إن كث رياً م ن املعلم ات يعتق دن أن عالق تهنابلبحث والدراسة تنتهي مبجرد تركهن اجلامعة ,وهذا الفهم خاطئ من أساسه؛ ألن املعلم يتعام ل
مع ٍّ
طبيعة بشر ٍّية متغرية ,األم ر ال ذي يتطل ب من ه املالحظ ة املتس مة ابلدق ة ,ه ذه املالحظ ة ال ب د
أن يعقبه ا حب ث ع ن طبيع ة امل تعلم م ن أج ل التع رف عل ى م ا في ه م ن عي وب خلقي ة أو جس مية,
وِم ن َمثَّ معاجلته ا ,أو تنبي ه ويل األم ر هب ذه العي وب واملش كالت .وه ذا يتطل ب م ن املعلم ة أن
متتلك القدرات التالية:
أ -القراءة والفهم.
ب -حتليل املقروء.
ت -القراءة الناقدة.
ث -حتديد أهداف الكاتب.
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ج -قراءة الصور والرسوم واخلرائط.
مث استخالص احلقائق واملفاهيم وترمجة هذا االستخالص ,إىل كيفي ة توص يل ذل ك أبيس ر الس بل,
وأفضل الطرق.
 املعرفة الواسعة ابألدب مما ميكنها من االختيار السليم للقص ة ال يت ختتاره ا لألطف ال ِلتمك نهم
من مهارات االستماع والتخيل.
 معرف ة االجتاه ات املختلف ة يف تفس ري عملي ة اكتس اب اللغ ة ,والنم و اللغ وي لألطف ال,والبحوث والدراسات املهتمة بذلك.
 فهم عمليات النمو لألطفال ,وأن تكون ملمةً خبصائص هذه العمليات. اإلملام أبهم إجراءات تصميم االختبارات اخلاصة بطفل الروضة. اإلملام ابملصادر املتاحة يف البيئة من أجل التمكن منها. اإلمل ام ب بعض املب ادئ الديني ة والفقهي ة ال يت متك ن املعلم ة م ن ال رد عل ى أس ئلة األطف ال".(بدران2006,م,ص)51
 أن يكون "لديها علم بصحة األطفال وإسعافاِتم األولية"( .خلف1426,ه,ص)135 "أن تك ون ل ديها الق درة العقلي ة إلدراك املف اهيم األساس ية يف العل وم والرايض يات واللغ ةوالفن ون واآلداب ,إىل جان ب نظ رايت عل م ال نفس والرتبي ة وعل م االجتم اع وغريه ا م ن جم االت
الدراسة اليت تتضمنها برامج اإلعداد الرتبوي؛ إذ إن رايض األطفال حتتاج إىل معلمة ذات خلفية
ثقافي ة عام ة أكث ر م ن حاجته ا إىل معلم ة متخصص ة يف م ادة دراس ية واح دة"( .ش ومان,
1428ه ,ص)133
 اخلصائص اجلسمية للمعلمة: "أن تك ون املعلم ة الئق ة طبي اً ,ال تع اين أمراض اً ميك ن أن تعوقه ا ع ن القي ام بعمله ا عل ىأكمل وجه.
 أن تك ون س ليمة احل واس وخالي ةً م ن العاه ات أو العي وب اجلس مية ال يت ميك ن أن ت ؤثر يفموقفها من األطفال ,أو تؤدي إىل ٍّ
ٍّ
خاطئ ,مثل التأأتة وغريها.
تعلم
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 أن تتمت ع ابللياق ة البدني ة؛ حي ث يتوق ع األطف ال م ن املعلم ة أن تش اركهم لع بهم ونش اطهم,ويسعدهم ذلك كثرياً.
 أن تت وافر فيه ا احليوي ة والنش اط؛ ح ىت ال تش عر ابلتع ب املس تمر واإلجه اد بع د ك ل عم لبس يط تق وم ب ه ,مم ا جيعله ا أق َّل كف اءة وحي د م ن نش اطها واهتمامه ا ت درجيياً ,وي ؤدي إىل أن
تتحاش ى ك ل جه د مهم ا ك ان بس يطاً ,مم ا يقل ل م ن مح اس األطف ال وف اعليتهم يف األنش طة
املختلفة.
 أن ِت تم مبظهره ا وهن دامها دون مبالغ ة ,فتت وخى البس اطة يف األل وان بش كل ِينم ي ال ذوق
الفين يف األطفال ,وتعترب األلوان الزاهية اِلادئة مناسبةً ملعلمة األطفال".
(شومان1428 ,ه ,ص)133
 اخلصائص اخللقية للمعلمة: "أن تعم ل عل ى تقوي ة ال روح الديني ة يف نف وس األطف ال ,وتغ رس الق يم الديني ة ,وتس عى إىلتنشئتهم يف ظل تعاليم الدين ومبادئه.
 أن تك ون متقبل ةً للق يم الروحي ة واخللقي ة الس ائدة يف ثقاف ة اجملتم ع ,وتعم ل عل ى رب ط الطف لمبجتمعه وتراثه وعاداته وقيمه.
 أن حت رتم أخالقي ات املهن ة ,وتلت زم قواع دها ,وتعت ز ابالنتم اء إليه ا".(خلف1426,ه,ص)136
 "أن جتعل م ن نفس ها ق دوة حس نة يف ك ل تص رفاِتا تق ديراً منه ا لل دور الكب ري ال ذي تلعب ه يفبناء شخصية طفل الروضة وتوجيه سلوكه"( .الناشف1417,ه,ص)150
إض افةً إىل ذل ك تعت رب وظيف ة معلم ة الروض ة وظيف ةً ذات أبع ٍّاد متع ددةٍّ؛ فه ي جتم ع ب ني أن
تك ون أم اً ,وحكيم ةً ,وأخص ائية اجتماعي ة ,وأخص ائية نفس ية ,ومربي ةً؛ ل ذلك يش رتط يف معلم ة
مؤهل ٍّ
الروضة أن تكون حاصلة على ٍّ
عال يف تربية الطفل من إحدى الكليات الرتبوية .ويف حالة
ع دم ت وافر ه ذا املؤه ل جي وز تعي ني احلاص الت عل ى مؤه ل ع ٍّال يف عل م ال نفس أو اخلدم ة
االجتماعية ,بشرط احلصول على دبلوم مهين يف تربية الطفل( .خلف1426,ه,ص)73
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 :2-2-1-2دور معلمة رايض األطفال:
ميك ن تعري ف دور املعلم ة كم ا ي راه حج ي وطلب ة (2004م ,ص )233أبن ه :جمموع ة
املس ؤوليات والواجب ات ال يت جي ب أن تق وم هب ا املعلم ة ,س واء كان ت داخ ل الفص ل أو خارج ه,
واليت عند قيامها هبا تؤدي إىل حتسني مستوى أدائها واالرتقاء مبستوى العملية التعليمية ككل.
"واألدوار دائم ة التغ ري؛ ل ذلك عل ى املعلم ة مراجع ة ب رامج إع داد املعلم ني دائم اً ملواكب ة
التغريات اليت حتدث يف النظام التعليمي بفلسفته وأهدافه".
وتتعدد أدوار معلمة رايض األطفال على النحو اآليت:
 دور املعلمة كممثلة للمجتمع:ينبغ ي عليه ا أن ت تقمص دور األم ,وتع زز الق يم واملف اهيم واملواق ف اإلنس انية الس ائدة يف
اجملتم ع ,وتك رس الع ادات الس لوكية اإلجيابي ة عن د الطف ل ,وتك ون ق دوًة حس نةً يف مظهره ا
وسلوكها واملشاعر اإلنسانية ال يت تُب ديها بص دق؛ لينش أ الطف ل حمب اً جملتمع ه ,متم ثالً لقيم ه ,راغب اً
يف املس امهة يف بنائ ه وتط ويره .ولتحقي ق ذل ك عليه ا أن مت د جس ور التواص ل م ع األس رة لتوحي د
أس اليب التنش ئة االجتماعي ة يف البي ت والروض ة وزايدة خ ربة األه ايل وت وجيههم إىل م ا حيق ق
مطالب النمو( .الناشف1417,ه,ص)144-143
 دور املعلمة كمساعدة لعملية النمو:رص وإمك ٍّ
اانت وتق ٍّ
حتتاج عملية منو طفل ما قب ل املدرس ة إىل توجي ٍّه ومس اندةٍّ ,وإفح ِة ف ٍّ
ومي
دائ ٍّم .فالطف ل ينم و م ن خ الل تفاعل ه م ع معطي ات وق درات واس تعدادات البيئ ة احمليط ة ب ه بك ل
مكوانِت ا ,ومعلم ة الروض ة ه ي ال يت تس اعد الطف ل عل ى النم و الص حيح وتعت ين بنم وه ,ب ل يق ع
عليها عبء تنشئته النشأ َة الصحيحة الشاملة .من خالل قيامها ابإلجراءات التالية:
 متابعة مناء الطفل ,واحلرص على تنمية مهاراته املختلفة. تش جيع الص غار عل ى التفاع ل االجتم اعي ,وتك وين مجاع ات لع ب تلقائي ة ,وإفح ة املواق فاالجتماعية واإلنسانية اليت تشجع األطفال على اخلروج من الذاتية إىل احلياة االجتماعية الواسعة
يف الروضة واجملتمع.
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 توفري املناخ النفسي الذي يُشعر الطفل ابألمان والطمأنينة واالستقرار العاطفي ,ويكون دافعاًله لالنطالق والتعبري عن نفسه بثقة.
مستوى من النم و يف مجي ع ج وانبهم املختلف ة ع ن طري ق
 مساعدة األطفال على حتقيق أقصى ًاملواق ف واخل ربات ال يت ِتيئه ا املعلم ة داخ ل الروض ة ,وم ا تس تثمره م ن ف رص للنم و خ ارج أس وار
الروضة.
 دعم الطفل نفسياً ِليكون مفهوماً إجيابياً عن ذاته ,والعم ل م ع األس رة للتغل ب عل ى العقب ات
ٍّ
اليت قد حتول دون حتقيق بعض األطفال لصورةٍّ
إجيابية عن ذواِتم.
 إش باع حاج ات الطف ل الديني ة واجلس مية والعقلي ة والنفس ية واالجتماعي ة ,ومس اعدِتم عل ىحتقيق مطالب النمو يف مرحلة الطفولة املبكرة.
 مساعدة األطفال على مواجهة مواق ف اإلحب اط ,وحس ن اس تخدام مه ارات التعزي ز اإلجي ايبيف سبيل تشجيع السلوك املرغوب فيه وتثبيته.
(شومان1428,ه,ص)129-128
 اح رتام األطف ال وع دم التقلي ل م ن أمهي ة م ا يقوم ون ب ه ,وجتنُّ ب مقارن ة ب ِعض هم ابل بعض
اآلخر( .اخلالدي1429,ه,ص)128
 حتقي ق االنتق ال الس وي للطف ل م ن املن زل إىل الروض ة ,وأن تك ون مص دراً لألم ن النفس يابلنسبة إىل الطفل.
 مراع اة الف روق الفردي ة ب ني األطف ال ,وتربي ة وتثقي ف الطف ل حس ب إمكاانت ه ,وتنمي ةاس تعداداته وقدرات ه ,وبن اء شخص يته م ن املب ادئ األوىل لرتبي ة ص حية وأخالقي ة ومجالي ة ,م ع
االعتم اد عل ى ح واس الطف ل وتش جيعه عل ى املالحظ ة والنش اط واح رتام احلري ة الفردي ة.
(حممود1425,ه ,ص)187
 دور املعلمة كمديرة وموجهة لعمليات التعلم والتعليم:"للمعلمة دور مهم يف ك ل مراح ل الطف ل التعليمي ة :التخط يط ,والتنظ يم ,والتنفي ذ ,والتق ومي.
ويتضمن دورها القيام مبا يلي:
 إشراك األطفال يف عملية ختطيط األنشطة ,وتشجيعهم على ابتكار األفكار اجلديدة. توضيح األهداف اليت حيققها األطفال من خالل ممارستهم لألنشطة.35

 التنوي ع يف األنش طة واخل ربات ومس توايت األداء املتوقع ة مب ا يتف ق والف روق الفردي ة ب نياألطفال.
 مساعدة األطفال على اكتساب مهارات التعلم الذايت. التجديد املستمر يف املناخ الرتبوي السائد يف غرف ة النش اط ,وتنظ يم الغرف ة لالس تفادة بش كلأكرب.
 حسن إدارة الصف ,ويتمثل يف توفري ٍّجو من احلرية املنظمة.
 استغالل اخلامات املتوافرة أبسعار زهيدة وتقدميها لألطفال. متابعة نشاط األطفال وتقومي أدائهم يف شىت اجملاالت".(اخلالدي1429,ه,ص)130
 -دور املعلمة كقناة اتصال بني املنزل والروضة:

إن قدرة املعلمة عل ى اكتش اف خص ائص الطف ل ,جتعله ا حلق ة اتص ال ب ني الروض ة واملن زل,
فتساعد الوالدين عل ى ح ل مش كالت الطف ل ال يت تع رتض طريق ه يف مس ريته التعليمي ة( .اجلم ال,
1435ه,ص)225
 :3-2-1-2األساليب الرتبوية ملعلمة رايض األطفال:
حتت ل أس اليب الرتبي ة مكان ةً مهم ةً يف العملي ة الرتبوي ة ,فب دوهنا تفق د الرتبي ة فعاليته ا وأتثريه ا
العميق ,وتستمد األساليب الرتبوية أمهيتها من أهنا السبيل الذي ميك ن م ن خالل ه حتقي ق أه داف
مسالك نفسيةً وعقليةً ِلا أثرها يف س لوكه وأفك اره,
الرتبية وتطلعاِتا وآماِلا ,فتسلك من اإلنسان
َ
وق د أثبت ت ج دواها فأص بح ال غ ىن للم ريب عنه ا .وتتع دد ه ذه األس اليب وتتن وع ابخ تالف س ن
امل تعلم وطبيع ة املعلوم ات والق يم والس لوكيات امل راد إكس اهبا ل ه ,فمعلم ة الروض ة ينبغ ي ِل ا أن
تس تخدم م ا يناس ب الص غار وي ؤثر يف نش أِتم ,وتُن ِوع ب ني أس اليب مباش رة وغ ري مباش رة لك ي ال
يسأم الطفل فتفقد املعلمة قدرِتا عل ى تعليم ه وتربيت ه وإص الحه .كم ا أن عليه ا انتق اء األس اليب
اليت توافق التعاليم اإلسالمية ,وترك ما خيالفها من األساليب اليت يرفضها اإلسالم.
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األسلوب يف اللغة:
لوب ,وك ل طري ق ممت د فه و أس لوب .ق ال :واألس لوب الطري ق,
ُس ٌ
يقال للسطر من النخيل :أ ْ
والوجه ,واملذهب .واجلمع :أساليب.
وب :الطريق أتخذ فيه( .ابن منظور1414 ,ه ,ج ,1ص)473
واأل ْ
ُسلُ ُ
أساليب الرتبية يف االصطالح:
"طرق تنمية فكر اإلنسان وتنظيم سلوكه وعواطفه ,وبناء شخصيته املتميزة؛ لتحقيق صالحه
وجناحه يف مجيع جماالت حياته"( .الفندي1434,ه,ص)265
أما عمر (2002م ,ص )145فريى أهنا" :الطرق اليت تريب األطفال بنجاح" .بينم ا يعرفه ا
احل ازمي (1420ه ,ص )375أبهن ا" :الط رق الرتبوي ة ال يت يس تخدمها امل ريب لتنش ئة املرتب ني
التنشئةَ الصاحلة".
وترى الباحثة أن التعريفات السابقة أمجعت على أن األس اليب الرتبوي ة ه ي الط رق امل ؤثرة يف
خمتل ف ن واحي من و الناش ئ هب دف جعل ه إنس اانً س وايً ال يع اين مش ٍّ
كالت حت ُّد م ن تكيُّف ه أو
فاعليته أو تؤثر يف استقامته.
وفيما يلي نستعرض أساليب معلمة الروضة بشيء من التفصيل:
 أسلوب تكوين العادة:"للع ادة أثره ا اخلط ري يف حي اة اإلنس ان ,فه ي ت ؤدي مهم ةً عظيم ةً يف تش كيل مب ادئ
وس لوكيات اإلنس ان؛ ألن معظ م أعم ال اإلنس ان ع ادات .وتتض ح ه ذه احلقيق ة ل دى أطف ال
الرايض؛ ألن سلطان الع ادة يك ون ق وايً ل ديهمِ .
وم ن َمث ميك ن للمعلم ة تك وين الع ادات الس لوكية
احلميدة لدى أطفاِلا أثناء مزاولة األنشطة املختلفة"( .عبدالرمحن2008,م,ص)93
واملقصود ابلعادة :تعويد الطفل أشياءَ معينةً حىت تكون عادةً ذاتيةً له ,ميارسها بتلقائي ة دون
حاج ة إىل توجي ه( .قط ب1402,ه,ص )145وم ن األم ور املق ررة يف ش ريعة اإلس الم أن الطف ل
مفط ور من ذ خلق ه عل ى التوحي د اخل الص ,وال دين الق يم ,واإلمي ان ابهلل ,مص داقاً لقول ه تع اىل:
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ﱫﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﱪ (ال روم .)30 :ومص داقاً لقول ه علي ه الص الة والس الم -فيم ا رواه
ٍّ
ود يولَ ُد عل ى الفط رةِ ,ف أبواه ي ه ِودانِ ه ,أو ي نَ ِ
ص رانِه ,أو ميَُ ِجس انِه ,كمث ِل
َُ
ُ
البخ اري[ :-ك ُّل مول ُ
البَ ِه ِ ِ ِ
يم ةَ ,ه ل ت رى فيه ا َج ْد َعاءَ] (البخ اري1422 ,ه ,م ج ,1:ج ,2:ح ديث ,)1385 :أي
يمة تُْنت ُج البَه َ
َ
يول د عل ى فط رة التوحي د واإلمي ان ابهلل ,وال ينح رف عنه ا إال برتبي ة ض الة ,وبع ٍّ
ادات يغرس ها في ه
أبواه ِ
فتشوه فطرته ويفقد التوحيد ,وم ن هن ا أييت دور التعوي د والتلق ني والتأدي ب يف نش أة الطف ل,
وترعرع ه عل ى التوحي د اخل الص ,واملك ارم األخالقي ة ,والفض ائل النفيس ة ,وآداب الش رع احلني ف.
(علوان1412 ,ه ,ص)635
"ومنهج اإلسالم يف إصالح األطفال يقوم على أمرين:
 -1التلقني.
 -2التعويد.
واملقص ود ابلتلق ني :اجلان ب النظ ري يف اإلص الح والرتبي ة .أم ا التعوي د يف اجلان ب العمل ي يف
التكوين واإلعداد ,وملا كانت قابلية الطف ل وفطرت ه يف التلق ني والتعوي د أكث ر م ن أي س ن أخ رى,
أو أي مرحل ة أخ رى ,ك ان لزام اً عل ى امل ربني م ن آابء وأمه ات ومعلم ني ,أن يرك زوا عل ى تلق ني
الطفل اخلري وتعويده إايه منذ أن يعقل ويفهم حقائق احلياة .وق ال الغ زايل يف ذل ك «الص يب أمان ة
الديْ ه ,وقلب ه الط اهر ج وهرة نفيس ة ,ف إن عُ ِود اخل ري وعلم ه نش أ علي ه ,وس عد يف ال دنيا
عن د و َ
واآلخرة»( .علوان1412 ,ه ,ص)647
"ومن أبرز أمثلة العادة يف منهج الرتبية اإلسالمية ش عائر العب ادة ويف مق دمتها الص الة ,فه ي
تتح ول ابلتعوي د إىل ع ادةٍّ لص يق ٍّة ابإلنس ان ال يس رتيح ح ىت يؤديه ا .وليس ت الش عائر التعبدي ة
وح َدها ه ي الع ادات ال يت ينش ئها م نهج الرتبي ة اإلس المية ,ولكنه ا يف الواق ع ك ل أمن اط الس لوك
اإلس المي ,وك ل اآلداب واألخالقي ات اإلس المية :ك داب الطع ام والش راب ,وآداب املش ي,
وآداب التحية ,وآداب النوم( ."...قطب1402,ه,ص)145

38

فعل ى املعلم ة أن تق وم ب دورها يف غ رس الع ادات اإلس المية يف س لوك الص غار ح ىت يؤدوهن ا
أمامها أو يف غياهبا ,وخارج الروضة ,وأن تواظب عل ى ت ذكريهم وح ثهم عل ى التزامه ا ح ىت تك ون
ٍّ
عادات لصيقةً هبم ميارسوهنا دون جهد وتوجيه.
 أسلوب اإلاثبة:أسلوب الثواب تربوي مهم يف جمال تنمية العادات والسلوكيات الطيب ة ال يت يق وم هب ا الطف ل.
(عب دالرمحن2008 ,م,ص" )97والث واب ق د يك ون م ادايً ملموس اً :كإعط اء الطف ل لعب ةً ,أو
حل وى ,أو نق وداً ...إخل ,وق د يك ون معن وايً يف رح نفس ه :كامل دح ,واالبتس ام ,واالعت زاز ابلطف ل
عل ى عمل ه الطي ب أم ام الن اس"( .الناص ر ودروي ش1411,ه,ص )201واملكاف أة س واء كان ت
مادي ةً أو معنوي ةً تش جع عل ى إع ادة الس لوك املرغ وب في ه ,وجتع ل الطف ل يش عر ابلس رور؛ ألن
املكاف أة إىل ح ٍّد م ا تع ِرب ع ن احل ب واالح رتام م ن ش خص أو أش خاص مهم ني يف حي اة الطف ل.
(شومان1428,ه,ص)139
 أسلوب اللعب والرتويح:"إن األطف ال يتمي زون برغب ة فطري ة للنش اط واللع ب ,ويعت رب اللع ب أح د األس اليب املهم ة
إلكس اب األطف ال اخل ربات واملف اهيم الرتبوي ة املختلف ة يف الرتبي ة احلديث ة .وق د أك د بياجي ه عل ى
أمهي ة إدراك أس لوب اللع ب كم ٍّ
دخل وركي زةٍّ أساس ٍّية لعملي ة ال تعلم ,وي رى أن اللع ب خي دم أه دافاً
عديدة يف تربية الطفل ,منها :أن األطفال يستخدمون اللعب كنش اط رم زي مه م ,ويس اعد عل ى
توض يح املف اهيم ,والتخفي ف االنفع ايل ,وإبع اد األطف ال ع ن املل ل ,ويش عرهم ابلس عادة واملتع ة.
كذلك يؤكد مسيالنسكي على أن اللعب ه و الوس يلة ال يت يس تعملها األطف ال لرتمج ة خ رباِتم إىل
معىن ابلنسبة إليهم"( .جاد1431,ه,ص)134
أشياء داخلية ِلا ً
"وعلى معلمة رايض األطفال يقع عبء اختيار اللعبة املناسبة لقدرات األطفال مع تنظيمها
ومتابعة سلوك األطفال أثناءها؛ حىت تتمكن من خالل املتابعة من تثبيت وتعزي ز الس لوك احلمي د
وإع الن رفض ها للس لوك غ ري احلمي د ,خاص ةً أن األطف ال يتقبل ون ذل ك م ن املعلم ة ألهن م يف
موقف سار"( .عبدالرمحن2008 ,م ,ص)99
39

 أسلوب التمثيل:يتعل ق أس لوب التمثي ل أبس لوب القص ص ويكمل ه ,فمعلم ة ال رايض إذا أرادت أن تزي د م ن
اس تفادة األطف ال م ن القص ة ال يت ترويه ا ِل م جي ب أن تق وم بتحويله ا إىل مس رحية أو متثيلي ة م ع
تقس يم أداور القص ة عل ى أطفاِل ا ,وق د تق وم املعلم ة يف كث ري م ن األحي ان ابالش رتاك يف العم ل
الفين سواء أكان مس رحيةً أم مش هداً أم متثيلي ةً ,وب ذلك يك ون ه ذا األس لوب كف يالً يف ح د ذات ه
بتنمية العدي د م ن الس لوكيات اإلجيابي ة والق يم الرتبوي ة ,فض الً ع ن م ا ميتص ه األطف ال م ن ع ادات
مرغوب ة أثن اء اإلع داد للعم ل الف ين أو القي ام ب ه م ن :تع ٍّ
اون ,ونظ ٍّام ,واح رت ٍّام لش عور اآلخ رين,
وصرب ,وحس ِن إ ٍّ
ٍّ
نصات ,وجتا ٍّ
وطاعةٍّ ,
وب ,وانسجاٍّم( .عبدالرمحن2008 ,م ,ص)98
 أسلوب القصص:تعت رب قص ص األطف ال أح د ف روع أدب الطف ل ,وعم الً فني اً إذا ك ان مناس باً للطف ل ,فه و
يُشعره ابملتعة والبهجة ,كما يتسم ابلقدرة على اجت ذاب الطف ل وتش ويقه ,كم ا تث ري القص ة خي ال
الطفلِ ,
وتكون قيَمه مبا حتمله من أهداف علمية ,أو خلقية ,أو لغوية ,أو تروحيية تربوية .ولذلك

تعت رب م ن أه م األس اليب الفعال ة يف تك وين شخص ية الطف ل مب ا ت وفره ل ه م ن ف رص للنم و يف
جم االت متع ددة ,منه ا :الن واحي االجتماعي ة والنفس ية ,والن واحي العقلي ة ,والن واحي اجلس مية
واحلركي ة ,والن واحي الثقافي ة ,والن واحي اجلمالي ة ,والن واحي الرتوحيي ة ...وغريه ا.
(جاد1431,ه,ص)166
ولل تخلص م ن الق يم الس لبية يف نف س الطف ل يف مرحل ة رايض األطف ال ,ف إن القص ة ه ي
أنس ب أس لوب ترب وي لتحقي ق ذل ك .وال ب د ملعلم ة الروض ة ح ني تعم د إىل اس تخدامه أن تنتق ي
ذات املغزى ,بسيطةَ األسلوب ,واض حةَ الفه م لألطف ال ,املتماش ية م ع بيئ ة الطف ل
القصةَ اِلادفة َ
منس ق ,وتك ون
ال يت يع يش فيه ا ,عل ى أن تس عى املعلم ة إىل تق دميها لألطف ال أبس لوب مش ِوق و َّ
القص ة مرتابط ة األح داث ,مث ريًة للمتع ة النفس ية ,والوجداني ة ,وحيس ن أن تك ون مع ربة ع ن
البطوالت اإلسالمية وتعمد إىل غرس وتنمية الفضائل والقيم اليت دعا إليه ا اإلس الم يف س لوكهم.
(عبدالرمحن2008 ,م ,ص)97
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 أسلوب احلوار واملناقشة:"يس تخدم أس لوب احل وار واملناقش ة يف تربي ة الص غار والكب ار ,وم ن الض روري أن نراع ي يف
احل وار واملناقش ة مس توى نض ج َم ن حن اوره أو نناقش ه ,وأن اط ب ه ذا وذاك عل ى ق در عق وِلم,
وعل ى مس توى إدراكه م ,وأن نب دأ ابلبس يط الواض ح املقن ع ,مث نت درج يف احمل اورة واملناقش ة إىل أن
نصل إىل غايتها .وم ن خ الل ح وار املعلم ة م ع األطف ال وم ا تط رح م ن تس ابالت عل يهم يتوص ل
األطف ال إىل إج اابت ه ي جمموع ة م ن الق يم والس لوكيات الرتبوي ة واملعلوم ات املعرفي ة ال يت ِت دف
املعلم ة إىل إكس اهبا لألطف ال .كم ا أن ه م ن خ الل احل وار تس تطيع املعلم ة أن تع رف م دى
اكتساهبم للقيم"( .بنجر1421,ه,ص)168
 أسلوب املوعظة:يقول علوان (1412ه,ص )677ع ن املوعظ ة أهن ا م ن األس اليب امل ؤثرة يف تك وين الطف ل
إمياني اً ,وإع داده خلقي اً ونفس ياً ,واجتماعي اً ,ف إن تربيت ه ابملوعظ ة ,وت ذكريه ابلنص يحة ,يبص رانه
حبقائق األشياء ,ويدفعانه إىل معايل األمور ,وُحيلِيانه مبكارم األخ الق ,و ِ
يوعيان ه مبب ادئ اإلس الم.
واملعل م األول ﷺ ل ه منهج ه األفض ل ,وطريقت ه املثل ى يف إلق اء املوعظ ة وجت دد أس لوهبا ,وتن وع
عرضها:

أ .انتهاج أسلوب القصة هبدف الوعظ.
ب .انته اج أس لوب احل وار واالس تجواب ,وذل ك بط رح األس ئلة عل ى أص حابه؛ ليث ري انتب اههم,
وحيرك ذكاءهم ,ويقدح فطنتهم ,ويصيغ املواعظ املؤثرة يف قالب اإلقناع واحملاجاة.
ج .دمج املوعظة ابملداعبة.
د .االقتصاد يف املوعظة خمافة الس مة.
ه .املوعظة بضرب املثل.
و .املوعظة ابلرسم واإليضاح.
ز .املوعظة ابلفعل التطبيقي.
ح .املوعظة ابنتهاز املناسبة.
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 أسلوب القدوة:"الق دوة تع ين وج ود من وذج س لوكي حياكي ه ويقل ده الطف ل ,وال ب د أن تس ود وس ائط التنش ئة
ق دوات ص احلة؛ ألن ه إذا ك ان امل ريب ص ادقاً أمين اً نش أ الطف ل عل ى الص دق واألمان ة وغريه ا م ن
الص فات احلمي دة .فالق دوة أكث ر أس لوب م ؤثر وفع ال يف جم ال الق يم"
(عبدالرمحن2008,م,ص .)91إن الكب ار يف نظ ر الطف ل ُمث ٌل عُلي ا يتم ىن ل و يك ون م ثلهم ,فه و
ش ديد االنتب اه مل ا يق وم ب ه امل ريب م ن س لوك ,ودون ش عور من ه يكتس ب ه ذا الس لوك ويتش ربه
ويصبح ج زءاً راس خاً م ن شخص يته( .ش ومان1428,ه,ص )137والطف ل مهم ا ك ان اس تعداده
للخري عظيماً ,وفطرته نقي ة س ليمة ,فإن ه ال يس تجيب ملب ادئ اخل ري ,وأص ول الرتبي ة الفاض لة م ا مل
ي َر امل ريب يف ذروة األخ الق ,وقم ة الق يم ,واملث ل العلي ا .إن م ن الس هل أن تلق ن املعلم ةُ الطف َل م ا
ٍّ
ٍّ
وتوجيه ,لك ن م ن الص عب أن يس تجيب ِل ا الطف ل ويطب ق م ا لُِقنَ هُ ح ني
وآداب
فضائل
تريد من
َ
يراها خيالف فعلُها قوَِلا ,وتستبيح ما تنهاه عنه( .علوان1412,ه,ص)607
 أسلوب املمارسة:تع د املمارس ة ش رطاً حتمي اً لرتبي ة الطف ل يف مرحل ة رايض األطف ال ,وتنمي ة الق يم امل راد
إكس اهبا ل ه ,وأتيت أمهي ة املمارس ة م ن ك ون الق يم ال تُقص د ب ذاِتا ,وال قيم ة ِل ا م ا مل ت رتجم إىل
ميارس ,أي أنه ال فائدة من أن يدرك الطفل القيمة وينفعل هبا م ن غ ري أن يطبقه ا وتنتق ل
سلوك َ
من إدراكه ووجدانه إىل أرض الواقع ليعم ل هب ا( .عب دالرمحن2008,م,ص )94وه ذا يتطل ب م ن
وب فيه ا ,والثن اء بغ ري
املعلم ة مداوم ة احل ث والت ذكري لألطف ال ال ذين مل يكتس بوا بع ُد الق َيم املرغ َ
مبالغة ,وتعزيز الطفل الذي تظهر يف سلوكه القيم والفضائل احلميدة.
 أسلوب املالحظة:أي :مالحظ ة الطف ل "ومالزمت ه يف التك وين العق دي واألخالق ي ,والنفس ي واالجتم اعي,
والس ؤال ع ن وض عه وحال ه يف تربيت ه اجلس مية وحتص يله العلم ي"( .عل وان1412 ,ه ,ص)691
ِ
ِ
اعتالل صحته أو قصور
وعالج
شائب,
ِ
ومن َمثَّ بذل اجلهد يف تنقية سلوكه وعقيدته إن شابَ ُه َما ٌ
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جسده وحواسه م ا أمك ن ,وإش باع عاطفت ه ,وت ذليل ك ل م ا حي ول دون تكيُّ ِف ه اجتماعي اً يف ح ال
كان يعاين مشكلةً يف ذلك.
 أسلوب اإلحياء:"يش به اإلحي اء عملي ة احملاك اة ,إال أن احملاك اة تتعل ق أبفع ال وس لوك اآلخ رين ,أم ا اإلحي اء
فيتعلق ابلعواطف واالجتاه ات ,وه و أداة قوي ة يف جم ال اكتس اب الع ادات الشخص ية ,وم ن ذل ك
ميك ن ملعلم ة ال رايض أن جتع ل الطف ل يتش رب العدي د م ن املب ادئ والعواط ف واالجتاه ات والق يم
بطريق ال شعوري ,منتقيةً املواقف املناسبة لذلك؛ فهو أسلوب أكثر جناحاً مع طف ل ه ذه املرحل ة
لطبيعت ه ال يت ميي ل م ن خالِل ا إىل تص ديق ك ل ش يء ,وذل ك نتيج ة قل ة خربت ه ونض جه؛ حي ث
تستطيع املعلمة من خالل تركيزها على ال َقصص الديين اِل ادف ,كقص ص األنبي اء والص حابة ,أن
ت وحي للطف ل أبمهي ة العم ل ,وقيم ة مراقب ة هللا ع ز وج ل ,كوهنم ا أساس اً للنج اح يف العم ل".
(عبدالرمحن2008 ,م ,ص)95
 أسلوب التسامح والتجاهل:جي ب أن تقاب ل املعلم ة ض جيج األطف ال ,وكث رة مط البهم ,وبع ض التص رفات غ ري املرغوب ة
(كالص راخ أثن اء اللع ب) ابلتس امح واملعاجل ة احلكيم ة .كم ا ميكنه ا أن تس تخدم طريق ة التجاه ل
إلنق اص الس لوك غ ري املرغ وب في ه ,إذا ك ان ه دف الطف ل م ن القي ام ب ه لف ت األنظ ار حن وه
واس رتعاء انتب اه معلمت ه ,فه و يف ه ذه احلال ة يك ون وس يلةً انجح ةً يف إيق اف الس لوك الس يئ
وإق الع الطف ل عن ه؛ ألن ه مل حيق ق ل ه مطلب ه ال ذي ه و لف ت االنتب اه.
(ش ومان1428,ه,ص )138ويف بع ض األحي ان تك ون مث ل ه ذه التص رفات انبع ةً م ن ش عور
الطفل ابإلمهال ,فحني تشبع املعلمة عاطفة الطفل وتس تمع ألحاديث ه وتق در إنتاج ه ,قل يالً إن مل
يكن اندراً ما يلجأ الطفل إىل مثل هذه السلوكيات.
واملعلمة مطالَبة ابلتنويع يف األساليب الرتبوية ,فتستخدم لكل موقف األسلوب املناسب ل ه,
كم ا أن اس تجابة األطف ال ِل ذه األس اليب ختتل ف م ن طف ل إىل آخ ر ,وه ذا يتطل ب م ن املعلم ة
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أن تك ون دقيق ة املالحظ ة؛ فتع رف نفس يات أطفاِل ا ,وتع رف األس لوب املناس ب لك ل طف ل,
للتأثري يف شخصيته على النحو املطلوب.
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 :3-1-2املبحث الثالث :األساليب النبوية يف معاملة الطفل
يتن اول ه ذا املبح ث األس اليب النبوي ة يف معامل ة الطف ل م ن مخس ة جوان ب :أوالً األس اليب
يف اجل انبني اإلمي اين والتعب دي الل َذيْن يُستعرض ان س وايً ,وق د دجم ت الباحث ة ه ذين اجل انبني ,نظ راً
إىل كون أحدمها مكمالً ل خر .بعد ذلك أتيت تباعاً األساليب اخللقية ,وكيفي ة غ رس الق يم عل ى
النهج النبوي ,مث األساليب النفسية اليت تش بع حاج ات الطف ل ,مث األس اليب الفكري ة ال يت تنم ي
م دارك الطف ل وت زوده ابملعرف ة ,وك ل ه ذه األس اليب ق د مارس ها الرس ول ﷺ م ع َم ن حول ه م ن
أطفال الصحابة حسب سريته النبوية املباركة.

تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل:
 :1-3-1-2األساليب النبوية اإلميانية والتعبدية اليت َ
 تلقني الطفل العقيدة الصحيحة:"العقائ د ه ي األفك ار ال يت ي ؤمن هب ا اإلنس ان ويص در عنه ا يف تص رفاته وس لوكه .وتطل ق
العقي دة اإلس المية عل ى أرك ان اإلمي ان ,وم ا يتف رع عنه ا م ن توحي د األلوهي ة ,والبع د ع ن ك ل
شبهات الشرك ,وتطلق أيضاً على اإلميان مبا ثبت م ن املغيب ات ,أي :اإلمي ان ابلغي ب ,وابلرس ل,
والكتب ,واملالئكة ,واليوم اآلخر"( .النحالوي1399,ه,ص)69
يقول ابن تيمية (1416ه ,ص" :)295تفضل هللا -سبحانه وتعاىل -على بين آدم أبمرين
مه ا أص ل الس عادة ,أح دمها :أن ك ل مول ود يول د عل ى الفط رة ,كم ا يف الص حيحني ع ن الن يب ﷺ
قالٍّ ُّ [ :
لود يولَ ُد على الفطرةِ ,فأبواه ي ه ِودانِه ,أو ي نَ ِ
صرانِه ,أو ميَُ ِجسانِهِ ِ ,
يم ِة تُْنتِ ُج
َُ
ُ
كل مو ُ
كمثل البَه َ
ِ
يمةَ ,هل ترى فيها َج ْد َعاءَ] (البخاري1422 ,ه ,حديث.)1385 :
البَه َ
الثاين :أن هللا تعاىل قد هدى الناس هدايةً عامةً مبا جعل فيهم ابلفطرة من املعرفة وأسباب العل م,
ومبا أنزل إليهم م ن الكت ب وأرس ل إل يهم م ن الرس ل"  ,ق ال تع اىل :ﱫﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﱪ

(العلق .)1:فلذلك فإن نفس الطفل تقبل التلقني مببادئ العقيدة واإلميان؛ ملا تقتضيه الفط رة النقي ة
م ن قب ول لتوحي د هللا واخلض وع ل ه ,واالع رتاف ل ه ابلعبودي ة دون ج دال أو رف ض ,فل م تتس رب
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ات الك رب وال قض ااي التش كيك ال يت ه ي أك رب م ن إدراك ه البس يط ,فيك ون ب ذلك
لنفس ه بع ُد آف ُ
طيعاً ملا يلقنه كل ِمن والديه ومربيه.
تعميق ملفهوم الفطرة
"ومن املؤكد أن الرتكيز على تلقني التوحيد يف مراحل الطفولة األوىل فيه ٌ
يف نفس كل خملوق ,وتوجيهٌ ِلذه النفس إىل ابرئها وخالقها .إن أول ما ينبغي إرشاد الطفل إليه
تضرع وأتثُّر,
عند قدرته على الكالم وإفصاح لسانه به أن يذكر اسم هللا تعاىل ويردد ذلك يف ُّ
مقلداً يف ذلك ملقنه ,سواء كان أابه أو أمه"( .أبوغدة ,حسن ,هل غرست املعامل اإلميانية يف
نفوس األبناء؟5 ,مجادى أول1435,ه)http://main.islammessage.com/newspag.aspx?id= ,

ويف هذا املعىن يقول ابن القيم (1431ه ,ص" :)339فإذا كان وق ت نطقه م َّ
فليلقن وا( :ال
إل ه إال هللا حمم د رس ول هللا) ,ول يكن أول م ا يق رع مس امعهم معرف ة هللا س بحانه ,وتوحي ده ,وأن ه
سبحانه فوق عرشه ينظر إليهم ,ويسمع كالمهم ,وهو معهم أينما كانوا".
ف َّ
يلقن الطف ُل من ذ نعوم ة أظف اره م ا يتعل ق ابلكت ب الس ماوية ,وابملالئك ة ,والي وم اآلخ ر,
وابقي مسائل اإلميان األساسية .وعلى املعلمة أن تتلقى أسئلة الطف ل ح ول األم ور الغيبي ة برحاب ة
ص در ,وال تتجاه ل ه ذه األس ئلة ,ب ل جتيب ه عل ى ق در م ا يعق ل ,وميك ن أن تبس ط ل ه الق ول يف
بع ض األم ور ,واألم ور ال يت تستعص ي علي ه خت ربه أن ه اآلن ال يس توعب م ا تقول ه ,ولك ن عن دما
يكرب قليالً سوف يفهم ذلك بسهولة( .بكار2010,م,ص)29
وم ن مظ اهر اهتم ام اإلس الم برتبي ة األطف ال عل ى عقي دة التوحي د من ذ الص غر :اس تحباب
الت أذين يف األذن اليم ىن ,واإلقام ة يف أذن الطف ل اليس رى؛ ليس مع كلم ات التكب ري والتوحي د,
وإع الن العب ادة هلل وه و يف أول عه ده ابحلي اة( .الناص ر ودروي ش1411,ه,ص )215وق د روي
ابلص الة] (الرتم ذي,
ع ن الن يب ﷺ أن ه[ :أذَّن يف أُذن احلس ن ب ن عل ي –ح ني و َلدتْ ه فاطم ةَّ -
1996م ,حديث.)1514 :
ك ذلك م ا رواه عب دهللا ب ن عب اس -رض ي هللا عنهم ا -أن ه رك ب خل ف رس ول هللا ﷺ يوم اً
فق ال ل ه رس ول هللا ﷺ[ :اي غ الم ِإين معلم ك كلم ٍّ
ات ,احف ظ هللا حيفظْ ك ,احف ِظ هللا جت ْده
ُ
ُ

تعنت فاس تعن ابهلل ,واعل م أن األم ة ل و اجتمع وا عل ى
ألت فلتس أل هللا ,وإذا اس َ
جتاه ك ,وإذا س َ
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يضروك إال بشيء قد كتَ به هللا عليك ,رفِع ِ
األقالمَّ ,
الص حف]
ت
وجف ت ُّ
يضروك مل ُّ
أن ُّ
َُ
ُ
َُ
1421ه ,حديث .)2669 :هذه التوجيهات الكرمية تبذر يف القلب اإلمي ان ابهللِ ,
وتوج ه الس امع إىل
االس تعانة ابهلل والتوك ل علي ه ,ومت أل الف ؤاد حمب ةً ل ه واطمئن اانً إلي ه؛ ف ال انف َع وال ض َّار إال ه و
سبحانه ,إن هذه الكلمات النبوية حترر قلب الصغري من املخاوف االجتماعية ,وختربه أن هللا هو
الق اهر ف وق عب اده ,وأن ه الق ادر عل ى ك ل ش يء ,وه ذا م ن مس و اإلمي ان إذا وق ر يف القل ب أص بح
اإلنس ان ح راً م ن ك ل ش يء ,عب داً ي نعم يف عبوديت ه هلل وح ده .وأتيت كلم ات الرس ول ﷺ ملقن ةً
للص غري عب دهللا اب ن عب اس اإلمي ان ابهلل ,واالس تعانة ب ه ,والرض ى ابلقض اء والق در ,وه ذه م ن
مسائل اإلميان األساسية اليت حيتاجها الطفل يف مستقبل حياته.
(ب ن حنب ل,

 تنمية حمبة هللا ومراقبته ابلتلقني:"يقصد ابملراقبة دوام علم العبد ِ
وتيقنه ابطالع احلق -سبحانه وتعاىل -على ظاهره وابطنه".
(ابن القيم1423,ه,ص )65وأثر هذه املراقبة هو إخالص العمل هلل سراً وعلن اً ,فيتص ف العم ل

ابإلتق ان ,واللس ان ابلص دق ,والفع ل ابلع دل ,كم ا يتحل ى الناش ئ ابألمان ة ,وخماف ة هللا ,وت رك
وج هَ الرس ول الك رمي ﷺ بقول ه الب ن عب اس رض ي هللا عنهم ا :
املعاص ي وسفاس ف األم ور .وق د َّ
« احف ظ هللا حيفظْ ك ,احف ظ هللا جت ده جتاه ك » إىل أمهي ة مراقب ة هللا واستحض اره يف ك ل ح ني,
وأن ه ذا الس لوك يرتت ب علي ه معي ة هللا وحفظُ ه للعب د ج زاءَ فعلِ ه .وق د اس تخدم الرس ول ﷺ يف
غ رس ه ذا املب دأ األس لوب املباش ر والتلق ني ,فح ني نلق ن الطف ل مراقب ة هللا ل ه ,وأن ه س بحانه ال
يغف ل ع ن عب اده طرف ة ع ني ,ف إن ذل ك جيع ل من ه -إبذن هللا -إنس اانً ص احلاً يل زم املع ايل ,وتك ره
نفسه السلوكيات املنحرفة؛ ملا غُرس فيه خالل تربيته من تعظيم هلل.
كما أن حمبة هللا -س بحانه وتع اىل -تُغ رس يف الطف ل م ن خ الل إخب اره أبن هللا ه و اخل الق
الرزاق ,املعطي الكرمي ,اللطي ف اخلب ري ,ال ذي يس تحق أعظ م احلم د والش كر .وميك ن للمعلم ة أن
تعل ق قل ب الطف ل ابهلل تع اىل م ن خ الل س ؤاله أو تلقين ه ,ك أن تق ول ل هَ :م ن ال ذي وهب ك ه ذا
الشعر اجلميل؟ ورزقَنَا الطعام الذي أنكله؟ وهكذا فإذا أخطأ اجلواب ِ
تصحح له وتعلِمه .وهك ذا
َ
تنم و أحاس يس احملب ة هلل ومراقبت ه ,وينم و ال وازع ال داخلي بش عور الطف ل ملعي ة هللا ل ه .وحن ن يف
أايمن ا ه ذه أح وج م ا نك ون إىل ترس يخ ه ذه املع اين ,يف وق ٍّ
ت غ اب ع ن م ا يس معه الطف ل أو
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يش اهده يف وس ائل اإلع الم م ا يؤك د ه ذه األم ور اجلوهري ة؛ حي ث ُش غل األطف ال بك ل ش يء إال
قضية التوحيد ,وقضية اِلدف األكرب من الوجود( .بكار2010,م,ص)27-26
 ترسيخ حمبة الرسول ﷺ:اإلميان ابلرسول ﷺ "هو األساس العقدي الثاين بعد توحيد هللا تعاىل وحمبته جل وعال ,وبه
يتحقق الشطر الثاين من الشهادة"( .الفندي1434,ه,ص)133
وق ال الن ووي يف مع ىن احملب ة (يف العس قالين1421,ه ,ص" : )74ه ي مي ل إىل م ا يواف ق
كحسن الصورة ,أو بفعل ه إم ا لذات ه كالفض ل والكم ال ,وإم ا إلحس انه
احملب ,وقد تكون حبواسه ُ
كجل ب نف ع أو دف ع ض رر" .وم ن مع اين حمب ة الرس ول ﷺ اعتق اد عص مته ,واتص افه مبك ارم
األخ الق .واتب اع س نته وال دفاع عنه ا ونش رها ,وت رك ك ل م ا هن ى عن ه حمم د ﷺ ,ك ذلك الص الة
علي ه ودوام ذك ره والت ذكري هبدي ه ,ومت ين ربيت ه ,واالش تياق إلي ه ,وإىل لقي اه يف اجلن ة والش رب م ن
حوض ه ,ومعرف ة س ريته العط رة واالط الع عل ى مراح ل حيات ه ودعوت ه ,وحف ظ أحاديث ه الش ريفة,
والعمل هبا ,وحمبة آل بيته -رضي هللا عنهم ..-كلها من مقتضيات حمبته.
وال يتحقق اإلميان إال مبحبته ﷺ ,وقد صرح -عليه السالم -بذلك ,فعن أيب هريرة 
أحب إليه من والده وولده والناس
قال :قال رسول هللا ﷺ[ :ال يؤمن أحدكم حىت أكون َّ
أمجعني] (البخاري1422 ,ه ,حديث ,)15 :ويتضح من احلديث الشريف أن احملبة عمل قليب ,ورابطة
تربط املؤمن برسول هللا ﷺ ,حىت جتعل قلبه وإرادته يف حتقيق ما حيبه هللا تعاىل ورسوله ﷺ من
األقوال واألفعال والرغبات والنوااي واملقاصد كلها .كما جاء عن رسول هللا ﷺ أنه قال[ :ال
حىت يكو َن هواه ِ
جئت بِِه] (النووي1430 ,ه ,حديث)41 :
تبعا ل َما ُ
ُ ً
يؤمن أح ُدكم َّ َ
ُ
إذن فمحبة الرسول ﷺ ليست تعظيماً شكلياً ,وال تنظرياً أبننا نعظم الرسول ﷺ ونقدره ونعظم
ِ
وتطبيق حقيقي ِلدي
عمل اجلوارح
ٌ
ما أتى به ,فهذا وحده ال يكفي ,بل ال بد أن يصدق ذلك ُ
النيب ﷺ(.الفندي1434 ,ه ,ص)134
كما أوصى احلبيب ﷺ املسلمني يف أهل بيته رضوان هللا عل يهم ,وك رر ذل ك ث الاثً ,مم ا ي دل
على أتكيد إكرامهم وعظيم مك انتهم ,فع ن زي د ب ن أرق م  ق ال[ :ق ام رس ول هللا ﷺ يوم اً فين ا
خطيباً ,مباء محا بني مكة واملدينة ,فحمد هللا وأثىن علي ه ,ووع ظ وذك ر مث ق ال « :أم ا بع ُد ,أيه ا
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فأجيب ,وأان فرك فيكم ثَقلَ ْني :أوِلَُما كتاب هللا
رسول ريب
بشر يوشك أن أييتَ ُ
الناس ,فإمنا أان ٌ
َ
في ه اِل دى والن ور؛ فخ ذوا بكت اب هللا واستمس كوا ب ه » ,فح ث عل ى كت اب هللا ورغَّ ب في ه .مث
قال « :وأه ُل بي يت ,أذكِ ركم هللا يف أه ل بي يت ,أذكِ ركم هللا يف أه ل بي يت ,أذكِ ركم هللا يف أه ل بي يت]
(بن مسلم 1412ه ,حديث)2408 :

وه ذا يتطل ب من ا ض رورة س قي نف وس ال نشء حمب ةً ل ه ,م ن خ الل إح اطتهم بس ريته ,خاص ةً
مرحل ة طفولت ه ﷺ؛ حي ث يغم رهم الفض ول حوِل ا ملقابل ة ه ذه املرحل ة ألعم ارهم ,ونب ِني ِل م ك م
كان حمباً للص غار رحيم اً كرمي اً معه م .كم ا نعلمه م س ننه ,واآلداب ال يت ح ث عليه ا ,والفض ائل
ال يت رغ ب فيه ا ,وأن ن ربط ك ل ذل ك بشخص ه الك رمي .فمرحل ة الطفول ة املبك رة مرحل ة تك وين
االجتاهات والعواطف إزاء األشياء ,فعلينا اغتنام هذه اخلاصية لرتسيخ حمبته ﷺ.
 عنايته بتحفيظ القرآن الكرمي:"إن الق رآن الك رمي ه و املص در األول لألص ول االعتقادي ة ,واألحك ام الش رعية ,واملب ادئ
األخالقي ة ,والرتبي ة اإلس المية يف مجي ع مراحله ا ومظاهره ا .وه و أس اس اإلس الم يف مناهج ه
وعلومه وحقائقه وتصوراته"( .الفندي1434,ه,ص)135
وق د اعت ىن رس ول هللا ﷺ بتبلي غ آي الق رآن الك رمي ألص حابه كب ريهم وص غريهم ,فل م يك ن
يصرف عن جملسه صغار السن وأطف ال املس لمني ,ب ل ك انوا حيض رون جمالس ه ,ويس معون كالم ه,
ويتلقون ال وحي م ن فم ه الش ريف ,وه ذا اب ن عب اس  يق ول[ :تُ ِويف الرس ول ﷺ وأان اب ن عش ر
أت احملكم] )البخاري1422 ,ه ,حديث.)5035 :
سنني ,وقد قر ُ
كما بني رسول هللا ﷺ أن أجر وجزاء حافظ القرآن ال يتوقف عنده ,بل ميتد ليشمل والديه
يوم القيامة ,وهذا فيه حث لألبناء على مكافأة الوالدين مبا يفرحهم يوم احلساب ,كما أن فيه
أيضاً ترغيب للوالدين للعناية بتحفيظ أبنائهم القرآن الكرمي؛ لينالوا الثواب وحيصدوا األجر
لبس
العظيم .فعن بريدة األسلمي  قال :قال رسول هللا ﷺ[ :من قرأ القرآن وتعلم وعمل به أُ َ
نور ضوبه مثل الشمس ,ويُكسى والداه ُحلَّت ِ
والداه يوم القيامة فجاً من ٍّ
ني ال يقوم ِلما أهل
َ
كسينا هذا! فيقول :أبخذ ولدكما القرآن] ( املنذري1417 ,ه ,حديث)2211 :
الدنيا ,فيقوالنِ :بَ ُ
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 عنايته بتحفيظ األطفال السنة واألحاديث النبوية:الس نة يف اللغ ة ه ي :الس رية حس نةً كان ت أم قبيح ةً ,وأتيت مبع ىن الطريق ة( .اب ن منظ ور,
1414ه ,ج ,13ص )225ويف االص طالح" :جمموع ة م ا نُق ل ابلس ند الص حيح م ن أق وال
الرس ول ﷺ ,وأعمال ه ,وتركِ ه ,ووص فه ,وإق راره ,وهني ه ,وم ا أح ب وم ا ك ره ,وغزوات ه ,وأحوال ه,
وحياته"( .النحالوي1399,ه,ص)23
"لق د ك ان ﷺ حريص اً عل ى تعل يم كب ار الص حابة وص غارهم العل م وحتف يظهم أحاديث ه ,مل ا
حيتوي ه احل ديث النب وي م ن آداب كث رية ,تُعلِ م املس لم االس تئذان ,والص دق ,والتواض ع ,واألمان ة,
واإليث ار ,وب ر الوال دين ,وغ ض البص ر ,والص رب ...وغ ري ذل ك م ن اآلداب والقض ااي".
(طرابيشي1429,ه,ص)57
وهناك طائفة من األحاديث النبوية واألحوال احملمدية شهدها الصحابة يف طفولتهم
فحفظوها عنه ,فقد روى احلسن بن علي  عن الرسول ﷺ أنه قال[ :دع ما يُريبك إىل ما ال
يُريبك؛ فإن الصدق طمأنينة ,وإن الكذب ريبة] (بن حنبل1421,ه ,حديث ,) 1723 :وعن عبدهللا
ِ
بت ليلةً عند خاليت ميمونةَ ِ
احلارث .فقلت ِلا :إذا قام رسول هللا ﷺ
بنت
بن عباس  قالُّ [ :
فقمت إىل جنبه األيسر ,فأخذ بيدي فجعلين من شقه األمين,
فأيقظيين .فقام رسول هللا ﷺ.
ُ
بش ْحمة أذين .قال :فصلَّى إحدى ع ْشَرة ركعة مث احتىب حىت إين
ت أيخذ َ
فجعلت إذا أَغ َفْي ُ
ُ
تبني له الفجر صلَّى ركعتني خفيفتني] ( بن مسلم 1412ه ,حديث.) 763 :
ألمسع نفسه راقداً ,فلما َّ
وبني لنا كيف جعله الرسول
لقد نقل لنا عبدهللا بفضل صحبته الرسول ﷺ حاله يف قيام الليلَّ ,
عن ميينه ,ويف ذلك عناية منه ﷺ أبمر الصغار ,وأن يهتدوا هبديه ,وأن يتعلموا سننه كقيام الليل
يف حالة ابن عباس .
ومم ا يؤك د لن ا حرص ه ﷺ عل ى أن يس مع الص غار أحاديث ه م ا رواه مس رة ب ن جن دب :
كنت على عهد الرسول ﷺ غالماً,
فكنت أحفظ عنه فما مينعين من القول إال أن ههنا رج االً
ُ
[ ُ
ه م أس ُّن ِم ِين] (ب ن مس لم 1427ه ,ح ديث)964 :؛ ل ذلك جي ب أن حيف ظ أطف ال املس لمني أحاديث ه,
ويتبعوا سننه على القدر الذي يناسبهم ويستطيعون تطبيقه.
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 هتيئة الطفل املسلم ألجواء العبادة:كلف هللا -سبحانه وتعاىل -املسلم بش عائر تعبدي ة تش مل الص الة والطه ارة ,واحل ج والزك اة,
وص يام رمض ان ,وت الوة الق رآن ,وم ا ش ابه ذل ك( .الناص ر ودروي ش1411,ه,ص )230لك ن
اجليل األول -رضوان هللا عليهم -مل حيصروا العبادة يف هذه الشعائر فقط؛ ح ىت تك ون اللحظ ات
ال يت ي ؤدون فيه ا الش عائر التعبدي ة ه ي وح دها حلظ ات العب ادة ,أم ا بقي ة حي اِتم خ ارج العب ادة!.
إمن ا ك ان مع ىن العب ادة يف ِحس هم أن احلي اة كله ا عب ادة ,وأن الش عائر حلظ ات مرك زة يت زود فيه ا
اإلنس ان ابلطاق ة الروحي ة ال يت تُعين ه عل ى أداء بقي ة العب ادات املطلوب ة من ه ,ول ذلك ك انوا حيتفل ون
هبا احتفاال خاصاً ,كما حيتفل املسافر ابلزاد الذي يعينه على الطريق ,وابللحظة ال يت حيص ل فيه ا
على الزاد .لقد كانوا كما وص فهم رهب م :ﱫﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﱪ

(آل عمران )191 :يقضون حياِتم كلها يف عبادة ,تشمل نشاط الروح كله ,ونشا َط العقل واجلس د,
وملتزم اً في ه مب ا أن زل هللا .وه ذا ه و املفه وم
م ا دام ه ذا كل ه َّ
متوجه اً ب ه إىل هللا ,يُبتغَ ى ب ه وجه هَ ,
الص حيح للعب ادة كم ا أنزل ه هللا ,املفه وم الواس ع الش امل العمي ق كم ا ق ال تع اىل  :ﱫﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﱪ (األنع ام .)162 :لك ن ح ني غف ل الن اس ع ن
مقتض يات العب ادة ,م ن التوج ه املخل ص هلل ,واإلخب ات ل ه واخلش وع يف حض رته س بحانه,
وانقطع ت ل وازم العب ادة ونتائجه ا ,ح ني احنس رت يف نف وس امل ؤدين ِل ا ,فص ار املطل وب ه و أداء
الشعرية فحسب ,كان حرايً أن ينحسر هذا اللون م ن العب ادة أكث ر ف أكثر ,ح ىت أص بح املطل وب
أداء الشعرية على أي وجه كان ,ولو كانت حر ٍّ
كات آلي ةً بغ ري روح ,وب دافع احل رص عل ى التقالي د
أكثر من كونه بدافع العبادة هلل( .قطب1415,ه,ص)242-205
إننا نريد أن جننِب األجيال هذا احلال املؤسف واملفهوم الباه ت للعب ادة ,نري د أن نعي د إليه ا
املفه وم الش امل ,فتك ون عب اد ًة تش مل احلي اة كله ا كح ال س لفنا الص ا رض ي هللا ع نهم ,ال
أوقات حمددة وتنقضي( .الناصر ودرويش1411,ه,ص)231
ٍّ
والصغري يف مرحلة الطفولة املبكرة ال يهمل ويرتك دون ٍّ
وإعداد ِلا .فمن
ِتيئة ألجواء العبادة
ُ
ُ

عمر الرابعة تقريباً يستطيع أن يتعلم ويعتاد بعض األمور .ولنا يف حديث حممود بن الربيع 
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دليل أن الطفل يتذكر ويكتسب املعلومات يف ٍّ
ت من ِ
النيب ﷺ َجمَّةً
عمر مبكر ,فيقولَ [ :ع َق ْل ُ
َجمَّها يف وج ِهي ,و َأان ابن ِ ِ ِ
ني ,من َدلْ ٍّو] )البخاري1422 ,ه ,حديث.) 77 :
مخس سن َ
ْ
ُ
ومن ِ
يعقل َّ
يوجه َّ
فيعود الوض وء ال س يما يف املن اطق احل ارة ,ويعل م
ويتذكر يصلح ألن َّ
ويلقنَّ ,
فضل الوضوء ,وأنه مطهرة للمسلم من اآلاثم عند غسل كل عضو ,ويُعلَّم اآلداب اإلسالمية ال يت
تناس ب عم ره .وق د ي تعلم الطف ل اجل ريء األذان ,وجي د يف ذل ك إثب افً لذات ه وهويت ه اإلس المية
وحيس ن أن ي ردد بع د األذان م ا ميك ن للطف ل ت رداده ومعرفت ه( .الناص ر
احلقيقي ةُ ,
ودرويش,ص)233

1

"إن تكوين العادة يف الصغر أيسر بكثري من تكوينها يف الكرب ,ذلك أن اجلهاز العصيب
عود
أيسر حفراً على سطحه"( .قطب1402,ه,ص )147فيُ َّ
أكثر قابليةً للتشكيل ,و ُ
للطفل ُ
ويعود على احلمد والشكر هلل على
الطفل على ترديد بعض األذكار ,كأذكار الصباح واملساءَّ ,
ويعود الصدقة والبذل ,ويعيش
نعمه ,وميكن أن يُطلب منه أن يستغفر هللا يف أوقات االنتظارَّ ,
أجواء الشعائر اإلميانية اليت يشهدها اجملتمع :كرمضان ,واحلج ...لقد شهد احلسن أو احلسني
أجواء الصالة بصحبة رسول هللا ﷺ ,فعن شداد الليثي  قال[ :خرج علينا رسول هللا ﷺ يف
َِ
كرب
صاليت العِشاء ,وهو
إحدى
حامل َحسناً أو ُحسيناً ,فتقدم رسول هللا ﷺ ,فوضعه مث َّ
ٌ
فرفعت رأسي ,وإذا ابلصيب
للصالة ,فصلى فسجد بني ظهراين صالته سجد ًة أطاِلا ,قال أيب:
ُ
على ظهر رسول هللا ﷺ وهو ساج ٌد ,فرجعت إىل سجودي ,فلما قضى رسول هللا ﷺ قال
سجدت بني ظهراين صالتك سجدةً أطلتها حىت ظننا أنه قد حدث
الناس :اي رسول هللا ,إنك
َ
أمر ,أو أنه يوحى إليك؟ قال « :كل ذلك مل يكن ,ولكن ابين ارحتلين ,فكرهت أن أعجله حىت
يقضي حاجته »] (النسائي1419 ,ه,حديث .)1140 :عاش الطفل يف أجواء املسجد حصةً تربويةً
ب
سارة أشبع فيها حاجته إىل اللعب ,وارتبط هذا اللعب بصورة الصالة يف خميلته ,وأهنا أمر حمبَّ ٌ
يح ,ال تقطع تسليته وحيويته ,إن مثل هذه اخلربات السارة اليت متر ابلطفل تعلِق قلبه ابملسجد
مر ٌ
وتغرس فيه حمبته.

 )1الْ َمجُ :ه َو إِْر َسال الْ َماء ِم ْن الْ َفم.
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 تعويد الطفل ارتياد املساجد وتدريبه على الصالة:تعامل الرسول ﷺ مع األطفال يف املسجد وأثناء الصلوات ,متسماً ابلعطف
لقد كان ُ
والرمحة العظيمة ,األمر الذي خيلق يف قلوب الصغار عاطفةً مجيلةً جتاه املكان ,وجتاه الصالة؛
حيث كانوا َّ
يتلق ْون احلب الغامر والدفء الوفري ,فعن أيب قتادة األنصاري يروي عن رسول هللا
حامل أمامةَ بنت زينب بنت رسول هللا ﷺ ,وأليب العاص بن الربيع
ﷺ أنه[ :كان يصلي وهو ٌ
وض َعها وإذا قام محلَ َها] (البخاري1422 ,ه ,حديث .)516 :ويف خطبة
بن عبد س ,فإذا سجد َ
يبش ملقدم أحفاده
يعج ابلشيوخ وأشراف القوم مل مينع ذلك رسول الرمحة أن َّ
اجلمعة واملسجد ُّ
ويتلقاهم بني أحضانه ,فعن بريدة األسلمي  قال[ :بينما رسول هللا على املنرب خيطب إذ أقبل
احلسن واحلسني عليهما قميصان أمحران ميشيان ويعثران ,فنزل ومحلهما ,فقال :صدق هللا( :إمنا
أموالكم وأوالدكم فتنة) التغابن ,15:رأيت هذين ميشيان ويعثران يف قميصهما؛ فلم أصرب حىت نزلت
فحملتهما] (النسائي1419 ,ه,حديث .)1584 :إن مكانة الصالة يف اإلسالم تستوجب على املربِني
العناية أبمرها َّ
أشد العناية؛ فهي عمود الدين وركنه الثاين ,وابلتهاون هبا وبرتكها خيرج اإلنسان
كفر]
هد الَّذي بينَنا وبينَ ُه ُم َّ
الع ُ
من دائرة اإلسالم إىل الكفر لقوله ﷺَ [ :
الصالةُ ,فمن َترَكها فقد َ
(الرتمذي1395 ,ه ,حديث.) 2621 :

وإلعداد الطفل للصالة الص حيحة ي درب امل ِريب الطف َل يف عم ر الس ابعة أو قب ل ذل ك بقلي ل
عل ى إتق ان الوض وء ,والطه ارة ,فيعلم ه كي ف يتطه ر وينظ ف أعض اءه الظ اهرة والباطن ة ,مث يدرب ه
عل ى الوض وء ع ن طري ق املش اهدة ,فيتوض أ أمام ه م ر ٍّ
ات ع د ًة ح ىت ي درك الطف ل الرتتي ب ,ومي نح
وجه ه بلط ف ,وإذا أص اب مدح ه واحتض نه
الطف ل فرص ة ليم ارس الوض وء أمام ه ,ف إن أخط أ َّ
وأظهر له الرضى .وال يكتفي املريب مبجرد تعليم الطفل طريقة الوضوء وسننه فحسب ,ب ل يوجه ه
إىل أن الوض وء ل ه جان ب معن وي ,وأن ه طه ارة للب دن وال نفس مع اً( .ابح ارث,
1426ه,ص)120
وقد قال ﷺُ [ :مروا الصيب ابلصالة إذا بلغ سبع سنني ,وإذا بلغ عشر سنني فاضربوه علي ه]
(أبو داود ,د.ت  ,حديث ,)495 :من هذا احلديث نس تفيد مب دأً عظيم اً م ؤثراً يف نف س الطف ل ,وه و
التدرج وعدم دفع القضااي مجلةً واحد ًة ,وأن لكل مرحلة زمنها ,فالصالة متر يف ثالث مراحل مع
الطفل:
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 -1املرحلة األوىل :وهي من وعي الطفل وإدراكه حىت السابعة.
 -2املرحلة الثانية :مرحلة األمر.
 -3املرحلة الثالثة :مرحلة الضرب.
واملرحلة األوىل هي من حلظة مسريه ووعيه إىل السابعة من عمره ,واليت تقابل مرحلة الطفول ة
املبك رة ورايض األطف ال ,وتعت رب ه ي مرحل ة املش اهدة؛ حي ث يش اهد الطف ل والدي ه يص ليان
فيس ارع إىل الص الة ,دون توجي ه مباش ر منهم ا ,ف إذا درب ه وال داه عليه ا ك ان ذل ك خ رياً.

(س ويد1410,ه,ص )354وميك ن للمعلم ة أن ت ؤدي الص الة النافل ة والس نن أم ام م رأى
األطفال ,ويف تَكرار هذا املنظر أمامهم يغرس يف نفوسهم عظم ة هللا ع ز وج ل ,ومكانت ه س بحانه
وتع اىل ,إىل جان ب أن ه حيب بهم يف الص الة إلقب ال معلم تهم عليه ا ,وه ي مبثاب ة األم ِل م ,كم ا
يتع ودون ربي ة املص لي ويتعرف ون عل ى أعم ال الص الة م ن تكب ري ورك وع وس جود وقي ام .وكث رياً م ا
ين دفع الطف ل برغب ة ليقل د م ن حي ب ,س واء أم ه أو معلمت ه ,فيق ف واره ا يقت دي هب ا يف قيامه ا
وركوعها وس جودها ,دون وع ٍّي من ه أو إدراك .وال ش ك أن تك رار ه ذا املش هد يومي اً أم ام الطف ل
جيع ل أم ر الص الة يف حس ه أم راً ع ادايً ل يس بغري ب ,ف ال يبل غ س ن التميي ز -إبذن هللا -إال وق د
سهل عليه أدابها على وجه حسن برغبة وتطلع( .ابحارث1426 ,ه ,ص)121
 تعويد الطفل على الصوم:الصوم يريب املسلم على عص يان نفس ه ,وت رك ش هوته هلل ,كم ا أن في ه تربي ةً للمس لم عل ى أن
يقل ع عم ا اعت اد علي ه م ن ع ٍّ
ادات ض ارةٍّ ,وي ريب يف روح ه أن ه ميتل ك اإلرادة والق وة لتق ومي س لوكه,
ُ
وترك ما ال يرضى عنه هللا من القول والعمل.
والصوم ليس مهماً للكبار فحسب ,بل هو أيضاً انفع للصغار ,فيغرس فيهم الص رب والثب ات
والعطف على اآلخرين والش عور لالمه م وع وزهم ,واإلم ام البخ اري -رمح ه هللا -ق د خص ص ابابً
بعن وان (ص وم الص بيان) ,وم ن مجل ة األحادي ث ال يت أورده ا في ه ح ديث الربي ع بن ت مع وذ؛ إذ
قالت[ :أرسل النيب ﷺ غدا َة عاشوراءَ إىل قرى األنصار :من أصبح مفطراً فليتم بقية يوم ه ,وم ن
أص بح ص ائماً فليص م .قال ت :فكنَّ ا نص ومه بع ُد ,ونُص ِوم ص بياننا ,وجنع ل ِل م اللعب ة م ن العِ ْه ن,
فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطين اه ذاك ح ىت يك ون عن د اإلفط ار]
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)البخ اري1422 ,ه ,ح ديث:

" .)1960واحلكمة من حث الطفل على الصيام ,ولو يف بعض النهار ,تعويدهم على الصيام من ذ
الصغر متريناً ِلم وتدريباً ,حىت إذا ما شبُّوا مل يستصعبوا ه ذا األم ر .كم ا أن عل ى امل ربِني أن ينبه وا
األطفال إىل مبطالت الصوم ومكروهات ه ,ويرش دوهم إىل حف ظ ص يامهم م ن الن واقص والن واقض:
ك اللغو ,والرف ث ,وق ول ال زور ,وعم ل ال زور ,وأن جيتنب وا الك ذب ,والفح ش والب ذاءة ,والغيب ة
والنميمة"( .الفندي1434 ,ه ,ص)151-150
 تشويق الطفل ألداء احلج:احلج هو الركن اخلامس من أركان اإلسالم ,وهو فريضة على املستطيع مالياً وبدنياً؛ إذ يقول

تعاىل :ﱫﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﱪ (آل عمران ,)97 :وهو بذلك ال جيب
على الطفل لكنه يصح منه ,ويكون ذلك تطوعاً ال تسقط به الفريضة عنه ,فإذا بلغ وكان قادراً
وحتققت شروط احلج فيه وجب عليه احلج مرة أخرى( .الفندي1434,ه ,ص )152ودليل
عدم وجوبه على الطفل من السنة قوله ﷺ[ :رفع القلم عن ٍّ
ظ,
ثالثة :عن النائ ِم حىت يستيق َ
َُ ُ
اجملنون حىت ِ
الصيب حىت حيتلم ,وعن ِ
يعق َل] (أبو داود ,د.ت ,حديث ,)4403 :وأما دليل اعتبار
وعن ِ
َ
حج الطفل صحيحاً ومقبوالً من ابب التطوع ما رواه ابن عباس [ :أن النيب ﷺ لقي ركباً
فرفعت
َّ
القوم؟ قالوا :املسلمون .فقالوا :من أنت؟ قال « :رسول هللا »َ ,
ابلرْو َحاء ,فقالَ :م ِن ُ
ِ
أجر » ] (بن مسلم 1412ه ,حديث)1336 :
إليه امرأةٌ صبياً فقالت :أِلذا حج؟ قال «:نعم ,ولك ٌ

.

احلج ,فمشى معه الرسول ﷺ وقال له « :اي غالمَّ ,زودك
غالم يريد َّ
و[قد َّ
مر ابلرسول ﷺ ٌ
ووجهك اخلري ,وكفاك اِلم » ,فلما رجع الغالم سلَّم على النيب ﷺ ,فرفع رأسه إليه
هللا التقوىَّ ,
حجك ,وك َّفر ذنبك ,وأخلف نف َقتَك »] )الطرباين1415 ,ه ,حديث
غالم ,قبِ َل هللا َّ
وقال « :اي ُ
رقم .)4548:فنجد أن الرسول احرتم الغالم رغم صغره ,واحرتم رغبته يف احلج وما فيه من مشقة
وعناء ,ومشى معه وشجعه ابلدعاء له ,وحني عاد قال له ما يبهج قلبه ,وبشره بقبول عمله.
وكل ذلك يؤدي إىل ترسيخ الشعائر اإلسالمية ,ويُظهر مدى أمهيتها لدى رسول هللا ﷺ؛ حيث
شجع على إقامتها ,ليس الكبار فحسب ,بل أيضاً صغار الصحابة.
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إن يف ح ج الص غري مت رين ل ه عل ى العب ادة ,وت رويض ل ه عل ى املناس ك ليفعله ا إذا بل غ ,وال
يش ق علي ه أمره ا إذا ج اء وقته ا .وال ش ك أن فريض ة احل ج س تبقى كم ا أراده ا هللا تع اىل ملتق ى
ديني اً للمس لمني ,جيتمع ون ك ل ع ام لتأكي د َوح دِتم ,كم ا س تبقى ه ذه الفريض ة ملت ًق ى للرتبي ة

الروحي ة ,وِت ذيباً للنف وس ,وتنقي ة ِل ا م ن الش وائب ,وت دريبها عل ى احملب ة ,ودعوِت ا إىل ا َلوح دة,

إض افةً إىل املن افع الدنيوي ة ال يت تتحق ق ابحل ج .وك ل ذل ك يس اهم يف تنمي ة البن اء ال ديين والعقل ي
بصورة فعالة يف أبناء املسلمني ,ويعمل على توسعة م داركهم ,وآف اق مع رفتهم ,ولق د تنب ه الس لف
الص ا ألمهي ة ذل ك ,فاص طحبوا أطف اِلم يف احل ج والعم رة ,وأف ادوهم كث رياً يف ه ذا اجلان ب
ول هللاِ
التعبدي( .الفندي1434,ه,ص )153فعن السائب بن يزي د  ق ال[ :ح َّج يب م ع رس ِ
ُ
سنني] (البخاري1422 ,ه ,حديث .)1858 :
ابن سب ِع َ
ﷺ وأان ُ

تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل:
 :2-3-1-2األساليب اخللقية اليت َ
ب من
إن من أولوايت املريب جتاه الطفل الناشئ حتت يده العناية خبلقه ومسته ,وتعوي ده الطي َ
األخالق وتشجيعه إن لزمها ,وتنقيته من األخ الق الس يئة املذموم ة ,وحفظ ه ع ن ك ل ُخل ق دينء
بتبغيضه إىل نفسه وإظهار مغبته .يقول اب ن الق يم (1431ه ,ص" :)349مم ا حيت اج إلي ه الطف ل
َّ
أشد االحتياج االعتناء أبمر ُخلقه؛ فإنه ينشأ على ما ع َّوده امل ريب م ن ص غره ,م ن ح رد وغض ب,
وجل اج وعجل ة ,وخف ة م ع ه واه وط يش ,وح دة وجش ع ...فيص عب علي ه يف ك ربه ت اليف ذل ك.
ٍّ
ٍّ
وهيئات راسخةً له ,فإن مل يتح رز منه ا غاي ة التح رز فض َحْته ال ب د
صفات
وتصري هذه األخالق
يوماً ما؛ وِلذا جتد أكثر الناس منحرفةً أخالقهم ,وذلك من قبل الرتبية اليت نشأ عليها".
 التعامل مع الطفل ابلقدوة احلسنة:تعت رب الق دوة م ن أه م أس اليب تربي ة األطف ال وأش دها أتث رياً يف ت وجيههم وإع دادهم اإلع داد
الكامل يف مجي ع مراح ل حي اِتم .فالطف ل يت أثر مب ن ي راه ق دوة ومنوذج اً للكم ال والنج اح ,وحي اول
غالب اً التأس ي ب ه وتقلي ده يف أعمال ه وس لوكياته ,وِل ذا عني ت الرتبي ة اإلس المية مبوض وع الق دوة
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الص احلة عناي ةً فائق ةً ,لتطبي ع الطف ل عل ى مب ادئ اخل ري وال رب .وأوص ت الوال دين أو م ن يق وم
مقامهم ا أن يُظه را دائم اً الص ورة الالئق ة -ش كالً ومض موانً -والنم وذج ال ذي حيت ذى وف ق م ا
يرض ي هللا تع اىل ورس وله ﷺ ,ووف ق م ا يق ُّره العق ل ال راجح والفط رة
السليمة( .الفندي1434,ه,ص)266
ومن صور عناية الرسول ﷺ ابلقدوة الصاحلة يف تنشئة الطفل ,أ ْن هنَى األم من أن تستدرج
طفله ا لي أيت إليه ا ابلك ذب ,وأهن ا حماس بة عل ى ذل ك .أخ رج اإلم ام أمح د ع ن أيب هري رة  ع ن
ِ
اكُ ,مثَّ َمل ي ع ِ
ط ِه ,فَ ِه ي كِ ْذبَةٌ] (ب ن حنب ل1421 ,ه,
صِ ٍّيب :تَ َع َال َه َ
ْ ُْ
رسول هللا ﷺ أنه قالَ [ :م ْن قَ َال ل َ
َ
ح ديث .)9836 :فاملواقف الصغرية يف نظر الكبار هي يف أعني الصغار خربات يلتقطوهن ا ويكون ون
منه ا أفك ارهم وتص وراِتم ع ن احلي اة والبيئ ة فتتش كل شخص ياِتم وفق اً ِل ا .ومم ا ي دل عل ى أن
الطف ل يف س نينه األوىل مي تص م ا حول ه م ن ع ادات واجتاه ات ق ول رس ول هللا ﷺ[ :ك ُّل مول ٍّ
ود
يولَ ُد عل ى الفط رةِ  ,ف أبواه ي ه ِودانِه ,أو ي نَ ِ
ص رانِه ,أو ميَُ ِجس انِه ,كمث ِل البَ ِه ِ ِ ِ
يم ةَ ,ه ل
َُ
ُ
ُ
يم ة تُْن ت ُج البَه َ
َ
ترى فيها َج ْد َعاءَ] (البخاري1422 ,ه ,حديث.)1385 :
"ولق د ك ان رس ول هللا ﷺ الق دوة واألس وة والنم وذج األمث ل لك ل املس لمني ح ىت ي رث هللا
األرض وم ن عليها"(طرابيش ي1429,ه,ص ,)69ق ال تع اىل :ﱫ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﱪ

(األحزاب.)21 :

إن حي اة امل ريب املس لم ه ي حي اة الداعي ة إىل هللا ,يتطل ب من ه ذل ك أن يك ون ق دوًة أم ام
طالب ه ,يس ارع إىل املف اداة والتض حية ,وميتن ع ع ن سفاس ف األم ور( .ال نحالوي1399,ه,
ص)230؛ ألن الفع ل أبل غ م ن الق ول ,وأكث ر أتث رياً م ن جم رد النص ح وال وعظ
(طه1992,م,ص )401فليست القدوة كلمات تقرع مسع الناشئة ,ولكنه ا ص ور ألفع ال م ربيهم
تزرع يف نفوسهم سلوكيات يتقمصوهنا ويُقبلون عليها.
واألطف ال مب راقبتهم لس لوك الكب ار ,ف إهنم يقت دون هب م ,ف إن وج دوا الكب ار خ ِريين ص احلِني
نشؤوا على اخلري واخلُلق الفضيل .وهذا الطفل عبدهللا بن عباس  عندما شاهد أمامه من يقوم
ت ليل ةً عن د
الليل فإنه سارع لذلك وحلق برسول هللا ﷺ (س ويد1410,ه,ص )312فيق ول[ :ب ُّ
خاليت ميمونة ,فق ام الن يب ﷺ م ن اللي ل ف أيت حاجت ه ,مث غس ل وجه ه ويدي ه مث انم ,مث ق ام ف أتى
ِ
ت
القرب ة ف أطلق ش نَاقها ,مث توض أ ب ني ُ
الوض وءَيْن ومل يكث ر ,وق د أبل غ ,مث ق ام وص لى ,فقم ُ
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ت ع ن يس اره ,فأخ ذ
ت كراهي ة أن ي رى أين كن ت أنتب ه ل ه ,فتوض ُ
أت فق ام فص لى ,فقم ُ
فتمطَّي ُ
بيدي فأدارين عن ميين ه ,فتَ تَ َّام ت ص الة رس ول هللا ﷺ م ن اللي ل ث الث عش رة ركع ة ,مث اض طجع
فن ام ح ىت نف خ ,وك ان إذا انم نف خ ,ف أفه ب الل ف ذن ه ابلص الة ,فق ام فص لى ومل يتوض أ ,وك ان يف
دعائه « اللهم اجعل يف قليب نوراً ,ويف بصري نوراً ,ويف مسعي نوراً ,وعن مييين ن وراً ,وع ن يس اري
ن وراً ,وف وقي ن وراً ,وحت يت ن وراً ,وأم امي ن وراً ,وخلف ي ن وراًِ ,
وعظ ْم يل ن وراً »] (ب ن مس لم 1412ه,

حديث.)736 :

فالطف ل إذا م ا رأى مربي ه يك ذب يص عب علي ه تعل م الص دق ,والطف ل ال ذي ي رى وال ده ي رتك
الص الة يص عب علي ه اعتي اد الص الة ,واملعل م إذا جان ب الص واب يف معامالت ه وأخالقيات ه ف إن
تالميذه يقلدونه وحياكونه يف أفعاله .وال بد من إشعار الناشئة أن القدوة األوىل ِلم ه و الن يب ﷺ
ِ
ومن بعده اخللفاء الراشدون ,كما ينبغي على املعلم أال خيالف عمله قوله ,وأن يُصلح م ن نفس ه؛
ألن بصالحه يصلح الصغار إبذن هللا( .خلف هللا1420,ه,ص)78
 تعويد الطفل األدب:"األدب اس تعمال م ا حيم د ق والً وفع الً ,وبتعب ري آخ ر األخ ذ مبك ارم األخ الق ,أو الوق وف
على املستحسنات"( .نظرة النعيم1418,ه,مج,2ص)142
"وفائدة األدب الصا أنه يُكسب العقل النافذ ,والعقل الناف ذ يُكس ب حس ن الع ادة ,وم ن
الع ادة احلس نة الطب اع احملم ودة ,وم ن الطب اع احملم ودة العم ل الص ا  ,وم ن العم ل الص ا رض ا
ال رب ,وم ن رض ا ال رب املل ك ال دائم .واألدب الس يئ يفس د العق ل ,وفس اد العق ل ي ورث س وء
الع ادة ,وم ن الع ادة الس يئة رداءة الطب ع ,وم ن الطب اع الرديئ ة س وء العم ل ,وم ن العم ل الس يئ
غضب هللا ,ومن غضب هللا وسخطه الذل الدائم"( .املاوردي1434,ه,ص)173
تتجلَّى أمهية األدب للطفل وغرسه في ه أكث ر ف أكثر عن دما ن رى أن الرس ول ﷺ أعط اه أمهي ةً
عظمى يف البناء األخالق ي ,ح ىت جع ل غرس ه يف الطف ل وتعوي ده علي ه ليص بح طبيع ةً م ن طبائع ه
اخللقية وسجية من سجاايه الطبيعي ة أفض َل عطي ةً م ن الوال د لول ده (س ويد1410,ه,ص,)159
عن عمرو ب ن الع اص  ق ال :ق ال رس ول هللا ﷺ[:م ا َحنَ ل وال ٌد ول َده أفض ل ِم ن ٍّ
أدب حس ٍّن]
َ
(السعدي1423 ,ه ,حديث.)67 :
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"فالوال د يب دأ برتبي ة ابن ه عل ى الس لوك الرش يد ,وحس ن اجلم ع ب ني الق ول والعم ل ,ف إذا ص ار
وقوم ه ,ورع اه وأكرم ه ,حف ظ اجلمي ل وص ان الص نيع وقاب ل
الف ىت رج الً ورأى أن أابه ق د رابه َّ
اإلحسان ابإلحسان .ول ذلك يغ رس األب يف نف وس أبنائ ه من ذ ص غرهم اآلداب االجتماعي ة ال يت
جتعله م يتع املون م ع اآلخ رين بك ل يس ر ,وليك ون س لوكهم وتص رفاِتم متفق ةً م ع اآلداب والق يم
االجتماعية واإلسالمية"( .املنيف1414 ,ه ,ص)129
 -تعويد الطفل آداب السالم:

ح ث الرس ول ﷺ عل ى إلق اء التحي ة عل ى املس لم دون حتدي د ,قريب اً ك ان أو غريب اً ,كب رياً أو
ص غرياً ,وجع ل الس الم م ن خ ري أعم ال اإلس الم ,حل ديث عب دهللا ب ن عم رو [ أن رج الً س أل
ت وعل ى م ن مل
الن يب ﷺُّ :
أي اإلس الم خ ري؟ ق ال « :تُطع م الطع ام ,وتق رأ الس الم عل ى م ن عرف َ
تعرف »] (البخاري1422 ,ه ,حديث ,)6236:كما أنه ﷺ أشار يف حديث آخر إىل أن السالم من
األعمال املوجبة للمحب ة ,وال يت تؤل ف ب ني قل وب املس لمني ,ع ن أيب هري رة  ,ع ن الرس ول ﷺ
ٍّ
ِ
ِ
ق ال[ :ال تَ ُ
دخلو َن اجلنَّ ةَ ح َّىت تُؤمن وا ,وال تؤمن وا ح َّىت َحت ابُّواَ .أوال أدلُّ ُك م علَ ى ش يء إذا فعلتُم وهُ
كم] (بن مسلم 1427ه ,احلديث.)54 :
الم بينَ ُ
أفشوا َّ
حتابَبتُم؟ ُ
الس َ
إن الس الم حب د ذات ه ي دل عل ى اعت دال امل زاج ,وحس ن املعش ر .وألف اظ الس الم (الس الم
عليكم) فيها تطمني للغري ,ومالطفة له ,وإكر ٌام إلنسانيته ,وقد ك ان رس ول هللا ﷺ حريص اً عل ى
تعل يم أبن اء املس لمني ه ذه الق يم اإلنس انية ودجمه ا ابملع اين الديني ة ح ىت ت ؤيت مثاره ا يف األف راد
واجملتمع( .أب و غ دة1419,ه,ص )71وم ن ص ور حرص ه عل ى تعوي د الص غار ه ذا األدب الرفي ع
بين ,إذا دخلت على أهلك فسلِم ,ي ُك ْن برك ةً علي ك
توجيهه ألنس بن مالك  ,قال ﷺ[ :اي َّ
وعلى أهل بيتك] (الرتمذي1998 ,م ,حديث.)2698 :
وك ان ﷺ يلق ي الس الم عل ى الص بيان يف الطري ق" ,وم ن املؤك د أن ه هب ذا التص رف يش عرهم
بقيمتهم االجتماعية ,ويغرس فيهم مشاعر الرجولة ,ويبين معامل شخصياِتم" (أبوغدة1419 ,ه,
بمع
ص ,)71ع ن اثب ت ب ن أن س ب ن مال ك [ :أن رس ول هللا ﷺ أت ى عل َّي وأان ألع ُ
ت :م ا
ت قال ْ
الغلم ان ,ق ال :فس لَّ َم علين ا ,فبعث ين إىل حاج ة .فأبط ُ
أت عل ى أم ي .فلم ا جئ ُ
ت ال حت دثَ َّن
قلت :إهنا س ر .قالَ ْ
قلت :بعثين رسول هللا ﷺ حلاجة .قالَ ْ
ت :ما حاجتُه؟ ُ
حبسك؟ ُ
ِ
بسر رسول هللا ﷺ أحداً] (بن مسلم 1427ه ,حديث.)2482 :
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ويعل م الطف ل الص غري آداب الس الم كم ا وردت يف ح ديث أيب هري رة  ع ن الرس ول ﷺ:
ِ
ِ
القاعد ,والقليل على الكث ِ
ري] (البخاري1422 ,ه ,حديث:
اكب على املاشي ,واملاشي على
[يُسل ُم الر ُ
ُ
 ,)6233وحت رص معلم ة الروض ة عل ى أن تلق ي الس الم عل ى األطف ال يف مم رات الروض ة ,ويف
حج رات الدراس ة ,وتك ون ِل م ق دوةً يف ذل ك ,كم ا تع ِودهم عل ى إلق اء الس الم داخ ل الروض ة
وخارجه ا ,وتش جعهم عل ى ذل ك .وت رى الباحث ة أن م ن آاثر الس الم اجللي ة رب ط أواص ر اجملتم ع
ونشر احملبة بني أفراده ,غري أن له آاثراً شخص يةً أخ رى عل ى األطف ال إذا م ا اعت ادوه يف ص غرهم,
م ن ه ذه اآلاثر :غ رس اجل رأة واملب ادأة يف ُخلُ ق الص غري ,وتعوي ده ألفاظ اً مجيل ةً يَلق ى هب ا الن اس,
وتدريبه شيئاً فشيئاً على خمالطة اآلخرين وتكوين العالقات االجتماعية؛ وذلك خيرجه من التمركز
ح ول ذات ه ,وه ي م ن خص ائص مرحلت ه ,إىل التواص ل م ع اجملتم ع بتعليم ه كلم ات الس الم ال يت
تعينه على حتقيق ذلك ,كما أن إلقاءه السالم يدل على أدبه ومجيل ُخ ِلقه.
 تعويد الطفل آداب االستئذان:"االس تئذان املطل وب ش رعاً وس لوكاً ,ويتعل ق بطل ب إابح ة ش يء م ن األش ياء ال ميلكه ا
املستأذن"( .بن محيد وآخرون1418,ه,ص)182
"وأدب االس تئذان واج ب الكب ري والص غري ,ول ه مكان ة خاص ة يف التش ريع اإلس المي ح ىت
خص ه هللا تع اىل لايت تتل ى عل ى م ر الزم ان ,وأمهيت ه ك ربى يف اجل انبني :االجتم اعي ,واألس ري؛
ل ذلك ك ان يعرف ه ص غار الص حابة فض الً ع ن كب ارهم رض ي هللا ع نهم .وق د درب الق رآن الك رمي
الطف ل عل ى االس تئذان ,ف أمر الوال دين بتعل يم الطف ل االس تئذان ,وح دد أوق ات االس تئذان قب ل
االح تالم :يس تأذن الطف ل يف ثالث ة أوق ات حرج ة ,أي يف األوق ات ال يت خيل و فيه ا الوال دان إىل
النوم؛ حي ث يك ون ك ل م ن الوال دين يف لب اس خ اص" (س ويد1410,ه,ص .)167ق ال تع اىل:
ﱫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ
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ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﱪ (الن ور .)58 :وقد علَّم الرسول الكرمي ﷺ خادمه الصغري أنس
ت خادم اً للن يب ﷺ,
بن مالك أال يدخل علي ه إال مس تأذانً ,فع ن أن س ب ن مال ك  ق ال[ :كن ُ
ين؛ فإن ه ق د ح دث بع دك
فكنت أدخل بغري استئذان,
قال:
أنت اي بُ َّ
كما َ
ُ
ُ
فجئت يوماً فقالَ « :
أمر :ال تدخلَ َّن إال إبذن] (البوصريي1420 ,ه ,حديث.)5790 :
ٌ
ل ذا عل ى امل ربني أن يعلِم وا الطف ل ج وهر خصوص يات اآلخ رين وح دودها ,إىل جان ب حث ه
على احرتامها ,فال يدخل عل ى أح د يف مك ان خ اص دون اس تئذان ,وال يف تح ش يئاً مغلق اً ل يس
ل ه ,س واء أك ان ابب بي ٍّ
ت ,أو ثالج ةً ,أو كت اابً ,أو دف رتاً ,أو ص ندوقاً ,مهم ا طال ت إقامت ه يف
َ
ذل ك املك ان( .بك ار2010,م,ص )135ولن ا يف رس ول هللا ﷺ أس وة حس نة يف أن االس تئذان
ح ق للص غري والكب ري عل ى ح د س واء ,ويف أن االس تئذان يك ون يف ك ل م ا ه و م ن ممتلك ات
اآلخ رين أو م ن حق وقهم ,فع ن س هل ب ن س عد الس اعدي [ :أن رس ول هللا ﷺ أُيت بش راب
فشرب منه ,وعن ميينه غالم وعن يساره األشياخ ,فقال للغالم « :أأتذ ُن يل أن أعط ي ه ؤالء؟ »
فق ال الغ الم :وهللا اي رس ول هللا ال أُوثِر بنص ييب من ك أح داً ,ق ال :فَتَ لَّ هُ رس ول هللا ﷺ يف ي ده]
(البخاري1422 ,ه ,حديث.)5620:

وخل ق الس الم أيض اً ,فق د
وحل رص الرس ول ﷺ عل ى أن يلت زم ص حابته ُخل ق االس تئذان ُ
علمه م كيفي ة ممارس ة ه ذا اخلل ق ,وأرج ع الص حايب ليطل ب اإلذن قب ل ال دخول علي ه ,فق د روى
ٍّ ِ ٍّ 1
غابيس 2إىل الن يب ﷺ ,والن يب ﷺ
وض
كل دة ب ن حنب ل [ أن ص فوان ب ن أمي ة بعث ه بل ولبَ أ
َ
َ
أبعل ى ال وادي ,ق ال :ف دخلت ومل أس لم ومل أس تأذن ,فق ال الن يب ﷺ « :ا ِ
الم
رج ْع ف ُق ْلَّ :
الس ُ
عليكم ,أأدخل؟! »] (األلباين1418 ,ه ,حديث)1081 :

 تعويد الطفل آداب الطعام:"هنالك إرشادات عديدة وآداب عامة تتعلق مبوضوع الطع ام والش راب ,جي ب علين ا أن ن ريب
األطفال عليها ,وأن نعودهم على االلتزام هبا؛ ملا ِل ا م ن أث ر يف جم ال الص حة والنظاف ة يف حي اِتم
 1لبأ :أول الل يف النتاج( .ابن منظور1414,ه ,مج ,1ص)150
2
ضغابيس :القثاء الصغار(.ابن منظور1414,ه ,مج ,6ص)120
ال َ
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وجهَ الرسول ﷺ عمر ب ن أيب
الشخصية واالجتماعية أيضاً"( .الفندي1434,ه,ص )222وقد َّ
س لمة ِ ل ذه اآلداب ,حي ث ق ال[ :كن ت غالم اً يف ِحج ر رس ول هللا ﷺ ,فكان ت ي دي
الص ْحفة ,فق ال يل رس ول هللا ﷺ « :اي غ الم ,س ِم هللا تع اىل ,وك ل بيمين ك ,وك ل مم ا
تَ ِط يش يف َّ
بعد] (البخاري1422 ,ه ,حديث.)5376:
يليك » ,فما زالت تلك ِط ْعميت ُ
واملعلمة مسؤولة عن اكتساب األطفال آلداب الطعام بتذكرِتم على وجه الدوام هبذه
اآلداب ,حىت تراهم يفعلوهنا دون توجيه منها أو تذكري ,فتكون بذلك قد كونت فيهم العادة
وأصبحت جزءاً من ممارساِتم اليومية .ومن أبرز هذه اآلداب والتوجيهات من السنة النبوية:
 "غسل اليدين عند تناول الطعام والشراب. ع دم اجلل وس إىل مائ دة الطع ام قب ل جل وس األك رب س ناً ,وع دم تن اول ش يء من ه قب ل تن اولاألكرب منه سناً وأكثر قدراً ,وهذا يف حالة االجتماع على الطعام.
 ذكر اسم هللا تعاىل قبل البدء ابلطعام. تناول الطعام ابليد اليمىن. األكل من جانب القصعة –مما يليه -والنهي عن األكل وسطها.متكئ.
 عدم تناول الطعام والشخص ٌ عدم النفخ يف الطعام احلار أو التنفس يف اإلانء".(الفندي1434 ,ه ,ص)223
 -تعويد الطفل الصدق:

"الص دق ه و اإلخب ار ع ن الش يء عل ى م ا ه و علي ه" (امل اوردي1434,ه,ص )490ق ال
ﷺ[ :إن الص دق يه دي إىل ال ِرب ,وإن ال ِرب يه دي إىل اجلن ة ,وإن الرج ل ليص ُد ُق ح ىت يك ون
ِ
ِ
ب ح ىت
صديقاً ,وإن الكذب يهدي إىل الفجور ,وإن الفجور يهدي إىل النار ,وإن الرج ل ليك ذ ُ
يكتب عند هللا َّ
كذاابً] (البخاري1422 ,ه ,حديث.)6094:
"وامل ريب يع َّود الطف ل عل ى الص دق م ن أول حيات ه ,وجينب ه الك ذب يف مجي ع األح وال .فل و
تع ود الطف ل الص دق ك ان ل ه أساس اً لب اقي احلس نات واألعم ال الص احلة وأعظمه ا اإلخ الص هلل
تع اىل ,ول و تع َّود الك ذب ك ان ل ه أساس اً وقاع دة جلمي ع الس يئات والقب ائح ,وعل ى رأس ها النف اق
الذي يقوم على الكذب واخليانة"( .ابحارث1426 ,ه ,ص)186
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وإذا كانت الرتبية الفاضلة يف نظر املربني تعتمد على القدوة الصاحلة ,فجدير بك ل م ٍّ
رب مس ؤول
أال يكذب على أطفاله حبجة إسكاِتم م ن بك اء ,أو ت رغيبهم يف أم ر ,أو تس كينهم م ن غض ب,
ف إهنم إن فعل وا ذل ك يكون ون ق د ع َّودوهم ع ن طري ق اإلحي اء واحملاك اة والق دوة الس يئة عل ى أق بح
الع ادات وأرذِل ا ,زايدةً عل ى أهن م س يفقدون ثق ة األطف ال أبق واِلم ,ويض عف جان ب الت أثر
بنصائحهم ِ
وعظاِتم( .علوان1412,ه,ص)184
والعجيب أن يع د الرس ول ﷺ التموي ه الجت ذاب الطف ل أبي ش يء دون أن يُعطَى م ن الك ذب,
عن عبدهللا ب ن ع امر ب ن ربيع ة  ق ال[ :دعْت ِين ِأم ي يوم اً ورس ول هللا ﷺ يف بيتن ا ,فقال ت :ه ا
عط ك ,فق ال ِل ا رس ول هللا ﷺ « :وم ا ِ
أردت أن تُ ِ
تع َال أُ ِ
عطي ه؟ » قال ت :أعطي ه مت راً ,فق ال ِل ا
رس ول هللا ﷺ « :أم ا إنَّ ك ل و مل ِ
كتب ت علي ك كذب ة »] (أب و داود ,د.ت ,ح ديث:
تعطي ه ش يئاً ُ
َ

.)4991

فتع اليم الش ريعة حتت اط م ن الك ذب ح ىت عل ى الص يب الص غري ال ذي ال يعق ل ,وم ا ذاك إال
الستئصال هذه الصفة القبيح ة وع دم تعوي ده عليه ا .وامل ريب يراع ي م ع الطف ل أن ال يكذب ه فيم ا
ي روي ل ه ,ب ل يص دقه ,ف إن ت َّيقن ِم ن ك ذب روايت ه واجه ه ب ذلك ,يف غ ري اِت ام ق ائالً( :ه ل أن ت

متأكد من هذه القصة اي بين؟ ف إن هللا ي راك ويس معك) وهب ذه الطريق ة يعل ق امل ريب الطف ل ان ب
العقي دة والغي ب ,ف يعلم أن هن اك رقيب اً علي ه ُحيص ي م ا يق ول ,فيك ون ذل ك داعي اً ل ه اللت زام
الصدق( .ابحارث1426 ,ه ,ص)191
وأطف ال م ا قب ل املدرس ة م ن عم ر ث الث إىل س ت س نوات ,ق د يبت دعون أح دااثً ويطلق ون
العن ان خلي اِلم يف أم ور ل يس ِل ا أس اس م ن الص حة ,فيخلط ون الواق ع ابخلي ال وال ميي زون بينهم ا,
خاص ةً يف العم ر األص غر –بداي ةَ ه ذه الف رتة -وم ن املغ االة وص ف س لوكهم ابلك ذب .لك ن
تستطيع املعلمة يف هذه الف رتة أن توض ح للطف ل الف رق ب ني احلقيق ة واخلي ال ,وت وفر القص ص ال يت
حت ث عل ى الص دق ,وتب ني نت ائج الك ذب يف ال دنيا واآلخ رة ,كم ا يل زم أن تك ون ه ي ق دوة
للسلوكيات الصادقة أمام أطفاِلا( .الشربيين,2008,ص)17
وميك ن غ رس الص دق يف ُخل ق الطف ل م ن خ الل حفظ ه ل بعض األحادي ث ال يت حت ث عل ى
الص دق ,فاحلس ن ب ن عل ي حف ظ ع ن رس ول هللا ﷺ[ :دع م ا يُريب ك إىل م ا ال يُريب ك؛ ف إن
الصدق طمأنينة ,وإن الكذب ريبة] (ب ن حنب ل1421 ,ه ,ح ديث .)1723 :وه و طف ل ص غري حينه ا,
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ف إن ذل ك أدع ى اللت زام الص غري ِل ذه الفض يلة مب ا ي رى م ن ترغي ب امل ريب ِل ا ,وبرتدي دها عل ى
مسمعه ,توطن نفسه على حمبة الصدق وكراهية الكذب.
 تعويد األطفال على األمانة:ه ي ُخل ق اثب ت يف ال نفس يع ف ب ه اإلنس ان عم ا ل يس ل ه حب ق ,وإن ِتي أت ل ه ظ روف
العدوان عليه ,دون أن يكون عرضةً لإلدانة عند الناس ويؤدي به ما عليه أو لديه من حق لغ ريه,
وإن استطاع أن يهضمه دون أن يكون عرضةً لإلدانة عند الناس ,وهو أحد الف روع اخللقي ة حل ب
احلق وإيثاره .واألمانة ضد اخليانة ,وقد ظهر من تعريف األمانة أهنا تشتمل على ثالثة عناصر:
األول :عفة األمني عما ليس له به حق.
الثاين :أتدية األمني ما جيب عليه من حق غريه.
الثالث :اهتمام األمني حبفظ ما استؤمن علي ه ,وع دم التف ريط هب ا والته اون بش أهنا ,أي :األمان ة.
(بن محيد وآخرون1418,ه,مج,3ص)509
"األمان ة واس عة الدالل ة متع ددة اجلوان ب ,فه ي األمان ة يف حف ظ الودائ ع ,واألمان ة يف حف ظ
سر الكلمة ,وبذل متام اجله د فيم ا يوك ل لإلنس ان م ن أعم ال ,وه ي ش املة لك ل م ا اس رتعى هللا
تع اىل اإلنس ان م ن أعم ال ,وأداء للحق وق ,وتك ون فيم ا منح ه هللا تع اىل لإلنس ان م ن ج وارح.
وأداء األمانة واجب شرعي ,يتحتم على كل مسلم أن حيفظ أمانته ,وال خيون م ن خان ه؛ حل ديث
رسول هللا ﷺِ [ :أد األمانة إىل من ائتمن ك ,وال خت ن م ن خان ك] (أب و داود ,د.ت ,ح ديث.)3535 :
واخليانة هي سبب األزمات والغش واخلديعة؛ إذ يرتبط بفقداهنا قلة اإلنتاج يف األعمال ,وض عف
املس توى يف األداء يف خمتل ف األعم ال واحلِ َرف ,وبفق داهنا تكس د التج ارة وتتعث ر ب ني الن اس
النعدام الثقة يف املعامالت"( .احلازمي1420,ه,ص)187
ولعظم مكان ة األمان ة يف حي اة البش ر ويف اس تقامة معيش تهم ,مل يع ذر الرس ول ﷺ زل ة الطف ل
عبدهللا حني اشتهى عنباً أرسلَته ب ه أم ه للن يب ﷺ فأكل ه ومل يع ط للرس ول من ه ش يئاً ,فم ن املعل وم
قل ة ص رب الطف ل ع ن الطع ام وع ن م ا يش تهيه ,إال أن ه ذا ل يس م ربراً يف مدرس ة النب وة ليأخ ذ
الطفل مما ل يس ل ه ,ويعت اد أخ ذ م ا تش تهيه نفس ه دون إذن أو وج ه ح ق .يق ول عب دهللا ب ن بس ر
[ :بعثتين أمي إىل رسول هللا ﷺ ِبقطْف عنب فأكلتُه .فقالت أمي لرسول هللا ﷺ :هل أفك
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عب دهللا ِبقطْ ف؟ ق ال « :ال! » فجع ل رس ول هللا ﷺ إذا رآين ق ال :غُ َد ُر غُ َد ُر]
1421ه ,مج ,9حديث.)64 :
وبَّخ الرسول ﷺ عبدهللا بكلمات معربة كلما رآه ,ليشعره بفداحة فعلته وكراهية الرس ول ِل ا,
فالطف ل مره ف احل س يك ره أن يوص ف ابلقب يح ,ويف ه ذا تربي ة لعب دهللا ليُقل ع ع ن ه ذا الطب ع
املش ني قب ل أن ي تمكن من ه فيتم ادى ح ني يك رب ألش ياء أك رب م ن الطع ام .وههن ا إش عار أبمهي ة
غرس ُخلق األمانة منذ الصغر يف ضمائر األطفال.
(املقدس ي,

 -تعويد األطفال على خلق الوفاء ابلعهد:

"الوفاء أخو الصدق والعدل ,والغدر أخو الكذب واجلور ,ذلك أن الوفاء خيتص ابإلنس ان,
فم ن فق ده فق د انس لخ م ن اإلنس انية كالص دق"( .األص فهاين1400,ه,ص" )191وللوف اء
ابلعهود قيمة إنسانية وأخالقية عظمى؛ ألن ه يُرس ي دع ائم الثق ة يف األف راد ,ويؤك د أواص ر التع اون
يف اجملتمع ,ذلك أن الوفاء ص دق اللس ان والفع ل مع اً ,والغ در ك ذب هبم ا؛ ألن في ه م ع الك ذب
نقضاً للعهد"( .بن محيد وآخرون 1418,ه,مج ,8ص)3639
وللعهد مكانة يف اإلسالم ,فقد حث املسلمني عل ى التمس ك ب ه وع دم نكث ه ,لقول ه تع اىل:
ﱫﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﱪ (اإلس راء ,)34 :وم ن الس نة ح ديث ع ن أن س ب ن
مال ك  ,ق ال رس ول هللا ﷺ[ :ال إمي ا َن مل ن ال أمان ةَ ل ه ,وال دي َن مل ن ال عه َد ل ه]
1414ه ,حديث.)194 :
ببيع قبل أن يُْبعث َّ
ابيعت النيب ﷺ ٍّ
يت له بقيةً
وبق ُ
وعن عبدهللا بن أيب احلَ ْمساء  قالُ [ :
ٍّ
ت ف إذا ه و يف مكان ه ,فق ال:
سيت ,مث ذكرت بعد ث الث ,فجئ ُ
فوعدتُه أن آتيَه هبا يف مكانه ,فنَ ُ
« اي فىت ,لقد شققت علي ,أان ههنا منذ ٍّ
ثالث أنتظرك » ] (أبو داود ,د.ت ,حديث .)4996 :ونرى
َ َّ
يف ه ذا احل ديث كي ف أن إخ الف الوع د في ه مش قة عل ى الط رف اآلخ ر ,واألطف ال يف س ن
الروض ة كث رياً م ا يقطع ون عه وداً عل ى أنفس هم ويرتاجع ون عنه ا ب دافع ح ب التمل ك أو غلب ة
األاننية على طباعهم يف هذه املرحلة ,فتُغتنم الفرص يف ذلك لتعليمهم أن العهد ال بد م ن الوف اء
به ,وأن ذلك من ُخلق الرس ول ﷺ ,كم ا يوض ح ِل م األمل النفس ي واجلس دي والض رر ال ذي يق ع
على الطرف اآلخر عند نكث العهد؛ ليصبح الوفاء ُخلقاً متأصالً يف طبعهم منذ الصغر.
(اب ن حب ان,
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 -حث الطفل وتعويده خلق التسامح:

"ليس أروح للمرء ,وال أطرد ِلمومه ,وال أقر لعينه من أن يعيش سليم القلب ,مربأً من
الوس اوس والض غينة ,وث وران األحق اد ,فيحي ا املس لم انص ع الص فحة ,مس رتيح ال نفس م ن نزع ات
احلق د األعم ى ,ذل ك أن فس اد القل ب ابلض غائن ,داء عض ال ,وم ا أس رع أن يتس رب اإلمي ان م ن
القلب املغشوش ,كما يتسرب السائل من اإلانء املثلوم.
إن احلق د ه و املص در ال دفني للكث ري م ن الرذائ ل ال يت ره ب منه ا اإلس الم ,ف االفرتاء عل ى
األبرايء جرمي ة ي دفع إليه ا الك ره الش ديد (احلق د) ,وق د ع دها اإلس الم م ن أق بح ال زور ,أم ا الغيب ة
فه ي مت نفس حق د مكظ وم ,وص در فق ري إىل الرمح ة والص فاء ,وم ن ل وازم احلق د س وء الظ ن وتتب ع
الع ورات ,واللم ز ,وتعي ري الن اس بعاه اِتم ,أو خصائص هم البدني ة أو النفس ية ,وق د ك ره اإلس الم
ذل ك كراهي ة ش ديدة"( .ب ن محي د وآخ رون1418 ,ه,م ج,10ص )4433وه ا ه و الن يب ﷺ
يوصي أنس بن مالك  فقال[ :اي بين ,إن قدرت أن تصبح ومتسي ليس يف قلبك غش ألح د
فافع ل .مث ق ال يل :اي ب ين ,وذل ك م ن س نيت ,وم ن أحي ا س نيت فق د أحي اين ,وم ن أحي اين -ويف
رواية فقد أحبين ,ومن أحبين -كان معي يف اجلنة] (الرتمذي1998 ,م ,حديث)2678:
"إن سالمة الص در م ن األحق اد حتق ق ت وازانً نفس ياً ل دى اإلنس ان ,وتع وده عل ى ح ب اخل ري
للمجتمع ,وتطلق عنان قوة اخلري للنفس البشرية إىل أعلى قممها .فاجلنة والصحبة م ع رس ول هللا
ملن استطاع أن يكون قلبه سليماً من الغش واحلقد واحلسد واللؤم"( .سويد1410,ه,ص)174
 -تعويد الطفل النظافة:

للطهارة فوائد متعددة ,بعضها الزم للفرد إن حتلى هبا ,وبعضها اآلخر ٍّ
متعد للمجتمع الذي
يقطن فيه ,ومن فوائدها:
 "إشاعة النظافة يف اجملتمع تبعث يف النفس السرور واالنشراح.قليل خبثه املادي واملعنوي.
 اجملتمع ُنظيف الظاهرٌ ,
 الطه ارة وس يلة مهم ة م ن وس ائل الوقاي ة م ن األم راض ,وم ن املع روف أن الوقاي ة خ ري م نالعالج( .بن محيد وآخرون1418,ه,مج,7ص)2740
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ومن أدلة وجوب الطهارة على كل مسلم قوله ﷺ[ :حق على كل مسلم ,أن يغتس ل يف ك ل
سبعة أايم يوماً ,يغسل فيه رأسه وجسده] (البخاري1422 ,ه ,حديث .)897 :وبعد أن يكون اجلسد
نظيف اً ط اهراً يوج ه الرس ول ﷺ أص حابه إىل العناي ة أبم ر لباس هم ليك ون نظيف اً وأنيق اً ال ي زعج
أبصار اآلخرين وال يؤذي أنفس هم ,ق ال ﷺ[ :إنك م ق ادمون عل ى إخ وانكم؛ فأص لحوا رح الكم,
وأصلحوا لباسكم؛ حىت تكونوا كأنكم شامة يف الناس ,فإن هللا ال حيب الفحش والتفحش]( .أبو

داود ,د.ت ,حديث)4089 :

"تع ُّد النظاف ة ركن اً أساس ياً م ن األرك ان ال يت دع ا إليه ا اإلس الم ,والطف ل ال ذي يري د الص الة
ال بد أن يتوضأ ,وال بد أن تكون ثيابه نظيفةً طاهرةً ,وال بد أن يكون املكان طاهراً ,وذلك كل ه
ألداء فريض ة الص الة ال يت ي ؤمر هب ا يف الس ابعة ويض رب عليه ا يف العاش رة".
(سويد1410,ه,ص)245
وع ن أن س ب ن مال ك  ق ال[ :ك ان الن يب ﷺ أحس َن الن اس خلق اً ,وك ان يل أخ يق ال ل ه
فع َل النُّغَْي ُر؟) نُغَ ٌر 1ك ان
أبو عمري -قال :أحسبه فطيماً ,-وكان إذا جاء ق ال( :اي أاب عُ َم ْري ,م ا َ
يلعب به ,فرمبا حضر الص الة وه و يف بيتن ا ,في أمر ابلبس اط ال ذي حتت ه فيُك نس وينض ح ,مث يق وم
ونقوم خل َفه فيص لي بن ا ] (البخ اري1422 ,ه ,ح ديث .)6203 :إن الطف ل مبش اهدته املك ان النظي ف
يعتاد النظافة وأينس هبا ,وينف ر م ن الق ذارة وال ي رفح معه ا ,وه و ح ني ي رى عناي ة الكب ري بنظاف ة
املك ان ي رتى عل ى أن يه تم أيض اً أبن جيع ل املك ان ط اهراً نظيف اً؛ ألن نفس ه ق د عش قت املن اظر
اجلميلة وارفحت معها.
 تعويد الطفل كتمان السر:قال اجلاحظ (1410ه ,ص" :)25كتمان الس ر خل ق مرك ب م ن الوق ار وأداء األمان ة ,ف إن
إخ راج الس ر م ن فض ول الك الم ,ول يس بوق ور م ن تكلَّ م ابلفض ول .وأيض اً فكم ا أن ه م ن اس ت ِ
ودع
ُ
َْ
ِ
ماالً فأخرجه إىل غري ِ
مودعه فقد خفر األمانة ,ك ذلك م ن اس تُودع س راً فأخرج ه إىل غ ري ص احبه
فقد خفر األمانة ,وكتمان السر حممود من مجيع الناس".

 1النغر :صغار العصافري( .ابن منظور1414 ,ه ,مج ,5ص)224
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"واإلس الم َأم َر أبن اءه حبف ظ األس رار ,وع دم إذاعته ا مهم ا ك ان نوعه ا وحجمه ا ,ص غرياً أو
كبرياً ,وسواء أكانت تتعلق ابلشخص أو أبسرته أو ريانه أو أبصدقائه أو بغريهم م ن املس لمني؛
ألن ذلك من مكارم األخالق ,وعالمات األدب اجلم الذي يشجع عليه هذا الدين املبارك .ومم ا
يوضح عناية الرسول ﷺ بتنشئة األطفال على هذا اخللق الكرمي؛ لينشأ قوايً رابط اجلأش ,ضابط
قول عبدهللا ب ن عم ر [ :أردف ين رس ول
اللسان ,مؤمتن احلال" (الفندي 1434,ه ,صُ )173
ِ
ث ب ه أح داً م ن الن اس] (ب ن مس لم 1427ه,
هللا ﷺ ذات ي وم خلف ه فأس َّر َّ
إيل ح ديثاً ,ال أح د ُ
حديث.)342 :
وال شك أن ائتمان النيب ﷺ الطفل على السر يبين جسور الثقة يف نفسه ,فيشعر أبمهي ة م ا
حيمل ه م ن أس رار ,ف يحفظ الس ر كم ا حفظ ه عب دهللا ب ن عم ر ,وكم ا حفظ ه أن س عن دما أرس له
رسول هللا ﷺ( .عبدالرمحن2004,م,ص )77روى اثبت بن أنس بن مال ك -رض ي هللا ع نهم-
ب م ع الغلم ان ,ق ال :فس لَّم علين ا ,فبعث ين يف
عن ه أبي ه ق ال[ :أت ى عل َّي رس ول هللا ﷺ وأان ألع ُ
ت :م ا َحبَ َس ك؟ قل ت :بعث ين رس ول هللا ﷺ حلاج ة.
ت قالَ ْ
حاجة .فأبطأت على أمي ,فلم ا جئ ُ
قلت :إهنا ِس ر .قال ت :ال ُحت ِدثَ َّن بس ِر رس ول هللا ﷺ أح داً .ق ال أن س :وهللا
حاجتُه؟ ُ
قالت :ما َ
حدثت به أحداً حلدثتُك اي اثبت] (بن مسلم 1427ه ,حديث.)2482 :
لو
ُ
"نستش ف م ن ه ذا احل ديث أمهي ة حف ظ الس ر ,وتعل يم األم الواعي ة التقي ة الذكي ة لألمه ات درس اً
كبرياً يف حث أوالدهن على حفظ األسرار ,حىت ولو طُلب منهم إفشابها؛ احرتاماً ألمانة الس ر,
ولصاحبه الذي أمن غريه من املؤمنني حبفظ سره وحديث ه"( .الفن دي1434 ,ه ,ص ,)174وأم
أنس رضي هللا عنها مل تلح عليه ليخربها كما تفعل بعض األمه ات ال اليت يلحح ن عل ى أطف اِلن
ك ي خي ربوهن بك ل ش يء يرون ه أو يس معونه مهم ا ك ان احل ديث في ه م ؤذايً ل خ رين!.
(بكار2010,م,ص)135
وم ن ص ور ائتم ان رس ول هللا ﷺ أس راره لص غار الس ن أم ره لزي د ب ن اثب ت  أبن ي تعلم
الس راينية ليق رأ ل ه م ا فيه ا ,روى زي د ب ن اثب ت  أن رس ول هللا ﷺ ق الُ «[ :أحت ِس ن
َّ
عشر يوماً.
السراينية؟ » ُ
قلت :ال ,قال « :فتعل ْمها؛ فإنه أتتينا ُكتُب » ,قال :فتعلمتُها يف سبعةَ َ
قال األعمش :كان ت أتتي ه كت ب ال يش تهي أن يُطل ع عليه ا إال م ن يث ق ب ه ]

حديث.)7136 :
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(اب ن حب ان1414 ,ه,

 التعامل مع أخطاء الطفل وأتديبه:"التأدي ب ال يس تغين عن ه امل ريب كوس يلة تربوي ة ,وه و م ن ض رورايت التنش ئة الص احلة ,ولك ن
ورت ب ,ويك ون ابلص وت القاس ي والنظ رة العابس ة ,ويك ون ابلتهدي د والتقري ع,
التأدي ب درج ات ُ
ويكون ابلعص ا"(احلازمي1420,ه,ص .)339وتتن وع أس اليب التأدي ب تبع اً لتن وع طب ائع البش ر
واختالفه ا يف درج ة االس تجابة للم ؤثرات والوس ائل الرتبوي ة ,ف البعض ي تعظ ابملوعظ ة ,أو
ابلرتغي ب ,أو الرتهي ب ,أو احل وادث والع رب ال يت يش اهدها أو يس معها ,وال بعض ال يس تجيب
لتل ك امل ؤثرات واآلالم املعنوي ة ,وال ينف ع مع ه إال األمل ال ذي يباش ر بدن ه كالض رب .وامل ريب خيت ار
أس لوابً م ن العق وابت الرتبوي ة يك ون مناس باً لطبيع ة امل رتيب والت درج يف ذل ك ,فم ا دون العق وابت
التعزيرية واحلدود الشرعية ميكن تقسيم العقوابت الرتبوية إىل:
 -1عدم الرضا.
 -2التقريع.
 -3احلرمان.
 -4اِلجر.
 -5الضرب.
وينبغ ي َّأال يعم د امل ريب إىل أس لوب العقوب ة إال إذا مل ت ؤثر األس اليب الرتبوي ة األخ رى؛ ألن ذل ك
ُمض ر ب ه( .احل ازمي1420,ه,ص )402-401والض رب بغ رض التأدي ب ال يك ون إال لطف ل
العاشرة كما أمجع املربون املسلمني؛ لذلك فهو غري مناسب لطفل مرحلة رايض األطفال.
طرق الرسول ﷺ يف معاجلة األخطاء:
 -1اإلرشاد إىل اخلطأ ابلتوجيه املباشر:
روى البخ اري ع ن عم ر ب ن أيب س لمة  ق ال[ :كن ت غالم اً يف حج ر رس ول هللا ﷺ,
ِ
الص ْحفة ,فق ال يل رس ول هللا ﷺ « :اي غ الم ,س ِم هللا ,وك ل بيمين ك,
وكان ت ي دي تَط يش يف َ
وك ل مم ا يلي ك » .فم ا زال ت تل ك ِط ْعم يت بع ُد ] (البخ اري1422 ,ه ,ح ديث" .)5376:لق د أرش د
الرس ول ﷺ عم ر ب ن أيب س لمة إىل اخلط أ ابملوعظ ة احلس نة ,والتوجي ه امل ؤثر املختص ر البلي غ"
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(عل وان1412,ه,ص ,)722وق د أحس ن الرس ول ﷺ التوقي ت املناس ب لع الج خط أ اب ن أيب
س لمة ,وذل ك عن دما ك ان اخلط أ مس تمراً في ه وج ب تص حيحه مباش رة قب ل أن يتح ول اخلط أ إىل
ع ادة مكتس بة ,وعن دما يتح ول إىل ع ادة فم ن الص عب معاجلته ا؛ إذ يكل ف ذل ك الكث ري م ن
الوقت واجلهد لتصحيحها ,وِلذا نالحظ أن الرسول ﷺ عم د إىل ع الج اخلط أ ابلتوجي ه املباش ر
أثناء استمراريته( .العامر1427,ه,ص)26
 -2اإلرشاد إىل اخلطأ ابملالطفة:
ع ن س هل ب ن س عد الس اعدي [ :أن رس ول هللا ﷺ أُيت بش راب فش رب من ه ,وع ن ميين ه
غ الم وع ن يس اره األش ياخ ,فق ال للغ الم « :أأتذ ُن يل أن أعط ي ه ؤالء؟ » فق ال الغ الم :وهللا اي
رس ول هللا ال أوث ر بنص ييب من ك أح داً ,ق ال :فتَ لَّ هُ رس ول هللا ﷺ يف ي ده] (البخ اري1422 ,ه,
ح ديث .)5620:ه ذا الغ الم ه و عب دهللا ب ن عب اس  ,أراد رس ول هللا ﷺ أن يعلِم ه الت أدب م ع
الكبار يف إيثار حقه يف الشراب ِلم ,وهذا هو األفضل ,وق د ق ال ل ه مس تأذانً ومالطف اً وموجه اً:
أأتذن يل أن أعطي هؤالء؟( .علوان1412,ه ,ص)723
 -3اإلرشاد إىل اخلطأ ابإلشارة:
ف رس ول هللا ﷺ,
روى البخ اري ع ن اب ن عب اس رض ي هللا عنهم ا[ :ك ان الفض ل ردي َ
فج اءت ام رأة م ن َخ ثْ َعم ,فجع ل الفض ل ينظ ر إليه ا وتنظ ر إلي ه ,وجع ل رس ول هللا ﷺ يص رف
ول هللا ,إن فريض ة هللا تع اىل عل ى عب اده يف احل ج
وج ه الفض ل إىل الش ق اآلخ ر ,فقال ت :اي رس َ
أحج عن ه؟ ق ال « :نع م » ,وذل ك يف حج ة
ت أيب ش يخاً كب رياً ال يثب ت عل ى الراحل ة ,أف ُّ
أدرَك ْ
ال وادع ] (البخ اري1422 ,ه ,ح ديث .)1513 :لق د ع ا ﷺ خط أ النظ ر إىل األجنبي ات بتحوي ل
الوجه إىل اجلانب اآلخر ,وقد أثَّر ذلك يف الفضل"( .علوان1412 ,ه ,ص)723
 -4اإلرشاد إىل خطأ املتعلم ابلتعريض:
عن عائشة أم املؤمنني رضي هللا عنها قالت[ :كان إذا بلغه ع ِن َّ ِ
ابل
يقل :ما ُ
الرج ِل شيءٌ مل ْ
ٍّ
ابل أقو ٍّام يقولو َن ك َذا وك َذا؟] (أبو داود ,د.ت ,حديث.)4788 :
يقول :ما ُ
يقول؟ ولكن ُ
فالن ُ
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إن استخدام هذا األسلوب مع الطفل فيه فوائد:
 معاجل ة خط أ الطف ل ابلتع ريض حيف ظ درج ة شخص ية الطف ل ب ني أص حابه ,ف ال يق ل ش أنهبي نهم .وه ذه فائ دة تربوي ة تفي د بع دم إص ابة الطف ل ابإلحب اط نتيج ة كث رة األوام ر والن واهي ,وق د
تنتج أمراضاً نفسية عديدة ِلذا اإلحباط.
 التص حيح أبس لوب التع ريض ي ؤدي إىل زايدة رواب ط الثق ة واحملب ة ب ني املعل م وامل تعلم؛ ألنامل تعلم أح س ابلطمأنين ة واالرتي اح النفس ي عن دما ع ا املعل م خط أه دون أن ي ذكره أم ام الن اس,
وهذا مما يؤدي إىل استعداده النفسي والفكري لتصحيح خطئه.
 أس لوب التع ريض يص حح أخط اءً تربوي ةً موج ود ًة يف متعلم ني آخ رين ,فم ثالً عن دما يق ولاملعل م (م ا ابل أق وام يغت ابون الن اس؟) فلع ل هن اك أانس اً آخ رين واقع ون يف الغيب ة م ن غ ري ال ذين
يقص دهم ,فيتنب ه ه ؤالء واملقص ودون إىل خط ئهم فيص ححونه ,وهب ذا يقض ون عل ى الس لوك غ ري
املرغوب.
(العامر1427,ه,ص)30
 -5اإلرشاد إىل اخلطأ ابلتوبيخ:
فعريتُ ه أبم ه ,فق ال رس ول هللا ﷺ « :اي أاب ذر,
اببت رج الًَّ ,
ع ن أيب ذر  ق ال[ :س ُ
أعريتَ ه أبم ه؛ إن ك ام ُرٌب في ك جاهلي ة ,إخ وانكم َخ َولُ ُك ْم ,جعله م هللا حت ت أي ديكم ,فم ن ك ان
َّ
أخ وه حت ت ي ده فليطعم ه مم ا أيك ل ,وليلبس ه مم ا يل بس ,وال تكلف وهم م ا يغل بهم ,ف إن كلفتم وهم
ف أعينوهم »] (البخ اري1422 ,ه ,ح ديث" .)30 :ع ا ﷺ خط أ أيب ذر ح ني ع َّري الرج ل بس واده
ابلت وبيخ والتأدي ب ,وذل ك يف قول ه « :إن ك ام رب في ك جاهلي ة) ,مث وعظ ه مب ا يالئ م املق ام ,وم ا
يناسب التوجي ه"( .عل وان1412 ,ه ,ص )723إن الس باب ق د يتأص ل يف الطف ل ويغل ب عل ى
ظهر له فداحةُ قوله .إن التعود على الس باب
لسانه السب والشتم إن مل يُنبَّه منذ الوهلة األوىل ,ويُ َ
يؤدي إىل قلة ذكر هللا تعاىل ,ويقلل من احملاسبة النفسية .فعلى امل ريب أن يش دد العقوب ة عل ى م ن
يتفوه بكلمات انبية أو يعاير اآلخرين ,مبيناً له أهنا من أعمال اجلاهلية اليت ال حيبه ا هللا ورس وله,
وأيخذ منه عهداً أبن ال يسمعها منه مرة أخرى( .العامر1427 ,ه ,ص)32
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 -6اإلرشاد إىل اخلطأ ابِلجر:
ع ن كع ب ب ن مال ك  ,حي دث ح ني ختلَّ ف ع ن تب وك[ :هن ى رس ول هللا ﷺ ع ن كالمن ا,
ني ليل ةً] (البخ اري1422 ,ه ,ح ديث .)6255 :ك ان الرس ول ﷺ يعاق ب ابِلج ر إلص الح
وذَ َك ر مخس َ
اخلط أ ,وتق ومي االعوج اج ,ح ىت يرج ع املنح رف إىل ج ادة الص واب( .عل وان1412 ,ه,
ص )724واملخط ئ يش عر مباش رة بذنب ه ح ني تقاطع ه اجلماع ة ,واإلحس اس ابل ذنب ي ؤدي إىل
تعديل السلوك .كما أن مقاطعة املخطئ تريب اجلماعة يف الوقت نفسه َّ
أبن َم ن يرتك ب مث ل ه ذا

اخلط أ فإن ه س يقاطَع مث ل ه ذا املخط ئ ,في ؤدي ذل ك إىل خش ية أف راد اجلماع ة أن يقع وا يف ه ذا
اخلطأ أو ما مياثله ,ويف هذا تربية غري مباشرة ملعاجلة اخلطأ( .العامر1427,ه,ص)33

تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل:
 :3-3-1-2األساليب النفسية اليت َ
 تعامله ﷺ ابلرمحة والرأفة مع الطفل:ه ي ص فة كرمي ة ,وعاطف ة نبيل ة ,تف يض ابلرأف ة واحل ب ,ودي ن اإلس الم دع ا إىل ه ذا اخلل ق
الكرمي؛ ألنه دين الرمحة واللني والعفو ال ذي ارتض اه ال رمحن ال رحيم للخل ق أمجع ني ,وق د أرس ل هللا
نبيه ابلرمحة ,وجعل قلبه فياضاً ابلرمحة والعلم ,ويف خلقه اإليناس واإلحس ان واحلن ان ,ق ال تع اىل:
ﱫﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﱪ (األنبياء(. )107 :الفندي1434,ه,ص)177

وقد حث الرسول ﷺ املسلمني على االتصاف ابلرمحة ورقة القلب مع اآلخرين ,لقوله ﷺ:
يرمحه هللا عز وجل] (ب ن مس لم 1427ه ,ح ديث .)2319 :والن يب ﷺ يف رمحت ه
رحم الناس ال َ
[ َمن ال يَ َ
ابلص غار ق دوة للم ربني يف الص رب عل ى األطف ال وحتم ل أذاه م ومش قة ت ربيتهم ,فق د ك ان أرح م
أيت أحداً ك ان أرح َم ابلعي ال م ن رس ول
الناس هبم  ,وقد وصفه أنس بن مالك  فقال[ :ما ر ُ
هللا ﷺ] (بن مسلم 1427ه ,حديث.)2316 :
ِ
ومن رمحته ورأفته تقدميهم على نفسه ,واخلوف عليهم مما يفزعهم أو يف اجئهم يف أوق ات ه م
حيتاجون فيه ا إىل الس كينة ,ويف ذل ك إع داد نفس ي ِل م ,ف اِللع ق د ي ورث اإلنس ان أمل اً نفس ياً أو
حتم ل ك ل إنس ان وردة فعل ه اخلاص ة ,فع ن أم س لمةَّ :
ابل
ني َ
جسدايً حسب ُّ
[أن احلَ َس َن أ ِو احلُ َس َ
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عل ى بطْ ِن النَّ ِيب ﷺ ف ذهبوا ليأخ ذوه ,فق ال النَّ يب ﷺ « :ال تُزِرم وا اب ين ,أو ال تس ِ
تعجلوه »,
ُّ
َ
ُ
َ
حىت قضى بولَه ,فدعا ٍّ
مباء فصبَّه عليه] (الطرباين1415 ,ه ,حديث.)6197 :
فرتكوه َّ
َ
كم ا أن ب ذل احلن ان للطف ل ه و أش د م ا حيت اج إلي ه يف ه ذا العم ر ,وق د يض اهي ه ذا
االحتي اج الطع ام والش راب .واملعل م األول ﷺ يع ي احتياج ات األطف ال يف س نواِتم األوىل,
فيمنحهم احلنان مبسحة على ربوس هم أو وج وههم ,ويق بلهم وحيتض نهم ,فع ن أس امة ب ن زي د 
ق ال[ :ك ان رس ول هللا ﷺ أيخ ذين فيُقع دين عل ى فخ ذه ,ويُقع د احلس ن عل ى فخ ذه اآلخ ر ,مث
يض مهما ,مث يق ول « :الله م ارمحهم ا ف إين أرمحهم ا »] (البخ اري1422 ,ه ,ح ديث .)6003 :وع ن
ِ
ت
ليت م ع رس ول هللا ﷺ ص الةَ األوىل ,مث خ رج إىل أهل ه وخرج ُ
ج ابر ب ن مس رة  ق ال[ :ص ُ
َّي أح دهم واح ًدا واح ًدا .ق ال  :وأم ا أان فمس ح خ ِدي.
َ
سح خد ْ
معه .فاستقبلَه ولدا ٌن .فجعل مي ُ
ِِ
بردا أو رحيًا كأمنا أخر َجها من ُج ْؤ ِنة َعط ٍّ
ار] (ب ن مس لم 1427ه ,ح ديث.)2329 :
قال:
فوجدت ليَده ً
ُ
َ
أن النَّ يب ﷺ ك ان ي زور األنص ار ويس لِم عل ى ص ِ
ميس ُح
و
م
بياهن
وع ن أن س ب ن مال ك َّ َّ [ :
ُ
َ ُ ُ
َ
ربوسهم] (ابن حبان1414 ,ه ,حديث.)459 :
َ
والطفل حال املرض أو العارض أح وج إىل الرمح ة م ن أي وق ت آخ ر ,فح ني عث ر أس امة ب ن
زي د مل يزج ره رس ول هللا ﷺ ومل يهمل ه ب ل س ارع إلي ه ,فع ن عائش ة أم امل ؤمنني رض ي هللا عنه ا
فشج يف وجهه ,فقال رس ول هللا ﷺ « :أميط ي عن ه األذى »,
قالت[ :عثر أسامة بعتبة البابَّ ,
ميص عنه َّ
الدم وميجه عن وجهه ,مث قال « :لو كان أسامةُ جاريةً حللَّْي تُه وكس وتُه
فتقذرتْه ,فجعل ُّ
َ
ب ,ب ل تعب ريٌ ع ن احل ب
ح ىت أُنفق ه »] (اب ن ماج ه,1417 ,ح ديث .)1620:إهن ا ليس ت رمح ةً فحس ُ

وع ن مكان ة أس امة عن د رس ول هللا ,ه ذا التعب ري يف ه ذا املوق ف ك م ي بهج الص غري ويلمل م قلب ه
ويسليه عن وجع جسده الذي ُِحيسه ,كما أن من معاين هذا التعب ري أن رس ول هللا ﷺ ال يش مئز
من أسامة ,بل حيبه يف كل حال ,األمر الذي يعزز صورة الطفل عن ذاته يف اجتاه إجيايب ,ويشعره
ابلقبول ,فينمو نفسياً بشكل سليم.
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 عدله ﷺ مع األطفال:ع ن أن س ب ن مال ك  ق ال[ :ك ان رج ل ج الس م ع الن يب ﷺ ,فج اء اب ٌن ل ه فقبل ه مث
أجلس ه يف ِحج ره ,وج اءت ابن ة ل ه فأخ ذها إىل جنب ه ,فق ال رس ول هللا ﷺ « :أال ع دلت
بينهما؟ » ,يعين ابنَه وابنتَه] (األلباين1415 ,ه ,حديث.)2883 :
"إذن ف التمييز ب ني األطف ال ح رام مي ع ص وره ,ملنافات ه للع دل ال ذي أوجب ه هللا تع اىل عل ى
عباده ,وملا فيه من ظلم بني األطفال ,وآاثر سلبية عليهم ,كما أنه أسلوب خيالف أساليب الرتبية
اإلسالمية الص احلة ذات األث ر الطي ب والنت ائج اإلجيابي ة املرج وة ,ب ل ل ه آاثر س يئة ,ونت ائج س لبية
منها:
 ظهور احلقد واحلسد بني األطفال. يولد الرغبة يف االنتقام واإلفساد بسبب الظلم وعدم العدل بينهم. يولد الكراهية والبغضاء بني األطفال. يكون عدم العدل واملساواة بينهم س بباً يف انط واء بعض هم ,ومالزم ة اخل وف ,وك ذلك اخلج لِلم"( .الفندي1434,ه,ص)273
إن م ن أه م عوام ل الس كينة النفس ية واالس تقرار الع اطفي معامل ة األطف ال ابلع دل؛ ف ذلك
ي بهج نفوس هم وي ريح أفئ دِتم ,ف ال ض غينة وال حس د وال غ رية .إن يف املس اواة إش عار لألطف ال
مبدى حبنا ِلم وقبوِلم .ومن حكمة هللا يف خلقه أنه مل جيعل مجيع الناس على مستوى واح د م ن
املزااي والصفات والقدرات؛ لذلك ف ال يص ح مقارن ة طف ل لخ ر ,وإمن ا يق ارن الطف ل حبال ه س ابقاً,
حتسن نلمسه من الطفل( .الناصر ودرويش1411,ه,ص)175-174
ونثين على كل ُّ
 االستجابة حلقوق الطفل:ع ن س هل ب ن س عد الس اعدي [ :أن رس ول هللا ﷺ أُيت بش راب فش رب من ه ,وع ن ميين ه
غالم ,وعن يساره أشياخ ,فقال لغ الم « :أأتذ ُن يل أن أعط ي ه ؤالء؟ » .فق ال الغ الم :ال ,وهللا
ال أوثر بنصييب منك أحداً] (البخاري1422 ,ه ,ح ديث .)5620:رس ول هللا ﷺ يس تأذن الغ الم ح ىت
ورد ب ٍّرد ي دل عل ى اإلص رار عل ى أن ين ال حق ه ,فيمنح ه
يتن ازل ع ن حق ه للكب ار ,لكن ه رف ض َّ
الرسول املريب صلوات ريب وسالمه عليه حقه وال يبخسه ما يستحق ِ
لصغَر سنِه.
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إن إعط اء الطف ل حق ه يف مرحل ة رايض األطف ال وقب ول احل ق من ه يعطي ه ثق ة بنفس ه وش عوراً
إجيابي اً حن و احلي اة وحن و ذات ه ال يت م ا زال يف ط ور تك وين تص ُّوٍّر عنه ا .كم ا يعلم ه أن احلي اة أخ ذ
وعط اء ,تف اهم وح وار ,وأن ه ميك ن أن حيص ل عل ى حق ه م ن خ الل املطالب ة ب ه دون عن ف أو
إحداث مشكلة .فإذا تعلم ذلك استطاع أن يكشف عن مواهبه وميوله اليت قد جتع ل من ه عبق رايً
فهمه وأحسنَّا التعامل معه( .عمر2002 ,م,ص)152
حقيقياً إذا أحسنَّا َ
والرس ول ﷺ يعط ي لص غار الس ن فرص ة املطالب ة حبق وقهم ,ومس اع آرائه م ,يش رح ص دره ِل م
رمح ةً وحمب ةً واحرتام اً ,فعن دما يتق دم أح د األطف ال معرتض اً لش عوره بغ حق ه إىل رس ول هللا ﷺ
قبل معركة أحد ويقول حلبيبه املصطفى :اي رسول هللا ,لقد قبِلت اب ن عم ي يف دخ ول املعرك ة وأان
إن ص ارعتُه ص رعتُه ,في أذن ِلم ا رس ول هللا ﷺ ابملص ارعة أمام ه ,وإذا ب ه يف وز عل ى اب ن عم ه
ويص رعه ,فم ا ك ان م ن الن يب ﷺ إال أن أذن ل ه ليك ون جن دايً مس لماً يف قت ال املش ركني
(س ويد1410,ه,ص ,)320فع ن عبداحلمي د ب ن جعف ر ع ن أبي ه[ :ك ان رس ول هللا ﷺ يع رض
ِ
فبعثَ ه يف
فعر َ
ض هم ذات ع ٍّام ,فم َّر ب ه غ ٌ
الم َ
غ ْل َم ان األنص ار يف ك ِل ع ام ,فم ن بل غ م نهم َبعثَ هَ ,
ِ
ت غالم اً ورددتَّين ,ول و
البعث ,وعرض عليه مسُرة م ن بع ده ف َّرده ,فق ال مسُرة :اي رس ول هللا ,أج ز َ
ارعهُ » ,فص ارعتُه فص رعتُه ,فأج ازين يف البع ث] (اِليثم ي,
ص ارعين لص رعتُه ,ق ال « :ف دونَك فص ْ
1414ه ,حديث.)9621 :

 تنمية ثقة الطفل بنفسه وحتمل املسؤولية:مما يعني األطفال على حتم ل املس ؤولية اح رتام شخص ياِتم ,وإش عارهم ابلثق ة يف أنفس هم ويف
م ا وه بهم هللا م ن ص فات وق درات .وم ن ص ور اح رتام الرس ول ﷺ كي ان الطف ل ومنح ه الثق ة
بنفس ه[ :أن رس ول هللا ﷺ أُيت بش راب فش رب من ه ,وع ن ميين ه غ الم ,وع ن يس اره أش ياخ ,فق ال
لغ الم « :أأتذن يل أن أعط ي ه ؤالء؟ » .فق ال الغ الم :ال ,وهللا ال أوث ر بنص ييب من ك أح داً]
(البخاري1422 ,ه ,حديث .)5620:هكذا يعتاد الطفل اجلرأة األدبية ,فينشأ بعيداً عن االهنزامية وفيه
ق وة رأي وحج ة .ولن ا يف قص ة اِلج رة أس وة حس نة ,ح ني م ر رس ول هللا ﷺ من زل أيب بك ر :ع ن
فلم ا أذن ل ه يف اخل روج إىل املدين ة ,مل ُير ْعن ا إال وق د
عائش ة أم امل ؤمنني رض ي هللا عنه ا قال تَّ [ :
فلم ا
فخِرب ب ه أب و بك ر ,فق ال :م ا ج اءان الن يب ﷺ يف ه ذه الس اعة إال ألم ٍّر ح دثَّ ,
أفان ظُهراًُ ,
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دخ ل علي ه ق ال أليب بك ر « :أَ ْخ ِر ْج َم ن عن دك » ,ق ال :اي رس ول هللا ,إمن ا مه ا ابنت اي ,يع ين
عائشة وأمساء] (البخاري1422 ,ه ,ح ديث .)2138 :وكانت عائشة طفلة آنذاك ,إن يف إظهار امل ريب
ثقت ه ابلطف ل يغ رس يف األخ ري أن يث ق بذات ه ويف اس تحقاقه ثق ة اآلخ رين ب ه( .الناص ر
ودرويش1411,ه,ص)245
"إن من املهم دائماً أن يتعلم األطفال كيف يقومون بشؤون أنفسهم دون االعتماد على أح د
ق در اإلمك ان ,ف ذاك مس ة عام ة م ن مس ات امل ؤمن ,س واء أك ان ص غرياً أم كب رياً .ع ن ع وف
ول هللاِ؟ »
األش جعي  ح ني ك ان ونف ٌر مع ه عن د رس ول هللا ﷺ ق ال ِل م «[ :أال تُب ايِعو َن رس َ
ول هللاِ؟ »
ول هللاِ! مث ق ال « :أال تُب ايِعو َن رس َ
ديث عه ٍّد ببَيع ٍّة .فقلن ا :ق د ابيعن اك اي رس َ
وكن ا ح َ
ول هللاِ ﷺ؟ » ق ال :فبس طْنا أي ديَنا
ول هللاِ! مث ق ال « :أال تُب ايِعو َن رس َ
فقلن ا :ق د ابيَ ْعن اك اي رس َ
وقلنا :قد ابي عناك اي َ ِ
الم نُبايِعُ ك؟ ق ال « :عل ى أن تعب دوا هللاَ وال تش ركوا ب ه ش يئًا,
َْ
رسول هللا! فع َ
والص لو ِ
ات اخلم ِ
ض
اس ش يئًا ,فلق د رأي ُ
ت بع َ
س ,وتطيع وا (وأس َّر كلم ةً خفيَّ ةً) ,وال تس ألوا الن َ
ط ِ
أولئ ِ
أحدا ينا ِولُه إايه] (بن مسلم 1427ه ,ح ديث .)1043:
أحدهم ,فما ُ
ط سو ُ
ك النَّ َف ِر يس ُق ُ
يسأل ً
حتم ل املس ؤوليات املختلف ة ه و أفض ل وس يلة لبل ورة الشخص ية ,فم ن خ الل االهتم ام واملمارس ة
واملتابع ة يكتش ف امل رء ذات ه ويث ق هب ا ,كم ا يكتش ف نق اط الض عف فيه ا .وإذا م ا أردان لألطف ال
أن ينض جوا وتتف تح ملك اِتم ,فعلين ا أن نس اعدهم عل ى ام تالك درج ة م ن اليقظ ة الشخص ية حن و
شؤوهنم اخلاصة يف املقام األول"( .بكار2010,م,ص)85
"وجناح الطفل يف حتمل بعض املسؤوليات اليت يُظهر براعته فيها يكون دافعاً له إىل مزيد من
اجلهد والثقة ابلنفس ,واالعتماد عليها .والطفل يف ص غره خ ٍّال م ن املس ؤوليات ص غ ِريها وكب ِريه ا,
حتملها شيئاً فشيئاً ,بدءاً بتحم ل أعب اء خل ع املالب س وارت دائها ,إىل قض اء احلاج ة إىل
فيتدرج يف ُّ
لتحم ل
األدب يف جم الس الكب ار والص مت ,إىل ال تحكم ابلعواط ف واالنفع االت ,إىل أن َّ
يؤه ل ُّ
املسؤولية الكربى ,واألمانة العظمى اليت ُكلف هبا البشر ,كما قال تع اىل :ﱫﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱﱪ (األح زاب ,)72 :فه ذه األمان ة ال ميك ن أن يتحمله ا الب الغ الراش د إال بع د أن يت درب
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حتم ل املس ؤوليات الص غرى ,ويت درج يف حتمله ا م ن األس هل إىل األص عب".
عل ى ُّ
(ابحارث1426,ه,ص)164
 االبتعاد عن كثرة لوم الطفل وعتابه:التوبيخ من األساليب املهمة يف تربية الطفل ,إال أن شرطه احلكمة وعدم اإلسراف فيه ,وقد
أش ار مؤدب و األطف ال ك الغزايل واب ن خل دون وغ ريهم إىل ض رورة ه ذا األص ل الرتب وي( .عم ر,
2002م ,ص )157يق ول الغ زايل (2004م ,ص" :)73وال تكث ر الق ول علي ه ابلعت اب يف ك ِل
حني ,فإنه يهون عليه مساع املالمة وركوب القبائح ويسقط وقع الكالم من قلبه".
واإلسالم يؤيد هذا األصل ,وي دعو إىل الرف ق ,وينه ى ع ن العن ف ,يف احل ديث الش ريف ع ن
عائشة رضي هللا عنها قالت :قال رسول هللا ﷺَّ [ :
إن الرفق ال يكون ِيف َش ْيء إِال َزانَهَ ,وال يُن زع
شانَه]( .بن مسلم1427ه ,حديث)2594 :
ِمن َش ْيء إِال َ
وكث رة ل وم الطف ل وعتاب ه جيع ل من ه إنس اانً انقص اً يش عر ابخل وف واالض طراب وض عف
الشخص ية ,ابإلض افة إىل ع دم مقدرت ه مس تقبالً عل ى ص نع الق رار ,أو اإلدالء برأي ه حبري ة ,أو
املش اركة الفعال ة يف أي جم ال م ن جم االت احلي اة؛ فيك ون فبع اً ل خ رين يف تص رفاته ومجي ع أن واع
سلوكه"( .عمر2002,م,ص)157
تعامل نيب هللا ﷺ مع أنس بن مالك ,فلم يكث ر عتاب ه ,وهن ى زوجات ه
وهبذا األسلوب الرقيق َ
ت ش يئاً
دمت رس ول هللا ﷺ عش ر س نني ,م ا دري ُ
رضي هللا عنهن -عن كثرة لومه ,فيقول[ :خ ُط وافق ه وال ش يئاً ق ُّ
ق ُّ
ت
ط خالف ه ,رض ي م ن هللا مب ا ك ان ,وإن ك ان بع ض أزواج ه يق ول :ل و فعل َ
ت ك ذا؟! فيق ول :دعُ وه فإن ه ال يك ون إال م ا أراد هللا] (الط رباين1415 ,ه,
ك ذا وك ذا ..مال ك فعل َ
ع يف نف س الطف ل أن س دق ةَ املالحظ ة
ح ديث" .)9152 :إن ه ذا األس لوب م ن رس ول هللا ﷺ زر َ
وروح احلياء؛ مما جعله يلحظ هذه املالحظة من رسول هللا"( .سويد1410,ه,ص)327
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 التصريح ابحلب:يكاد ُجيمع الرتبويون على أن احلب والعطف واحلنان من أهم دعائم وأساسيات الرتبي ة ,ف إن
احل ب يتمث ل يف احلن و عل ى الول د وتقبيل ه واحتض انه ,وإظه ار حمبت ه والعط ف علي ه .إن امل ربني ال
ميكن أن يربوا األطفال أبسلوب الرهبة فقط ,بل ال بد من احلب الفياض الغامر املتدفق من قلب
املريب لطالبه ,وهم ابلتايل ينقلون هذا احل ب إىل غ ريهم .وه ذا الفع ل م ن رس ول هللا ﷺ وإظه اره
احل ب واحلن ان لألطف ال ,والعط ف عل يهم أم ام أص حابه وزواره يش ري إش ارًة واض حةً جلي ةً إىل أن ه
جانب مهم يف الرتبية( .ابحارث1426 ,ه,ص)68
فع ن أيب هري رة  ق ال[ :كن ت م ع رس ول هللا ﷺ يف س ٍّ
وق م ن أس و ِاق املدين ة ,فانص رف
ُ
احلس َن ب ن عل ٍّي » ,فق ام احلس ن ب ن عل ي ميش ي ويف
فانص ر ُ
فت ,فق ال« :أي ن لُ َك ع؟ ث الاثً ,ادعُ َ
عنقه السحاب ,فقال النيب ﷺ بيده هكذا ,فقال احلسن بيده هكذا ,فالتزمه فقال « :الله َّم إين
أحب َمن حيبُّه »] (البخاري1422 ,ه ,حديث.)5884 :
أحبُّه فأحبَّه ,و َّ
وعن أسامة بن زيد  أنه[ :كان أيخذه واحلسن ويقول « :اللهم إين أحبُّهما ,فأحبَّهما",
أو كم ا ق ال ] (البخ اري1427 ,ه,ح ديث ,)3747 :وينتق ي الرس ول ﷺ كلم ات احل ب الفي اض
نيت ِم ن ال ُّدنيا] (البخ اري,
فيص ف احلس ن واحلس ني كم ا ق ال اب ن عم ر رض ي هللا عنهم اُ [ :مهَا رحي ا ََّ
1418ه ,حديث.)62 :
فاحملبة إذا مل تتحقق لألطفال ابلشكل الكايف املتزن نشأ الطفل منحرفاً يف جمتمع ه ,ال ُحيس ن
الت لف م ع اآلخ رين ,وال يس تطيع التع اون أو تق دمي اخل دمات والتض حيات ,وق د يك رب ف ال
يستطيع أن يكون أابً رحيماً أو زوجاً متزانً َح َس ن املعش ر ,وال ج اراً مس تقيماً ال ي ؤذي جريان ه...
وهكذا دواليك( .النحالوي1399 ,ه,ص)125
 مدح الطفل والثناء عليه:تدح ,وأن يُ َثىن عليها مبا هو خري ,وال أبس يف ذل ك
من طبيعة النفس البشرية أهنا حتب أن ُمت َ
إن مل خيالطه رايء وغ رور ,أو تع ٍّال عل ى اخلل ق وح ب للظه ور .إن أوىل م ن يس تحق امل دح والثن اء
ه م األطف ال إذا أص ابوا يف ق وِلم وأحس نوا يف إج ابتهم فيم ا يط رح عل يهم م ن أس ئلة الختب ارهم
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وتعليمهم ,أو إذا قاموا أبعمال حسنة تس تحق املكاف أة والتعزي ز .وتعزي ز األطف ال معن وايً أو م ادايً
يدفعهم بال كلل أو ملل إىل املزيد من السلوكيات املرغوبة واإلكثار منها ,وترك املنكرات واالبتعاد
عنها ,كما يش عرهم التعزي ز ابلنج اح واإلجن از .وق د يك ون امل دح والثن اء عل يهم قب ل إتي اهنم الش يء
تشجيعاً ِلم على فعله ومالزمته ,وهذا كان هنج رسول هللا ﷺ حني جاءته حفص ة بن ت عم ر -
رض ي هللا عنهم ا -ت روي للرس ول رباي أخيه ا عب دهللا  ,فق ال املص طفى ﷺْ «[ :نع َم الرج ُل
عبدهللا لو كان يصلي م ن اللي ل » .ق ال س امل  :فك ان عب دهللا بع د ذل ك ال ين ام م ن اللي ل إال
ُ
قليالً] (بن مسلم 1427ه ,حديث .)2479 :وصف الرسول ﷺ عبدهللا بن عمر -رض ي هللا عنهم ا-
رجل ,وأملح ﷺ له وألخته -رضي هللا عنهما -أبمهية وأج ر قي ام اللي ل,
وهو الغالم الصغري ,أبنه ٌ
مما كان له األثر اإلجيايب يف نفس عبدهللا ,فكان ال ينام إال قليالً .وهنا نتعلم أن املديح قد يكون
ابألسلوب املباشر لألطفال ,وقد يكون غري مباشر كالتلميح ,أو مدح م ن ق ام ابلس لوك املرغ وب
أمامهم( .الفندي1434,ه ,ص)291
وترى الباحثة أن استخدام أسلوب مدح الطف ل قب ل إتيان ه الفع ل احلمي د يس تخدم إذا غل ب
على ظن املريب أن الطفل قادر على فعله ,إال أنه حباجة إىل التنبيه أو التشجيع والدعم.
 مداعبته ﷺ ومالعبته لألطفال:"األطف ال من ذ نش أِتم حمب ون ومولع ون ابللع ب ,ن راهم يف حرك ة دائم ة ,فاللع ب اس تعداد
فط ري ,وه و غري زة كم ا ذه ب إىل ذل ك كث ري م ن الرتب ويني احمل دثني والق دامى .فاللع ب مه م يف
حياة الطفل؛ إذ يكسبه مهارًة حركيةً ,وقدرًة على فهم العامل املادي ال ذي حول ه ,ويس اعد الطف ل
عل ى فه م نفس ه أيض اً"( .خل ف هللا1420,ه,ص )89وه و اس تغالل واس تنفاد لطاق ة اجلس م
احلركي ة ,كم ا أن ه مص در الطف ل للمتع ة النفس ية؛ فه و مينح ه الس رور وامل رح واحلري ة( .آمن ة
بنجر1421,ه,ص)176
"جي ب أن ن درك أن اللع ب ج زء مه م ج داً م ن التط ور الروح ي واحلرك ي للطف ل ,وه و وس يلة
التواص ل م ع الغ ري وم ع احمل يط االجتم اعي ,ووس يلة التعب ري ع ن ال ذات يف املراح ل األوىل لتط ور
الطف ل ,ووس يلة النظ ر والتأم ل والتفك ر فيم ا ي دور حول ه .إن ض رورة اللع ب يف حي اة الطف ل م ن
البداهة مبكان؛ حيث إن أخوة يوس ف -علي ه الس الم -اس تطاعوا –رغ م ح رص أب يهم الش ديد-
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أن يقنع وا أابه م يعق وب -علي ه الس الم -أبن يرس ل يوس ف الص غري معه م لك ي مي ارس حق ه
الطبيع ي يف اللع ب ,أتم ل قول ه تع اىل :ﱫ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ ﱪ

(يوس

ف,)12-11 :

فيعقوب -عليه السالم -رغم حرصه الشديد وخوفه على يوسف مل يطاوعه قلبه أن مينع فت اه م ن
حق ه يف تل ك الس ن م ن اللع ب وامل رح واالنط الق ,فه و ح ق وحاج ة بدهي ة ,كم ا أن الطع ام
والش راب حاج ة بدهي ة للطف ل ,وكم ا ال جي وز حرم ان الطف ل م ن الطع ام والش راب خوف اً م ن أن
يتض رر بفاس د منهم ا؛ فك ذلك ال جي وز حرم ان الطف ل م ن اللع ب والله و طامل ا ح دود الس المة
متوفرة يف جمال اللعب ووسائله"( .فتح هللا1424,ه,ص)291-290
والرس ول ﷺ راع ى ه ذا اجلان ب يف من و األطف ال م ن حول ه ,فن راه م داعباً ومالعب اً نش يطاً
معه م ,ي نظم لع بهم ويك افئهم وخيل ق ج واً م ن امل رح والس رور يف ع امل األطف ال ,وه ذا م ن تواض عه
ﷺ وس عة علم ه وخربت ه ابل نفس البش رية وحباجاِت ا ,وق د ج اءت األحادي ث بطائف ة م ن املواق ف
الرتبوية اليت مارس فيها الرسول ﷺ اللعب مع األطفال ,وأذن ِلم به أتكيداً منه على أمهيته لكل
ف عب دهللا
طف ل وحاجت ه إلي ه ,فع ن عب دهللا ب ن احل ارث  ق ال[ :ك ان رس ول هللا ﷺ يص ُّ
إيل فل ه ك ذا وك ذا » ,ق ال :فيس تَبِ ُقون إلي ه,
وعُبيدهللا وكثرياً من بين العباس ,مث يقول « :من َسبَ َق َّ
فيقعو َن على ظهره وصدره ,فيقبِلهم ويلزمهم] (بن حنبل1421 ,ه,حديث.)1836 :
كما ك ان ﷺ إذا قَ ِدم م ن س فر تُلُِق َي بص بيان أه ل بيت ه .ع ن عب دهللا ب ن جعف ر  ق ال:
ِ ِ
بصبيان ِ ِ
ِ
ٍّ
رسول هللاِ ﷺ إذا قَ ِدم من ٍّ
فسبِ َق يب
سفر تُلُِق َي
[كان ُ
أهل بيته .قال ,وإنه قَدم من سفر ُ
يديْ ه ,مث ج يءَ أبح ِد اب ْين فاطم ةَ ,فأردفَه خل َف ه .ق ال ,فأُ ْدخلن ا املدين ةَ ,ثالث ةً
إلي ِه .فحملَ ِين ب ني َ
على ٍّ
دابة] (بن مسلم 1427ه ,حديث.)2428 :
وللع ب اإليه امي أتيي د م ن رس ول هللا ﷺ؛ حي ث يع يش الطف ل م ن خالل ه أدوار جنس ه
ومهامه املستقبلية القادمة حني يكرب ,وي نفس م ن خالل ه ع ن الض غوط النفس ية واالجتماعي ة ال يت
يشعر هبا ,ونرى الرسول ﷺ وقد أقر ه ذا الن وع م ن اللع ب ح ني رأى عائش ة -رض ي هللا عنه ا-
وك أو خي َرب ويف س هوِتا
م ع عرائس ها ,تق ول رض ي هللا عنه ا[ :قَ ِدم رس ول هللا ﷺ م ن غ زوة تب َ
ِس ْرت ,فهبَّ ت ري ح فكش فت انحي ةً م ن ِ
الس ْرت ,ع ن بن ات لعائش ة -لُ َع ٍّ
ب -ق ال « :م ا ه ذا اي
ٌ
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عائش ةُ؟ » ,قال ت :بن ايت! ورأى بي نهن فرس اً ل ه جناح ان م ن ِرق اع .فق ال « :م ا ه ذا ال ذي أرى
رس ل ه
رس .ق ال « :وم ا ه ذا ال ذي علي ه؟ » قال ت :جناح ان .ق ال « :ف ٌ
وس طهن؟ » ,قال ت :ف ٌ
ت
ت أن لس ليما َن خ يالً ِل ا أجنح ةٌ؟ قال ت :فض حك ح ىت رأي ُ
جناح ان؟ » ,قال ت :أم ا مسع َ
نواج َذه] (أبو داود ,د.ت ,ح ديث .)4932 :وتذكر أم املؤمنني عائش ة -رض ي هللا عنه ا -موقف اً آخ َر:
ب ابلبن ات عن د الن يب ﷺ ,وك ان يل ص واحب يلع ْ َ مع ي ,فك ان رس ول هللا ﷺ إذا
[كن ُ
ت ألع ُ
1
إيل فيلع ْ َ معي] (البخاري1422 ,ه ,حديث.)6130 :
دخل يت َّ
عن منه فيُسرُهبن َّ
قم َ
"ليس صحيحاً ما يوصف به الدين اإلسالمي من جفاء ومجود ,وأنه ال يع رف طريق اً للع ب
ع مث ل ه ذه األم ور تلبي ةً لألش واق البش رية وطبيع تهم
وامل رح واملداعب ة واملمازح ة؛ إذ إن ه ش ر َ
دين العظ يم ك َّل امل ربِني والرتب ويني وعلم اء الفلس فة واالجتم اع وغ ريهم
اإلنسانية ,وقد سبق هذا ال ُ
يف ال دعوة إىل وج وب راح ة الطف ل ومداعبت ه وش يء م ن ممازحت ه ,إىل جان ب ض رورة إدخ ال
السرور إىل نفسه ,مع مراعاة كثري من اآلداب واألخالق الفاضلة اليت متنعه م ن أي تص رف خي ل
ابملروءة وبتعاليم ديننا احلنيف"( .الفندي1434 ,ه,ص)178
ورغ م انش غال الرس ول ﷺ أبم ر أمت ه ,وامله ام اجلس ام ال يت عل ى عاتق ه مل يك ن منش غالً ع ن
األطفال وعن مداعبتهم واالهتمام أبمورهم اليت يرى البعض أهن ا غ ري مهم ة ,لك ن ن يب الرمح ة ﷺ
ال يهم ل ه ذا اجلان ب رافض اً بتعامل ه اإلق الل م ن ش أنه ,وفارض اً ابهتمام ه مع ًىن جدي داً لرتبي ة
الطف ل والعناي ة أبم ر لعبِ ه ,فق د روى أن س ب ن مال ك  ,ق ال :ك ان الن يب ﷺ أحس َن الن اس
خلقاً ,وكان يل أخ يقال له أبو عمري -قال :أحسبه فطيماً ,-وك ان إذا ج اء ق ال( :اي أاب عُ َم ْري,
فع َل النُّغَْي ُر؟) نُغٌَر كان يلعب به] (البخاري1422 ,ه ,ح ديث .)6203 :فنرى كي ف يس أل الرس ول
ما َ
ﷺ ع ن لع ب األطف ال ويه تم هب ا ,مم ا يش عرهم ابلف رح والس رور ,وأهن ا حم ل اهتم ام الكب ار
وتق ديرهم ,كم ا أن ذل ك يُش عر الطف ل أبن ممارس ته للع ب ح ق مش روع حيب ه الكب ار ويش جعونه
عليه ,وذلك مما ينعش أرواحهم وحيقق ِلم منواً نفسياً سليماً من العُقد والكبت.
ومن اعرتاف الرسول ﷺ هب ذا احل ق ح ىت وق ت ص الته وه و يف ح ال إمام ة مجاع ة املس جد,
أ ْن رأى أن لَعِ ب حفي ده حاج ة ال ب د أن يقض يها وأن يش بعها ل ه ,فع ن ش داد الليث ي  ق ال:
 1يدخلن البيت ويسترتن منه مث يذه  ,ويف رواية ينقمعن(.البخاري1422 ,ه ,حديث)6130 :
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[خ رج علين ا رس ول هللا ﷺ يف إح دى ص َِ
اليت العش اء ,وه و حام ل حس ناً أو ُحس يناً ,فتق َّدم
رس ول هللا ﷺ ,فوض عه مث ك رب للص الة ,فص لى فس جد ب ني ظه راين ص الته س جد ًة أطاِل ا ,ق ال
ت إىل س جودي,
ت رأس ي ,وإذا َّ
ابلص يب عل ى ظه ر رس ول هللا ﷺ وه و س اجد ,فرجع ُ
أيب :فرفع ُ
جدت ب ني ظه راين ص التك س جدةً
َّ
فلما قضى رس ول هللا ﷺ ق ال الن اس :اي رس ول هللا ,إن ك س َ
أطلتَها حىت ظننا أنه قد حدث أمر ,أو أنه يوحى إلي ك؟ ق ال « :ك ُّل ذل ك مل يك ن ,ولك ن اب ين
ارحتلين ,فكرهت أن أعجله حىت يقضي حاجته »] )النسائي1419 ,ه,حديث.)1140 :
 عيادته ﷺ لألطفال املرضى واالهتمام بعالجهم:عن أنس بن مالك  ق ال[ :ك ان غ الم يه ودي خي دم الن يب ﷺ ,فم رض ,ف أفه الن يب ﷺ
يع وده ,فقع د عن د رأس ه ,فق ال ل ه « :أس لِ ْم » .فنظ ر إىل أبي ه وه و عن ده .فق ال ل ه :أط ع أاب
القاسم ﷺ ,فأسلم .فخرج النيب ﷺ وهو يقول« :احلمد هلل الذي أنقذه م ن الن ار »] (البخ اري,
بعض بن ِ
1422ه ,ح ديث .)1356 :وع ن أس امة ب ن زي د[ :ك ان اب ٌن ل ِ
ات الن ِيب ﷺ يقض ي,1
فأرسلَت إليه أن أيتيها ,فأرسلِ َّ « :
أخذ ,وله ما أعطى ,وكل إىل ٍّ
أجل ُم َس ًّمى ,فلتَص ِ ْرب
ْ
إن هلل ما َ
َ
َ
ولتحت ِس ب » ,فأرس لَت إلي ه ,فأقس مت علي ه ,فق ام رس ُ ِ
ومع اذُ ب ُن جب ٍّل
َ ْ
ْ
ول هللا ﷺ وقُم ُ
ت َ
مع هُ ,
َ ْ
ت ,فلما دخ ْلنا ,انول وا رس َ ِ
كعب وعبادةُ بن ِ
الصام ِ
ِ
ُيب بن ٍّ
ونفس ه ت َقل َق ُل 2يف
ول هللا ﷺ الص َّ
َ
َ
ُ َ ُ
وأ َُّ ُ
يبُ ,
3
ص د ِرهِ ,
عد ب ُن عُب َاد َة :أتَبك ي؟ فق ال:
حس بتُه ق ال :كأهن ا َش نَّة  ,فبك ى رس ُ
ول هللاِ ﷺ ,فق ال س ُ
« إمنا يرحم هللا من ِ
عباده الرمحاءَ »] (البخاري1422 ,ه ,حديث.)7448 :
َ َُ ُ
إن عيادة الطفل املريض عالج نفسي له ,فإن ه عن دما ي رى الكب ار حول ه ج ابوا لزايرت ه تق وى
نفسه على مواجهة املرض ,ويبدأ ابلتح رك والك الم م ع الض يوف ش يئاً فش يئاً ,وإذا ص حب ذل ك
اجمللس وتلك الزايرة الدعاء للطفل كان خرياً على خري ,وهذا األسلوب من رسول هللا ﷺ ع الج
فريد يف معناه( .سويد1410,ه,ص)250

 1تُنزع روحه وميوت( .البخاري1422 ,ه ,حديث)7448 :
 2تصوت وتضطرب .املرجع السابق
 3القربة القدمية أو البالية(.ابن منظور1414 ,ه ,مج ,13ص)241
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والعناي ة مب رض الطف ل وعالج ه واحل رص علي ه أس لوب نب وي ,ف ال ميك ن إمه ال الطف ل ح ني
مرض ه ,أو يف ح ال حص ول مك روه ل ه حلاجت ه إىل الرعاي ة واملس اعدة مم ن ه م أك رب من ه ,فع ن
عائش ة أم امل ؤمنني -رض ي هللا عنه ا -قال ت[ :عث ر أس امة بعتب ة الب اب ,فش َّج يف وجه ه ,فق ال
رس ول هللا ﷺ « :أميط ي عن ه األذى »َّ ,
ص عن ه ال دم وميج ه ع ن وجه ه ,مث
فتقذ َرتْ ه ,فجع ل مي ُّ
قال « :لو كان أسامةُ جاريةً حللَّْي تُه وكسوتُه حىت أُنفقه » ] (ابن ماجه,1417 ,حديث.)1620:
 منح الطفل العطااي واهلدااي:إن اِلدااي رسائل احل ب ب ني القل وب تزي د م ن ألفته ا ورقته ا ,وه ي أس لوب نب وي رفي ع ح ث
عليه املصطفى ﷺ .ولألطفال نصيبهم من اِلدااي والعطااي يف سرية النيب ﷺ ,فعن أيب هريرة 
ق ال [ :ك ان الن اس إذا رأوا أول الثم ر ج ابوا ب ه إىل الن يب ﷺ ,ف إذا أخ ذه رس ول هللا ﷺ ق ال:
« اللهم ابرك لنا يف مثران ,وابرك لنا يف مدينتنا ,وابرك لنا يف صاعنا ,وابرك لنا يف مدان ,اللهم إن
إبراهيم عبدك وخليلك ونبيُّك ,وإين عبدك ونبيك ,وإنه دعاك ملك ة وإين أدع وك للمدين ة مبث ل م ا
دع اك ملك ة ومثل ه مع ه » .ق ال :مث ي دعو أص غر ولي د ل ه فيعطي ه ذل ك الثم ر ]
ِ
مت عل ى الن يب ﷺ ِح ْلي ة
ح ديث .)1373 :وعن عائش ة أم امل ؤمنني -رض ي هللا عنه ا -قال ت[ :ق د ْ
من عند النجاشي أهداها له ,فيه ا خ اض م ن ذه ب ,في ه ف ص حبش ي ,قال ت :فأخ ذه رس ول هللا
ﷺ بع ود معرض اً عن ه أو ب بعض أص ابعه ,مث دع ا أمام ة بن ت أيب الع اص ابن ة ابنت ه زين ب .فق ال:
"حتلَّي هبذا اي بُنية" ] (أبو داود ,د.ت ,حديث.)4235 :
ْ
(ب ن مس لم 1427ه,

واِل دااي مهم ة يف بن اء عاطف ة الطف ل وحتريكه ا وتوجيهه ا وِت ذيبها.
(سويد1410,ه,ص)148؛ حيث تعلم الطفل املشاعر النبيلة ,حني يشعر أبث ر اِلدي ة يف نفس ه
فيتع ود العط اء وحي ب أن مي نح اآلخ رين ه ذا الش عور اجلمي ل ,فيك ون ج واداً كرمي اً ,مش اعره رقيق ة
ليس هبا جفاء.
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 إشعار الطفل أبمهيته وتفقده حال غيابه:م ن خص ائص الطف ل النفس ية يف مرحل ة رايض األطف ال أن ه حي ب أن يك ون حم ط األنظ ار
وحمل اهتمام الكبار ,ونرى اهتم ام الرس ول ﷺ هب ذا اجلان ب يف اس تقباله لألطف ال اس تقباالً الئق اً
يشعرهم مبكانتهم عنده.
وحس ن اس تقبال الطف ل أم ر مه م ج داً يف البن اء النفس ي للطف ل؛ إذ يش عره أبمهيت ه وينم ي
مفهوم ه ع ن نفس ه .كم ا مينح ه الثق ة وتق دير ال ذات وجيعل ه ق ادراً عل ى التفاع ل م ع اآلخ رين,
والتعب ري ع ن مش اعره وأفك اره ومش كالته ,كم ا يس اهم يف هناي ة األم ر يف بن اء شخص يته (حن ان
ول هللاِ ﷺ إذا قَ ِدم م ن
العن اين2001,م,ص .)101فع ن عب دهللا ب ن جعف ر  ق ال[ :ك ان رس ُ
سفر فسبِق يب ِ
ِ ِ
بصبيان ِ ِ
ِ
ٍّ
سفر تُلُِق َي
إليه .فحملَِين بني َ
أهل بيته .قال ,وإنه قَدم من ٍّ ُ َ
يديْه ,مث ج يءَ
ِ
أبحد ابين فاطمةَ ,فأردفَه خل َفه .قال ,فأُ ْدخلنا املدينةَ ,ثالثةً على ٍّ
دابة] (ب ن مس لم 1427ه ,ح ديث:
ْ
.)2428

وك ان ﷺ يه رع للطف ل إذا غ اب وفُق د ,ف إن إمه ال الطف ل يف مث ل ه ذه احل االت ال ُحتم د
عُقباه ,فض الً ع ن أن ه يه ز عاطف ة الطف ل ويش وهها ,فع ن س لمان الفارس ي  ق ال[ :كنَّ ا ح ول
الن ِيب ﷺ ,فج اءت أم أمي ن فقال ت :اي رس ول هللا ,لق د ض َّل احلس ن واحلس ني ,ق ال :وذل ك َر َّاد
ابين » ,قال :وأخ ذ ك ل رج ل
النهار ,يقول :ارتفاع النهار ,فقال رسول هللا ﷺ « :قُوموا فاطلبوا ََّ
أخذت حنو الن يب ﷺ ,فل م ي زل ح ىت أت ى س فح جب ل ,وإذا احلس ن واحلس ني -رض ي
ُجتاه وجهه و ُ
1
ائم عل ى َذنَبِ ه َخي رج ِم ن فِي ِه ِش ْبه
ق
هللا عنهم ا -ملت ٌ
زق ك ل واح د منهم ا ص احبَه ,وإذا ش جاعٌ ٌ
الن ار ,فأس رع إلي ه رس ول هللا ﷺ فالتف ت خماطب اً لرس ول هللا ﷺ مث انس اب ف دخل بع ض
األ ْح ِج رة ,مث أفمه ا ف أفرق بينهم ا ومس ح وجوههم ا ,وق ال « :أبيب أنتم ا ,م ا أكرمكم ا عل ى
هللا! » ,مث محل أحدمها على عاتقه األمين ,واآلخر على عاتقه األيسر ,فقلت :ط وى لكم ا ,نِ ْع م
املطي ة مطي تُكم ا ,فق ال رس ول هللا ﷺ « :ونع م الراكب ان مه ا ,وأبومه ا خ ريٌ منهم ا » ] (الط رباين,
1415ه ,حديث.)2677 :

 1الشجاع :نوع من احليات أو الثعابني(.ابن منظور1414 ,ه ,مج ,8ص)174
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"ف نالحظ اخل وف ال ذي حل ق ابحلس ن واحلس ني حي ث الت زق ك ل واح د ابآلخ ر خوف اً م ن
الشجاع ,ومسارعة الرسول ﷺ لفك هذا اخلوف ,مث التفريق بينهما ,مث مسح وجوههما ,مث دع ا
ِلما ,مث أكرمهما حبملهما على عاتقه ,مث مدحهما بقوله" :نع م الراكب ان مه ا" ,وم ا ذل ك إال م ن
ش دة حرص ه واهتمام ه بعاطف ة الطف ل أن تبق ى س ويةً س ليمةً متوازن ةً".
(سويد1410,ه,ص)187
 اختيار الوقت املناسب لتوجيه الطفل:"اختيار املواق ف واغتن ام الف رص واألوق ات املناس بة للتوجي ه يس هل العملي ة الرتبوي ة ,ويس اعد
على حتقي ق األه داف وغ رس الفض ائل ,ف إذا ظه ر موق ف خ اطئ م ن ش خص ووض ح ل ه م ا وق ع
وجه التوجيه اإلجيايب احلسن الذي كان املفروض أن يسلكه ,ف إن
فيه من خطأ ,ويف نفس الوقت َّ
لذلك وقع عل ى ال نفس وأتث ري يف الس لوك؛ ألن ه ي رى النت ائج أمام ه ,ويعايش ها يف نف س اللحظ ة,
وهذا ما ي ذهب إلي ه املهتم ون ابلرتبي ة ,حي ث يق ول أح دهم :ال يكف ي أن تنه ى الطف ل ع ن فع ل
الش يء ق ائالً :ال تفع ل ك ذا ,ب ل ينبغ ي أن تض يف إىل ذل ك :وحيس ن أن تفع ل ك ذا؛ ح ىت ال
توق ف نش اطه ,ب ل توجه ه إىل م ا ه و أحس ن ,وإذا قفل ت يف وجه ه ابابً ف افتح أمام ه ابابً آخ ر".
(احلازمي1420,ه,ص)277
"وق د ك ان الرس ول ﷺ دقي ق املالحظ ة ,اثق ب النظ ر يف حت ني الوق ت املناس ب واملك ان
املناس ب أيض اً للنص ح والتوجي ه ,فم ن خ الل اس تعراض س ريته جن د أن ه يتخ ول الص حب الك رام
ابملوعظة يف كل حني ,ويق دم لن ا م ن خ الل ذل ك ثالث ة أوق ات أساس ية ومناس بة لتوجي ه الطف ل,
وإفادته تربوايً وعلمياً" (الفندي1434,ه,ص ,)270وهذه األوقات هي:
أ -وقت النزهة والطريق واملركب:
حي ث اخت ار الرس ول ﷺ أن يوج ه الص غار يف الطري ق أثن اء الس ري عل ى األق دام ,أو أثن اء
الرك وب عل ى الداب ة ,ويف اِل واء الطل ق أحي اانً أو حت ت األش جار ,أو م ا ش ابه ذل ك؛ ألن نف س
الطف ل تك ون أكث ر اس تعداداً للتلق ي ,وتقبُّ ل التوجيه ات والنص ائح( .حن ان
العن اين2001,م,ص )144كم ا وج ه عب دهللا ب ن عب اس -رض ي هللا عنهم ا -وه و راك ب خلف ه
ٍّ
احفظ هللا حيفظْكِ ,
كلماتِ ,
احفظ
ﷺ يوماً ,فقال له رسول هللا ﷺ «[ :اي غالمِ ,إين معلِ ُمك
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هللاَ جت ْده جتاه ك ,وإذا س ألت فلتس أل هللا ,وإذا اس تعنت فاس تعن ابهلل ,واعل م أن األم ة ل و
ِ
وجف ِ
المَّ ,
ت
اجتمع وا عل ى أن يض ُّروك مل يض ُّروك إال بش يء ق د كتَ بَ هُ هللا علي كُ ,رفع ت األق ُ
الصحف"] (بن حنبل1421 ,ه ,حديث.)2669 :
ُّ
ب -وقت الطعام:
"م ن املعل وم أن لتن اول الطع ام آداابً جي ب التحل ي هب ا جمل رد اجلل وس عل ى املائ دة ,وق د تظه ر
أثن اء ذل ك بع ض التص رفات غ ري املرغ وب هب ا م ن قب ل األطف ال ,وعلي ه فالفرص ة تك ون س احنة
لتوجيههم وتقدمي ما يصلحهم وي نفعهم يف ال دنيا واآلخ رة ,وق د ب ني لن ا رس ول هللا ﷺ ه ذا األم ر
ح ني أك ل -علي ه الص الة والس الم -م ع الص غار ,والح ظ بع ض م ا يص در ع نهم مم ا ين ايف تل ك
وج ه
اآلداب ,وحيت اج الطف ل في ه إىل النص ح واإلرش اد"( .الفن دي1434,ه,ص )271وق د َّ
الرسول ﷺ عمر بن أيب سلمة ِ لذه اآلداب ,حيث قال[ :كن ت غالم اً يف ِحج ر رس ول هللا
الص ْحفة ,فق ال يل رس ول هللا ﷺ « :اي غ الم ,س ِم هللا تع اىل,
ﷺ  ,فكان ت ي دي تَ ِط يش يف َّ
بعد] (البخاري1422 ,ه ,حديث.)5376:
وكل بيمينك ,وكل مما يليك » ,فما زالت تلك ِط ْعميت ُ
ج -وقت املرض:
"اإلنس ان بش كل ع ٍّام ح ال امل رض ي رق قلب ه ,وتش رق روح ه ,وتك ون نفس ه أكث ر اس تجابة
وأتثراً إذا دامهه مرض ,أو أمل ت ب ه مص يبة ,ال س يما يف بدن ه أو جوارح ه ,ف إن حال ة الطف ل أثن اء
مرضه تكون مناسبة لتوجيهه وإرشاده مع مراعاة األسلوب الرقيق اِلادئ واملوجز ,رفقاً حباله .عن
أن س ب ن مال ك  ق ال[ :ك ان غ الم يه ودي خي دم الن يب ﷺ  ,فم رض ,ف أفه الن يب ﷺ يع وده,
فقعد عند رأسه ,فقال له « :أسلِ ْم » .فنظر إىل أبي ه وه و عن ده .فق ال ل ه :أط ع أاب القاس م ﷺ,
فأس لم .فخ رج الن يب ﷺ وه و يق ول« :احلم د هلل ال ذي أنق ذه م ن الن ار »] (البخ اري1422 ,ه,
حديث .)1356 :جند الن يب ﷺ ق د حت َّني الوق ت املناس ب والفرص ة املواتي ة ل دعوة ه ذا الغ الم ال ذي
َّ
رق قلب ه وأتث ر ج داً ب زايرة الرس ول ﷺ ل ه ,ح ىت دخ ل يف دي ن هللا تع اىل ع ن رغب ة وطواعي ة.
(الفندي1434 ,ه ,ص)272
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 إشباع حاجة الطفل للحرية واالستقالل:"الطفل يف سن الثالثة من عمره يعرب عن رغبته يف االستقالل بشكل واضح .وم ع تقدم ه يف
النم و تكتس ب ه ذه الرغب ة ق وًة متزاي د ًة ومتص اعد ًة تعك س املس توى ال ذي وص ل إلي ه الطف ل م ن
حيث قدرته على ممارسة هذه الرغبة يف االستقالل ختطيطاً وتنفي ذاً .ويع رب الطف ل ع ن رغبت ه ه ذه
بقيام ه ب بعض األفع ال مث التص دي بق وة لك ل َم ن حي اول ِم ن الكب ار منع ه م ن ه ذه األفع ال ,وق د
يتمادى الطفل يف مقاومته لك ل الض غوطات ال يت مت َارس علي ه ,ويف مت رده عل ى ك ل م ن حي ول بين ه
وبني تطلعاته إىل التحرر واالستقالل ,خاصةً الوالدين .ومع مرور الزمن يتعود عل ى ه ذا التص رف
كل عن ٍّاد دائ ٍّم .وق د يق ع الوال دان فريس ة نف اد الص رب والض يق م ن عن اد الطف ل,
فتأخ ذ املس ألة ش َ
ول
فيقابالنه بعناد أكرب وإبحلاح يف األوامر والنواهي ,ويستمر الص راع ب ني الطف ل ووالدي ه م د ًة أط َ
وينتهي ابهنزام الطف ل في دفن يف أعماق ه ه ذا اإلحس اس ابِلزمي ة ويتح ول إىل ش خص س ليب يغل ب
عليه طابع املنافسة واالحتجاج"( .خبتاوي وفؤاد2012,م ,ص)430
تفهم خص ائص ه ذه املرحل ة ,فم ا ك ان ليقاب ل مت رد الطف ل ابلعق اب
إال أن املريب املرسل ﷺ َّ
والقس وة ,إمن ا يعط ي الطف ل حري ةً مؤقت ة ليع رب فيه ا ع ن رفض ه وحريت ه ,مث يع اوده أبس لوب ترب وي
حك يم فريض خ الص غري ويس تجيب .ع ن أن س ب ن مال ك  ق ال[ :ك ان رس ول هللا ﷺ م ن
ٍّ
أذهب ,ويف نفسي أن أذهب مل ا أم رين
أحسن الناس خلقاً ,فأرسلين يوماً حلاجةُ ,
فقلت :وهللا ال ُ
ب ه ن يب هللا ﷺ ,فخرج ت ح ىت أم َّر عل ى ص ٍّ
بيان وه م يلعب ون يف الس وق .ف إذا رس ول هللا ﷺ ق د
ُّ
ُ
ث
ت حي ُ
اي م ن ورائ ي ,ق ال :فنظ ُ
س أذهب َ
ق َ
بض بقف َ
رت إلي ه وه و يض حك ,فق ال « :اي أُنَ ْي ُ
ول هللا] (ب ن مس لم 1427ه ,ح ديث .)2310 :قاب ل
ب اي رس َ
أمرتُ َ
ك؟" ,ق ال :قل ُ
تَ :نع ْم ,أان أذه ُ
عناد الطفل الصغري ابلصرب واللني ,وإبعطائه مساحةً يُنفذ فيها م ا أراد ,لكن ه ﷺ مل
الرسول ﷺ َ
يرتك ه دون متابع ة ح ىت ال يعت اد العن اد وال رفض ,فلح ق ب ه وخاطب ه أبس لوب أ َّخ اذ ,وكأن ه يؤك د
حمبت ه ل ه بلمس ٍّة حاني ٍّة ,ووج ٍّه ابس ٍّم وكلم ة مالطف ة (أُنَ ْيس) ,وكأن ه يؤك د أيض اً ل ه أن ه حباج ة إىل
مساعدته ,وأنه له قدره ومكانته يف قلب املصطفى ﷺ ويف حياته ,وأنه ليس بغاض ٍّ
ب ,ب ل حم ب
يريد ِمن أنس معاونته على أمور دنياه.
"إن املي ل إىل اس تخدام أس لوب القس وة والص رامة يف معامل ة الطف ل ي رتك آاثراً س يئة يف
شخص ية ه ذا األخ ري ونفس يته .فالطف ل ال ذي يرتع رع يف كن ف ه ذا األس لوب القاس ي يتمي ز
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بشخص ية ض عيفة ,م ن أب رز مساِت ا :الش عور ابلدوني ة ,وفق دان الثق ة ابل نفس ,وانع دام اإلحس اس
ابملس ؤولية واالس تقاللية ,وأيض اً االفتق ار إىل مقوم ات الشخص ية الس وية الق ادرة عل ى التكي ف
اجليد ومواجهة مشكالت احلياة بشىت مظاهرها وخمتلف حتدايِتا .إال أن الرعاية اليت تش مل عل ى
عالقات املودة داخل إطار دميوقراطي ,وعالقات القبول واالهتم ام والتب ادل االنفع ايل والوج داين,
وغي اب التس لط والقه ر ,ت ؤدي إىل تعزي ز متغ ريات ابلغ ة االتس اع والش مول ل دى األبن اء ,مث ل:
الثق ة ابل نفس ,واإلب داع ,وتق دير ال ذات ,والتواف ق النفس ي واالجتم اعي ...وغريه ا م ن املتغ ريات
اإلجيابية األخرى"( .خبتاوي وفؤاد,2012,ص)434-431
إن الطفل مير مبراحل للنم و النفس ي ,وحينم ا تب دو علي ه عالم ات العن اد غ ري املب الغ في ه ف إن
ذل ك يش ري إىل مرحل ة طبيعي ة م ن مراح ل النم و؛ إذ إن العن اد س لوك يُب ىن عل ى اإلحس اس
ابالس تقاللية اجلزئي ة م ن جان ب الطف ل ,وه ذه املرحل ة م ن النم و النفس ي تس اعد الطف ل عل ى
االس تقرار واكتش اف نفس ه وإمكاانت ه وقدرت ه عل ى الت أثري يف اآلخ رين ,ومتكن ه م ن تك وين ق وة
اإلرادة .وعناد الطفل ال يقابل ابلعناد من الكبار ,ب ل يلج أ للح وار ال دافئ ,كم ا ك ان م ن رس ول
هللا ﷺ .وكث ريٌ م ن مواق ف العن اد مؤقت ة وزائل ة ,واألطف ال يلج ؤون إىل العن اد كوس يلة مؤقت ة
لتحقي ق أه داف ومقاص د آني ة س ريعة ,وع ادة م ا يتخلَّ ْون ع ن عن ادهم حالَ َم ا حيقق ون م ا يري دون
ويرغبون( .الشربيين,2008,ص)41
 استعمال النداء احلسن مع الطفل:"إذا ما أردان أن نكسب األطفال ,ونكون قريبني من نفوس هم ,فعلين ا األخ ذ هب ذا األس لوب
احملبب ,والسلوك املرغوب فيه ,وقد دعا اإلسالم اآلابء ابتداءً إىل تسمية أبنائهم ابألمساء احلسنة,
وهن اهم ع ن تس ميتهم أبمس اء قبيح ة ,أو من اداِتم أبلق اب بغيض ة ,أو ُك ىن ذميم ة ,ت ؤثر س لباً يف
حياِتم ووسط جمتمعاِتم .وكان ﷺ خياطب الناس أبحب األمس اء والك ىن إل يهم ,وخياط ب بع ض
الص غار أيض اً بك ىن حمبب ة إل يهم" (الفن دي1434,ه,ص,)297كقول ه ﷺ « :اي أاب عُ َم ري م ا
(اي
فع َل النُّغَري » .وقوله ﷺ لبعض الغلمان « :اي ُ
َ
غالم » ,وخياطب الطفل بقوله( :أي بُ َين) أو َ
بُ َين).
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يق ول الن ووي (1392ه ,ص )129معلق اً عل ى ن داء الرس ول لألطف ال ابلتص غري والك ىن:
"يف هذين احلديثني جواز قول اإلنسان لغري ابنه ممن هو أصغر سناً منه :اي اب ين ,واي ب ين مص غراً,
واي ولدي ,ومعناه تلطف ,وأنك عن دي مبنزل ة ول دي يف الش فقة ,وك ذا يق ال ل ه ومل ن ه و يف مث ل
سن املتكلم اي أخي للمعىن الذي ذكرانه ,وإذا قصد التلطف كان مستحباً كما فعله النيب ﷺ".
والرس ول ﷺ ين وع ألف اظ الن داء يف خطاب ه لألطف ال؛ وذل ك إلاثرة انتب اه الطف ل ووض عه يف
حالة استعداد لتلق ي الك الم ,كم ا يش عره مبحب ة املخاط ب ل ه ,فت ارة خياط ب الطف ل ابمس ه ,وفرة
خياطب ه بطفولت ه فينادي ه اي غ الم ,وكث رياً م ا ينادي ه بن داء العاطف ة بقول ه :اي بُ َين.
(سويد1410,ه,ص)355
 مراعاته ﷺ حلالة الطفل النفسية:إن إدراك امل ريب ألح وال الطف ل يس هل أم ر الرتبي ة وخيتص ر الطري ق عل ى امل ربني؛ إذ يبتع د
ابلطف ل ع ن الس لبيات الرتبوي ة ال يت يس ببها اجله ل ويس تفيد مم ا ل دى الطف ل م ن نزع ات
واستعدادات ليحققها له أو يهذهبا أو ينفس عنها .وإمهال مراع اة حال ة الطف ل النفس ية يع ين أنن ا
قد حطمنا الناشئني حتطيماً ,وقد ينتج عن ذلك عواقب وخيمة ليست على الطفل فحسب ,بل
واجملتمع( .الناصر ودرويش1411,ه ,ص)195
ومراع اة ح ال الطف ل جن دها يف أح داث زايرة الرس ول أله ل أن س رض ي هللا ع نهم ,فيق ول
يكىن أاب عُ َم ري ,وك ان ل ه نُغَ ر يلع ب
أنس [ :كان رسول هللا ﷺ يدخل علينا ,ويل أخ صغريٌ َّ
ذات يوم فرآه حزيناً ,فقال « :ما شأنُهُ؟ » ,قالوا :مات نُغَره ,فقال:
به فمات ,فدخل عليه ﷺ َ
« اي أاب عُ َمري ما فعل النُّغَ ْري؟ » ] (أبو داود ,د.ت ,حديث .)4969 :يظهر من احلديث الشريف دقة
مالحظة الرس ول ﷺ واهتمام ه مب ن حول ه خاص ةً األطف ال ,فمالم ح احل زن واالكتئ اب ال يت عل ت
وجه أيب عمري  مل متر مرور الكرام أم ام عي َ ْين رس ول هللا ﷺ ,ب ل س أل ع ن حال ه مث أقب ل علي ه
يسأله ع ن س بب احل زن ,ويف ذل ك مراع اة حلال ة الطف ل النفس ية ,وحماول ة إخراج ه م ن دائ رة احل زن
واألس ى والكب ت ,إىل التنف يس والتعب ري ع ن احل زن .كم ا أن يف أس لوب س ؤال الرس ول ﷺ تس لية
لقلب الطفل حبد ذاته ,فمن خص ائص طف ل ه ذه املرحل ة أن ه حي ب الس جع البس يط يف األلف اظ,
وهذا األسلوب يُبهجه ويُضحكه.
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إن أح د أس باب إص ابة األطف ال ابالكتئ اب ه و ع دم حتبي ذ الكب ار االس تماع لتعب رياِتم ع ن
أنفسهم وأسباب غضبهم وحزهنم ,وشعورهم ابلعجز عن إفهام اآلخرين والتعام ل م ع املش كالت.
مما جيعلهم يلجؤون للصمت واخلذالن( .الشربيين2008,م ,ص)145
ولعل من األمراض النفسية اليت تصيب الشباب ما ِل ا أبع اد طفولي ة نتيج ة حرم اهنم العط ف
واالهتمام من والديهم واملربني ,فيصابون بتلك األمراض :كاالنطواء ,والغرية ,واخلج ل ,والع دوان.
(العامر1427 ,ه,ص)99
 -الدعاء للطفل:

يعت رب ال دعاء م خ العب ادة يف اإلس الم ,ودلي ل عل ى افتق ار العب د لرب ه ع ز وج ل ,وحاجت ه
الدائمة إليه جل وعال .ولقد كان من سنة املصطفى ﷺ الدعاء لألطفال ابلعلم والفهم ,والتوفيق
ِ
لله م فق ْه هُ
والنجاح ,وليس أدل على ذلك من دعائه ﷺ لعبدهللا بن عباس  حيث قال «[ :ا ُ
ِ
صغري
يف الدين ,وعل ْمه التأويل »] (األلباين1415 ,ه ,حديث .)2589:وكان ابن عباس آنذاك غالماً َ
أعلمه ا
الس ن ,وق د اس تجاب هللا تع اىل دع وة نبي ه ﷺ؛ فك ان عب دهللا ب ن عب اس ح َرب األم ة و َ
بتفسري القرآن العظيم( .الفندي1434,ه,ص)277
والرس ول ﷺ ينك ر اجلف اء والغلظ ة يف معامل ة األطف ال ,ويُب دي الش فقة والرمح ة هب م ,وم ن
مظ اهر ه ذه الرمح ة دع ابه ِل م ,وحي ذر م ن ال دعاء عل يهم (عم ر2002,م,ص ,)153وع ن أن س
ب ن مال ك ي روي أث ر دع اء الن يب ل ه فيق ول[ :ج اءت يب أم ي -أم أن س -إىل رس ول هللا ﷺ ,وق د
س اب ين أتيتُ ك ب ه خي دمك,
أ َزرتْ ِين بنص ف ِمخَاره ا َّ
وردتْ ين بنص فه ,فقال ت :اي رس ول هللا ه ذا أُن ي ٌ
ف ادعُ هللا ل ه ,فق ال « :الله َّم أكثِ ْر مالَ ه وولَ ده » ,ق ال أن س :ف وهللا إ َّن م ايل لكث ري ,و َّ
إن ول دي
ليتعادون على حنو املائة اليوم] (بن مسلم 1427ه ,حديث .)2481 :وكم يص حب دع اءه
وو َلد ولدي ُّ
اإلشباعُ العاطفي والنفسي ,فعن ابن عباس -رضي هللا عنهما -ق ال[ :ض َّمين رس ول هللا ﷺ إىل
اللهم علِمه احلكمةَ"] (البخاري1422,ه ,حديث.)3756 :
صدره ,وقالَّ " :
ومن فوائد الدعاء لألطفال:
 إدخال السرور إىل قلوهبم ,وهذا يسهم يف ِتذيب نفوسهم ,ويشجعهم عل ى االلت زام ابآلدابالعامة واألخالق الفاضلة.
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 غرس أص ول الرتبي ة النفس ية الص حيحة يف نف وس األطف ال ,مم ا جيع ل ك ل واح د م نهم إنس اانًمستقيماً.
 تغيري سلوك األطفال وتصرفاِتم غري املرغوب فيها إىل األحسن واألفضل.(الفندي1434,ه ,ص)153
 مصاحبته لألطفال:"كان ﷺ يصحب األطفال يف كافة امليادين ,فتارة يصحب ابن عباس ويسريان يف الطري ق,
وفرة يصحب أطفال عمه جعفر ,وأخرى يصحب أنس اً ,وهك ذا يص حب الن يب ﷺ الطف ل مع ه
م ن غ ري أتفُّ ف وال اس تكبار ,وم ن غ ري تعج رف وال اس تعالء ,فه ذا ح ق الطف ل أن يص حب
الكب ار لي تعلم م نهم فتته ذب نفس ه ,وي تلقح عقل ه ,وتتحس ن عادات ه".
(سويد1410,ه,ص )344عن أيب قتادة األنصاري  أن رسول هللا ﷺ [ :ك ان يص لي وه و
حام ٌل أمام ةَ بن ت زين ب بن ت رس ول هللا ﷺ ,ف إذا س جد وض عها ,وإذا ق ام محله ا]
1422ه ,ح ديث .)516 :وعن عبدهللا بن جعفر -رضي هللا عنهما -قال [:لو رأيتَين وقُثَم وعُبيدهللا
إيل » ,ق ال:
اب ين العب اس وحن ن ص بيان نلع ب ,إذ م َّر الن يب ﷺ عل ى داب ة ,فق ال « :ارفع وا ه ذا َّ
إيل » فجعل ه وراءه ,وك ان عُبي دهللا أح ب إىل عب اس م ن
فحملين أمامه ,وقال ل ُقثَم « :ارفعوا هذا َّ
قُثَم ,فما استحيا من عمه أن محل قُثَ َم وتركه ,قال :مث مسح على رأسي ثالاثً ,وقال كلَّما مسح:
« الله َّم اخلُ ف جعف راً يف ول ده] (ب ن حنب ل1421 ,ه ,ح ديث .)1760 :ك ذلك م ا رواه عب دهللا ب ن
عب اس رض ي هللا عنهم ا [ أن ه رك ب خل ف رس ول هللا ﷺ يوم اً ,فق ال ل ه رس ول هللا ﷺ « :اي
ٍّ
كلمات( ]» ...بن حنبل1421 ,ه ,حديث.)2669 :
غالم ,إين معلِ ُمك
ُ
(البخ اري,

تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل:
 :4-3-1-2األساليب الفكرية اليت َ
 أسلوبه ﷺ يف غرس حب العلم يف نفوس األطفال:إن ترغيب األطفال بتحصيل العلم وااللتزام لدابه ,والعم ل عل ى غرس ه يف نفوس هم ,ومتكين ه
م ن عق وِلم وقل وهبم ,ل ه األث ر الطي ب وامله م يف دفعه م م ن تلق اء ذواِت م إىل احل رص علي ه وتعلم ه
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دون احلاج ة إىل إحل اح اآلخ رين عل يهم ,أو إجب ارهم املس تمر عل ى الق راءة والكتاب ة واملطالع ة,
وذلك ألن العلم كاخللق ,إن زرع حبه يف قلب الطف ل وه و ص غري نش أ علي ه ,ورغ ب في ه ,وس عى
إىل حتص يله ب دافع م ن ذات ه( .العن اين2001 ,م,ص" )109وه ذا يتطل ب منَّ ا أن ننم ي عن دهم
بذرة ُحب العل م وآداب ه ,واس تخدام األس اليب املتنوع ة ال يت تك رس يف نفوس هم ه ذا احل ب الكب ري
لطلب العلم ,والرقي من خالله"( .الفندي1434 ,ه,ص)156
"وق د وض ع الن يب ﷺ قاع دة أص يلة بكس ب مرحل ة الطفول ة يف ال تعلم وطل ب العل م تناقلته ا
األجيال كلها جيالً بعد جيل ,فغدت تستنهض مهم اآلابء حلث أبنائهم عل ى طل ب العل م وحب ه؛
ب العل ِم فريض ةٌ عل ى ك ِل
ألن طل ب العل م فريض ة عل ى ك ل مس لم ,ق ال رس ول هللا ﷺ « [ :طل ُ
تغفر ل ه ك ل ش ٍّ
ِ
ٍّ ِ
ِ
يء ,ح ىت احليت ا ُن يف البح ِر »] (األلب اين1408 ,ه,
ُّ
مس لم ,وإ َّن طال َ
ب العل م يس ُ
حديث .)3914:سواء أكان صغرياً أم كبرياً ,رجالً أم امرأةً ,صبياً أم بنتاً ,وهو أفضل العب ادات ال يت
ب في ه
يتقرب هبا العبد إىل ربه"(سويد1410,ه,ص )220لقول ه ﷺ «[ :م ن س لك طري ًق ا يطل ُ
علما ,سلك هللا به طري ًقا م ن ط ِ
رض ا لطال ِ
ب العِل ِمَّ ,
رق اجلن ِةَّ ,
وإن
وإن املالئك ةَ لتض ُع أجنحتَه ا ً
ُ
ً
ِ
ِ
ِ
الع امل ليس تغفر ل ه م ن يف الس ماو ِ
ِ
األرض ,واحليت ا ُن يف ج وف امل اءَّ ,
وإن فض َل الع اِمل
ات وم ن يف
َ
ُ
على ِ
كفضل القم ِر ليلةَ البد ِر على سائ ِر الكو ِ
ِ
وإن العلماءَ ورث ةُ األنبي ِاءَّ ,
اكبَّ ,
العابد
وإن األنبي اءَ
ورثُ وا العِل م ,فم ن أخ َذه أخ َذ حب ٍّ
مل يُ ِ
ظ واف ٍّر »] (أب و داود ,د.ت ,ح ديث:
ورثُ وا دين ًارا وال درمهً اَّ ,
َ
.)3641

وعن عبدهللا بن عمرو  [ :أن رسول هللا ﷺ قالِ َّ « :
عليك ًّ
حق ا »]
إن لولدك َ
1427ه ,حديث .)1159 :قال اإلمام النووي (1392ه ,ص )44يف شرح هذا احلديث:

(ب ن مس لم

"إن على األب أتديب ولده وتعليمه ما حيت اج إلي ه م ن وظ ائف ال دين ,وه ذا التعل يم واج ب
نص عليه الش افعي وأص حابه ,ق ال الش افعي
على األب وسائر األولياء قبل بلوغ الصيب والصبيةَّ ,
وأصحابه :وعلى األمهات أيضاً ه ذا التعل يم إذا مل يك ن أب؛ ألن ه م ن ابب الرتبي ة ,وِل ن م دخل
يف ذلك ,وأجرة هذا التعليم يف مال الصيب ,فإن مل يك ن ل ه م ال ,فعل ى م ن تلزم ه نفقت ه؛ ألن ه مم ا
حيتاج إليه ,وهللا أعلم"ِ .لذا كانت ف رتة الطفول ة أخص ب ف رتة يف البن اء العلم ي والفك ري للطف ل
ِ
اعتربت التعلم يف هذه املرحلة م ن عم ر
(سويد1410 ,ه,ص )220يف الرتبية اإلسالمية؛ حيث
اإلنسان حاجة من حاجات النمو ال يُستغىن عنها.
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رح ب بطال ب العل م
وم ن أس اليب الرس ول ﷺ يف غ رس ح ب العل م يف نف وس الص غار أن َّ
يب ﷺ وه و يف املس جد
واستقبلَه و َّ
ت الن َّ
شجعه على ذلك :عن صفوان بن عس ال  ق ال[ :أتي ُ
ٍّ
ب العل َم ,فق ال « :مرحب اً
متك ئ عل ى بُ رد ل ه أمح ر ,فقل ت ل ه :اي رس ول هللا ,إين جئ ُ
ت أطل ُ
بطالب العلمَّ ,
إن طالب العلم ُّ
بعضها بعض اً ح ىت يبلغ وا
حتفه املالئكة وتظلُّه أبجنحتها ,مث يركب ُ
السماء الدنيا من حمبَّتهم ملا طُلب » ] (اِليثمي1414 ,ه ,حديث.)550 :
إن أث ر تش جيع امل تعلم والرتحي ب ب ه ومنادات ه بوص ف جلي ل (طال ب العل م) يُش عره أبمهي ة م ا

يقوم به ,ويُعلي من شأن العلم يف نفسه ,ويدفع فيه احلماسة ملواصلة الطلب إبخ الص .فالرس ول
ﷺ يث ين عل ى العل م لكون ه طريق اً م ؤدايً إىل اجلن ة ,وألن ه م رياث األنبي اء -ص لوات ريب وس المه
عليهم -الذي يزخر ابخلري الوافر ,ولكونه يرفع صاحبه فوق درجة العابد ,واملتعلم يس تغفر ل ه ك ل
ش يء ,وحتب ه املالئك ة .وق د ك ان ﷺ يغ رس ح ب العل م يف قل وب األطف ال م ن خ الل دعائ ه ِل م
ُّ
ابلتفقه يف الدين وابحلكمة؛ فذلك مما يشعرهم بعظمة العلم ومكانته.
كما قرن ﷺ طلب العلم ابلس بب ,وذل ك ح ني أم ر زي د ب ن اثب ت أن ي تعلم الس راينية ,أتبَ َع
األمر ِ
ابملربر ,يف أن تعلُّم لغ ة الق وم جيعل ه عارف اً مب ا ي دور حول ه م ن أم ور وأح داث ,روى زي د ب ن
َ
ِ
ت :ال ,ق ال « :فتعلَّ ْمه ا؛ فإن ه
اثب ت  أن رس ول هللا ﷺ ق الُ «[ :أحتس ن الس راينية؟ » قل ُ
أتتين ا ُكتُب » ,ق ال :فتعلمتُه ا يف س بعةَ عش َر يوم اً .ق ال األعم ش :كان ت أتتي ه كت ب ال يش تهي
أن يُطل ع عليه ا إال م ن يث ق ب ه ] (اب ن حب ان1414 ,ه ,ح ديث .)7136 :فق رن طل ب العل م ابلس بب
جيعل التعلم يتسم بدافع ذايت قوي يثري نشاط وقدرات املتعلم العقلية.
 استخدام التلقني يف التعامل مع الصغار:لعل التلقني أكثر األساليب الرتبوية بدائي ةً وبس اطةً م ن حي ث تعام ل امل ريب م ع الطف ل ,فه و
ال حيت اج إىل اح رتاف ومه ارة خاص ة ,وال يتطل ب من اورةً ذهني ةً أو لفظي ةً ,وه و ببس اطة إلق اء
الفك رة أو املعلوم ة إىل املس تمع بغي ة تعليم ه أو إفهام ه فك رًة م ا وإي داعها يف عقل ه .والش رط امله م
يف اس تخدام ه ذا األس لوب ه و مناس بة احملت وى ملس توى الطف ل وفهم ه وإدراك ه م ن أج ل ع دم
تفويت فرصة تلقينه ما حيتاج إليه يف فرتة منوه احلالية من انحية ,وم ن انحي ة أخ رى ع دم تش ويش
فك ر الطف ل وعقل ه بتلقين ه م ا ه و ف وق مس توى إدراك ه العقل ي وقدرت ه النفس ية .وق د اس تخدم
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الرس ول ﷺ أس لوب التلق ني مب ا يتناس ب وس ن الطف ل َّ
امللق ن ,ع ن أيب هري رة  ق ال [ :ك ان
رس ول هللا ﷺ يُؤتَى ابلتم ر عن د ِص َرام النخ ل ,فيج يء ه ذا بتم ره وه ذا بتم ره ,ح ىت يص ري عن ده
َك ْوم اً م ن مت ر ,فجع ل احلس ن واحلس ني -رض ي هللا عنهم ا -يلعب ان ب ذلك التم ر ,فأ َخ َذ أح دمها
آل ٍّ
ِ
ِِ
ِِ
ت َّ
حممد
أن َ
مترةً فجعلها يف فيه ,فنظر إليه رسول هللا ﷺ فأخرجها من فيه ,فقالَ « :أما عل ْم َ
الص دقةَ »] (البخ اري1422,ه ,ح ديث .)1485 :ويف رواي ة أن ال ن يب ﷺ ق ال ل ه:
ﷺ ال أيكل ون َّ
رف أ َّان ال أنك ُل الص دقةَ »] (البخ اري1422 ,ه ,ح ديث .)3072 :فاحلس ن 
[«كِ ْخ كِ ْخَ ,أما تع ُ
ك ان طف الً غ ري مميِ ز ,وه ذه الف رتة ت رتاوح ب ني اخلامس ة والس ابعة م ن العم ر ,أي مرحل ة رايض
األطفال يف وقتنا املعاصر .وجند أن أسلوب التلقني املباش ر ِل ذا الطف ل يف قول ه( :كِ ْخ كِ ْخ) دون
تعنيف أو توبيخ ميثل أسلوابً مناس باً للطف ل ابت داءً م ن الش هر العاش ر م ن العم ر .وجن د أن رس ول
هللا ﷺ قد أتبع النهي ببيان سببه ,مع أن احلسن ال يفهم ذلك يف هذا العمر ,والقصد من ذل ك
إما التعويد ,وإما إمساع الغري ,أو كليهما .ويتضح من احلديث الشريف األمور التالية:
 أن صغر س ن الطف ل ل يس م ربراً إلمهال ه وع دم تعليم ه ,ب ل ينبغ ي االعتن اء ب ه من ذ ص غره وإنكان غري مكلَّف وال خماطَب ابلتش ريع بع د ,ف يُعلَّم الق رآن الك رمي ,واحل ديث الش ريف ,وم ا حيت اج
إليه من أمور دينه ودنياه.
 مراع اة أس لوب التلق ني ومالءمت ه لس ن الطف ل ,فلق د اس تخدم الرس ول ﷺ أس لوب التلق نياملباش ر البس يط ومل يس تخدم م ا يره ق عق ل الطف ل ويص عب علي ه فهم ه .وك ان كالم ه عل ى
قسمني ,أوِلما :ببسيط متثل يف كلمة (ك خ) وه و اس م فع ل مبع ىن االرت داع عم ا ال يص لح ,وه ي
كلمة تناسب طفل السنة فما فوق .أما القسم الثاين :فكان أرقى درجةً لكن ه بس يط أيض اً ,وه و
ت َّ
أن آل حمم ٍّد ال أيكل ون الص دقة » ,وه ي عب ارة ق د تك ون مفهوم ةً م ن
قول ه ﷺَ « :أم ا علم َ
قِبل الطفل يف هذه املرحلة ,ومفهومةً قطعاً لدى البالغني احلاضرين للموقف ,وهذه مناس بة تربوي ة
م ن خالِل ا َّ
يلق ن الطف ل ويعلَّ م م ن جه ة ,وينب ه الكب ار مب ا جي ب أن يعرف وه ويتعلم وه م ن جه ة
أخرى( .فتح هللا1424 ,ه,ص)280-277
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 عنايته ﷺ بتلقني وتعليم األطفال اللغة العربية:إن تفكريان أيخذ جمراه عن طريق الكلمات ,وك ل من ا يش عر أن أفك اره تت وارد إلي ه عل ى هيئ ة
كلم ات جت ري يف ش عوره زاخ رة مب ا حتمل ه م ن مع ٍّ
ان ,كم ا أن تفك ريان ق د يتعث ر مؤقت اً ح ني نعج ز
عن إجي اد الكلم ات املناس بة .والث روة اللغوي ة ل دى بع ض العلم اء ه ي مقي اس احلك م عل ى النض ج
الفكري للطفل ,إن الفكر واللغة متالزم ان ح ىت قي ل إهنم ا امس ان لش يء واح د ,فالكلم ات تركي ز
لألفكار ,وهي يف ذلك تشبه البؤرة الضوئية اليت تتجمع فيها األشعة ,واليت بدوهنا يتشتت الضوء
أو الفك ر( .مح زة1999,م,ص )78كم ا أن اللغ ة أداة التف اهم ب ني البش ر ,هب ا تنم و العالق ات
وي تم ال رتابط ب ني الن اس ,وللغتن ا العربي ة منزل ة خاص ة ب ني لغ ات الع امل؛ ألهن ا وع اء تراثن ا
العريق( .الناصر ودرويش1411 ,ه,ص )321وهبا أنزل هللا -س بحانه وتع اىل -الق رآن الك رمي,
قال تعاىل :ﱫﮣ ﮤ ﮥ ﱪ (الش عراء ,)195 :وه ذا حي تم علين ا العناي ة هب ا وتعليمه ا ألطفالن ا
على الوجه الصحيح.
"إن الطف ل ح ني ينش أ عل ى تعل م اللغ ة العربي ة يت َق ْول ب بص يغة التفك ري الع ريب وي تمكن م ن
التعامل املباشر مع القرآن الكرمي عريب اللغة ,وابلتايل يكون أكث ر فهم اً م ن جه ة ,وأكث ر إنتاجي ةً
م ن جه ة أخ رى ,أي إمكاني ة التعام ل م ع املع اين الثانوي ة واملقاص د اللغوي ة -ال يت تض يع برتمج ة
مع اين الق رآن الك رمي وع دم فه م ألفاظ ه يف س ياقها اللغ وي الص حيح -وابلت ايل إمكاني ة التفك ري
والت دبر والتأم ل املباش ر فيه ا ,ف ال جي وز حرم ان الطف ل الس ليم م ن النض ج اللغ وي والنم و الفك ري
الذي ميكنه من التعامل مع القرآن الكرمي"( .فتح هللا1424,ه,ص)31
وم ن ص ور حرم ان الطف ل م ن اللغ ة العربي ة ,ع دم خماطب ة الطف ل ابلفص حى ,وحص رها يف
نط اق ض يق ج داً م ن حي اة الطف ل ,فف ي مرحل ة االكتس اب الفط ري للغ ة –م ن امل يالد إىل س ت
سنوات -يكتسب اللهجة العامية وال يكتسب لغة املعرفة الفصحى .وحني يبدأ هذا الطف ل تعل م
الفصحى يكون ذلك بعد ضمور قدرة الدماغ على حتصيل اللغة ,فيبذل جه داً كب رياً ووقت اً كث رياً
لتعلمه ا .إن م ن نت ائج ه ذه الرتبي ة أن يص دم الطف ل ح ني دخول ه الص ف األول يف املدرس ة
االبتدائي ة ,فيج د أن اللغ ة ال يت يتن اول هب ا العل م غ ري لغت ه األم ال يت أتقنه ا ,وتش َّك َل وجدان ه
وأحاسيس ه وفقه ا ,فيواج ه م ن الس اعات األوىل خ رب ٍّ
ات تربوي ةً غ َري س ارة؛ ويرتت ب عل ى ذل ك
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مع اانة الطف ل وكراهيت ه للمدرس ة ,ومل ا يتلق اه فيه ا .ونتيج ة أخ رى للرتبي ة عل ى اللهج ة العامي ة أن
الطف ل ال يكافَ أ عل ى الق راءة بفه م م ا يق رأ ,فيص اب ابلتواك ل ال ذهين؛ إذ يش عر بعج زه ع ن فه م
الكالم املكت وب م ا مل يرتمج ه ل ه أح د إىل عاميت ه فيك ره الق راءة ,ويك ره الكت اب بك ل أنواع ه.كما
ينتج ع ن الرتبي ة عل ى غ ري الفص حى التعث ر العلم ي واملع ريف ,وقل ة اإلب داع يف جم االت املعرف ة؛ ألن
الطفل غري متمكن من أداته وهي اللغة الفصحى اليت يتلقى هبا املعرفة والعلم يف املدرسة.
(ذو الغ ىن ,أمي ن ,طريق ة د.عب دهللا ال دانن "س بيلنا إىل هنض ة علمي ة وتعليمي ة راقي ة"1436/5/8,ه,
)/http://www.alukah.net/culture/0/21559

"وأفض ل الط رق يف النط ق ابلفص حى ه و اعتي اد اخلط اب ابلعربي ة ح ىت يتلقنه ا الص غار يف
ال دور وامل دارس ,واعتي اد اللغ ة العربي ة ي ؤثر يف العق ل واخلُل ق وال دين أتث رياً ق وايً بين اً ,كم ا ي ؤثر يف
مشاهبة صور هذه األمة من الصحابة والتابعني ,ومشاهبتهم تزي د العق ل وال دين واخلل ق"( .الناص ر
ودرويش1411 ,ه ,ص)326
ومن عناية الرسول ﷺ أن يتقن أطفال املسلمني اللغة العربي ة حت داثً وكتاب ةً ,أ ْن جع َل ف داء بع ض
انس ِم ن األس رى
أس رى ب در تعل يم أطف ال املدين ة كتاب ة العربي ة ,ع ن اب ن عب اس  ق ال[ :ك ان ٌ
ِ
ي وم ب ٍّ
أوالد األنص ا ِر الكتاب ةَ] (ب ن
فجع َل رس ول هللا ﷺ ف داءَهم أن يُعلم وا َ
در مل يك ن ِل م ف داءٌ َ
حنبل1421 ,ه ,حديث)2216 :

 أسلوبه ﷺ يف التدريب واملمارسة العملية:"يعترب أسلوب التدريب واملمارسة العملية م ن أق وى أس اليب الرتبي ة اإلس المية وأكثره ا أمهي ةً
وجناحاً ,ذلك أن ممارسة الفعل وأخذ العربة منه وتطبيقه عملياً أكث ر أتث رياً ووقع اً يف ال نفس ,فم ن
خ الل الت دريب واملمارس ة يتح ول الق ول إىل فع ل ,وي درك الطف ل العالق ة ب ني الق ول والعم ل,
والنظرية والتطبيق"( .طرابيشي1429 ,ه,ص)171
ع ن أيب س عيد اخل دري [ :أن رس ول هللا ﷺ م َّر بغ ٍّ
الم وه و يس لخ ش ا ًة فق ال ل ه رس ول
ِ
ِ
ت إىل ا ِإلبِط
ك »,
هللا ﷺَّ « :
فأدخل َ
تنح حىت أُريَ َ
س هب ا ح ىت ت و َار ْ
َ
يده ب ني اجلل د واللح م ف َد َح َ
مث مضى ,فص لَّى للن اس ومل يتوض أ] (أب و داود ,د.ت ,ح ديث .)185 :إن بع ض مواق ف التعل يم تك ون
معقدة وصعبة على املتعلم ,حيتاج فيها إىل أكثر من التوجيه اللفظي ,الذي يبدو غري ٍّ
كاف لغالم
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ص غري ال ُحيس ن س لخ الش اة ,فهن ا يب ادر الرس ول ﷺ لتعليم ه ابملش اهدة أوالً؛ فيع رف اخلط وات
الصحيحة ,فلما انتهى ترَكهُ ليمارس ما تعلَّ َمه ,معتمداً يف ذلك على نفسه.
"يقول فروبل :إن تعلم األشياء يف احلياة عن طريق العمل أفضل بكثري يف منو الطفل وتنميت ه
وتقويت ه عم ا ل و تعلمه ا ع ن طري ق األلف اظ"( .م ىن ج اد1431,ه,ص )148ذل ك ألن التعل يم
اللفظ ي ال خياط ب إال حاس ةً واح د ًة أال وه ي الس مع ,بينم ا املمارس ة وال تعلم م ن خ الل العم ل
يس تقبل فيه ا الطف ل املعلوم ات م ن خ الل ح واس أكث ر ,ك اللمس والنظ ر والس مع مع اً ,وينش ط

العقل خالِلا فيستخدم مستوايت التفكري إلجياد احللول أحياانً .وكلما كث رت احل واس املس تخدمة
يف ال تعلم ك ان أث ر املعلوم ات أبق ى وأدوم لف رتات طويل ة ,خب الف اإللق اء اللفظ ي ال ذي يُنس ى
أكثره يف فرتة وجيزة من انتهاء التعليم.
ويف موقف آخر يوجه فيه صحايب ليمارس مهنة يكسب منه ا ق وفً يغني ه ع ن الن اس ,يرويه ا
يب ﷺ يس أله ,فق ال:
أح د ص غار الص حابة أن س ب ن مال ك [ :أن رج الً م ن األنص ار أت ى الن َّ
ِ
ِ
ب نش رب في ه م ن
ونبس ط بعض ه ,وقَ ْع ٌ
س نل بس بعض ه ُ
" َأم ا يف بيت ك ش يءٌ؟" ,ق ال :بل ى ,ح ْل ٌ
امل اء ,ق ال « :ائْتِ ِين هبِِ َم ا » ,ق ال :ف أفه هبم ا فأخ ذمها رس ول هللا ﷺ بي ده وق الَ " :م ْن يش رتي
رجل أان آخذمها بدرهم ,قالَ " :من يزيد على درهم؟" ,مرتني أو ثالاثً ,ق ال رج ل:
هذين؟" ,قال ٌ
أان آخ ذمها ب درمهني ,فأعطامه ا إايه وأخ ذ ال درمهني وأعطامه ا األنص اري ,وق ال « :اش ِرت أبح دمها
قدوماً فأْتِِين به » ,فأفه بهَّ ,
فشد فيه رسول هللا ﷺ عُوداً
طعاماً فانبذه إىل أهلك ,واش ِرت ابآلخر ُ
ك مخس ةَ عش ر يوم اً » ,ف ذهب الرج ل ِ
ِ
حيتط ب
ب وبِ ْع ,وال أريَنَّ َ
ب فاحتط ْ
بي ده ,مث ق ال « :اذه ْ
َ
ويبي ع فج اء وق د أص اب عش رَة دراه َم ,فاش رتى ببعض ها ث وابً وببعض ها طعام اً ,فق ال :رس ول هللا
لك من أن ِجتيءَ املسألةُ نُكتةً يف وجهك ي وم القيام ة؛ إن املس ألة ال تص لح إال
ﷺ « :هذا خريٌ َ
لثالث ة :لِ ِذي فق ر م ْدقِع ,أو ل ذي غُ رٍّم م ْف ِظ ع ,أو ل ذي ٍّدم م ِ
وج ٍّع »] (أب و داود ,د.ت,
ُ
ْ ُ
ُ
حديث.)1641:
تدرج رسول هللا ﷺ يف تعليم الصحايب ,ملا رأى جهله يف تدبُّر أمره ,وساعده مب دئياً مث
فقد َّ
ترك ه يُكم ل بنفس ه تنفي ذ م ا وجه ه إلي ه رس ول هللا ﷺ ,ومل ا رأى أن نتيج ة ممارس ته للتج ارة ق د
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أمثرت ,علَّمه لفظياً كراهة اإلسالم للمسألة ,وه ذا األس لوب أبل غ أث راً يف نف س امل تعلم م ن أن ل و
ألقى املعلومة ابتداء دون إعطاء املتعلم فرصةَ التجر ِ
النجاح و ِ
الفشل.
يب و ِ
ً
 تشجيعه ﷺ لروح املنافسة بني األطفال:"يعترب تشجيع التنافس ب ني األطف ال ,س واء أك ان تش جيعاً حس ياً أم معن وايً ,عنص راً ض رورايً
ومهماً من عناصر الرتبية يف الدين اإلسالمي؛ ذلك ألنه يعطي الطفل حرية التفكري من ذ الص غر,
وحي رك مش اعره ومواهب ه الفطري ة ,وطاقات ه الفكري ة ,حن و الف وز والنج اح ,كم ا ينم ي في ه روح
اجلماعة ويبعده عن الفردية واألاننية"( .الفندي1434,ه)290,
وإذا نظ ران إىل س رية الرس ول ﷺ وج دان أحادي ث تش ري إىل ه ذا األس لوب ال ذي يس تثري
طاقات األطف ال الفكري ة ,فع ن عب دهللا ب ن عم ر -رض ي هللا عنهم ا -ق ال[ :ق ال رس ول هللا ﷺ:
« أخ رب ِوين بش جرةٍّ مثَلُه ا مثَل املس لم ,تُ ِؤيت أ ُكلَه ا ك َّل ح ٍّ
ت ورقَه ا » .فوق ع
ني إب ْذ ِن رِهب ا ,وال َحتُ ُّ
ُ
ُ
ِ
فلم ا مل يتكلم ا ,ق ال الن يب ﷺ:
ت أن أتكلَّ مَ ,
ومثَّ أب و بك ر وعم رَّ ,
يف ن ْفس ي َّأهن ا النخل ةْ ,
فكره ُ
ت :اي أبت اه ,وق ع يف نفس ي َّأهن ا النخل ة ,ق ال :م ا
« ِه َي النَّخل ة » َّ .
ت م ع أيب ق ْل ُ
فلم ا خرج ُ
إيل من كذا وك ذا ,ق ال :م ا منَ َع ِين إال ِأين مل َأرَك وال
كنت قلتَها كان َّ
أحب َّ
منَ َع َ
ك أن ت ُقوَِلا  ,لو َ
ت] (البخاري ,1422 ,حديث .)6144 :فقد ومضت اإلجاب ة يف ذه ن الطف ل
َأاب بكر تكلمتُ َما ْ
فكره ُ
عب دهللا إال أن ه آث ر الس كوت احرتام اً مل ن ه م أك رب س ناً ,فق د ف اقهم يف قدرات ه العقلي ة يف ه ذا
املوق ف ,وه ذا مم ا ي دل عل ى أن التن افس واألح اجي تناس ب األطف ال وحتف ز ق دراِتم ,وق د
استخدمها الرسول ﷺ معهم إذا كانوا ضمن احلضور يف جمالسه.
ومن أمثل ة تش جيع الرس ول ﷺ للتن افس م ا رواه عب دهللا ب ن احل ارث  ق ال[ :ك ان رس ول
إيل فله كذا وكذا »,
هللا ﷺ ُّ
يصف عبدهللا وعُبيدهللا وكثرياً من بين العباس ,مث يقول « :من َسبَ َق َّ
ق ال :فيس تَبِ ُقون إلي ه ,فيقع و َن عل ى ظه ره وص دره ,فيق بِلهم ويل زمهم] (ب ن حنب ل1421 ,ه,ح ديث:
 .)1836إن الرس ول ﷺ يس تثمر طاق ة األطف ال البدني ة فيم ا يع ود عل يهم ابلنف ع وعل ى أنفس هم
ابملرح ,و يس تغل أوق ات األطف ال يف ال رتويح اِل ادف املفي د غ ري املخ الف لتع اليم اإلس الم ,وه ذا
يغرس يف عقول األطفال كيفية استغالل وق ت الف راغ االس تغالل األمث ل بعي داً ع ن الله و احمل رم أو

طائل منه.
يف ما ال َ
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"إن املنافس ة واملس ابقة أس لوب بي د امل ربِني يس تخدمونه يف األوق ات املناس بة ,فتنش ط نف وس
األطفال ويرتفع منسوب مهَّتهم ونش اطهم ,وتنم و م واهبهم ,ويق دمون للف ائز اِل دااي والعط ااي كم ا
كل طفل أن يقدم ك ل طاقت ه
فعل رسول هللا ﷺ  ,فيشعُر الطفل ابللذة ونشوة السعادة ,ويسارع ُّ
ويبذل كل وسعه يف الوص ول إىل الف وز ويس تعد لي وم املس ابقة"( .س ويد1410,ه,ص )347ويف
مث ل ه ذه الفعالي ات تب زغ ق درات األطف ال وتظه ر خصائص هم ,مم ا يس هل للم ريب اس تغالِلا
وتنميتها.
 استخدام احلوار اهلادئ:"احلوار أحد أهم األساليب احلكيمة واحلضارية يف التواصل بني األفراد واجملتمعات والثقافات
املختلفة ,ويهدف إىل إفصاح كل ط رف عم ا لدي ه م ن أفك ار وآراء؛ لي تم مناقش تها والوص ول إىل
احلقيقة عن اقتناع عقلي ووجداين وارتياح نفسي"( .الديب1427,ه,ص)213
إن احل وار اِل ادئ ِ
ينم ي عق ل الطف ل ,ويوس ع مدارك ه ,ويزي د م ن نش اطه يف الكش ف ع ن
حق ائق األم ور ,وجم رايت األح داث .وت دريب الطف ل عل ى املناقش ة واحل وار يقف ز ابمل ربِني إىل قم ة
الرتبي ة والبن اء؛ إذ عن دها يس تطيع الطف ل أن يع رب ع ن حقوق ه ,وإبمكان ه أن يس أل ع ن جماهي ل مل
يدركها ,وابلتايل حتدث االنطالقة الفكرية له ,فيغدو فيما بعد لوجوده أثر ,وآلرائه الفكرية صدى
يف نف وس الكب ار؛ ألن ه ت درب عل ى احل وار وأدب ه وطرق ه وأس اليبه يف س ن مبك رة ,واكتس ب خ ربة
من خالل ذلك( .سويد1410,ه ,ص)337
وقد حاور الرسول ﷺ صغار السن حوار ٍّ
ات مثمرًة ,من أمثلتها ما رواه ابن عباس  ق ال:
ِ
فلم ا
ليت خل َف ه ,فأخ ذ بي دي فج َّرين فجعل ين ح ذاءَهَّ ,
تيت رسول هللا ﷺ من آخر اللَّي ل ,فص ُ
[أ ُ
أقب ل رس ول هللا ﷺ عل ى ص التهَ ,خنَ ْس ت ,فص لَّى رس ول هللا ﷺ ,فلم ا انص رف ق ال يل « :م ا
ك ح ذائي فتَ ْخ نِس1؟ » ,فقل ت :اي رس ول هللاَ ,أو ينبغ ي ألح ٍّد أن يص لي ح ذاءَك
ش أين أجعلُ َ
يدين علماً] (األلباين1415,ه,حديث.)606 :
وأنت رسول هللا ﷺ ,قال :فأعجبتُه؛ فدعا هللا أن يز َ

 1خنس :رجع( .ابن منظور1414,ه ,مج ,6ص)71
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وابحل وار ميك ن للطف ل احملافظ ة عل ى حقوق ه ,وإظه ار قدرات ه ,وإج الء احلق ائق غ ري الواض حة
(ال ديب1427 ,ه ,ص ,)214ع ن مسُ رة ب ن ُجْن ُدب  ق ال[ :ك ان رس ول هللا ﷺ يع رض
ِ
فبعثَ ه يف
فعر َ
ض هم ذات ع ٍّام ,فم َّر ب ه غ ٌ
الم َ
غ ْل َم ان األنص ار يف ك ِل ع ام ,فم ن بل غ م نهم َبعثَ هَ ,
ِ
زت غالم اً ورددتَّين ,ول و
البعث ,وعرض عليه مسُرة م ن بع ده ف َّرده ,فق ال مسُرة :اي رس ول هللا ,أج َ
ارعهُ » ,فص ارعتُه فص رعتُه ,فأج ازين يف البع ث] (اِليثم ي,
ص ارعين لص رعتُه ,ق ال « :ف دونَك فص ْ
1414ه ,حديث.)9621 :

ويف حوار آخر طفويل مع زوجه عائشة رضي هللا عنها ,ح ني رأى لُ َعب اً ِل ا ,إح داها حص ان
له أجنحة ,فقال ﷺ «[ :ما هذا اي عائشةُ؟ » ,قالت :بنايت! ورأى بينهن فرساً له جناحان م ن
رس .ق ال « :وم ا ه ذا ال ذي علي ه؟ »
ِرق اع .فق ال « :م ا ه ذا ال ذي أرى وس طهن؟ » ,قال ت :ف ٌ

مسعت أن لسليما َن خيالً ِلا أجنحةٌ؟
فرس له جناحان؟ » ,قالت :أما َ
قالت :جناحان .قالٌ « :
أيت نواج َذه] (أبو داود ,د.ت ,حديث.)4932 :
قالت :فضحك حىت ر ُ

اتس م ح وار الرس ول ﷺ ابلت درج واس تخراج املعلوم ة م ن أم امل ؤمنني رض ي هللا عنه ا ,فوض ح
ِلا أبسلوب غري مباشر أن األحصنة ليست هبذا الشكل ,وهنا يعطي الرسول ﷺ للطفل معلوم ة
عن الواقع من خالل احلوار ,حىت مييز بني اخليال واحلقيقة ,فإغراق الطفل يف اخليال حم بط ل ه وال
يالحظ يف مواد اإلع الم ال يت تُع رض للطف ل ,املص بوغة ابخلي ال البعي د
يعود عليه بفائدة ,وهذا ما َ
ع ن الواق ع يف األش كال والق درات واألح داث ,ف ذلك ال يفي د الطف ل ب ل يبلِ د عقل ه ,بعك س
األلع اب وم واد اإلع الم الواقعي ة ال يت تفي د الطف ل ,وتربط ه بواقع ه ,وت زوده ابخل ربات واملعلوم ات؛
فيطور من نفسه ,وتعود عليه ابلنفع.
إنن ا نس تطيع م ن خ الل احل وار أن ُجن ري حت ويالً إدراكي اً يف عق ل اإلنس ان؛ إلرجاع ه إىل
الصواب ,أو إليصاله إىل حقيقة ما ,فض الً ع ن م ا يكتس به احمل اور م ن خ ربات اآلخ رين ,ويع رف
طرق تفكريهم ,فاحلوار سياحة فكرية يف أعلى مقاماِتا ,وضيافة يف أرقى لياقتها؛ ألن احلوار ميث ل
حركةً فكريةً واستضافةً عقليةً بني اإلنسان وأخيه اإلنسان( .نسيبة املطوع1415,ه,ص)79
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 أسلوبه ﷺ يف تنشيط عقل الطفل ابألسئلة:"ميث ل الس ؤال مص در إاثرة النتب اه الس امع ,وق د يش جعه ح ب املعرف ة إىل إج راء حم اورة م ع
الس ائل .إن أس لوب إاثرة األس ئلة م ن أفض ل األس اليب إلقن اع املس تمع أبمهي ة املوض وع املط روح
وترغيب ه يف معرف ة التفاص يل ,ف إاثرة الس ؤال تك ون بص ياغة س ؤال ملعلوم ة معين ة نري د توص يلها إىل
عرضي فوق ٍّي اس تعالئي ,تك ون ع ن طري ق إجاب ة ق د
العقل اآلخر ,فبدالً من أن نلقيَها عن طر ٍّيق
ٍّ
طلبها عقل اإلنسان املقابل ,فاملعلومة املفروضة مرفوضة ,واملعلومة املطلوب ة مرغوب ة .والرس ول ﷺ
ك ان كث رياً م ا ينق ل املعلوم ات إىل الص حابة ع ن طري ق إاثرة األس ئلة لف تح ح وارات تعليمي ة
أصبحت -بفضل هللا تعاىل -أساساً تربوايً للحوار وأدبه"( .املطوع1415 ,ه ,ص)83
"إن أسلوب طرح السؤال يعترب يف الرتبية املعاصرة أسلوابً حديثاً؛ حي ث مل يُس تخدم يف جم ال
التدريس إال منذ عش رين س نة تقريب اً فق ط ,وقب ل ذل ك ك انوا يس تخدمون الطريق ة التقليدي ة ,وه ي
الش رح املباش ر"( .الع امر1427,ه,ص )144لك ن الرتبي ة النبوي ة أت ت هب ذا األس لوب الرتب وي
عشَر قرانً ,وم ن أمثل ة اس تخدام الن يب ﷺ ل ه ح ديث
الذي خياطب العقل وجيعله فعاالً منذ أربعةَ َ
ابن عمر -رضي هللا عنهم ا[ :-ق ال رس ول هللا ﷺ « :أخ ربُ ِوين بش جرةٍّ مثَلُه ا مثَ ُل املس لم ,تُ ِؤيت
ِ
أ ُكلَه ا ك َّل ح ٍّ
ت أن أتكلَّ م,
ني إب ْذ ِن رِهب ا ,وال َحتُ ُّ
ت ورقَه ا » .فوق ع يف ن ْفس ي َّأهن ا النخل ةْ ,
فكره ُ
فلم ا مل يتكلم ا ,ق ال الن يب ﷺِ « :ه ي النَّخل ة »] (البخ اري ,1422 ,ح ديث:
َ
ومثَّ أب و بك ر وعم رَّ ,
َ
 .)6144يف ش رح ه ذا احل ديث يق ول اب ن الق يم رمح ه هللا (1430ه ,ص" :)739فف ي ه ذا
احل ديث إلق اء الع امل املس ائل عل ى أص حابه ومت رينهم واختب ار م ا عن دهم ,وفي ه ض رب األمث ال
والتشبيه".
إذن ,فاألسئلة تُنبِه عقل الطفل كما يف احل ديث الش ريف ,وتف تح مغ اليق فهم ه ,وت وقظ حرك ة
وم ن ميتل ك الق درة عل ى اجت ذاب اآلخ رين فإن ه -
الذاكرة اجلام دة( .س ويد1410,ه,صَ )347
قادر على إيصال املعلومة بسهولة إىل مستمعيه( .العامر1427,ه,ص)143
بال شكٌ -
 التعامل مع جنابة األطفال وتشجيع مواهبهم:"ينطوي اإلنسان على إمكاانت هائلة للتعلم وزايدة املعرفة واملخ زون الثق ايف ,وي رى بع ض علم اء ال نفس
أن أي إنسان إذا اس تنفر نص ف طاقات ه العقلي ة ,ميك ن أن ي تعلم عش رين لغ ةً .وك ل إنس ان ميتل ك منطق ة واف رة
102

فسائل اخلري والفكر ,وكما تعجز املرآة عن ربي ة نفس ها ,وال وردة ع ن استنش اق
اخلصوبة ,تنتظر َمن يزرع فيها
َ
تلم س طاقات ه؛ فعل ى امل ريب أن يس اعده يف العث ور عل ى ه ذه الطاق ات لتحدي د
عطرها ,فإن الطفل عاجز ع ن ُّ
هويته ا بدق ةِ ,
وم ن َمثَّ إطالقه ا إىل أعل ى مس توايت النج اح .وهب ذا يلع ب تش جيع الطف ل وإاثرة اهتمام ه,

وحتفيزه لإلجناز ,دوراً مهماً يف العملية الرتبوية .وه ذا ه و م نهج الن يب ﷺ يف كش ف اإلمك اانت الكامن ة ل دى
األطف ال وحتفيزه ا ,م ن ذل ك أن ه مل ا أبص ر مالم ح ال ذكاء املتَّق د عن د زي د ب ن اثب ت :م ن خ الل احلف ظ امل تقن
حض ه عل ى تعلُّ م اللغ ة العربي ة واللغ ات األجنبي ة .ع ن زي د ب ن اثب ت  ق ال [ :أُِيتَ يب
لس ور الق رآن الك رميَّ ,
النيب ﷺ م ْقدمه املدينةَِ ,
ك بض َع عش رةَ
ب فقي َل ل هُ :ه ذا غ الم م ن ب ِين النج ا ِر ,ق د ق رأ مم ا أنْ َزَل هللاُ علي َ
َّ َ َ َ ُ َ َ
فعج َ
ٍّ
ود عل ى كت ِايب » فتعل ْمت هُ يف
اب يه ود ,ف إين م ا َآم ُن يه َ
س ورًة ,فاس تقرِأين فق ر ُ
أت َق ,فق ال يل « :تعلَّ ْم يل كت َ
نص ِ
ف ش ٍّ
ود ,وأق رأ ل هُ إذا َكتبُ وا إلي ِه ] (اب ن حج ر1405 ,ه ,ح ديث.)7195 :
ت ل ه إىل يه َ
هر ح ىت كتب ُ
ْ
وم ن م نهج الن يب ﷺ يف ه ذا املض مار ثن ابه عل ى املتف وقني م ن أص حابه ,وتقييم ه ح ىت لإلجن از الي ومي؛ ليث ري
عبقري ة االهتم ام عن د اآلخ رين ,فف ي أثن اء رج وعهم م ن غ زوة الغاب ة ,أث ىن عل ى بطلَْيه ا ق ائالً «[ :ك ا َن خ َري
ِ
رجالَتِنَ ا َس لَمةُ »] (ب ن مس لم 1427ه ,ح ديث .)1807 :وك ان م ن ثنائ ه
وم أب و قت َاد َة ,وخ َري َّ
فرس اننَا الي َ
على املتفوقني إطالق األلقاب عليهم ,ف أبو عبي دة (أم ني األم ة) ,واب ن مس عود (غ الم معل م) ,وال زبري (ح واري
الرس ول) وه ذه األلق اب مبنزل ة ش هادات نبوي ة مبارك ة ,ال ن دري ك م ك ان ف رح أص حاهبا هب ا .كم ا أن ه ش جع
األطف ال ابالستحس ان واالبتس ام واجل ائزة ومس ح ال رأس"( .الدااليت,عب داملعطي,املنهج النب وي يف تش جيع
األطفال والشباب2015/2/6,م) http://www.saaid.net/Doat/dali/7.htm,

إن من خصائص األطف ال املتف وقني واملوه وبني ق درِتم عل ى اس تخالص العالق ات ال يت ت ربط
ب ني األفك ار املتباع دة (زغل ول2010,م,ص )28وه ذه اخلاص ية جت دها الباحث ة يف ش خص
عب دهللا ب ن عب اس ؛ حي ث رب ط ب ني عالقت ه برس ول هللا ﷺ خ ارج الص الة وداخله ا ,فك ان
يرتاجع عن مكانه وار رس ول هللا ﷺ لش عوره أبن ه ذا املق ام ال ينبغ ي ل ه في ه ح ذاء َم ن ه و يف
فصليت خل َف ه ,فأخ ذ
تيت رسول هللا ﷺ ِمن آخر اللَّيل,
ُ
نظر املسلمني قائ ٌد ِلم ,فيقول [ :أ ُ
فلما أقب ل رس ول هللا ﷺ عل ى ص التهَ ,خنَ ْس ت ,فص لَّى رس ول هللا
فجرين فجعلين حذاءَهَّ ,
بيدي َّ
ك ح ذائي فتَ ْخ نِس؟ » ,فقل ت :اي رس ول هللاَ ,أو
ﷺ ,فلم ا انص رف ق ال يل « :م ا ش أين أجعلُ َ
ينبغي ٍّ
ألحد أن يصلي حذاءَك وأنت رس ول هللا ﷺ ,ق ال :فأعجبتُه؛ ف دعا هللا أن يزي َدين علم اً]
ول ﷺ,
ب الرس َ
(األلب اين1415,ه,ح ديث .)606 :إن ه ذا االس تنتاج م ن طف ل م ا زال ص غرياً َ
أعج َ
َّ
ودل على عقلية فذة يتمتع هبا.
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رسول هللاِ
ِ
ِ
ِ
ت لِ ِ
ت يف بيت ميمونةَ بنت احلارث َ
فوض ْع ُ
ونفس الطفل املوهوب يذكر لناُ [ :كْن ُ
وض ع ه ذا؟ » ,قال ت ميمون ةُ :عب ُد هللاِ ,فق ال ﷺ « :اللَّه َّم ِفق ْه هُ يف
ﷺ طَه ًورا فق الَ « :م ن َ
ال ِدي ِن وعلِ ْم ه التَّأوي َل » ] (اب ن حب ان1414 ,ه ,ح ديث .)7055 :مل ا تنب ه الرس ول ﷺ لفع ل غري ب
فعلَه؟ فكانت اإلجابة :طفل صغري هو عبدهللا بن عباس.
على غري العادة سأل عنه َمن َ
إن هذه كله ا مؤش رات عل ى النجاب ة وال ذكاء ,فلم ا مل ح رس ول ﷺ في ه ب وادر الع ِامل ,ش َّج َعه
ٍّ
ائع يناسب جمال اهتمامه .إن يف هذا الدعاء اكتشاف ملوهبة ابن عباس ,وأن ه متوج هٌ إىل
بدعاء ر ٍّ

الفق ه والعل م ,فناس ب أن ي دعو ل ه الن يب ﷺ ابلفق ه يف ال دين ,وق د حتق ق ه ذا التوق ع اإلجي ايب,
فكان ابن عباس هو ترمج ان الق رآن ,يش ار إلي ه ابلبن ان .إن ه ذا اخلط اب النب وي الب ن عب اس ه و
مثال من األمثل ة ال يت زخ رت هب ا الس نة النبوي ة يف تعمي ق اإلجيابي ة يف حي اة املرتب ني لدي ه ,مم ا يب ني
لن ا أمهي ة أس لوب التوقع ات اإلجيابي ة يف تنمي ة مواه ب األطف ال ,ودفعه م إىل مس تقبل انف ع .إن
التوقعات اإلجيابية اليت تصدر عن املريب هي مبثابة الدافع واملوجه للطفل ,فيسعى جاهداً للوصول
إىل اِلدف املرجو واملستوى املتوقع منه ,ولك ن ال ب د ِل ذه التوقع ات أن تك ون متوافق ة ومس توى
الطف ل وميول ه؛ ألن املبالغ ة فيه ا رمب ا تعرض ه لإلحب اط فتع ود ابألث ر الس ليب علي ه.
(العلوي1431,ه,ص)213
كم ا أن م ن دالئ ل املوهب ة عن د الص غار ح بهم للتعم ق يف األفك ار ,ويف األنش طة املختلف ة
(زغل ول2010 ,م ,ص .)28وق د راع ى رس ول هللا ﷺ ه ذه اخلاص ية يف تعامل ه م ع ه ذا
الص حايب الص غري ,ال ذي ي دل فعل ه عل ى النم و االجتم اعي املتق دم ع ن َم ن ه م يف مث ل س نه؛
الم إىل الن ِيب ﷺ ف َق الِ :إين أري ُد ه ذه الناحي ةَ احلَ َّج .ق ال :فمش ى مع ه الرس ول
حي ث [ ج اءَ غ ٌ
ووجه ك اخل ري ,وكف اك اِل م » ,فلم ا رج ع الغ الم
المَّ ,زودك هللا التق وىَّ ,
ﷺ وق ال ل ه « :اي غ ُ
حج ك ,و َّ
كف ر ذنب ك ,وأخل ف
الم ,قبِ َل هللا َّ
س لَّم عل ى الن يب ﷺ ,فرف ع رأس ه إلي ه وق ال « :اي غ ُ
نف َقتَك »] (الطرباين1415 ,ه ,ح ديث .)4548 :شجع الرسول ﷺ ه ذا الغ الم أبن مش ى مع ه عل ى
اهتمامه ابملرور والس الم علي ه ﷺ؛ حي ث "إن
صغر سنه و َ
أنزلَه ق ْد َره حني ملح قدرتَه االجتماعية و َ
من اخلصائص االجتماعية للطفل املوهوب متيزه مبه ارات اتص ال وس لوكيات ابتكاري ة يف االتص ال
ابآلخرين بطرق خمتلفة"( .زغلول2010 ,ه,ص)28
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ومل يكت ِ
ف الرس ول ﷺ بتش جيع املواه ب ,إمن ا أيض اً بتوجيهه ا واس تثمارها ,فع ن
أيب حم ذورة  ق ال[ :مل ا خ رج رس ول هللا ﷺ م ن ُحنَ ْ ٍّ
ت عاش َر عش رةٍّ م ن أه ل مك ة
ني خرج ُ
يؤذن ون ابلص الة ,فقمن ا ن ِ
نطل بهم ,فس معناهم ِ
تهزئ هب م .فق ال رس ول هللا ﷺ « :ق د
ؤذن نس ُ
ُ
ِ
ٍّ
ت آخ َرهم.
أتذين إنسان حس ِن الصوت » ,فأرس ل إلين ا .ف أذَّ َّان رج ٌل رج ٌل ,وكن ُ
ُ
مسعت يف هؤالء َ
الث م ر ٍّ
ات,
نت « :تعال »,
فأجلس ِين بني َ
فمس َح على انصييت وب َّرَك عل َّي ث َ
فقال حني أذَّ ُ
يديْهَ ,
َ
فأذن عند البيت احلرام » ,قلت كيف اي رسول هللا؟ فعلَّمين كما ِ
مث قال « :اذهب ِ
تؤذن ون اآلن]
ُ
َ ْ
َ
(النس ائي1419 ,ه ,ح ديث .)632 :فبع د أن اجت از أب و حم ذورة مرحل ة ال تعلم واس تطاع أن ي تقن أداء
األذان ,اس تثمر الرس ول موهبت ه لي ؤِذن أله ل مك ة ,وه ذا م ا جي ب أن يس تفيد من ه املربُّ ون يف
مباشرة تنمية مواهب األطفال ,مث توظيفها يف امليدان العملي( .العامر1427,ه,ص)67
 أسلوبه ﷺ يف تصحيح اخلطأ الفكري للطفل:"مم ا ال ش ك في ه أن استئص ال اخلط أ م ن ج ذوره وأص وله يع د جناح اً ابه راً ونص راً كب رياً يف

العلمية التعليمية ,وإذا أتملنا طبيعة أي خطأ وج دان أن أص وله تعتم د عل ى ثالث ة أش ياء :فإم ا أن
يكون سببه فكرايً ,أي أن الطفل ال ميلك فكرًة صحيحةً عن الشيء فتص َّرف م ن عن ده فأخط أ,
درب أص ابعه
وإم ا أن يك ون الس بب عملي اً ,أي أن الطف ل ال يس تطيع أن ي تقن عم الً م ا ,ومل ت َّ
عل ى العم ل فأخط أ ,وإم ا أن يك ون الس بب ذات الطف ل وتعم ده اخلط أ ,أو م ن ذوي الطب ائع
العني دة ,ل ذلك يص ر عل ى اخلط أ؛ وِل ذا ف إن حتدي د أص ل اخلط أ يس ِهل كث رياً يف تالفي ه".
(سويد1410,ه,ص)363
أمجل على النحو التايل:
ويفصل سويد (1410ه ,ص ) 365-364ما َ
أوالً :التصحيح الفكري:
حي ث إن اإلنس ان ع دو م ا جيه ل؛ ل ذلك تك ون مرحل ة تعليم ه الص حيح م ن الس قيم أوىل
خطوات تقوميه ,ورسول هللا ﷺ كان يصحح البِ َىن الفكرية للطفل إذا أخطأ ,وكان يتبع يف ذل ك
شىت األساليب احملببة لتصحيح فكر الطفل:
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 ع ن أيب هري رة  ق ال[ :أخ َذ احلس ن ب ن عل ٍّي -رض ي هللا عنهم ا -مت رةً م ن مت ر الص دقة,ِ ِ
ِِ
ت أ ََّان َال َأنْ ُك ُل
فجعله ا يف في ه ,فق ال الن ُّ
يب ﷺ« :ك ْخ ك ْخ » ,ليطرحه ا ,مث ق ال « :أ ََم ا َش َع ْر َ
الص َدقَةَ »] (البخاري1422 ,ه ,حديث .)1491 :فف ي ه ذا احل ديث زايدة لطيف ة ,وه ي طريق ة الزج ر
َّ
هبذه الكلمة (كِ ْخ كِ ْخ) ,مث ما لبث رسول هللا ﷺ أ ْن علَّ َل ِلذا الطفل س بب ع دم األك ل وع دم
ِحلِ ه ل ه؛ لتك ون ل ه قاع د ًة فكري ةً عام ةً يف حيات ه كله ا (أم ا ش َع ْرت َّأان ال أنك ل الص دقة) وذل ك
شع ْرت »؛ وذلك ليكون وقعها على نفسه أقوى أتثرياً.
بصيغة رائعة « أما َ
 ع ن عم ر ب ن أيب س لمة  ق ال[ :كن ت غالم اً يف ِحج ر رس ول هللا ﷺ  ,فكان ت ي ديالص ْحفة ,فق ال يل رس ول هللا ﷺ « :اي غ الم ,س ِم هللا تع اىل ,وك ل بيمين ك ,وك ل مم ا
تَ ِط يش يف َّ
بعد] (البخاري1422 ,ه ,حديث .)5376:حي ث ص حح الن يب خط أ
يليك » ,فما زالت تلك ِط ْعميت ُ
الم) وذل ك مالطف ة للص غري
عم ر  أبن علَّ َم ه م ا جيه ل بكلم ات قص رية افتتحه ا بن داء (اي غ ُ
ليسمع وينتبه.
اثنياً :التصحيح العملي ميدانياً:
كثرياً ما يطلب من الطفل القيام أبعمال مل يسبق له عملُها ,أو مشاهدة من ِ
عملَه ا؛ ل ذلك
َ
ُ
يبقى يف ٍّ
جهل ,فإذا طُلب منه العمل وقع يف أخطاء حتتاج إىل تصحيح ,فإذا عوقب على خطئ ه
ه ذا ك ان ظلم اً وحيف اً .وإن رس ول هللا ﷺ عن دما يتع رض ملث ل ه ذه املش اهد ,ال يلب ث أن يُفه م
الطف ل ابلطريق ة العملي ة ,فيش ِمر ع ن يدي ه ,وي ري الطف ل كي ف ُحيس ن العم ل ,ويف ه ذا تعل يم
أي تعليم:
للمربني َّ
ع ن أيب س عيد اخل دري  [ :أن رس ول هللا ﷺ م ر بغ الم وه و يس لخ ش اة فق ال ل ه رس ول هللا
ﷺ تنح حىت أريك ,فأدخل يده بني اجللد واللحم ف دحس هب ا ح ىت ت وارت إىل اإلب ط مث مض ى,
فص لى للن اس ومل يتوض أ ] (أب و داود ,د.ت ,ح ديث .)185 :فل يكن ش عار امل ربني "ت نح ح ىت أري ك"
فإنه أدعى للعلم الصحيح والعمل البناء املوجه ,والطريقة السليمة يف العملية الرتبوية.
 رواية القصص:"للقصة يف الرتبية اإلسالمية وظيفة تربوية ,وآاثر نفسية بليغة وحمكمة ال حيققها أي أسلوب
آخر من أساليب الرتبية الفكري ة ,فالقص ة ش كل ف ين أديبِ ,ل ا قواع د ومقوم ات فني ة ,م ن أمهه ا:
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الفك رة الرئيس ة ,والبن اء ,واحلبك ة ,واألس لوب ,والشخص يات ,يف حكاي ة حت وي يف مض امينها
ٍّ
عظات ِ
وع َرب ,من شأهنا أن تدع اإلنسان إىل تغي ري س لوكه ,وش حذ مهت ه ,وجتدي د عزميت ه ,حبس ب
مقتضى احلال ,وهذا ما ال يتحقق عن طريق الدروس التلقينية ,واألساليب الرتبوية التقليدية ,ال يت
تورث امللل وتثقل على النفس ,وحتتاج مزيداً من الوقت واجلهد"( .الفندي1434,ه,ص)280
وللقصة اجليدة دور يف شد انتباه الطفل ويقظته ,فيستوعب بسهو ٍّلة مضامينَها وأهدافها .إن
اِل دف الث انوي للقص ص ه و التس لية والرتفي ه ,أم ا اِل دف األساس ي فه و الرتبي ة والعظ ة والع ربة,
وه ذا م ا أش ارت إلي ه اآلايت القرآني ة ابلنس بة إىل القص ص الق رآين (عم ر2002,م,ص,)158
قال تعاىل :ﱫﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﱪ

(يوسف)111 :

ومتت از القص ص القرآني ة والنبوي ة ابلت أثري واإلاثرة النفس ية والفكري ة ,م ا ال جن ده يف القص ص
التارخيي ة واإلنس انية األخ رى ,فه ي ذات وق ع بلي غ ,وأس لوب حمك م؛ ول ذا فخ ري م ا يُق ص عل ى
الطف ل هب دف اإلف ادة والتس لية عل ى ح د س واء م ا ك ان م ن ه ذا القبي ل.
(الفن دي1434,ه,ص )281وم ن أمثل ة القص ص النب وي ال يت ُمي ِك ن أن ت روى للطف ل ,م ا ج اء
النيب ﷺَّ [ :
فلم ا أت ى
أخا لَهُ يف قر ٍّية أخرى,
عن ِ
فأرصد َّ
أن ً
درجتِ ِه ملَ ًك اَّ ,
َ
رجال ز َار ً
اَّلُ لَهُ عل ى َم َ
يد أخا يل يف ِ
ك ِ
عليه من نعم ٍّة ترُّهب ا؟ ق َال:
هذهِ القر ِيةَ ,
يد؟ َ
عل ِيهَ ,
أين تر ُ
قال :هل لَ َ
قال :أر ُ ً
قالَ :
ول َِّ
كَّ ,
اَّلِ ع َّز وج َّل ,ق َال :ف ِإين رس ُ
أبن َّ
غري ِأين أحببتُهُ يف َّ
اَّلَ ق د أحبَّ َ
اَّل إلي َ
ك كم ا أحببتَ هُ
الَ ,
ِ
فيه] (بن مسلم 1427ه ,حديث.)2567 :
فم ن خ الل القص ة ميك ن متري ر ق يم متع ددة للطف ل ,منه ا :الق يم الديني ة ,والعلمي ة كح ب
العل م ,وفض له ,وآداب ه؛ والق يم اخللقي ة وغريه ا م ن املوض وعات ,إىل ذه ن الطف ل أبس لوب ترب وي
نبوي حمبَّب إىل الطفل ,والرسول ﷺ كان خيرب صحابته ابلقصص وف يهم الكب ري والص غري ,فتش د
أمساعهم ,وتؤثر يف نفوسهم مجيعاً على ٍّ
حد سواء.
 أسلوب التكرار:الطفل كأي كائن بشري ينسى ويغفل ,وقد خصه هللا تعاىل من مجيع الكائن ات احلي ة هب ذه
الطفول ة الطويل ة ,وه ي مرحل ة غ ري تكليفي ة ,وإمن ا ه ي تتهي أ للتكلي ف ,والقل م املالئك ي خالِل ا
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مرفوع عن الطفل ,فإذا أدركنا هذا فإنه من السهل علينا أن نؤمن أبسلوب تَك رار األم ر أكث َر م ن
م رةٍّ ح ىت ي ؤثر يف نف س الطف ل فينص اع لألم ر ويس تجيب للن داء .أم ا دلي ل أس لوب التك رار
فقول ه ﷺُ [ :م ُروا أوالدك م ِابلص الة وه م أبن اء س بع س نني ,واض ربوهم عليه ا وه م أبن اء عش ر,
ِ
وفرق وا بي نهم يف املض اجع] (أب و داود ,د.ت ,ح ديث .)495 :فق د خص ص الن يب ﷺ ث الث س نوات
متواصلة لتأصيل أمر مه ٍّم يف اإلسالم وهو أمر الصالة"( .سويد1410 ,ه,ص)353
وتكرار السلوك املرغوب فيه يتحول مع م رور الوق ت إىل ع ادة ل دى الطف ل ,وذل ك م رتبط
مبواصلة التوجيه والصرب على ذلك ,فالطفل لن يستوعب من املرة األوىل ,ولن تتكون لدي ه الع ادة
من املمارسة األوىل ,وإال ملا َأمَر احل ديث الش ريف اآلابء أبم ر األطف ال خ الل ث الث س نوات م ن
أجل توطني أنفسهم على الصالة فتصبح عاد ًة لصيقةً ابلطفل.
كم ا أن "األطف ال ال ي دركون املعلوم ات بس رعة ألن النم و الفك ري ل ديهم بط يء؛ ل ذلك
وج ب عل ى م ن ي وجههم أن يعم د إىل تك رار املعلوم ة ح ىت تثب ت يف ذه ن الطف ل .ولق د طب ق
كرَره ا
القرآن هذا املبدأ لرتسيخ املعاين يف أذهان الناس .كما كان رسول هللا ﷺ إذا تكل م بكلم ة َّ
ث الاثً ألص حابه ح ىت يفهم وا عن ه"( .عبي د1992,م,ص )62ع ن أن س ب ن مال ك  [ :أن
رس ول هللا ﷺ ك ان إذا تكلَّ م بكلم ٍّة أعاده ا ث الاثً؛ ح ىت تُفه م عن ه ,وإذا أت ى عل ى ق ٍّوم فس لَّم
عل يهم ,س لَّ َم عل يهم ث الاثً] (البخ اري1422 ,ه ,ح ديث .)95 :وذل ك م ن حرص ه ﷺ عل ى أن تص ل
املعلوم ة إىل العق ول وتثب ت فيه ا ف ال تُنس ى ,والص غار أح وج إىل ه ذا األس لوب مل ا يع رتيهم م ن
الث م ر ٍّ
ات إمن ا كان ت
نس يان وتش تُّت .يق ول العي ين (د.ت ,ج,2ص" :)115إع ادة الن يب ﷺ ث َ
حق الفهم وال يفوت عنهم شيء من كالمه الكرمي".
ألجل املتعلمني والسائلني ليفهموا كالمه َّ
وم ن أمثل ة التك رار يف تعام ل الرس ول ﷺ م ع الطف ل ,عن دما أخ ذ احلس ن ب ن عل ي  م ن
مت ر الص دقة فزج ره الرس ول ﷺ بقول ه «[ :كِ ْخ كِ ْخ »] (البخ اري1422 ,ه ,ح ديث" ,)3072 :فل م
يقتص ر النه ي عل ى لفظ ة واح دة ,إمن ا كرره ا ليس تيقن الطف ل ه ذا النه ي فيمتن ع ع ن الوق وع يف
اخلط أ .وأس لوب التك رار ل دى الن يب ﷺ ال يقتص ر عل ى األلف اظ ,وإمن ا يتع دى إىل تك رار املع اين
الرتبوية من أجل ترسيخها يف قلوب األطفال ,ومن ذلك إيداع ه ِ
للس ِر ك الً م ن أن س وعب دهللا ب ن
جعفر ,وكذا مروره ابلصبيان مرات متكررة إللقاء السالم عليهم ,كل ذلك لتتأك د ل ديهم املب ادئ
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الرتبوي ة ,والق يم اإلس المية فتص بح ض من حي اِتم ,وذل ك س بب ألس لوب التك رار للق يم الرتبوي ة
واملثل العليا"( .العلوي1431,ه,ص)217
 أسلوب السهولة واالختصار:لق د ك ان الرس ول ﷺ خياط ب الطف ل خط اابً س هالً ,ل يس في ه تكل ف ,وإمن ا ه ي كلم ات
بس يطة تص ل إىل قل وب األطف ال دون عن اء( .العل وي1431,ه,ص )216واإلجي از يف الك الم
بالغ ة ,ه ي ولي دةُ ذه ٍّن اثق ٍّ
ب يس تعرض حش وداً م ن املع اين ليربزه ا يف عب ارة حم دودة ,تك ون
جوامع الكلم وشوارد املثل ,فهي عصارة مركزة ملادة دمسة تك ون م ن أس باب ق وة العب ارة ,م ا يت يح
ِلا التغلب والنفاذ ,والوصول إىل ذهن املستمع والتأثري يف كيانه( .البيومي1407,ه,ص)75
وطفل الروض ة س ريع التش تت ,وقلي ل الرتكي ز ف ال يس تطيع اس تيعاب الك الم الطوي ل املتص ل,
وال يطي ق اإلس هاب يف الق ول" ,ول ئن كان ت مراع اة مس توى املخ اطَبني ال ذهين واألخالق ي م ن
الدعائم األساسية لنجاح ِ
خماطبهم يف أداء مهمته فإن هذه املراع اة تك ون أوك َد ابلنس بة إىل الرتبي ة
والتعليم"( .حسني1977,م ,ص)67
ويف ح ديث الرس ول ﷺ م ع الطف ل عب دهللا ب ن عب اس دلي ل عل ى س هولة ألفاظ ه ﷺ
واختص ارها يف خماطب ة الص غري ,حي ث ق ال «[ :اي غ الم ِإين معلِم ك كلم ٍّ
ات( ]» ...ب ن حنب ل,
ُ
ُ
ٍّ
ول فيه ا وال مل ل,
1421ه ,حديث .)2669 :فالرسول ﷺ يعلم الطفل
كلمات خمتصرًة مفي د ًة ال ط َ
وذل ك انس جام م ع طبيع ة الطف ل الفكري ة ال يت تتطل ب الكلم ات القص رية امل وجزة اجلامع ة الغني ة
ابملعاين واألفكار"( .سويد1410,ه,ص)335
وعلى معلمة الروضة أن تطبق هذا األسلوب ليدرك الطفل ما تريد إيصاله إليه من معلومات
وتوجيه ات ,وأن تنتق ي م ن األلف اظ واألفك ار م ا يعني ه ويفي ده ,فيك ون ح ديثها متس ماً ِ
ابلقص ر
ُ
والفائ دة مع اً ,وذل ك أنف ع للطف ل وأدع ى الس تجابته وتعلم ه ,ويف ه ذا يق ول اب ن خل دون
(2001م ,ص" : )735وك ذلك ينبغ ي ل ك أال تط ول عل ى امل تعلم يف الف ن الواح د ,بتفري ق
اجمل الس وتقطي ع م ا بينه ا؛ ألن ه ذريع ة إىل النس يان وانقط اع مس ائل الف ن ع ن بعض ها م ن بع ض
فيعسر حصول امللكة بتفريقها".
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 :2-2الدراسات السابقة
 احملور األول :الدراسات اليت تناولت أساليب معلمة رايض األطفال. احملور الثاين :الدراسات اليت تناولت أساليب الرسول ﷺ يف معاملةالطفل.
 -التعليق على الدراسات السابقة.
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 :2-2الدراسات السابقة
قام ت الباحث ة بعم ل مس ح مكت يب –ق در املس تطاع -للبح ث ع ن الدراس ات الس ابقة ح ول
موضوع دراستها ,بعضها يرتبط ارتباطاً مباشراً هبا ,والبعض اآلخر يتصل هبا.
وقد حرصت الباحث ة عن د تن اول تل ك الدراس ات عل ى ترتيبه ا حس ب موض وعاِتا ,وحس ب
فرخيه ا ال زمين األق دم فاألح دث ,وم ن َمثَّ استعراض ها م ن حي ث األه داف وامل نهج واألداة
املس تخدمة جلم ع املعلوم ات ,وأب رز النت ائج ال يت توص لت إليه ا تل ك الدراس ات ,وأوج ه الش به
واالخ تالف ,مث يف هناي ة ع رض الدراس ات تعلي ق ع ام عل ى جمم ل الدراس ات اش تمل عل ى أوج ه
اإلفادة منها بشكل عام.
احملور األول :الدراسات اليت تناولت أساليب معلمة رايض األطفال:
 -1دراسة حممد فتحي (1993م) بعنوان :بعض أدوار وأساليب معلمـة رايض األطفـال يف
تربية الطفل دراسة ميدانية مبحافظة سوهاج وقنا.
ه دفت الدراس ة إىل :التع رف عل ى األدوار ال يت ينبغ ي أن تق وم هب ا معلم ة رايض األطف ال
والكشف عن األساليب الرتبوية اليت تستخدمها معلمة رايض األطفال عند حتقيق هذه األدوار.
منهج الدراسة :استخدمت الدراسة املنهج الوصفي.
أداة الدراسة :استخدمت الدراسة أداة االستبانة.
أبرز نتائج الدراسة:
أوضحت الدراسة أن هناك بع ض األس اليب الرتبوي ة ال يت ال تق وم هب ا معلم ة رايض األطف ال
يف تربي ة الطف ل :مش اركة األطف ال يف تعل يمهم ,بلغ ت نس بة النف ي ( ,)%65,64تعل يم األطف ال
عن طريق املناقشة ,بلغت نسبة النفي ( ,)%63,36تعليم األطفال ع ن طري ق األش ياء احملسوس ة
احمليط ة هب م ,بلغ ت نس بة النف ي ( ,)%61,83اهتم ام املعلم ة مبطال ب األطف ال يف أنش طتهم,
بلغ ت نس بة النف ي( ,)%58,79تعل يم األطف ال ع ن طري ق اللع ب ,بلغ ت نس بة النف ي
( ,)%54,96ع دم حم اابة طف ل عل ى آخ ر يف تعام ل املعلم ة معه م ,بلغ ت نس بة النف ي
(.)%53,44
111

أوجه الشبه واالختالف:
تتش ابه الدراس ة احلالي ة وه ذه الدراس ة يف امل نهج ,واألداة املس تخدمة ,واملرحل ة التعليمي ة ال يت
تناولتها ابلدراسة ,وكوهن ا تس تطلع أس اليب معلم ة الروض ة مي دانياً .وختتل ف الدراس ة احلالي ة عنه ا
يف االهتم ام ابلكش ف ع ن واق ع تطبي ق املعلم ة ألس اليب الرس ول ﷺ عل ى وج ه التحدي د ,كم ا
ختتلف من حيث األهداف.
 -2دراس ــة آمن ــة بنج ــر (1419ه) بعن ــوان :الق ــيم اإلس ــالمية الواج ــب إكس ــاهبا للطف ــل
وعالقتها ببعض املتغريات اخلاصة مبعلمة رايض األطفال.
هدفت الدراسة إىل :التعرف على القيم اإلسالمية الواجب إكساهبا لطفل رايض األطف ال,
والتعرف على القيم اإلسالمية اليت ترى املعلمات إمكانية إكساهبا ألطفال الروضة ,وحتديد مدى
اكتس اب األطف ال ل بعض الق يم اإلس المية ع رب مؤسس ات رايض األطف ال ,والكش ف ع ن أه م
األس اليب الرتبوي ة ال يت تتبعه ا املعلم ات إلكس اب األطف ال الق يم اإلس المية م ن خ الل نش اطهن
يف الروضة.
منهج الدراسة :استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي.
أداة الدراسة :استخدمت الدراسة املالحظة أدا ًة ِلا.
أبرز نتائج الدراسة:
 أه م الق يم الذاتي ة ال يت ميك ن إكس اهبا لألطف ال ه ي :الص دق ,والص راحة ,وآداب الطع ام,واالعرتاف ابخلطأ ,والنظافة.
 األس اليب الرتبوي ة ال يت تتبعه ا معلم ات رايض األطف ال يف غ رس الق يم اإلس المية ,أييت يفمق دمتها :الس ؤال املباش ر ,واحل وار واملناقش ة ,واملالحظ ة ,وكتاب ة التق ارير ,ووض ع مواق ف تعليمي ة
يف الص ف وخارج ه ,والقص ة املص َّورة ,والقص ص الش فوية ,والقص ص ذات النه اايت املفتوح ة
واختيار عناوين ِلا ,والتسجيالت الصوتية ,والرسم والتلوين.
 أه م الق يم الذاتي ة ال يت اكتس بها األطف ال ه ي :النظاف ة ,واحملافظ ة عل ى أجس امهم م ن األذى,وآداب الطعام ,والرفق ابحليوان ,والنظام والرتتيب.
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أوجه الشبه واالختالف:
تتشابه الدراسة احلالية وهذه الدراس ة يف :امل نهج ,واملرحل ة التعليمي ة ال يت تس تهدفها ,وتناوِل ا
ملعلمة الروضة ابلدراسة واالس تطالع املي داين للكش ف ع ن أس اليبها ال يت تس تخدمها يف إكس اب
األطف ال الق يم اإلس المية .وختتل ف الدراس ة احلالي ة عنه ا يف :األداة املس تخدمة ,ويف جم االت
الدراس ة؛ حي ث مل تقتص ر الدراس ة احلالي ة عل ى أس اليب إكس اب الق يم للطف ل ,كم ا ختتل ف يف
األه داف م ن حي ث أن ه ذه الدراس ة تس عى إىل معرف ة واق ع ممارس ة معلم ة الروض ة ألس اليب
الرسول ﷺ يف معاملة الطفل يف اجملاالت اإلميانية والتعبدية ,واخللقية ,والنفسية ,والفكرية.
 -3دراسـ ــة مضـــاوي الراشـ ــد (1419ه) بعنـ ــوان :مضـ ــامني مفهـ ــوم الق ــدوة كمـــا تـ ــدركها
معلمات رايض األطفال ودرجة ممارستهن هلا.
هدفت الدراسة إىل :التعرف عل ى مض امني مفه وم الق دوة ,وحتدي د م دى إدراك معلم ات رايض
األطفال ِلذه املضامني ودرج ة ممارس تهن ِل ا يف الواق ع ,والكش ف ع ن املعوق ات ال يت حال ت دون
ممارسة معلمات رايض األطفال ِلذه املضامني ممارسةً إجيابية.
منهج الدراسة :استخدمت الدراسة املنهج الوصفي.
أداة الدراسة :استخدمت الدراسة أداة االستبانة.
أبرز نتائج الدراسة:
 أن أبرز املضامني الكامنة خلف مفه وم الق دوة ال يت تراه ا معلم ات رايض األطف ال مهم ة ج داًبنس بة مئوي ة  %90ه ي :االقت داء ابألنبي اء عل يهم الس الم ,وحيوي ة الق دوة يف مرحل ة الطفول ة,
واملث ال احلس ن للمقت دى ب ه يف مواقف ه واجتاهات ه وس لوكه ,وأمهي ة الق دوة كم نهج عالج ي
للسلوكيات غري املرغوبة.
 أن معلم ات رايض األطف ال ميارس ن داخ ل مؤسس ات رايض األطف ال  %55م ن مض امنيالقدوة بدرجة عالية جداً ,و %25منها بدرجة عالية ,و %20منها بدرجة متوسطة.
 أن أب رز املعوق ات ال يت حت ول دون ممارس ة معلم ات رايض األطف ال ملض امني مفه وم الق دوةممارسةً إجيابية تتمثل يف:
 ضعف الوازع الديين.113

 االعتقاد ابملضمون النظري للقدوة دون جتسيده يف سلوكيات اقتدائية. الرتكيز على اجلانب التعليمي دون العناية بسلوكيات القدوة واستخدامها يف التعلم.أوجه الشبه واالختالف:
تتش ابه الدراس ة احلالي ة وه ذه الدراس ة يف :امل نهج ,واألداة املس تخدمة ,ويف تناوِل ا ملعلم ة
الروض ة ,واس تطالع أح د األس اليب ال يت متارس ها املعلم ة مي دانياً وال ذي ه و أح د األس اليب ال يت
تناولتها الدراسة احلالية .وختتل ف الدراس ة احلالي ة عنه ا يف :دراس تها جملموع ة م ن أس اليب الرس ول
تعامل هبا مع الطفل ,ويف استطالعها لواقع ممارسة معلمة الروضة ِلذه األس اليب النبوي ة
ﷺ اليت َ
املتعددة.
 -4دراســة وفــاء الفــريح (1423ه) بعنــوان :اجتاهــات املعلمــات خــو اســتخدام أســلوب
التحفيز يف مؤسسات رايض األطفال مبدينة الرايض.
هدفت الدراسة إىل :التع رف عل ى أس لوب التحفي ز ال ذي ميك ن اس تخدامه يف مؤسس ات رايض
األطف ال ,والتع رف عل ى اجتاه ات املعلم ات حن و اس تخدام أس لوب التحفي ز يف مؤسس ات رايض
األطفال ,والكشف عن مدى تطبيق املعلمات ألسلوب التحفيز على أطفال ما قبل املدرسة.
منهج الدراسة :استخدمت الدراسة املنهج الوصفي.
أداة الدراسة :طبقت الدراسة أدايت االستبانة واملالحظة.
أبرز نتائج الدراسة:
 أن أس اليب التحفي ز املس تخدمة يف مؤسس ات رايض األطف ال ه ي أس اليب مادي ة ,وأس اليبمعنوية.
 وج ود اجتاه ات إجيابي ة ل دى املعلم ات حن و اس تخدام أس لوب التحفي ز يف مؤسس ات رايضاألطفال.
 أن معلمات رايض األطفال يطبقن أسلوب التحفيز على أطفال ما قب ل املدرس ة ,رغ م تف اوتاستجابتهن على االستبانة ,وما ض رصده فعلياً يف عملية املالحظة.
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 أن اخ تالف اجتاه ات معلم ات رايض األطف ال وم دى تطب يقهن ألس لوب التحفي ز ابخ تالفمتغريات الدراس ة ,ن وع الروض ة :لص ا الروض ات األهلي ة .اخل ربة :لص ا املعلم ات ال اليت قض ني
فرتة يف التدريس ترتاوح بني ( )15-10سنة.
 ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية تع زى إىل اخ تالف املؤه ل الرتب وي ,وع دد األطف ال يفالصف ابلنسبة إىل اجتاهات املعلمات حنو استخدام أسلوب التحفيز وتطب يقهن ل ه يف مؤسس ات
رايض األطفال.
أوجه الشبه واالختالف:
تتشابه الدراس ة احلالي ة وه ذه الدراس ة يف :أداة االس تبانة املس تخدمة فيه ا ,واملرحل ة التعليمي ة
ال يت تناولته ا ابلدراس ة ,واهتمامه ا أبح د أس اليب معلم ة الروض ة ال ذي تش مله الدراس ة احلالي ة,
واستطالع ممارسة املعلمة له مي دانياً .وختتل ف الدراس ة احلالي ة ابقتص ارها عل ى دراس ة واق ع معلم ة
الروضة يف ممارستها ألساليب الرسول ﷺ يف التعامل مع الطفل.
احملور الثاين :الدراسات اليت تناولت أساليب الرسول ﷺ يف معاملة الطفل:
 -1دراسة حممد الشهري (1425ه) بعنـوان :األسـاليب الرتبويـة للعقـاب يف السـنة النبويـة
ومدى استخدامها يف املدارس االبتدائية يف مدينة الطائف.
ه دفت الدراس ة إىل :تعري ف مفه وم العق اب ومش روعيته وأهداف ه وض وابطه وأس اليبه يف الس نة
النبوي ة الش ريفة ,ومعرف ة م دى اس تخدام األس اليب الرتبوي ة يف الس نة النبوي ة يف امل دارس االبتدائي ة
(احلكومية واألهلية).
منهج الدراسة :استخدمت الدراسة املنهج الوصفي الواثئقي واملنهج الوصفي املسحي.
أداة الدراسة :استخدمت الدراسة أداة االستبانة.
أبرز نتائج الدراسة:
 أن العق اب يف الس نة النبوي ة الش ريفة إمن ا ُش رع لتحقي ق بع ض الغ اايت الرتبوي ة ,ض من ض وابطوشروط حمددة.
 تنوع أساليب العقاب يف السنة النبوية الش ريفة؛ لت تالءم م ع طبيع ة ال نفس البش رية وخصائص هااملتنوعة.
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 متيُّز أساليب العقاب يف السنة النبوية ببعض السمات اليت جتعلها ص احلةً للتطبي ق يف ك ل زم انومكان؛ فهي رابنية املصدر ,ووظيفتها الرتبوية تتجاوز حدود الزمان واملكان.
 أن أساليب العقاب مبختلف أنواعه تُستخدم أحياانً يف املدارس االبتدائية (احلكومي ة واألهلي ة)على ٍّ
حد سواء.
أوجه الشبه واالختالف:
تتش ابه الدراس ة احلالي ة وه ذه الدراس ة يف :امل نهج ,واألداة املس تخدمة ,كم ا تتش ابه يف
اهتمامه ا ابجلان ب املي داين ملعرف ة م دى ممارس ة املعلم ني لألس اليب النبوي ة .وختتل ف ع ن الدراس ة
احلالي ة يف اقتص ارها عل ى أس لوب العق اب دون األس اليب الرتبوي ة النبوي ة األخ رى ال يت تناولته ا
الدراسة احلالية ,وأيضاً اختالف املرحلة التعليمية اليت تناولتها ابلبحث.
 -2دراســة علــي طرابيش ـي (1429ه) بعنــوان :األســاليب الرتبويــة النبويــة يف التعامــل مــع
األطفال وتطبيقاهتا يف املرحلة االبتدائية.

ه دفت الدراس ة إىل :التع رف عل ى األس اليب النبوي ة يف ص ورةٍّ عملي ٍّة تس اعد معل م املرحل ة
االبتدائي ة عل ى رف ع مس توى تعامل ه م ع أبنائ ه الط الب وف ق منهجي ة إس المية ص حيحة ,وتق دمي
تطبيقات تربوية ميكن اإلفادة منها يف املرحلة االبتدائية.
منهج الدراسة :استخدمت الدراسة املنهج الوصفي واملنهج االستنباطي.
أبرز نتائج الدراسة:
 أن الس رية النبوي ة غني ة ابألس اليب الرتبوي ة ال يت تفي د امل ربني واملعلم ني ,وال يت ِت تم بتنمي ة مجي عجوانب اإلنسان وصقلها.
 تع ُّدد األس اليب الرتبوي ة ال يت مارس ها الرس ول ﷺ م ع األطف ال م ن خ الل مي ادين ع دة ل تجوانب شخصية الطفل.
انفصال بني األخالق والدين ,فاألخالق روح الدين
 اهتمام الرسول ﷺ ابلرتبية اخللقية؛ إذ الَ
الذي يغذيها وينميها.
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أوجه الشبه واالختالف:
تتش ابه الدراس ة احلالي ة وه ذه الدراس ة يف :تناوِل ا للمج االت اإلمياني ة والتعبدي ة ,واخللقي ة,
تعامل هبا الرسول ﷺ مع الطفل .وختتلف عنه ا يف :األه داف ,وامل نهج,
والنفسية ,والفكرية اليت َ
واألداة املس تخدمة ,ويف املرحل ة التعليمي ة ال يت تناولته ا ابلدراس ة ,كم ا ختتل ف الدراس ة احلالي ة
ابستطالعها للميدان الرتبوي.
 -3دراسة هناء اجلفري (1429ه) بعنوان :الرتبية ابلقصة يف اإلسالم وتطبيقاهتـا يف رايض
األطفال.
ه دفت الدراس ة إىل :توض يح مع ىن القص ة ,وبي ان عالقته ا برتبي ة الطف ل ,والتعري ف ابلقص ة
الرتبوية اإلسالمية ,ووضع تصور مقرتح للتطبيقات الرتبوية للقصة يف مرحلة رايض األطفال.
منهج الدراسة :استخدمت الدراسة املنهج الوصفي.
أبرز نتائج الدراسة:
القص ة الرتبوي ة اإلس المية م ن أجن ح األس اليب الرتبوي ة ال يت ميك ن االس تعانة هب ا يف حتقي ق
أهداف الرتبي ة اإلس المية ,أو حتقي ق بع ٍّ
ض منه ا ,وه ي رغ م تن وع أنواعه ا ,إال أهن ا تن درج مجيعه ا
حتت إطار الدين اإلسالمي وتنبع منه ,فهي قصة هادف ة ,مع ربة ع ن الك ون واإلنس ان واحلي اة م ن
خالل التصور اإلسالمي ِلم مجيعاً ,ومع كل ذلك فامله ارة يف انتقائه ا مب ا ي تالءم واملرحل ة العمري ة
ب أساس ي مه م لتحقي ق تل ك األه داف,
املقدمة إليها ,واملهارة أيضاً يف عرضها وتدريس ها ,مطل ٌ
أو حتقيق ٍّ
بعض منها.
أوجه الشبه واالختالف:
تتش ابه الدراس ة احلالي ة وه ذه الدراس ة يف :املرحل ة التعليمي ة ال يت تناولته ا ,كم ا تتش ابه يف
تناوِل ا ألس لوب القص ة ال ذي ه و أح د أس اليب الرس ول ﷺ .وختتل ف عنه ا يف :األه داف,
وامل نهج ,واألداة املس تخدمة ,وأيض اً يف ولي ة الدراس ة احلالي ة ألكث ر م ن أس لوب م ن أس اليب
الرسول ﷺ ,كما ختتلف الدراسة احلالية ابستطالعها للميدان الرتبوي.
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 -4دراسة علي الغامـدي (1430ه) بعنـوان :أسـاليب الرتبيـة العالجيـة ألخطـاء الطفـل يف
السنة النبوية وتطبيقاهتا.
ه دفت الدراس ة إىل :بي ان بع ض األس اليب النبوي ة يف معاجل ة أخط اء األطف ال م ع ع رض بع ض
النماذج التطبيقية اليت مارسها النيب ﷺ مع األطفال.
منهج الدراسة :استخدمت الدراسة املنهج الوصفي واملنهج االستنباطي.
أبرز نتائج الدراسة:
 ُّتعدد جوانب معاجلة أخطاء األطفال لتشمل اجلوانب التالية :العق دي ,التعب دي ,األخالق ي,
االجتماعي ,اجلسمي ,العقلي ,العاطفي والنفسي.
 أن معاجل ة أخط اء األطف ال مت ر بع دد م ن اخلط وات ,ه ي عل ى النح و الت ايل :حتدي د الس لوكاخل اطئ ,إيق اف الس لوك اخل اطئ ,التعري ف ابلس لوك اخل اطئ ,معاجل ة الس لوك اخل اطئ ,تعزي ز
السلوك اإلجيايب.
 أن أساليب معاجلة أخطاء األطفال تنوعت إىل عدة أساليب ,منها :التوجي ه املباش ر ,احل وار,البيان العملي ,التوبيخ ,الرتهيب ,تقدمي البديل الصحيح ,املالطفة ,الضرب.
 أن ه ذه األس اليب النبوي ة يف معاجل ة أخط اء األطف ال متث ل منوذج اً ترب وايً متك امالً حنت اج إىلتطبيقه يف واقعنا املعاصر.
أوجه الشبه واالختالف:
تتش ابه الدراس ة احلالي ة وه ذه الدراس ة يف :تناوِل ا لألس اليب النبوي ة ملعاجل ة أخط اء الطف ل.
وختتل ف عنه ا يف :األه داف ,وامل نهج ,واألداة املس تخدمة ,كم ا ختتل ف الدراس ة احلالي ة عنه ا يف
عدم اقتصارها على جانب معاجلة أخطاء الطف ل ,فالدراس ة احلالي ة اهتم ت بغ رس املب ادئ والق يم
وتنمي ة ق درات طف ل الروض ة وتوجيهه ا ,وختتل ف الدراس ة احلالي ة أيض اً ابس تطالعها واق ع معلم ة
الروضة يف امليدان الرتبوي.
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 -5دراســة حممــد العلــوي (1431ه) بعنــوان :خطــاب النــيب ﷺ للطفــل املســلم وتطبيقاتــه
الرتبوية.
ه دفت الدراس ة إىل :التع رف عل ى مع امل خط اب الن يب ﷺ للطف ل املس لم وبي ان كيفي ة توظي ف
خطاب النيب ﷺ للطفل املسلم تربوايً.
منهج الدراسة :استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي واملنهج االستنباطي.
أبرز نتائج الدراسة:
املوج ه م ن الن يب ﷺ إىل الطف ل املس لم ,وم ا
 أن اخلط اب النب وي للطف ل ه و ذل ك الك الم َّتضمنته السنة النبوية من قضااي تدور حول الطفل وبناء شخصيته.
 أن هن اك منهج اً ترب وايً متك امالً يف التعام ل م ع الطف ل ل ه مقاص ده وأس اليبه وتطبيقات ه تض َّمنهاملوجه إىل الطفل.
خطاب النيب ﷺ َّ
ب الرتبي ة املختلف ة :كاجلان ب العق دي,
 تن ُاول خط اب الن يب ﷺ َّاملوج ه إىل الطف ل جوان َ
والتعبدي ,واالجتماعي ,والتعليمي.
 تض ُّمن الس نة النبوي ة نصوص اً ص رحية للخط اب النب وي املوج ه إىل الطف ل ,فش كلت مبض امينهاأساليب لرتبية الطفل املسلم وتوجيه سلوكه.
قيماً و َ
أوجه الشبه واالختالف:
تتش ابه الدراس ة احلالي ة وه ذه الدراس ة يف :تناوِل ا ألس لوب اخلط اب النب وي للطف ل يف
اجملاالت اإلميانية والتعبدية ,واخللقية ,والنفسية ,والفكري ة .وختتل ف عنه ا يف :األه داف ,وامل نهج,
وأداة الدراس ة ,كم ا ختتل ف الدراس ة احلالي ة بتس ليط الض وء عل ى أس اليب الرس ول ﷺ القولي ة
والفعلي ة ومل تقتص ر عل ى خطاب ه ﷺ للطف ل ,وختتل ف أيض اً ابس تطالع الدراس ة احلالي ة لواق ع
امليدان الرتبوي.
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التعليق على الدراسات السابقة:
 -1يف حمور الدراسات اليت تناولت أساليب معلمة رايض األطفال:

 الغال ب عل ى ه ذه الدراس ات ه و تركيزه ا عل ى التع رف عل ى أس اليب معلم ة الروض ة ال يت
تستخدمها لرتبية الطفل ,ودرجة ممارستها ِلذه األساليب ,دون العناية ابألس اليب النبوي ة
الرتبوية على ٍّ
وجه ٍّ
خاص كما ابلدراسة احلالية.
 كل الدراسات يف هذا احملور عُنيت بدراسة واقع معلمة الروضة حتليالً وتقومياً.
 الدراس ات يف ه ذا احمل ور تتس م ِ
ابلق دم ,فكله ا من ذ أرب ع عش رة س نة ف أكثر م ن فري خ
إجرائها.
 أوجه االستفادة:
وقد استفادت الباحثة من دراسيت مضاوي الراش د (1419ه) ووف اء الف ريح (1423ه) يف
تصميم االستبانة ,وحتديد بنودها.

 -2يف حمور الدراسات اليت تناولت أساليب الرسول ﷺ يف معاملة الطفل:

 رك زت الدراس ات عل ى بي ان أس اليب الرس ول ﷺ يف التعام ل م ع الطف ل م ن جوان ب
متع ددة ,منه ا :اإلمياني ة ,واخللقي ة ,والنفس ية ,والفكري ة ,واجلوان ب العالجي ة ألخط اء
الطفل وعقابه ,واستخدام أسلوب القصة يف اإلسالم هبدف الرتبية.
 الغال ب عل ى دراس ات ه ذا احمل ور تناوِل ا للجان ب النظ ري م ن أس اليب الرس ول ﷺ ع دا
دراسة الشهري (1425ه) هي الوحيدة ذات اجلانب امليداين ,والذي طُبق عل ى معلم ي
املرحلة االبتدائية.
 كل الدراسات يف هذا احملور مل تستهدف أي منها معلمةَ الروضة.

 أوجه االستفادة:
واستفيد من بعض هذه الدراس ات يف اجلان ب النظ ري للدراس ة احلالي ة يف مبح ث األس اليب
النبوية يف معاملة الطفل؛ حيث أفادت دراسة طرابيشي (1429ه) الباحثة يف طريقة تقسيم هذا
املبح ث وتفريع ه إىل أس اليب متع ددة ,كم ا أف ادت دراس ة العل وي (1431ه) الباحث ة يف ج زء
تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل.
األساليب الفكرية اليت َ
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الفصل الثالث
منهجية الدراسة وإجراءاهتا
 :1-3منهج الدراسة

 :2-3جمتمع الدراسة
 :3-3عينة الدراسة
 :4-3أداة الدراسة
 :5-3أساليب املعاجلة اإلحصائية
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الفصل الثالث
منهجية الدراسة وإجراءاهتا
يتضمن هذا الفصل توضيحاً ملنهج الدراسة ,كما يتضمن توضيحاً جملتمع الدراسة ,ووصفاً
ألداِتا ,والتحقق من صدقها وثباِتا ,كما حيتوي توضيحاً لألساليب اإلحصائية املستخدمة يف
الدراسة.
 :1-3منهج الدراسة:
استخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي ,ويقصد به "ذلك النوع من البحوث الذي
يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع ,ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ,ويعرب عنها تعبرياً
كمياً وكيفياً ,فالتعبري الكيفي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها ,والتعبري الكمي يعطي وصفاً
رقمياً يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى".
(عبيدات1424,ه,ص)247

 :2-3جمتمع الدراسة:
يتكون جمتمع الدراسة من ( )28مشرفةً تربويةً ,و( )466مديرًة ملرحلة رايض األطفال
مبدينة الرايض.
جدول رقم ( )1-3بياانت توزيع املشرفات الرتبوايت لرايض األطفال مبدينة الرايض
مكتب اإلشراف

عدد املشرفات

مكتب الشمال

4

مكتب اجلنوب

3

مكتب الروايب

4

مكتب النهضة

3

مكتب الوسط

5

مكتب البديعة

3
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مكتب الغرب

2

مكتب الشفا

2

مكتب احلرس

2

إمجايل عدد املشرفات الرتبوايت ملرحلة رايض األطفال مبدينة الرايض

28

مركز النظم وتقنية املعلومات يف اإلدارة العامة للتعليم ابلرايض (1436ه).

جدول رقم ( )2-3بياانت عدد مديرات الروضات األهلية واحلكومية مبدينة الرايض
معلومات مديرات الروضات

الرقم

عدد الروضات احلكومية مبدينة الرايض

100

عدد الروضات األهلية مبدينة الرايض

366

عدد مديرات الروضات احلكومية مبدينة الرايض

100

عدد مديرات الروضات األهلية مبدينة الرايض

366

إمجايل عدد مديرات الروضات مبدينة الرايض

466

مركز النظم وتقنية املعلومات يف اإلدارة العامة للتعليم ابلرايض (1436ه).

 :3-3عينة الدراسة:
حص رت الباحث ة ع دد مجي ع مكات ب اإلش راف يف مدين ة ال رايض ,وع دد املش رفات الرتب وايت
ملرحلة رايض األطفال ,كما حصرت عدد مجيع مديرات الروضات احلكومية واألهلية مبدين ة ال رايض,
وذلك ابلتعاون مع مركز النظم وتقنية املعلومات يف اإلدارة العام ة للتعل يم ابل رايض م ن الع ام الدراس ي
(1437/1436ه).
ونظ راً إىل ص غر جمتم ع البح ث املتعل ق ابملش رفات الرتب وايت ملرحل ة رايض األطف ال فق د طبق ت
أداة الدراس ة عل ى كاف ة أف راد ه ذا اجملتم ع .فيم ا ض اختي ار عين ة عش وائية ممثل ة جملتم ع البح ث املتعل ق
مبديرات الروضات ,قوامها  238مديرًة ,وطبقت االستبانة كأداة جلمع املعلومات .وبعد عم ل مس ح
لع دد الروض ات وم ديراِتا يف مدين ة ال رايض ,ابلتع اون م ع مرك ز ال نظم وتقني ة املعلوم ات يف اإلدارة
العامة للتعليم ابلرايض ,فقد ض أخذ عينات عشوائية بنس بة  %30م ن ال ال رايض وجنوهب ا وغرهب ا
وشرقها ووسطها ,كما هي موضحة يف اجلدول التايل:
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جدول رقم ( )3-3عينة الدراسة (املديرات)
املنطقة

عدد املديرات

مشال الرايض

47

جنوب الرايض

50

شرق الرايض

63

غرب الرايض

40

وسط الرايض

38

اإلمجايل

238

 :1-3-3خصائص عينة الدراسة:
 :1-1-3-3عينة الدراسة حسب الوظيفة احلالية:
جدول رقم ( )4-3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الوظيفة احلالية
الوظيفة

التكرار

النسبة

مديرة

238

%89.5

مشرفة

28

%10.5

اجملموع

266

%100

شكل ( )1-3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الوظيفة احلالية
الوظيفة احلالية
%10.5

%89.5

مشرفة

مديرة
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يتضح من اجلدول ( )4-3والشكل ( ,)1-3أن  %89.5من أفراد العينة وظيفتهن
احلالية مديرة ,والبالغ عددهن ( )238مديرة ,وأن  %10.5منهن وظيفتهن احلالية مشرفة,
والبالغ عددهن ( )28مشرفة.

 :2-1-3-3عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي:

جدول رقم ( )5-3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي
املؤهل العلمي

التكرار

النسبة

دبلوم

24

%9

بكالوريوس

212

%79.7

ماجستري

21

%7.9

أخرى

9

%3.4

اجملموع

266

%100

شكل رقم ( )2-3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي
املؤهل العلمي
%3.4
%9.0

%7.9

%79.7

أخرى

ماجستير

بكالوريوس

دبلوم

يتضح من اجلدول ( )5-3والشكل ( )2-3أن حامالت مؤهل البكالوريوس ميثلن األغلبية
بنسبة  %79.7من أفراد العينة ,حيث بلغ عددهن ( ,)212بينما حامالت مؤهل الدبلوم
ميثلن نسبة  %9من أفراد العينة ,والبالغ عددهن ( ,)24وختلو هذه الفئة من املشرفات
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الرتبوايت ,وبنسبة مقاربة متثل حامالت مؤهل املاجستري  %7.9من أفراد العينة ,والبالغ
عددهن ( ,)21وتقع يف هذه الفئة أكثر املشرفات الرتبوايت ,وأن ذوات الدرجات العلمية
األخرى ميثلن  %3.4من أفراد العينة ,ويبلغ عددهن (.)9
 :3-1-3-3عينة الدراسة حسب سنوات اخلربة يف العمل:
جدول رقم ( )6-3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات اخلربة يف العمل
سنوات اخلربة

التكرار

النسبة ()%

أقل من  5سنوات

55

20.7

 – 5أقل من  10سنوات

90

33.8

 10سنوات فأكثر

121

45.5

اجملموع

266

100

شكل رقم ( )3-3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات اخلربة يف العمل
سنوات اخلربة يف العمل

140
120

121

100
90

80
60

55

40
20
0
أقل من  5سنوات

 – 5أقل من  10سنوات

 10سنوات فأكثر

يتضح من اجلدول ( )6-3والشكل ( )3-3أن  %45.5من أفراد العينة بلغت سنوات
خربِتن يف العمل  10سنوات فأكثر ,وميثلن تقريباً النصف من إمجايل أفراد العينة ,حيث بلغ

عددهن ( ,)121وأكثر هذه الفئة متثلها مديرات الروضات ,وأن  %33.8من أفراد العينة
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تراوحت سنوات خربِتن بني ( )10 – 5سنوات ,حيث بلغ عددهن ( ,)90وتقع أكثر
املشرفات الرتبوايت يف هذه الفئة ,وأن  %20.7من أفراد العينة بلغ عدد سنوات خربِتن أقل
من  5سنوات ,والبالغ عددهن (.)50
 :4-1-3-3عينة الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية يف جمال رايض األطفال:
جدول رقم ( )7-3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية يف جمال رايض األطفال

عدد الدورات

التكرار

النسبة ()%

أقل من  3دورات

82

30.8

 – 3أقل من  6دورات

80

30.1

 6دورات فأكثر

104

39.1

اجملموع

266

100

شكل رقم ( )4-3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية يف جمال رايض األطفال
عدد الدورات التدريبية يف جمال رايض األطفال

120
100
80

104
82

80

60
40
20
0
أقل من  3دورات

 – 3أقل من  6دورات

 6دورات فأكثر

يتضح من اجلدول ( )7-3والشكل ( )4-3أن  %39.1من أفراد العينة عدد دوراِتن التدريبية
يف جمال رايض األطفال  6دورات فأكثر ,والبالغ عددهن ( ,)104وأكثرية هذه الفئة متثلها مديرات
الروضات احلكومية واملشرفات الرتبوايت ,وأن  %30.8من أفراد العينة عدد دوراِتن أقل من 3
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دورات ,والبالغ عددهن ( ,)82ومتثل أغلبية هذه الفئة مديرات الروضات األهلية ,وأن %30.1
من أفراد العينة عدد دوراِتن يرتاوح بني ( )6– 3دورات ,والبالغ عددهن (.)80
وميكن الربط بني اجلداول ( )5-3و( )6-3و( )7-3لنتوصل إىل ما يلي:
 -1أن النسبة الغالبة من عينة الدراسة َم ن حيمل ن م ؤهالً علمي اً بدرج ة البك الوريوس ,ونس بة ال أبس
هبا ِمن حامالت درجة املاجستري ,كما يتضح أن النسبة مرتفع ة يف عين ة الدراس ة ل ذوات اخل ربة أكث ر
من ( )10سنوات ,مما يعطي للمعلومات الواردة يف الدراسة احلالية ثقالً وعمقاً إبذن هللا.
 -2أن الرب ع تقريب اً م ن عين ة الدراس ة ذوات خ ربة قليل ة يف وظيف ة امل ديرة ,ق د يع ود ذل ك إىل أن
الروض ات ال يت يعمل ن هب ا حديث ة اإلنش اء .حي ث إن َم ن مي ثلن ه ذه الفئ ة ه ن م ديرات الروض ات
األهلية ,اليت تفوق الروضات احلكومية عدداً مبدينة الرايض.
 -3قلة الدورات التدريبية يف جمال رايض األطفال لثلث عينة الدراسة ,وهذه الفئة ليست قصراً على
ذوات اخل ربة القليل ة ,ب ل إن م ن امل ديرات يف ه ذه الفئ ة َم ن بلغ ت خربِت ا ( )10س نوات .وق د يع ود
ذلك إىل قلة الدورات التدريبية اليت تعدها مكاتب اإلشراف الرتبوي ,أو عدم املساواة يف اختي ار م ن
يرتشح ِلذه الدورات.
 :4-3أداة الدراسة وإجراءاهتا:
 :1-4-3الصدق الظاهري لألداة:
للتعرف على مدى صدق أداة الدراسة يف قياس ما وضعت لقياسه ض عرضها على جمموعة من
احملكمني ,وعددهم ( )10حمكمني (ملحق رقم ,)2وض تعديل وإعادة صياغة بعض العبارات,
وحذف العبارات غري املهمة واملكررة ,وقد كان عدد العبارات يف احملور األول :واقع ممارسة معلمة
الروضة ألساليب النيب ﷺ (اإلميانية والتعبدية ,اخللقية ,النفسية ,الفكرية) )77( ,عبارة ,وض حذف
( )26عبارة بسبب التكرار ,وض تعديل ( )6عبارات .أما عدد العبارات يف احملور الثاين :املعوقات
اليت حتول دون ممارسة معلمة الروضة ألساليب النيب ﷺ يف معاملة الطفل )12( ,عبارة ,وض حذف
( )3عبارات ,وتعديل عبارتني .أما عدد العبارات يف احملور الثالث :مقرتحات لتفعيل ممارسة معلمة
الروضة لألساليب النبوية يف معاملة الطفل )10( ,عبارات ,ض حذف عبارتني ,وتعديل عبارة
واحدة.
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ويف ض وء آراء احملكم ني قام ت الباحث ة إبع داد أداة ه ذه الدراس ة بص ورِتا النهائي ة
(ملحق رقم ,)3حيث أصبحت عبارات احملور األول :واقع ممارسة معلمة الروضة ألس اليب الن يب ﷺ
(اإلمياني ة والتعبدي ة ,اخللقي ة ,النفس ية ,الفكري ة) )51( ,عب ارة .وعب ارات احمل ور الث اين :املعوق ات ال يت
حتول دون ممارسة معلمة الروضة ألساليب النيب ﷺ يف معاملة الطفل )9( ,عبارات ,وعب ارات احمل ور
الثالث :مقرتحات لتفعيل ممارسة معلمة الروضة لألساليب النبوية يف معاملة الطفل )8( ,عبارات.
 :2-4-3صــدق االتســاق الــداخلي ل ــألداة :بع د التأك د م ن الص دق الظ اهري ألداة الدراس ة
قامت الباحثة بتطبيقها مي دانياً ,وللتأك د م ن متاس ك العب ارات ابلدرج ة الكلي ة للمح ور ال ذي تنتم ي
إلي ه قام ت الباحث ة بقي اس ص دق االتس اق ال داخلي لالس تبانة م ن خ الل بي اانت اس تجاابت أف راد
الدراس ة ,وذل ك حبس اب مع امالت ارتب اط بريس ون ب ني ك ل عب ارة م ن عب ارات احمل ور والدرج ة الكلي ة
للمحور الذي تنتمي إليه.
جدول رقم( )8-3معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات احملور ابلدرجة الكلية للمحور
الذي تنتمي إليه
معامل الثبات
م

احملور

األول

احملور

األول

احملور

األول

احملور

األول

1

(أوالً)

**0.452

(اثنياً)

(اثلثاً)

(رابعاً)

الثالث

**0.694

**0.550

2

**0.597

**0.781

**0.733

**0.747

**0.682

**0.593

3

**0.699

**0.703

**0.747

**0.662

**0.772

**0.730

4

**0.736

**0.805

**0.782

**0.780

**0.757

**0.758

5

**0.559

**0.791

**0.757

**0.744

**0.732

**0.699

6

**0.731

**0.714

**0.632

**0.785

**0.789

**0.698

7

**0.787

**0.620

**0.767

**0.845

**0.592

**0.636

8

**0.694

**0.800

**0.657

**0.738

**0.677

**0.675

9

**0.801

**0.773

**0.666

**0.810

**0.694

10

**0.763

**0.759

**0.815

11

**0.722

**0.780

**0.823

**0.813

**0.852

12

**0.586

**0.645
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**0.740

احملور الثاين

احملور

معامل الثبات
م
13

احملور

األول

(أوالً)

احملور

األول

(اثنياً)

احملور

األول

(اثلثاً)

**0.736

14

**0.580

15

**0.795

16

**0.628

17

**0.648

18

**0.570

احملور

األول

(رابعاً)

احملور

احملور الثاين

الثالث

**0.736

(**) دالة عند 0.01

يتضح من اجلدول رقم ( )8-3أن مجيع معامالت االرتباط دالة إحصائياً عند مستوى
( ,)0.01مما يشري إىل أن مجيع عبارات االستبانة تتمتع بدرجة صدق عالية ,ويؤكد قوة االرتباط
الداخلي بني مجيع عبارات االستبانة وحماورها.
 :3-4-3ثبات أداة الدراسة :لقياس مدى ثبات أداة الدراسة استخدمت الباحثة (معامل ألفا
كرونباخ) ) )Alpha Cronbach'sللتأكد من ثبات أداة الدراسة ,ويوضح اجلدول رقم (-3
 )9قيمة معامل الثبات لكل جزء من أجزاء االستبانة.
اجلدول رقم ( )9-3قيم معامالت الثبات لكل حمور من حماور االستبانة
حماور املقياس

معامل الثبات

ممارسة معلمة الروضة لألساليب النبوية اإلميانية والتعبدية

0.886

ممارسة املعلمة لألساليب النبوية اخللقية

0.876

ممارسة املعلمة لألساليب النبوية النفسية

0.930

ممارسة املعلمة لألساليب النبوية الفكرية

0.944

واقع ممارسة معلمة الروضة ألساليب النيب ﷺ (اإلميانية والتعبدية ,اخللقية ,النفسية, ,
الفكرية) يف معاملة الطفل

0.968

املعوقات اليت حتول دون ممارسة معلمة الروضة ألساليب النيب ﷺ يف معاملة الطفل

0.876

مقرتحات لتفعيل ممارسة معلمة الروضة لألساليب النبوية يف معاملة الطفل

0.798
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0.958

كامل االستبانة

ويتضح من اجلدول رقم ( )9-3أن قيم معامالت الثبات مرتفعة ,حيث بلغت (,)0.958
وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات؛ مما يشري إىل ثبات وصدق النتائج اليت
ميكن أن تسفر عنها أداة الدراسة.

 :4-4-3كيفية إجراءات الدراسة ,وتشمل ما يلي:
 :1-4-4-3طريقة مجع املعلومات:

قامت الباحثة بتوزيع االستبانة على مكاتب اإلشراف والروضات األهلية واحلكومية حىت تصل
إىل العدد املطلوب ,وحثت الباحثة اجمليبات من أفراد العينة على حتري الدقة واملوضوعية يف اإلجابة,
كما شرحت ِلن الباحثة آلية اإلجابة على االستبانة ,ووضعت منوذجاً لذلك ,مع التأكد عند
مجعها من أن اجمليبات قد استوفني كل عبارات االستبانة ابإلجابة ,بعد ذلك قامت الباحثة معها
وفرزها.
 :2-4-4-3طريقة حتليل املعلومات واملعاجلة اإلحصائية:
قامت الباحثة إبحصاء وفرز االستباانت العائدة من عينة الدراسة من أجل التأكد من
صالحيتها للتحليل اإلحصائي؛ حيث كانت مجيع االستباانت كاملة ومل يُستبعد منها أي استبانة.
وض معاجلتها إحصائياً وحتليلها حتليالً كمياً ابستخدام أساليب اإلحصاء الوصفية والكمية ,وذلك يف
أحد املراكز املتخصصة يف التحليل اإلحصائي عن طريق برانمج  spssاإلحصائي.
 :5-3أساليب املعاجلة اإلحصائية:
استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية يف حتليل بياانت الدراسة ,وهي:
 .1معامل ألفا كرونباخ ( )Alpha Cronbachحلساب معامل ثبات احملاور املختلفة ألداة
الدراسة.
 .2معامل ارتباط بريسون ( )Pearson's Correlation Co-efficientحلساب مدى
االتساق الداخلي ألداة الدراسة.
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 .3التكرارات والنسبة املئوية لوصف أفراد الدراسة.
 .4املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملعرفة اجتاهات استجاابت أفراد العينة على عبارات
االستبانة.
 .5طريقة حساب املقياس (اخلماسي):
( 5أكرب قيمة للمقياس) – ( 1أصغر قيمة للمقياس) = 4
0.80 = 5/4
1.80 = 1+0.80
2.60 = 0.80+1.80
3.40 = 0.80+2.60
4.20 = 0.80+3.40
5 = 0.80+4.20
جدول رقم ( )10-3فئات حساب املقياس اخلماسي
املتوسط

درجة املمارسة

5 – 4.21

عالية جداً

4.20 – 3.41

عالية

3.40 – 2.61

متوسطة

2.60 – 1.81

قليلة

1.80 – 1

قليلة جداً

 .6طريقة حساب املقياس (الرابعي):
( 4أكرب قيمة للمقياس) – ( 1أصغر قيمة للمقياس) = 3
0.75 = 3/4
1.75 = 1+0.75
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2.50 = 0.75+1.75
3.25 = 0.75+2.50
4 = 0.75+3.25
جدول رقم ( )11-3فئات حساب املقياس الرابعي
املتوسط

درجة املوافقة

درجة األمهية

4 – 3.25

أوافق بشدة

مهم جداً

3.25 – 2.51

أوافق

مهم

2.50 – 1.76
1.75 – 1

أوافق إىل ٍّ
حد ما

مهم إىل ٍّ
حد ما

ال أوافق

غري مهم
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الفصل الرابع
حتليل املعلومات وتفسريها
 :1-4إجابة السؤال األول
 :2-4إجابة السؤال الثاين
 :3-4إجابة السؤال الثالث
 :4-4إجابة السؤال الرابع
 :5-4إجابة السؤال اخلامس
 :6-4إجابة السؤال السادس
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الفصل الرابع
حتليل املعلومات وتفسريها
هدفت الدراسة احلالية إىل معرفة واقع ممارسة معلمة رايض األطفال ألساليب النيب ﷺ يف
معاملة الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايتِ ,
ومن َمثَّ معرفة أهم املعوقات اليت
حتول دون ممارسة املعلمة لتلك األساليب يف تربية الطفل ,واخلروج بعدة مقرتحات تسهم –
مبشيئة هللا -يف تفعيل ممارسة معلمة رايض األطفال لألساليب النبوية يف معاملة الطفل ,وقد
سعت الدراسة إىل حتقيق تلك األهداف من خالل اإلجابة عن أسئلتها .وفيما يلي عرض
تفصيلي للنتائج اليت أسفرت عنها أسئلة الدراسة:
 :1-4إجابة السؤال األول :ما واقع ممارسة معلمة رايض األطفال لألساليب اإلميانية
تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات
والتعبدية اليت َ
الرتبوايت؟

تعام َل هبا
للتعرف على واقع ممارسة معلمة رايض األطفال لألساليب اإلميانية والتعبدية اليت َ

النيب ﷺ مع الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت ,ض حساب التكرارات
والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب الستجاابت أفراد عينة
الدراسة على عبارات اجلزء األول من احملور األول الذي بعنوان :واقع ممارسة معلمة رايض
تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل من وجهة نظر
األطفال لألساليب اإلميانية والتعبدية اليت َ
املديرات واملشرفات الرتبوايت ,وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل:
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جدول رقم ()1-4
استجاابت أفراد العينة على عبارات اجلزء األول من احملور األول :واقع ممارسة معلمة رايض األطفال
تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات
لألساليب اإلميانية والتعبدية اليت َ
الرتبوايت

درجة ممارسة املعلمة لألساليب النبوية
م

عالية

العبارة

جداً

تلقن املعلمة الطفل املسائل ك
1

حممد نبيي ,اإلسالم ديين,

4

الطفل من خالل تعريف

تشعر الطفل أن هللا سبحانه

188

70.7 %

ك

150

25.2

3.4

0

0

69

9

0

0

25.9

3.4

0

0

80

35

1

0

56.4 %

30.1

13.2

0.4

0

ترسخ حمبة الرسول ﷺ

ك

119

102

35

9

1

وآل بيته يف قلب الطفل من
خالل ذكر مواقف من

44.7 %

تردد املعلمة مع األطفال

ك

واألحاديث النبوية املتعلقة

76.3 %

بعض سور القرآن الكرمي
ابإلميان واألخالق.

203

38.3

13.2

3.4

0.4

47

13

2

1

17.7

4.9

136

0.8

املعياري

0

وتعاىل يراه يف كل حني.

سريته العطرة.

5

71.4 %

تنمي حمبة هللا تعاىل يف نفس ك
الطفل بنعم هللا عليه.

3

67

9

0

جداً

اخلاصة ابلعقيدة (هللا ريب,
أركان اإلميان.)...,

2

190

عالية

متوسطة

قليلة

قليلة

املتوسط

االخراف

الرتتيب

0.4

4.68

4.67

4.42

4.24

4.69

0.535

0.537

0.729

0.833

0.636

2

3

4

5

1

درجة ممارسة املعلمة لألساليب النبوية
م

العبارة
تدرب املعلمة الطفل على

6

الوضوء من خالل حماكاهتا

ك

127

47.7 %

تؤدي املعلمة الصالة أمام

ك

األطفال بشكل مستمر

50

أثناء ممارستهم لألنشطة

18.8 %

تراتد املعلمة مع األطفال

ك

(صالة النافلة مثالً).
مصلى الروضة (إن مل يكن
8

جداً

أوالً مث التطبيق وتبني هلم
احلكمة منه.

7

عالية

هناك مصلى توفر بعض
السجادات للصالة يف

46

17.3 %

عالية

متوسطة

قليلة

84

40

12

قليلة
جداً

31.6

15

4.5

67

91

37

21

25.2

34.2

13.9

7.9

71

89

30

30

26.7

33.5

املعياري

3
1.1

11.3

املتوسط

االخراف

الرتتيب

11.3

4.20

3.33

3.27

0.934

1.16

1.20

6

10

11

الصف).

ِ
تبني لألطفال فضل الصوم
9

وحكمته وتشجعهم على
الصيام ولو لساعات.

10

11

ِ
تبني لألطفال فضل احلج
وحكمته وتشوقهم ألدائه.
ِ
تبني لألطفال فضل الزكاة
والصدقة وحتثهم عليها.

ك

64

24.1 %

ك

113

42.1 %

ك

118

44.4 %

71

87

22

22

26.7

32.7

8.3

8.3

83

53

12

6

31.2

19.9

4.5

2.3

87

51

7

3

32.7

19.2

2.6

1.1

3.50

4.06

4.17

املتوسط احلسايب العام =  , 4.11االخراف املعياري العام = 0.621
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1.18

1.002

0.904

9

8

7

يتضح من اجلدول ( )1-4أن أفراد العينة يرين أن درجة ممارسة املعلمة لألساليب النبوية
اإلميانية والتعبدية يف معاملة الطفل عالية ,مبتوسط ( 4.11من  )5,00يقع يف الفئة الثانية من
فئات املقياس اخلماسي ( ,)4.20 – 3.41وهذه الفئة تشري إىل خيار (بدرجة عالية) على
أداة الدراسة.
ومن خالل النتائج يتضح أن هناك تفاوفً يف استجابة أفراد العينة حول واقع ممارسة معلمة
تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل ,حيث تراوحت
رايض األطفال لألساليب اإلميانية والتعبدية اليت َ

تعام َل هبا النيب ﷺ
متوسطات ممارسة معلمة رايض األطفال لألساليب اإلميانية والتعبدية اليت َ
مع الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت بني ( 3,27و  ,)4,69وهي
متوسطات تقع يف الفئات الثالث من املقياس اخلماسي ,وتشري إىل (بدرجة متوسطة -بدرجة
عالية -بدرجة عالية جداً) على أداة الدراسة .حيث يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة
أج ْ َ بدرجة عالية جداً على مخس من ممارسات معلمة رايض األطفال لألساليب اإلميانية
تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل ,تتمثل يف العبارات ( )4 ,3 ,2 ,1 ,5اليت ض
والتعبدية اليت َ
ترتيبها تنازلياً حسب درجة ممارسة املعلمة من وجهة نظر أفراد العينة:
 .1جاءت العبارة رقم ( )5وهي "تُردد املعلمة مع األطفال بعض سور القرآن الكرمي واألحاديث
النبوية املتعلقة ابإلميان واألخالق" ابملرتبة األوىل من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية جداً
من وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط حسايب بلغ ( 4.69من  .)5وهذا مؤشر واضح على عمق
إدراك املعلمات ألمهية إحاطة طفل الروضة خالل يومه الدراسي لايت القرآن الكرمي
واألحاديث الشريفة املتعلقة مبجايل اإلميان واألخالق على وجه اخلصوص ,واليت من شأهنا
إبذن هللا ربط قلب الطفل ابهلل تعاىل منذ الصغر وتنشئته على اخللق الرفيع.
 .2جاءت العبارة رقم ( )1وهي "تلقن املعلمة الطفل املسائل اخلاصة ابلعقيدة (هللا ريب ,حممد
نبيي ,اإلسالم ديين ,أركان اإلميان ")...,ابملرتبة الثانية من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية
جداً من وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط حسايب بلغ ( .)4.68وهذا دليل على حرص معلمات
رايض األطفال على ترسيخ العقيدة السليمة يف نفس الطفل ,وصيانة فطرته النقية من أن
تشوهبا شائبة .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (العلوي 1431ه) اليت أشارت إىل أن اخلطاب
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النبوي املوجه إىل الطفل قد تناول جوانب الرتبية املختلفة كاجلانب العقدي والتعبدي,
واالجتماعي ,والتعليمي.
 .3جاءت العبارة رقم ( )2وهي "تنمي حمبة هللا تعاىل يف نفس الطفل من خالل تعريف الطفل
بنعم هللا عليه" ابملرتبة الثالثة من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية جداً من وجهة نظر أفراد
العينة مبتوسط حسايب بلغ ( .)4.67هذه النتيجة تؤكد اهتمام املعلمات بربط روح الطفل
خبالقه ,من خالل تبصرته بنعمه عليه ,فيكرب ممتناً شاكراً وحمباً هلل سبحانه وتعاىل ,راعياً ِلذه
النعم ومقدراً ِلا.

 .4جاءت العبارة رقم ( )3وهي " تشعر الطفل أن هللا سبحانه وتعاىل يراه يف كل حني" ابملرتبة
الرابعة من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية جداً من وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط حسايب
بلغ ( .)4.42إن يف ممارسة املعلمات ِلذا األسلوب هبذا املعدل العايل جداً دليالً على
حرصهن أن يربني يف نفس الطفل الرقابة الذاتية يف وقت مبكر ,فيكون الصغري مراقباً هلل تعاىل
يف حركاته وسكناته إبذن هللا فيما بعد .وتتفق هذه النتيجة ودراسة العلوي (1431ه) اليت
املوجه من النيب ﷺ إىل الطفل املسلم وما
جاء فيها أن اخلطاب النبوي للطفل هو الكالم َّ
تضمنته السنة النبوية من قضااي تدور حول الطفل وبناء شخصيته.
 .5جاءت العبارة رقم ( )4وهي "تُرسخ حمبة الرسول ﷺ وآل بيته يف قلب الطفل من خالل ذكر
مواقف من سريته العطرة" ابملرتبة اخلامسة من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية جداً من
وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط حسايب بلغ ( .)4.24هبذه املمارسة العالية جداً تؤكد املعلمات
تعرفه على سريته وآل بيته ,فينشأ
حرصهن على جعل املصطفى ﷺ قدوًة للطفل ,من خالل ُّ
احلب يف قلبه جتاه شخص النيب ﷺ ,فهو ليس بغريب عنه ,فقد أصبح يعرف معلومات عنه
وعن أسرته وعن مواقفه ونبله ﷺ ,فيكون بذلك حاضراً يف خميلة الطفل كقدوة وأسوة حسنة.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة مضاوي الراشد (1419ه) اليت بيَّنت أن أبرز املضامني الكامنة
خلف مفهوم القدوة اليت تراها معلمات رايض األطفال مهمة جداً بنسبة  %90هي :االقتداء
ابألنبياء عليهم السالم ,وحيوية القدوة يف مرحلة الطفولة ,واملثال احلسن للمقتدى به يف مواقفه
واجتاهاته وسلوكه ,وأمهية القدوة كمنهج عالجي للسلوكيات غري املرغوبة.
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كما يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة يرين أن معلمة الروضة متارس أربعة من
تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل بدرجة عالية ,أبرزها تتمثل يف
األساليب اإلميانية والتعبدية اليت َ
العبارات ( )9 ,10 ,11 ,6اليت ض ترتيبها تنازلياً حسب درجة ممارسة املعلمة من وجهة نظر
أفراد العينة:
 .1جاءت العبارة رقم ( )6وهي "تدرب املعلمة الطفل على الوضوء من خالل حماكاِتا أوالً ,مث
التطبيقِ ,
وتبني ِلم احلكمة منه" ابملرتبة األوىل من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية من وجهة
نظر أفراد العينة مبتوسط حسايب بلغ ( .)4.20هذه النتيجة مل ِ
أتت عالية جداً نظراً إىل ارتباط

موضوع الوضوء بوحدة املاء أو وحدة األيدي ,وبعض الروضات تكرر املوضوع يف الوحدتني إال
أن ذلك فيما يبدو من النتيجة ليس الغالب ,فأكثر الروضات ال تكرره مرتني على الطفل .على
الرغم من أن الطفل حيب تكرار املعلومات؛ ألن ذلك يشعره ابلثقة يف نفسه كونه يعرف ما يُطرح
عليه ,كما أن للتكرار فائدة ترسيخ املفهوم يف عقل الطفل ,كما أن ليس كل األطفال مبستوى
واحد من اإلدراك ,فمنهم من حيتاج إىل إعادة املعلومات عليه .ومن النتيجة حول العبارة ميكن
القول إن معلمات الروضة يقدمن املفهوم كيفياً إبتقان واهتمام كبري حني طرحه على الطفل ,من
خالل احملاكاة أوالً ,مث التطبيق.

 .2جاءت العبارة رقم ( )11وهي "تُبني لألطفال فضل الزكاة والصدقة وحتثُّهم عليها" ابملرتبة الثانية
من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية من وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط حسايب بلغ
( .)4.17تُظهر النتيجة عناية معلمات الروضة أبمر الصدقة والزكاة ,وتربية الطفل على الشعور
ابآلخرين واملبادرة ملساعدِتم لوجه هللا تعاىل ,ولرمبا مل ِ
أتت هذه النتيجة عالية جداً حلصر هذا
املفهوم يف برانمج عطاء أو وحدة األيدي ,إال أن مفهوم الصدقة ابإلمكان تكراره أيضاً يف
وحدة امللبس ووحدة الغذاء.
 .3جاءت العبارة رقم ( )10وهي "تُبني لألطفال فضل احلج وحكمته ,وتُشوقهم ألدائه" ابملرتبة
الثالثة من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية من وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط حسايب بلغ
( .)4.06من خالل هذه النتيجة يتضح تفعيل املعلمات ِلذا املفهوم وترغيبهم فيه أبسلوب
التشويق ,وذلك من خالل وحدة احلج اليت دائماً ما تكون يف أواخر شهر ذي القعدة.
140

 .4جاءت العبارة رقم ( )9وهي "تُبني لألطفال فضل الصوم وحكمته ,وتشجعهم على الصيام ولو
لساعات" ابملرتبة الرابعة من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية من وجهة نظر أفراد العينة
مبتوسط حسايب بلغ ( .)3.50أتيت هذه النتيجة يف املرتبة األخرية يف ترتيب فئة الدرجة العالية,
وذلك نظراً إىل عدم وجود مفهوم رمضان أو الصيام بشكل عام يف منهج رايض األطفال.
ورغم ذلك فإن ممارسة املعلمات ألسلوب التشجيع على الصيام وتبيانه لألطفال تعترب جيدة.
إال أن بعض املعلمات يتجاهلنه لعدم إدراجه يف املنهج؛ ألن العام الدراسي ال يتخلله رمضان
يف السنوات املاضية .إال أنه ميكن استغالل يوم عاشوراء أو يوم عرفة يف وحدة احلج إلعطاء
ٍّ
لساعة أو ساعتني يف اليوم.
األطفال نبذةً عن الصيام ,وحثهم عليه ولو
كما يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة يرين أن معلمة الروضة متارس أثنني من
تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل بدرجة متوسطة ,أبرزها تتمثل
األساليب اإلميانية والتعبدية اليت َ
يف العبارتني ( )8 ,7اللتني ض ترتيبهما تنازلياً حسب درجة ممارسة املعلمة من وجهة نظر أفراد
العينة:
 .1جاءت العبارة رقم ( )7وهي "تؤدي املعلمة الصالة أمام األطفال بشكل مستمر أثناء ممارستهم
لألنشطة (صالة النافلة مثالً)" ابملرتبة األوىل من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة متوسطة من
وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط حسايب بلغ ( .)3.33تُظهر هذه النتيجة اهتماماً متوسطاً من
قبل معلمات الروضة أبن يرى الطفل مشهد الصالة أمامه يومياً أو حىت شبه يومي .والصالة
أمرها عظيم يف اإلسالم ,وكميتها يف يوم املسلم ال تساويها عبادة أخرى ,فال ميكن إمهال
مشاهدة الطفل ألدائها يف كل مكان ,ال حصراً على البيت واملسجد فحسب .وسنوات الطفل
السبع قبل األمر ابلصالة إمنا هي سنوات املالحظة احلرة لبيئته وما يدور فيها ,فمن اجلميل أن
يرى معلمته مقيمةً لصالة الظهر أمام انظريه ,أو صالة الضحى ,وال يستوجب ذلك أن يكون
يومياً أمام الطفل ,إمنا مرتني يف األسبوع؛ فيكون ذلك مرسخاً يف فكره أمهية الصالة وكيفيتها.
وتتفق هذه النتيجة ودراسة مضاوي الراشد (1419ه) اليت جاء فيها أن من بني أبرز املعوقات
اليت حتول دون ممارسة معلمات رايض األطفال ملضامني مفهوم القدوة ممارسةً إجيابية هو
االعتقاد ابملضمون النظري للقدوة دون جتسيده يف سلوكيات اقتدائية.
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 .2جاءت العبارة رقم ( )8وهي "ترفد املعلمة مع األطفال مصلَّى الروضة (إن مل يكن هناك مصلى
توفر بعض السجادات للصالة يف الصف)" ابملرتبة الثانية من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة
متوسطة من وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط حسايب بلغ ( .)3.27تدل النتيجة على أن اهتمام
املعلمات بتكوين أُلفة نفسية بني الطفل والصالة ليست ابلشكل املطلوب ,فأكثر الروضات ال
توجد هبا مصليات على الرغم من ضرورِتا ,عوضاً عن ذلك ميكن توفري سجادة للصالة يف
ركن األسرة بشكل دائم ,إال أن هذا أيضاً من خالل النتيجة اليت تدل على أنه ال يوفر
ابلشكل املطلوب من قبل املعلمة أو إدارة الروضة .فمن املهم استغالل حب الطفل للعب
ومتثيل األدوار يف ركن األسرة بتجهيزه مبا يُرغب يف تربيته عليه ,وذلك ابلعناية بوضع سجادة
مجيلة املنظر ,زاهية األلوان ونظيفة يف ركن األسرة ,وإضافة رداء الصالة للبنات ,والذي جيب أن
يكون نظيفاً على الدوام ,وذا ألو ٍّان مشرقة؛ جلذب األطفال وترغيبهم .مع االعتناء بتخصيص
ٍّ
رف ِلذه األغراض يف الركن إظهاراً ألمهيتها والعناية هبا.
املوضحة أعاله ,جند :أن أبرز األساليب النبوية اإلميانية والتعبدية الذي
من خالل النتائج َّ
متارسه معلمة الروضة يف معاملة الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت بدرجة
عالية جداً ,يتمثل يف "تُردد املعلمة مع األطفال بعض سور القرآن الكرمي واألحاديث النبوية
املتعلقة ابإلميان واألخالق" مبتوسط حسايب بلغ ( 4.69من  )5الذي يقع يف الدرجة العالية
جداً.
وأن أبرز األساليب النبوية اإلميانية والتعبدية الذي انل أقل متوسط حسايب من حيث
ممارسة املعلمة له من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت ,يتمثل يف "ترفد املعلمة مع
األطفال مصلى الروضة (إن مل يكن هناك مصلًّى توفر بعض السجادات للصالة يف الصف)"
مبتوسط حسايب بلغ ( )3.27الذي يقع يف الدرجة املتوسطة.
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 :2-4إجابة السؤال الثاين :ما واقع ممارسة معلمة رايض األطفال لألساليب اخللقية اليت
تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت؟
َ
تعام َل هبا النيب ﷺ
للتعرف على واقع ممارسة معلمة رايض األطفال لألساليب اخللقية اليت َ

مع الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت ,ض حساب التكرارات والنسب املئوية
واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب الستجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات
اجلزء الثاين من احملور األول الذي بعنوان :واقع ممارسة معلمة رايض األطفال لألساليب اخللقية
تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت ,وجاءت
اليت َ
النتائج كما يوضحها اجلدول التايل:
جدول رقم ()2-4
استجاابت أفراد العينة على عبارات اجلزء الثاين من احملور األول :واقع ممارسة معلمة رايض األطفال
تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت
لألساليب اخللقية اليت َ

درجة ممارسة املعلمة لألساليب النبوية
م

1

2

عالية

العبارة
توجه املعلمة الطفل إىل

جداً
ك

219

آداب الطعام يف اإلسالم.

82.3 %

تعود املعلمة الطفل الصدق

170

ك

قليلة

عالية

متوسطة

قليلة

42

5

0

0

15.8

1.9

0

0

73

20

3

0

جداً

يف القول من خالل تذكريه
ببعض األحاديث املتعلقة

63.9 %

27.4

7.5

1.1

املتوسط

0

4.80

4.54

االخراف
املعياري

0.442

0.684

الرتتيب

1

6

ابلصدق.

3

أتمتن املعلمة الطفل على

أشياء بسيطة يردها هناية اليوم
الدراسي أو اليوم التايل.

ك

109

41 %

79

55

12

11

29.7

20.7

4.5

4.1
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3.99

1.08

9

درجة ممارسة املعلمة لألساليب النبوية
م

العبارة
تشكر املعلمة الطفل حني

4

عالية
جداً
ك

178

عالية

متوسطة

قليلة

64

21

3

قليلة
جداً

يف الروضة (من قوانني أو

66.9 %

24.1

7.9

املعياري

0

يلتزم مبا يتفق عليه مع أقرانه
1.1

املتوسط

االخراف

الرتتيب

0

4.57

0.688

4

عهود وغري ذلك).

5
6
7

حتث املعلمة الطفل على

التسامح يف مواقف اخلصومة
بينه وبني أقرانه.

64.3 %

تذكِر املعلمة الطفل ابالهتمام ك

201

بنظافة امللبس واجلسم.

75.6 %

توكل أمر نظافة الصف

152

جملموعة من األطفال بشكل
دوري وتساعدهم يف ذلك.
تتعامل املعلمة مع الطفل

8

ك

171

ك

57.1 %
ك

167

82

13

0

0

30.8

4.9

0

0

58

7

0

0

21.8

2.6

0

0

80

30

2

2

30.1

11.3

0.8

0.8

81

17

1

0

أبسلوب القدوة الصاحلة
وتراعي ذلك يف أقواهلا

62.8 %

30.5

6.4

0.4

0

4.59

4.73

4.42

4.56

0.583

0.501

0.779

0.631

3

2

7

5

وأفعاهلا ومظهرها.

9

تستخدم املعلمة ال َقصص
القرآين والنبوي إلكساب
األطفال القيم.

ك

125

47 %

96

39

4

2

36.1

14.7

1.5

0.8

4.27

0.821

8

املتوسط احلسايب العام =  , 4.49االخراف املعياري العام = 0.505

من النتائج الواردة يف اجلدول ( )2-4يتضح أن أفراد العينة يرين أن درجة ممارسة املعلمة
لألساليب النبوية اخللقية يف معاملة الطفل عالية جداً مبتوسط ( 4,49من  ,)5,00وهو
متوسط يقع يف الفئة اخلامسة من فئات املقياس اخلماسي ( ,)5 -4,20وهي الفئة اليت تشري
إىل خيار (بدرجة عالية جداً) على أداة الدراسة.
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ومن خالل النتائج يتضح أن هناك اتفاقاً يف الغالب يف استجابة أفراد العينة حول واقع
تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل ,حيث
ممارسة معلمة رايض األطفال لألساليب اخللقية اليت َ
تعام َل هبا النيب ﷺ مع
تراوحت متوسطات ممارسة معلمة رايض األطفال لألساليب اخللقية اليت َ
الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت بني ( 3,99و  ,)4,80وهي متوسطات
تقع يف الفئتني من املقياس اخلماسي ,وتشري إىل (بدرجة عالية -بدرجة عالية جداً) على أداة
الدراسة .مما يوضح اتفاقاً غالباً يف إجابة أفراد العينة حول واقع ممارسة معلمة رايض األطفال
تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات
لألساليب اخللقية اليت َ
الرتبوايت .حيث يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة أج بدرجة عالية جداً على ٍّ
مثان من
َْ
تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل ,تتمثل يف
ممارسات معلمة رايض األطفال لألساليب اخللقية اليت َ
العبارات ( )9 ,7 ,2 ,8 ,4 ,5 ,6 ,1اليت ض ترتيبها تنازلياً حسب درجة ممارسة املعلمة من
وجهة نظر أفراد العينة:
 .1جاءت العبارة رقم ( )1وهي "تُ ِ
وجه املعلمة الطفل إىل آداب الطعام يف اإلسالم" ابملرتبة األوىل
من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية جداً من وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط حسايب بلغ
(.)4.80
 .2جاءت العبارة رقم ( )6وهي "تذكر املعلمة الطفل ابالهتمام بنظافة امللبس واجلسم" ابملرتبة
الثانية من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية جداً من وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط حسايب
بلغ (.)4.73
من خالل العبارتني السابقتني يظهر احلرص الشديد من قبل املعلمات على أن يلتزم الطفل
ابألخالق اإلسالمية والقيم الذاتية العالية ,فال تقبل املعلمة الفوضى على مائدة الطعام ,كما
تُ ِ
وجه الطفل إىل االلتزام ابآلداب اإلسالمية ,وتذكِره على الدوام ابلعناية مبظهره وهندامه .وهذه
النتيجة موافقة لنتائج دراسة آمنة بنجر (1419ه) يف أن :من ِضمن أهم القيم الذاتية اليت
ميكن إكساهبا لألطفال آداب الطعام والنظافة.
ث املعلمة الطفل على التسامح يف مواقف اخلصومة بينه وبني
 .3جاءت العبارة رقم ( )5وهي " َحت ُّ
أقرانه" ابملرتبة الثالثة من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية جداً من وجهة نظر أفراد العينة
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مبتوسط حسايب بلغ ( .)4.59وتدل النتيجة على عناية معلمات رايض األطفال أبن ينشأ
الطفل على ُخلق التسامح من خالل حثِه عليه ,وتربيته على سالمة الصدر وخلوه من
األحقاد ,وتعويده الصفح عن اآلخرين و َغ ْفر زالِتم.
 .4جاءت العبارة رقم ( )4وهي "تشكر املعلمة الطفل حني يلتزم مبا يتفق عليه مع أقرانه يف
الروضة (من قوانني أو عهود وغري ذلك)" ابملرتبة الرابعة من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة
عالية جداً من وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط حسايب بلغ ( .)4.57دلت النتيجة على تقدير

معلمات الروضة خلُلق الوفاء ابلعهد واهتمامهن الكبري بغرسه يف شخصية الطفل من خالل
الثناء عليه ,وشكره على ذلك يف املواقف املختلفة.

 .5جاءت العبارة رقم ( )8وهي "تتعامل املعلمة مع الطفل أبسلوب القدوة الصاحلة وتراعي ذلك
يف أقواِلا وأفعاِلا ومظهرها" ابملرتبة اخلامسة من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية جداً من
وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط حسايب بلغ ( .)4.56وهذا إمنا يدل على إدراكهن ملكانتهن يف
عني الطفل ,وأهنن حمط األنظار واالقتداء ,فممارستهن ِلذا األسلوب هبذه الدرجة العالية جداً
خريُ ٍّ
دليل على ذلك .وهذه النتيجة تبني أن نسبة معلمات رايض األطفال الاليت يطبقن
أسلوب القدوة بدرجة عالية جداً يف مدينة الرايض بلغت  ,%62.8و %30.5يطبقنه بدرجة
عالية ,و %6.4يطبقنه بدرجة متوسطة .وهذه النسبة تتجاوز النسبة اليت أوردِتا دراسة مضاوي
الراشد (1419ه) اليت جاء فيها :متارس معلمات رايض األطفال داخل مؤسسات رايض
األطفال  %55من مضامني القدوة بدرجة عالية جداً ,و %25منها بدرجة عالية ,و%20
منها بدرجة متوسطة.
 .6جاءت العبارة رقم ( )2وهي "تُعود املعلمة الطفل الصدق يف القول من خالل تذكريه ببعض
األحاديث املتعلقة ابلصدق" ابملرتبة السادسة من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية جداً من
وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط حسايب بلغ ( .)4.54يتضح من هذه النتيجة عناية معلمات
رايض األطفال برتبية الطفل على ُخلق الصدق من خالل ذكر بعض األحاديث النبوية الزاخرة
ابحلث على الصدق ,فينشأ الطفل حمباً ِلذا اخللق وحريصاً عليه ,ويف َجعبته بعض األحاديث
الشريفة اليت مسعها عن معلمته ترددها على مسمعه خالل توجيهه أو توجيه أصحابه .ودراسة
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طرابيشي (1429ه) تتفق مع هذه النتيجة يف أن :األحاديث النبوية دلت على اهتمام الرسول
انفصال بني األخالق والدين ,فاألخالق روح الدين الذي يغذيها
ﷺ ابلرتبية اخللقية إذ ال
َ
وينميها.
 .7جاءت العبارة رقم ( )7وهي "توكل أمر نظافة الصف جملموعة من األطفال بشكل دوري
وتساعدهم يف ذلك" ابملرتبة السابعة من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية جداً من وجهة
نظر أفراد العينة مبتوسط حسايب بلغ ( .)4.42تدل هذه النتيجة على مدى استيعاب املعلمات
ألسلوب القدوة يف غرس األخالق على وجه اخلصوص ,فالفعل أمضى من القول ,ويف
غرس له أبثر ٍّ
وعملي.
قوي
ٍّ
حرصهن على النظافة وتكليف الطفل ابالهتمام هبذا األمر ٌ
 .8جاءت العبارة رقم ( )9وهي "تستخدم املعلمة القصص القرآين والنبوي إلكساب األطفال
القيم" ابملرتبة الثامنة من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية جداً من وجهة نظر أفراد العينة
مبتوسط حسايب بلغ ( .)4.27تدل هذه النتيجة على الرتكيز العايل ملعلمات الروضة على سرد
القصص القرآين والنبوي هبدف غرس القيم يف نفوس األطفال .مع ما جينيه الطفل من فوائد من
هذه القصص ,فهي أيضاً تنمي هوية الطفل اإلسالمية فينشأ مع قصص القرآن الكرمي وقصص
السرية النبوية .وتتفق مع هذه النتيجة دراسة هناء اجلفري (1429ه) يف أن :القصة الرتبوية
اإلسالمية من أجنح األساليب الرتبوية اليت ميكن االستعانة هبا يف حتقيق أهداف الرتبية
اإلسالمية .وتتفق مع هذه النتيجة أيضاً دراسة آمنة بنجر (1419ه) يف أن :هناك عدة
أساليب تربوية تتبعها معلمة الروضة يف غرس القيم اإلسالمية ,وذكرت من بينها :القصة
املصورة ,والقصص الشفوية ,والقصص ذات النهاايت املفتوحة واختيار عناوين ِلا.
كما يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة يرين أن معلمة الروضة متارس واحداً من
تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل بدرجة عالية ,يتمثل يف العبارة رقم (:)3
األساليب اخللقية اليت َ
يردها هناية اليوم الدراسي
 .1جاءت العبارة رقم ( )3وهي "أتمتن املعلمة الطفل على أشياء بسيطة ُّ
أو اليوم التايل" بدرجة عالية من حيث ممارسة املعلمة ِلا من وجهة نظر املديرات واملشرفات
الرتبوايت مبتوسط حسايب بلغ ( .)3.99هذه النتيجة تدل على أن ُخلق األمانة مهم لدى
فيسع ْني لتعويد الطفل عليه؛ إذ إن ُخل َق ِي الصدق واألمانة من أهم
معلمات رايض األطفالَ ,
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األخالق اليت جيب ركزها يف سلوك اإلنسان منذ الصغر .لكن من بني مجيع األخالق واآلداب
آنفة الذكر جند ُخلق األمانة أقلَّها حظاً يف االهتمام من قِبل املعلمات؛ لذا ال بد من توجيههن
للحرص عليه بشكل أكرب ,فاألمانة ُخلق عظيم ,وللرتبية األخالقية دور كبري يف اكتسابه.
من خالل النتائج املوضحة أعاله ,جند :أن أبرز األساليب النبوية اخلُلقية اليت متارسها
معلمة الروضة يف معاملة الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت بدرجة عالية
جداً ,تتمثل يف "تُ ِ
وجه املعلمة الطفل إىل آداب الطعام يف اإلسالم" مبتوسط حسايب بلغ
( )4.80الذي يقع يف الدرجة العالية جداً.

وأن أبرز األساليب النبوية اخللقية الذي انل أقل متوسط حسايب من حيث ممارسة معلمة
الروضة له من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت ,يتمثل يف "أتمتن املعلمة الطفل على
يردها هناية اليوم الدراسي أو اليوم التايل" مبتوسط حسايب بلغ ( )3.99الذي يقع
أشياء بسيطة ُّ
يف الدرجة العالية.
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 :3-4إجابة السؤال الثالث :ما واقع ممارسة معلمة رايض األطفال لألساليب النفسية
تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت؟
اليت َ
تعام َل هبا النيب ﷺ
للتعرف على واقع ممارسة معلمة رايض األطفال لألساليب النفسية اليت َ

مع الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت ,ض حساب التكرارات والنسب املئوية
واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب الستجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات
اجلزء الثالث من احملور األول الذي بعنوان :واقع ممارسة معلمة رايض األطفال لألساليب
تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت,
النفسية اليت َ
وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل:
جدول رقم ()3-4
استجاابت أفراد العينة على عبارات اجلزء الثالث من احملور األول :واقع ممارسة معلمة رايض األطفال
تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت
لألساليب النفسية اليت َ
درجة ممارسة املعلمة لألساليب النبوية
م

عالية

العبارة
1
2
3
4

حتتضن املعلمة األطفال وتقبلهم
وتبتسم هلم.

ك

169

63.5 %

تعدل املعلمة يف االهتمام ابألطفال ك

171

وإاتحة فرص التعلم للجميع

64.3 %

تستمع العرتاض الطفل وتغري

144

قراراهتا إن كان على حق.

تعود املعلمة الطفل االعتماد على
نفسه يف املواقف املختلفة.

حت ِمل املعلمة الطفل مسؤوليات
5

جداً

خاصة ابلصف واجلماعة مثل (قيادة
األطفال ,تنظيم األدوات)...,

ك

54.1 %
ك

160

60.2 %
ك

187

70.3 %

قليلة

عالية

متوسطة

قليلة

80

14

3

0

30.1

5.3

1.1

0

80

15

0

0

30.1

5.6

0

0

90

29

1

2

33.8

10.9

0.4

0.8

95

11

0

0

35.7

4.1

0

0

63

16

0

0

23.7

6

0

0
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املتوسط

جداً

االخراف
املعياري

الرتتيب

4.56

0.649

6

4.59

0.597

4

4.40

0.757

11

4.56

0.575

5

4.64

0.593

2

درجة ممارسة املعلمة لألساليب النبوية
م

عالية

العبارة
6
7

تبتعد املعلمة عن اإلكثار من لوم الطفل
وعتابه.

متتدح الطفل بشكل مباشر حني
حيسن الفعل أو القول.

عالية

متوسطة

قليلة

128

93

42

3

0

48.1 %

35

15.8

1.1

0

180

75

11

0

0

28.2

4.1

0

0

61

20

1

0

22.9

7.5

0.4

0

68

39

3

8

جداً
ك

ك

67.7 %

جتهز ركن األسرة ابألدوات الالزمة ك
8

إلاتحة فرص التنفيس االنفعايل
لألطفال.

تستغل املعلمة جتدد روح الطفل

9

قليلة

184

69.2 %
ك
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جداً

أثناء الرحالت املدرسية أو امللعب

اخلارجي يف تعليم الطفل معلومات 55.6 %

25.6

14.7

1.1

املتوسط

3

االخراف
املعياري

الرتتيب

4.30

0.772

12

4.64

0.562

1

4.61

4.30

0.642

0.966

3

13

جديدة ومناسبة له.

10
11

تقابل عناد الطفل ابحلوار اهلادئ
واللمسات احلانية.

تستخدم يف نداء الطفل األلفاظ
احملببة إليه واملعربة عن حمبته.
تراعي حالة الطفل النفسية

12

ك

128

46.2 %
ك

159

59.8 %
ك

163

98

43

2

0

36.8

16.2

0.8

0

80

27

0

0

30.1

10.2

0

0

78

25

0

0

(حزن -خوف -أمل) وحتاول

إخراجه منها بضمه وتقبيله وسؤاله 61.3 %

29.3

9.4

0

0

4.29
4.50

4.52

0.758
0.674

0.663

14
8

7

عن ما حيزنه.

تدعو للطفل على مسمع من
13

أقرانه كتعزيز معنوي لسلوك

مرغوب أو تعبرياً عن حمبته.
ت ِ
قدم املكافأة املادية للفائز من

14

ك

161

60.5 %
ك

113

68

34

3

0

25.6

12.8

1.1

0

81

45

9

18

األطفال يف املسابقات اجلماعية

لشحذ طاقات األطفال والكشف

45.2 %

30.5

16.9

3.4

6.8

4.45

3.98

0.757

1.15

10

18

عن قدراهتم.

15

تعدل سلوك الطفل ابلتوجيه املباشر
اللطيف بعيداً عن القسوة.

ك

153

57.5 %

88

25

0

0

33.1

9.4

0

0

150

4.48

0.663

9

درجة ممارسة املعلمة لألساليب النبوية
م

16

العبارة
تستخدم اإلشارة ابليد إليقاف
خطأ الطفل املستمر.

تستخدم أسلوب التعريض أمام
17

عالية

جداً

ك

136

51.1 %
ك

133

قليلة

عالية

متوسطة

قليلة

76

41

8

5

28.6

15.4

3

1.9

75

42

9

7

جداً

اجلماعة (أي انتقاد اخلطأ دون
ذكر أصحابه) لتصحيح خطأ

50 %

28.2

15.8

3.4

املتوسط

2.6

4.24

4.20

االخراف

الرتتيب

املعياري

0.949

0.998

15

16

الطفل.

تستخدم أسلوب اهلجر واحلرمان

18

ك

122

من اجلماعة أو اللعب لفرتة قصرية 45.9 %

لتعديل سلوك الطفل.

82

44

13

5

30.8

16.5

4.9

1.9

4.14

0.986

17

املتوسط احلسايب العام =  , 4.41االخراف املعياري العام = 0.528

من النتائج الواردة يف اجلدول ( )3-4يتضح أن أفراد العينة يرين أن درجة ممارسة املعلمة
لألساليب النبوية النفسية يف معاملة الطفل عالية جداً مبتوسط ( 4.41من  ,)5,00وهو
متوسط يقع يف الفئة اخلامسة من فئات املقياس اخلماسي (  ,)5 -4,20وهي الفئة اليت تشري
إىل خيار (بدرجة عالية جداً) على أداة الدراسة.
ومن خالل النتائج يتضح أن هناك اتفاقاً يف الغالب يف استجابة أفراد العينة حول واقع
تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل ,حيث
ممارسة معلمة رايض األطفال لألساليب النفسية اليت َ
تعام َل هبا النيب ﷺ
تراوحت متوسطات ممارسة معلمة رايض األطفال لألساليب النفسية اليت َ
مع الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت بني ( 3,98و  ,)4,64وهي
متوسطات تقع يف الفئتني من املقياس اخلماسي ,وتشري إىل (بدرجة عالية -بدرجة عالية جداً)
على أداة الدراسة ,مما يوضح اتفاقاً غالباً يف إجابة أفراد العينة حول واقع ممارسة معلمة رايض
تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل من وجهة نظر املديرات
األطفال لألساليب النفسية اليت َ
أج ْ بدرجة عالية جداً
واملشرفات الرتبوايت .حيث يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة َ

تعام َل هبا النيب ﷺ مع
على ( )15من ممارسات معلمة رايض األطفال لألساليب النفسية اليت َ
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الطفل ,تتمثل يف العبارات (,10 ,9 ,6 ,3 ,13 ,15 ,11 ,12 ,1 ,4 ,2 ,8 ,5 ,7
 )14 ,18 ,17 ,16اليت ض ترتيبها تنازلياً حسب درجة ممارسة املعلمة من وجهة نظر أفراد
العينة:
 .1جاءت العبارة رقم ( )7وهي "متتدح الطفل بشكل مباشر حني ُحيسن الفعل أو القول"
ابملرتبة األوىل من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية جداً من وجهة نظر أفراد العينة
مبتوسط حسايب بلغ ( .)4.64ويف هذا دليل على حرص املعلمات البالغ على إشعار
الطفل ابلتقدير ,ومنحه الثقة ابلنفس من خالل تعزيزه شفوايً .وتتفق هذه النتيجة ودراسة
(وفاء الفريح 1423ه) اليت أشارت إىل أن أساليب التحفيز املستخدمة يف مؤسسات
رايض األطفال هي أساليب مادية ,وأساليب معنوية.
 .2جاءت العبارة رقم ( )5وهي " ُحت ِمل املعلمة الطفل مسؤو ٍّ
ليات خاصةً ابلصف واجلماعة
مثل (قيادة األطفال ,تنظيم األدوات ")...,ابملرتبة األوىل أيضاً من حيث ممارسة املعلمة ِلا
بدرجة عالية جداً من وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط حسايب بلغ ( .)4.64هذه النتيجة
توضح االهتمام الكبري من قبل املعلمات ابلنضج النفسي للطفل ,وذلك من خالل اإليعاز
وتصوره عن مكانته يف اجلماعة ,وتساعده
إليه ببعض املسؤوليات اليت تزيد من ثقته بنفسه ُّ
على النمو االجتماعي السليم
 .3جاءت العبارة رقم ( )8وهي "جتهز ركن األسرة ابألدوات الالزمة إلفحة فرص التنفيس
االنفعايل لألطفال" ابملرتبة الثانية من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية جداً من وجهة
نظر أفراد العينة مبتوسط حسايب بلغ ( )4.61ونسبة مئوية بلغت ( .)%69.2تدل هذه
النتيجة على إدراك معلمات رايض األطفال بشكل كبري ألمهية اللعب يف منو الطفل
النفسي واالجتماعي والعقلي .وختتلف هذه النتيجة ودراسة فتحي (1993م) اليت جاء
فيها أن من بني األساليب الرتبوية اليت ال تقوم هبا معلمة رايض األطفال اهتمام املعلمة
مبطالب األطفال يف أنشطتهم ,وكانت نسبة النفي (.)%58.79
 .4جاءت العبارة رقم ( )2وهي "تعدل املعلمة يف االهتمام ابألطفال وإفحة فرص التعلم
للجميع" ابملرتبة الثالثة من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية جداً من وجهة نظر أفراد
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العينة مبتوسط حسايب بلغ ( )4.59وبنسبة مئوية بلغت  ,%64.3و %30.1بدرجة
عالية .تدل هذه النتيجة على متتع معلمات الروضة ابحلس الرتبوي الرفيع ,ورعايتهن حلس
الطفل املرهف الذي حيبطه الظلم والتفرقة يف املعاملة .ويف هذا ختتلف هذه النتيجة ودراسة
فتحي (1993م) اليت جاء فيها أن هناك بعض األساليب الرتبوية اليت ال تقوم هبا معلمة
رايض األطفال يف تربية الطفل ,منها عدم حماابة طفل على آخر يف تعامل املعلمة معهم,
وكانت نسبة النفي (.)%53.44
 .5جاءت العبارة رقم ( )4وهي "تُعود املعلمة الطفل االعتماد على نفسه يف املواقف
املختلفة" ابملرتبة الرابعة من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية جداً من وجهة نظر أفراد
العينة مبتوسط حسايب بلغ ( .)4.56هذه النتيجة تدل على حرص املعلمات الشديد على
دفع األطفال حنو االستقالل واالعتماد على النفس ,ملا يف ذلك من آاثر على صحة
الطفل النفسية وزايدة رصيد الثقة لديه ,وتقوية لعزميته وشخصيته.
 .6جاءت العبارة رقم ( )1وهي "حتتضن املعلمة األطفال وتُقبلهم وتبتسم ِلم" ابملرتبة الرابعة
أيضاً من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية جداً من وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط
حسايب بلغ (.)4.56
 .7جاءت العبارة رقم ( )12وهي "تراعي حالة الطفل النفسية (حزن -خوف -أمل) وحتاول
إخراجه منها بضمه وتقبيله وسؤاله عن ما حيزنه" ابملرتبة اخلامسة من حيث ممارسة املعلمة
ِلا بدرجة عالية جداً من وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط حسايب بلغ (.)4.52
تُظهر العبارفن السابقتان عناية معلمات الروضة العالية جداً بوجدان الطفل ,وإحاطته
ابحلب بكل أشكاله ,ومراقبة حالته املزاجية وعدم إمهاله؛ ألن الطفل يفتقر إىل التعبري عن ما
يشعر به ,فإذا مل يكن اجلو احمليط به يتسم ابلرمحة واالهتمام فلن يستطيع البوح عما بداخله.
ِ
تستخدم يف نداء الطفل األلفاظ احملبَّبة إليه واملعربة عن
 .8جاءت العبارة رقم ( )11وهي "
حمبته" ابملرتبة السادسة من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية جداً من وجهة نظر أفراد
العينة مبتوسط حسايب بلغ ( .)4.50توضح هذه النتيجة االهتمام البالغ من قِبل املعلمات
بكسب الطفل واإلقبال عليه ابستخدام األلفاظ الرقيقة واحملبَّبة إىل نفسه.
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 .9جاءت العبارة رقم ( )15وهي "تعدل سلوك الطفل ابلتوجيه املباشر اللطيف بعيداً عن
القسوة" ابملرتبة السابعة من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية جداً من وجهة نظر أفراد
العينة مبتوسط حسايب بلغ ( .)4.48تدل هذه النتيجة على أن معلمات رايض األطفال
يلجأن إىل تعديل السلوك اخلاطئ بقلب رحيم بعيداً عن القسوة اليت ال داعي ِلا يف هذا
العمر املبكر من حياة الطفل .وتتفق هذه النتيجة ودراسة الغامدي (1430ه) اليت
أشارت إىل أن أساليب معاجلة أخطاء الطفل يف السنة النبوية تنوعت إىل عدة أساليب
منها :التوجيه املباشر ,احلوار ,البيان العملي ,التوبيخ ,الرتهيب ,تقدمي البديل الصا ,
املالطفة ,الضرب.
مسمع من أقرانه كتعزيز معنوي
 .10جاءت العبارة رقم ( )13وهي "تدعو للطفل على
ٍّ
لسلوك مرغوب أو تعبرياً عن حمبته" ابملرتبة الثامنة من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية
جداً من وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط حسايب بلغ ( .)4.45تدل هذه النتيجة على
حرص معلمات الروضة على استخدام الدعاء كتعزيز وإاثبة على املمارسات املرغوبة؛ إذ
إن الدعاء ابخلري والربكة يثمر خرياً إبذن هللا ,كما أن وقعه يف قلب الطفل يشعره ابحملبة
والعطف ,ومينحه شعوراً برضى اآلخرين عنه وعن تصرفاته.
 .11جاءت العبارة رقم ( )3وهي "تستمع العرتاض الطفل ِ
وتغري قراراِتا إن كان على حق"
ابملرتبة التاسعة من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية جداً من وجهة نظر أفراد العينة
مبتوسط حسايب بلغ ( .)4.40توضح النتيجة أن معلمات الروضة لديهن مرونة عالية جداً
يف التعامل مع الطفل ,من خالل السماح له مبناقشتهن والتعبري عن آرائه ورغباته حبرية
دون كبت أو تسلُّط.
 .12جاءت العبارة رقم ( )6وهي "تبتعد املعلمة عن اإلكثار من لوم الطفل وعتابه" ابملرتبة
العاشرة من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية جداً من وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط
حسايب بلغ ( .)4.30هذه النتيجة تدل على عدم مبالغة معلمات الروضة يف نقد الطفل
ولومه؛ إذ ال فائدة ُحتصد من ذلك سوى إحباط الطفل أو إعالنه العصيان والتمرد.
فمعاملة الطفل ابلرفق واللني وامتداح إجيابياته مهما قلَّت أجدى من تقريعه وانتقاده.
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 .13جاءت العبارة رقم ( )9وهي "تستغل املعلمةُ ُّ
جتدد روح الطفل أثناء الرحالت املدرسية أو
امللعب اخلارجي يف تعليم الطفل معلومات جديدة ومناسبة له" ابملرتبة العاشرة أيضاً من
حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية جداً من وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط حسايب بلغ
( .)4.30تعكس هذه النتيجة عناية املعلمات -بشكل كبري -ابغتنام فرصة ُّ
جتدد املناظر
فعال لكون نفسية الطفل
ُّ
وتغري املكان لتزويد الطفل ابملعلومات املناسبة ,وهذا األسلوب َّ
منشرحةً وعقله مستعداً اللتقاط الكلمات واستيعاب املعلومات.
 .14جاءت العبارة رقم ( )10وهي "تقابل عناد الطفل ابحلوار اِلادئ واللمسات احلانية"
ابملرتبة احلادية عشرة من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية جداً من وجهة نظر أفراد
العينة مبتوسط حسايب بلغ ( .)4.29توضح هذه النتيجة اهتمام املعلمات بشخصية الطفل
مترد أو عصيان ,وحماولة احتوائه ابحلوار اِلادئ بعيداً عن
ومقابلته ابحلِلم إذا ما بدر منه ُّ
القسوة أو األمر والنهي.
 .15جاءت العبارة رقم ( )16وهي "تستخدم اإلشارة ابليد إليقاف خطأ الطفل املستمر"
ابملرتبة الثانية عشرة من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية جداً من وجهة نظر أفراد
تنوع األساليب اليت تستخدمها املعلمات
العينة مبتوسط حسايب بلغ ( .)4.24وهذا يوضح ُّ
ٍّ
كتنبيه
لتعديل السلوك ,فيمكن إيقاف سلوك غري مرغوب فيه من خالل إشارة ابليد
لالستماع واإلنصات ,أو السكوت عن الكالم ,أو االنتظار ...وغريها من التعابري اليت
ميكن إيصاِلا من خالل لغة اجلسد.
كما يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة يرين أن معلمة الروضة متارس ثالثة من
تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل بدرجة عالية ,أبرزها تتمثل يف العبارات
األساليب النفسية اليت َ
( )14 ,18 ,17اليت ض ترتيبها تنازلياً حسب درجة ممارسة املعلمة من وجهة نظر أفراد العينة:
 .1جاءت العبارة رقم ( )17وهي "تستخدم أسلوب التعريض أمام اجلماعة (أي انتقاد اخلطأ
دون ذكر أصحابه) لتصحيح خطأ الطفل" ابملرتبة األوىل من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة
عالية من وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط حسايب بلغ ( .)4.20هذا األسلوب من أكثر
األساليب فعالية يف توجيه سلوك األطفال ,فتستخدمه املعلمة رغبةً يف تصحيح ٍّ
خطأ أمامها
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دون الوقوع يف إحراج الطفل .وقد يستخدم يف التعريض السلوك اخلاطئ أو السلوك الصحيح,
وغالباً ما يسارع األطفال إىل االستجابة للسلوك الذي تريده املعلمة رغبةً يف امتداحها ِلم,
ذمها .وجميء هذا األسلوب يف الدرجة العالية يف ممارسة
وابتعاداً عن ما تكرهه ويوجب َّ
معلمات الروضة له بدالً من الدرجة العالية جداً يستلزم احلرص على توجيه املعلمات لتفعيله
وممارسته ,ابعتباره أسلوابً نبوايً؛ ولكونه فعاالً يف توجيه سلوكيات األطفال وتربيتهم .وتتفق هذه
النتيجة ودراسة الغامدي (1430ه) يف أن :األساليب النبوية يف معاجلة خطأ األطفال متثل
منوذجاً تربوايً متكامالً حنتاج إىل تطبيقه يف واقعنا املعاصر.
 .2جاءت العبارة رقم ( )18وهي "تستخدم أسلوب اِلجر واحلرمان من اجلماعة أو اللعب
لفرتة قصرية لتعديل سلوك الطفل" ابملرتبة الثانية من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية
من وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط حسايب بلغ ( .)4.14تُظهر النتيجة ممارسة املعلمات
ِلذا األسلوب بشكل ُم ٍّ
رض ,حيث يُعترب من األساليب الفعالة يف تربية الطفل ,على أن ال
يتعدى احلرمان عدة دقائق ,حىت ال يتحول إىل عقاب ٍّ
قاس يؤثر يف نفسية الطفل ,مع
مراجعة الطفل وسؤاله عن ما أوجب عقابه؛ ليعرتف خبطئه فال يقع فيه مرة أخرى .وتتفق
هذه النتيجة ودراسة الشهري (1425ه) يف أن :العقاب يف السنة النبوية الشريفة إمنا شرع
لتحقيق بعض الغاايت الرتبوية ,ضمن ضوابط وشروط حمددة.
 .3جاءت العبارة رقم ( )14وهي "تقدم املكافأة املادية للفائز من األطفال يف املسابقات
اجلماعية لشحذ طاقات األطفال والكشف عن قدراِتم" ابملرتبة الثالثة من حيث ممارسة
املعلمة ِلا بدرجة عالية من وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط حسايب بلغ ( .)3.98تدل
النتيجة على تفعيل معلمات رايض األطفال بشكل جيد ألسلوب املكافأة املادية مهما
تشجيع لألطفال على بذل املزيد ,والشعور ابلفخر
صغرت قيمتها؛ ملا يف ذلك من
ٍّ
والتقدير .كما يتضح من النتيجة أن بعض املعلمات قد حيجمن عن تقدمي املكافأة املادية
لألطفال ,وذلك حبجة إحباط األطفال اآلخرين ,فيكتفني ابلتعزيز اللفظي كمكافأة
للطفل .مما قد يولد امللل واإلحباط لدى األطفال املتفوقني خاصة ,والطفل عامةً حباجة
للتعزيز املادي لبعث محاسه ونشاطه .فرتى الباحثة أن ال ضري من أن تتنقل املعلمة بني
التعزيز املعنوي واملادي ,بشرط أن يكون التعزيز املادي يف أمور يستطيع أطفال الصف
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القيام هبا؛ حبيث تضع معايري مقبولة ميكن للغالبية بلوغها .وتتفق هذه النتيجة ودراسة وفاء
الفريح (1423ه) يف وجود اجتاهات إجيابية لدى املعلمات حنو استخدام أسلوب التحفيز
يف مؤسسات رايض األطفال.
من خالل النتائج املوضحة أعاله ,جند :أن أبرز األساليب النبوية النفسية الذي متارسه
معلمة الروضة يف معاملة الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت بدرجة عالية
جداً ,يتمثل يف "متتدح املعلمة الطفل بشكل مباشر حني ُحيسن الفعل أو القول" مبتوسط
حسايب بلغ ( )4.64الذي يقع يف الدرجة العالية جداً.

وأن أبرز األساليب النبوية النفسية الذي انل أقل متوسط حسايب يف ممارسة معلمة الروضة
له من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت ,يتمثل يف "تُ ِ
قدم املعلمة املكافأة املادية للفائز
من األطفال يف املسابقات اجلماعية لشحذ طاقات األطفال والكشف عن قدراِتم" مبتوسط
حسايب بلغ ( )3.98الذي يقع يف الدرجة العالية.
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 :4-4إجابة السؤال الرابع :ما واقع ممارسة معلمة رايض األطفال لألساليب الفكرية اليت
تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت؟
َ
تعام َل هبا النيب ﷺ
للتعرف على واقع ممارسة معلمة رايض األطفال لألساليب الفكرية اليت َ
مع الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت ,ض حساب التكرارات والنسب املئوية
واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب الستجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات
اجلزء الرابع من احملور األول الذي بعنوان :واقع ممارسة معلمة رايض األطفال لألساليب الفكرية
تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت ,وجاءت
اليت َ
النتائج كما يوضحها اجلدول التايل:
جدول رقم ()4-4

استجاابت أفراد العينة على عبارات اجلزء الرابع من احملور األول :واقع ممارسة معلمة رايض األطفال
تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت
لألساليب الفكرية اليت َ

درجة ممارسة املعلمة لألساليب

م

النبوية
العبارة

عالية
جداً

تغرس املعلمة يف الطفل

1

اجتاهات إجيابيةً خو قيمة العلم
من خالل الثناء على العلم
وأهله.

2
3
4

تلقن الطفل املبادئ األساسية
يف العقيدة والقراءة والكتابة
والعلوم.

تلتزم املعلمة يف خطاهبا للطفل
ابللغة العربية الفصحى.

تعتين بركن الكتابة ليكون

جاذابً وحمفزاً للطفل ليتعلم
احلروف واألرقام.

ك

عالية

79 142

ك

متوسطة
34

9

2

3.4

0.8

4

0

1.5

0

83

11

2

31.2

4.1

0.8

43

11

0

4.1

0

29

10.9 30.5 57.1 %
ك

77

93

35 28.9 %
ك

97 115

قليلة

قليلة

12.8 29.7 53.4 %
81 152

املتوسط

16.2 36.5 43.2 %
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االخراف
املعياري

الرتتيب

جداً

4.32

0.876

4

4.43

0.746

3

3.87

0.906

13

4.19

0.853

8

درجة ممارسة املعلمة لألساليب
م

النبوية
العبارة

عالية
جداً

تعطي الطفل فرصة املمارسة
5

6

7

8
9
10
11

1.9

0.8

69

12

2

25.9

4.5

0.8

3

0

1.1

0

5

0

1.9

0

8

6

3

2.3

40 104 110

10

2

توقعاهتا اإلجيابية حول قدراته.

15 39.1 41.4 %

3.8

0.8

تلقب األطفال أبلقاب مناسبة

51

7

2

2.6

0.8

7

4

2.6

1.5

3

0

1.1

0

وإجراء التجارب العلمية.
ِ
تستخدم األلغاز يف حوارها مع ك
األطفال لتنشيط عقوهلم وشد
انتباههم.

الطفل وتعليمه.

مع الطفل.

إلجنازاهتم.

بتخصيص أدوار مناسبة

ملواهبهم داخل الصف أو يف
فعاليات الروضة.

13

81 160

20

7.5 30.5 60.2 %

تشرك األطفال يف اختيار نوعية ك
املسابقات وتنظيمها.
ِ
تعرب للطفل املوهوب عن

37 104 122

13.9 39.1 45.9 %

تستخدم األسئلة املثرية للتفكري ك
(كيف-ملاذا-ماذا) يف حوارها

98

85

32 36.8 %

تستخدم احلوار البناء يف توجيه ك

تستثمر مواهب األطفال
12

13.5 42.5 41.4 %

46 106 100

17.3 39.8 37.6 %
ك
ك

83 123

19.2 31.2 46.2 %
ك

47 105 103

17.7 39.5 38.7 %

تستخدم املعلمة أسلوب تكرار ك

97 146

20

الكلمات واملعلومات واألفعال 7.5 36.5 54.9 %
يف تعليم األطفال وتوجيههم.
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املعياري

جداً

5

املهارات وتطبيق املفاهيم

36 113 110

قليلة

قليلة

2

العملية يف التدرب على

ك

عالية

متوسطة

املتوسط

االخراف

الرتتيب

4.22

0.804

6

4

0.938

12

4.30

0.746

5

4.49

0.718

1

4.08

0.933

11

4.17

0.870

9

4.20

0.890

7

4.11

4.45

0.892

0.684

10

2

درجة ممارسة املعلمة لألساليب
م

النبوية
العبارة

عالية
جداً

عالية

متوسطة

املتوسط
قليلة

قليلة

االخراف
املعياري

جداً

املتوسط احلسايب العام =  , 4.21االخراف املعياري العام = 0.647

من النتائج الواردة يف اجلدول ( )4-4يتضح أن أفراد العينة يرين أن درجة ممارسة املعلمة
لألساليب النبوية الفكرية يف معاملة الطفل عالية جداً مبتوسط ( 4.21من  ,)5,00وهو
متوسط يقع يف الفئة اخلامسة من فئات املقياس اخلماسي (  ,)5 -4,20وهي الفئة اليت تشري
إىل خيار (بدرجة عالية جداً) على أداة الدراسة.
ومن خالل النتائج يتضح أن هناك تفاوفً يف استجابة أفراد العينة حول واقع ممارسة معلمة
تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل ,حيث تراوحت
رايض األطفال لألساليب الفكرية اليت َ
تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل
متوسطات ممارسة معلمة رايض األطفال لألساليب الفكرية اليت َ
من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت بني ( 3,87و  ,)4,49وهي متوسطات تقع يف
الفئتني من املقياس اخلماسي ,وتشري إىل (بدرجة عالية -بدرجة عالية جداً) على أداة الدراسة.
مما يوضح تفاوفً يف إجابة أفراد العينة حول واقع ممارسة معلمة رايض األطفال لألساليب
تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت .حيث
الفكرية اليت َ
يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة أج بدرجة عالية جداً على ٍّ
ست من ممارسات معلمة
َْ
تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل ,تتمثل يف العبارات (,8
رايض األطفال لألساليب الفكرية اليت َ
 )5, 7 ,1 ,2 ,13اليت ض ترتيبها تنازلياً حسب درجة ممارسة املعلمة من وجهة نظر أفراد
العينة:
 .1جاءت العبارة رقم ( )8وهي "تستخدم األسئلة املثرية للتفكري (كيف-ملاذا-ماذا) يف حوارها
مع الطفل" ابملرتبة األوىل من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية جداً من وجهة نظر أفراد
العينة مبتوسط حسايب بلغ ( .)4.49يظهر من هذه النتيجة االهتمام العايل ملعلمات رايض
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الرتتيب

األطفال ابستخدام األسئلة اليت تشرك الطفل يف التعلم وجتعله مصدراً للمعلومة وليس مستقبالً
ِلا أو متلقياً سلبياً فقط.
 .2جاءت العبارة رقم ( )13وهي "تستخدم املعلمة أسلوب تكرار الكلمات واملعلومات واألفعال
يف تعليم األطفال وتوجيههم" ابملرتبة الثانية من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية جداً من
وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط حسايب بلغ ( .)4.45دلت هذه النتيجة على عناية معلمات
الروضة ابستخدام أسلوب التكرار لرتسيخ املعلومات والقيم واألفعال يف ذاكرة الطفل؛ ألن
يع ,كما أن اإلدراك خيتلف من طفل إىل آخر ,فمنهم من
ذاكرة الطفل قصريةٌ وتشتُّته سر ٌ
يستوعب من مرة واحدة ,ومنهم من حيتاج إىل اإلعادة والتكرار .وتتفق هذه النتيجة ودراسة
طرابيشي (1429ه) اليت أشارت إىل أن السرية النبوية غنية ابألساليب الرتبوية اليت تفيد املربِني
واملعلمني ,واليت ِتتم بتنمية مجيع جوانب اإلنسان وصقلها.
 .3جاءت العبارة رقم ( )2وهي "تُ ِلقن الطفل املبادئ األساسية يف العقيدة والقراءة والكتابة
والعلوم" ابملرتبة الثالثة من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية جداً من وجهة نظر أفراد العينة
مبتوسط حسايب بلغ ( .)4.43من خالل هذه النتيجة يتضح حرص معلمات رايض األطفال
على أن يُلِم الطفل ابملبادئ األساسية يف العقيدة ,واملبادئ األولية للقراءة والكتابة ,وبعض
القوانني والتجارب العلمية املناسبة لعمره.
 .4جاءت العبارة رقم ( )1وهي "تغرس املعلمة يف الطفل اجتاهات إجيابية حنو قيمة العلم من
خالل الثناء على العلم وأهله" ابملرتبة الرابعة من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية جداً من
وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط حسايب بلغ ( .)4.32يتضح من خالل هذه النتيجة حرص
معلمات الروضة على غرس حب العلم والتعلم يف قلب الطفل ,فال يتولد لديه الشعور أن العلم
مصدر للملل ,أو كونه غري مفيد لإلنسان.
ٌ
ِ
تستخدم احلوار البناء يف توجيه الطفل وتعليمه" ابملرتبة اخلامسة
 .5جاءت العبارة رقم ( )7وهي "
من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية جداً من وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط حسايب بلغ
( )4.30ونسبة مئوية بلغت ( )%45.9بدرجة عالية جداً ,و( )%39.1بدرجة عالية .هذه
النتيجة تؤكد عناية معلمات الروضة ابتباع األساليب النبوية الفكرية يف تعليم الطفل ,فاحلوار
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ط للعقل ,وتنميةٌ ملهارة املناقشة وطرح األسئلة ,وتنمية لبديهة الطفل وشد النتباهه طوال
تنشي ٌ
فرتة التعليم .وهذه النتيجة ال تتفق ونتائج دراسة فتحي (1993م) يف أن :هناك بعض
األساليب الرتبوية اليت ال تقوم هبا معلمة رايض األطفال يف تربية الطفل ,وذكر منها تعليم
األطفال عن طريق املناقشة ,ونسبة النفي بلغت (.)%63,36
 .6جاءت العبارة رقم ( )5وهي "تعطي الطفل فرصة املمارسة العملية يف التدرب على املهارات
وتطبيق املفاهيم وإجراء التجارب العلمية" ابملرتبة السادسة من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة
عالية جداً من وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط حسايب بلغ ( )4.22ونسبة مئوية بلغت
( )%41,4بدرجة عالية جداً ,و( )%42.5بدرجة عالية .تعكس هذه النتيجة مدى اهتمام
معلمات الروضة إبفحة الفرصة للطفل كي جيرب ويلمس ويتعرف على األشياء من خالل
وجيري التجارب العلمية بنفسه أو من خالل إشراف املعلمة
حواسه ,وفتح اجملال أمامه ليتعلم ُ
عليه .وختتلف هذه النتيجة ونتائج دراسة فتحي (1993م) يف أن :هناك بعض األساليب
الرتبوية اليت ال تقوم هبا معلمة رايض األطفال يف تربية الطفل ,وذكر منها تعليم األطفال عن
طريق األشياء احملسوسة احمليطة هبم ,ونسبة النفي بلغت (.)%61,83
كما يتضح من النتائج أن أفراد عينة الدراسة يرين أن معلمة الروضة متارس سبعةً من
تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل بدرجة عالية ,تتمثل يف العبارات (,11
األساليب الفكرية اليت َ
 )3 ,6 ,9 ,12 ,10 ,4اليت ض ترتيبها تنازلياً حسب درجة ممارسة املعلمة من وجهة نظر
أفراد العينة:
 .1جاءت العبارة رقم ( )11وهي "تُ ِلقب األطفال أبلقاب مناسبة إلجنازاِتم" ابملرتبة األوىل من
حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية من وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط حسايب بلغ (.)4.20
هذه النتيجة تدل على اهتمام املعلمات بنقاط القوة يف األطفال وحماولة إبرازها من خالل
تشجيعهم أبلقاب مناسبة وحمفزة ِلم.
 .2جاءت العبارة رقم ( )4وهي "تعتين بركن الكتابة ليكون جاذابً وحمفزاً للطفل ليتعلم احلروف
واألرقام" ابملرتبة الثانية من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية من وجهة نظر أفراد العينة
ميارسنَها بدرجة
مبتوسط حسايب بلغ ( )4.19وبنسبة ( ,)%36.5و( )%43.2من املعلمات ْ
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عالية جداً .تدل هذه النتيجة على عناية معلمات الروضة بركن الكتابة؛ ليكون مكاانً يسعد
فيه الطفل ,فيشعر وكأن القراءة وكتابة واحلروف واألرقام جزء ِمن لَعِبه ,وليس ركناً ممالً مقتصراً
على أور ٍّاق و ٍّ
أقالم فقط .وختتلف هذه النتيجة ودراسة فتحي (1993م) اليت أشارت إىل أن من
تعليم الطفل عن طريق اللعب ,وبلغت
بني األساليب اليت ال تقوم هبا معلمة رايض األطفال َ
نسبة النفي (.)%54.96
 .3جاءت العبارة رقم ( )10وهي "تعرب للطفل املوهوب عن توقعاِتا اإلجيابية حول قدراته" ابملرتبة
الثالثة من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية من وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط حسايب بلغ
( .)4.17تعكس هذه النتيجة عناية معلمات رايض األطفال إبحاطة الطفل ابلكلمات
اإلجيابية حول شخصيته وإمكاانته ,لتشجيعه وتفجري طاقاته ,فيبدع أكثر بال خجل وخوف أو
عدم تقدير للذات.
 .4جاءت العبارة رقم ( )12وهي "تستثمر مواهب األطفال بتخصيص أدوار مناسبة ملواهبهم
داخل الصف أو يف فعاليات الروضة" ابملرتبة الرابعة من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية
من وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط حسايب بلغ ( .)4.11تدل هذه النتيجة على ممارسة
معلمات الروضة بشكل جيد ألسلوب استثمار قدرات األطفال فيما يناسبها يف أنشطة الروضة
املختلفة؛ سعياً إىل تشجيع الطفل يف املضي قدماً لتطوير نفسه وقدراته.
 .5جاءت العبارة رقم ( )9وهي "تشرك األطفال يف اختيار نوعية املسابقات وتنظيمها" ابملرتبة
اخلامسة من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية من وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط حسايب
بلغ ( .)4.08تُظهر هذه النتيجة اهتمام معلمات الروضة مبشاركة الطفل يف اختيار نوع
النشاط الذي يود القيام به ,مما يُشعل محاسه أكثر مما لو ض فرض النشاط عليه من قِبل
املعلمة .كما أن يف إعطاء الطفل حرية االختيار تنميةً حلِس املسؤولية.
 .6جاءت العبارة رقم ( )6وهي "تستخدم األلغاز يف حوارها مع األطفال لتنشيط عقوِلم وشد
انتباههم" ابملرتبة السادسة من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية من وجهة نظر أفراد العينة
مبتوسط حسايب بلغ ( .)4هذه النتيجة تعكس عناية معلمات رايض األطفال بتشويق الطفل
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للمعلومات املراد طرحها من خالل تقدميها أبسلوب األلغاز .وهذا األسلوب مفضل جداً لدى
األطفال ,وفعال يف تعليمهم؛ لكونه ميرر املعلومة للطفل وكأنه يلعب ويستمتع.
 .7جاءت العبارة رقم ( )3وهي "تلتزم املعلمة يف خطاهبا للطفل ابللغة العربية الفصحى" ابملرتبة
السابعة من حيث ممارسة املعلمة ِلا بدرجة عالية من وجهة نظر أفراد العينة مبتوسط حسايب
بلغ ( .)3.87تدل هذه النتيجة على أن ممارسة معلمات رايض األطفال والتزامهن ابللغة العربية
الفصحى ليست ابملستوى املطلوب .حىت ولو كانت هذه العبارة أتيت يف درجة الفئة العالية ,إال
أننا بصفتنا أبناء اللغة العربية ,فال بد أن حمل هذه العبارة املناسب هو درجة العالية جداً ,إال
أهنا جاءت العبارة األخرية من بني كل العبارات يف درجة الفئة العالية .هذه النتيجة قد تنعكس
على فهم األطفال آلي القرآن الكرمي الذي تعتين به املعلمة يف املرتبة األوىل من بني كل
األساليب اإلميانية والتعبدية اليت متارسها حبسب وجهة نظر أفراد العينة .كما أن ا فاض االلتزام
ابللغة العربية الفصحى عند خطاب الطفل يُفوت عليه فرص التقاط مفردات جديدة وتراكيب
لغوية صحيحة ,فيحصره ذلك يف مفردات عامية ضيقة وتراكيب قد تكون خاطئةً؛ مما حيد من
منوه العقلي يف اجلانب اللغوي الذي هو وسيلة اإلنسان األوىل للمعرفة.
من خالل النتائج املوضحة أعاله ,جند :أن أبرز األساليب النبوية الفكرية الذي متارسه
معلمة الروضة يف معاملة الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت بدرجة عالية
جداً ,يتمثل يف "تستخدم املعلمة األسئلة املثرية للتفكري (كيف-ملاذا-ماذا) يف حوارها مع
الطفل" مبتوسط حسايب بلغ ( )4.49الذي يقع يف الدرجة العالية جداً.
وأن أبرز األساليب النبوية الفكرية الذي انل أقل متوسط حسايب يف ممارسة معلمة رايض
األطفال له من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت ,يتمثل يف "تلتزم املعلمة يف خطاهبا
للطفل ابللغة العربية الفصحى" مبتوسط حسايب بلغ ( )3.87الذي يقع يف الدرجة العالية.
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 :5-4إجابة السؤال اخلامس :ما املعوقات اليت حتول دون ممارسة معلمة رايض األطفال
ألساليب النيب ﷺ يف معاملة الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت؟
للتعرف على املعوقات اليت حتُول دون ممارسة معلمة رايض األطفال ألساليب النيب ﷺ يف
معاملة الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت ,ض حساب التكرارات والنسب
املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتب الستجاابت أفراد عينة الدراسة على
عبارات حمور املعوقات اليت حتول دون ممارسة معلمة رايض األطفال ألساليب النيب ﷺ يف
معاملة الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت ,وجاءت النتائج كما يوضحها
اجلدول التايل:
جدول رقم ( )5-4استجاابت أفراد العينة على عبارات حمور املعوقات اليت حتول دون
ممارسة معلمة رايض األطفال ألساليب النيب ﷺ يف معاملة الطفل من وجهة نظر املديرات
واملشرفات الرتبوايت
درجة املوافقة
م

1

2

أوافق

أوافق إىل
ٍّ
حد ما

أوافق

81

69

46

النبوية املالئمة لطفل الروضة.

30.5 26.3 %

25.9

17.3

عمل املعلمة غري املتخصصة يف

ك

51

62

59

19.2 35.3 %

23.3

22.2

77

60

36

العبارة
ضعف إملام املعلمة ابألساليب

رايض األطفال.
ضعف اإلعداد األكادميي

3

أوافق
بشدة
ك

ك

70

94
93

ال

للمعلمة الذي يوضح كيفية

ممارسة أساليب النيب ﷺ مع %

35

28.9

22.6

13.5

املتوسط

االخراف
املعياري

الرتتيب

2.66

1.04

7

2.68

1.17

6

2.85

1.04

5

طفل الروضة.
تركيز املعلمة على اجلانب
4

التعليمي أكثر من العناية
ابجلوانب األخرى.

ك

102

53

32

79

38.3 29.7 %

19.9

12
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2.86

0.980

4

درجة املوافقة
م

5
6

شعور املعلمة بصعوبة ممارسة
األساليب النبوية الرتبوية.
طفل الروضة.
دون تطبيق األساليب النبوية
قلة الدورات التدريبية اليت
تساعد املعلمة على تطوير
أدائها.

9

أوافق

84

67

60

31.6 20.7 %

25.2

22.6

90

65

51

33.8 22.6 %

24.4

19.2

69

50

29

25.9 44.4 %

18.8

10.9

81

52

14

30.5 44.7 %

19.5

5.3

79

56

36

29.7 35.7 %

21.1

13.5

بشدة
ك

ضعف إملام املعلمة خبصائص منو ك

الرتبوية.
8

أوافق

أوافق إىل
ٍّ
حد ما

العبارة

كثرة األطفال يف الصف حيول
7

أوافق

كثرة املهام واألعمال اليت تقوم
هبا املعلمة داخل الروضة.

ك

ك

ك

55
60
118

119

95

ال

املتوسط

االخراف
املعياري

الرتتيب

2.50

1.05

9

2.60

1.03

8

3.04

3.15

2.88

1.03

0.914

1.04

2

1

3

املتوسط احلسايب العام =  , 2.80االخراف املعياري العام = 0.736

من النتائج الواردة يف اجلدول ( )5-4يتضح أن أفراد العينة موافقات على املعوقات اليت حتول
دون ممارسة معلمة رايض األطفال ألساليب النيب ﷺ يف معاملة الطفل مبتوسط
( 2.80من  ,)4وهو متوسط يقع يف الفئة الثانية من فئات املقياس الرابعي (– 2.51
 ,)3.25وهي الفئة اليت تشري إىل خيار (املوافقة) على أداة الدراسة.
ويتضح أن هناك إمجاعاً على املوافقة من قِبل أفراد العينة على املعوقات اليت حتول دون
ممارسة معلمة رايض األطفال ألساليب النيب ﷺ يف معاملة الطفل ,حيث تراوحت متوسطات
املعوقات اليت حتول دون ممارسة معلمة رايض األطفال ألساليب النيب ﷺ يف معاملة الطفل من
وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت بني ( 2,68و  ,)3,15وهي متوسطات تقع يف الفئة
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الثانية من املقياس الرابعي ,وتشري إىل (املوافقة) على أداة الدراسة .وقد ض ترتيب العبارات
تنازلياً حسب درجة املوافقة على املعوقات من وجهة نظر أفراد العينة:
 .1جاءت العبارة رقم ( )8وهي "قلة الدورات التدريبية اليت تساعد املعلمة على تطوير أدائها"
يف املرتبة األوىل من حيث درجة املوافقة ,فبلغ املتوسط احلسايب ِلا ( .)3.15يتضح من هذه
النتيجة أن الدورات التدريبية اليت تعني معلمات رايض األطفال على تطوير مهاراِتن
التدريسية قليلة؛ إذ ال بد من تكثيفها خاصة يف القطاع األهلي حلضوره الغالب يف مرحلة
رايض األطفال من حيث عدد الروضات.
 .2جاءت العبارة رقم ( )7وهي "كثرة األطفال يف الصف حيُول دون تطبيق األساليب النبوية
الرتبوية" يف املرتبة الثانية من حيث درجة املوافقة ,فبلغ املتوسط احلسايب ِلا ( .)3.04هذا
العائق موجود على السواء يف الروضات األهلية واحلكومية ,وإن كانت الروضات األهلية
تشهد اكتظاظ األطفال فيها بشكل أكرب .فال بد أن َّ
حيدد عدد األطفال يف الصف حسب
مساحته من جهة ,وحسب أعمار األطفال من جهة أخرى ,فكلما صغر عمر األطفال
أصعب .كما جيب أن يتوافر يف الصف الواحد أكثر من معلمة ,وهذا ما
أصبحت تربيتهم
َ
ينقص كثري من الروضات ,مما يشتت جهد املعلمة الواحدة يف تربية األطفال.
 .3جاءت العبارة رقم ( )9وهي "كثرة املهام واألعمال اليت تقوم هبا املعلمة داخل الروضة" يف
املرتبة الثالثة من حيث درجة املوافقة ,فبلغ املتوسط احلسايب ِلا ( .)2.88من هذه النتيجة
يتضح أن معلمات رايض األطفال يكلَّفن أبعمال تعوق تركيزهن على تربية الطفل .فتكليف
املعلمات ابملهام اإلدارية ,أو عدم وجود املعلمة املساعدة يف كل صف ,جيعل املعلمات
حتت ٍّ
ضغط ٍّ
كبري؛ مما يقلل من فعالية تعاملهن مع الطفل ابلشكل املطلوب.
 .4جاءت العبارة رقم ( )4وهي "تركيز املعلمة على اجلانب التعليمي أكثر من العناية ابجلوانب
األخرى" يف املرتبة الرابعة من حيث درجة املوافقة ,فبلغ املتوسط احلسايب ِلا (.)2.86
يتضح من هذه النتيجة أن بعض املعلمات يركزن جهودهن على تعليم الطفل أكثر من
تربيته ,فتكون األولوية لديهن لتعليم لقراءة والكتابة ,وإغفال أن هذه املرحلة مرحلة تربية
حلواس الطفل ,ومرحلة للعناية بنمو جوانب شخصيته أكثر من كوهنا مرحلةً تعليميةً كباقي
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السلَّم التعليمي .وتتفق مع هذه النتيجة دراسة مضاوي الراشد (1419ه) يف أن:
مراحل ُّ
من أبرز املعوقات اليت حتول دون ممارسة معلمات رايض األطفال ملضامني مفهوم القدوة
ممارسةً إجيابيةً تتمثل يف -وذكرت من بينها :-الرتكيز على اجلانب التعليمي دون العناية
بسلوكيات القدوة واستخدامها يف التعلم.
 .5جاءت العبارة رقم ( )3وهي "ضعف اإلعداد األكادميي للمعلمة الذي يوضح كيفية ممارسة
أساليب النيب ﷺ مع طفل الروضة" يف املرتبة اخلامسة من حيث درجة املوافقة ,فبلغ
املالحظ على املعلمات حديثات
املتوسط احلسايب ِلا ( .)2.85تدل هذه النتيجة على أن َ
العمل يف رايض األطفال غري متمكنات من ممارسة األساليب النبوية مع الطفل .وذلك يعود
إىل ضعف الرتكيز يف املرحلة اجلامعية على هذا اجلانب من إعداد معلمات رايض األطفال.
فال بد من استحداث مقرر يعطى للطالبات يكون شامالً لألساليب احملمدية املالئمة ملرحلة
رايض األطفال ,على أال يكون مصاغاً بطريقة إنشائية بعيدة عن واقع امليدان الرتبوي.
 .6جاءت العبارة رقم ( )2وهي "عمل املعلمة غري املتخصصة يف رايض األطفال" يف املرتبة
السادسة من حيث درجة املوافقة ,فبلغ املتوسط احلسايب ِلا ( .)2.68تدل النتيجة على أن
عمل املعلمات من التخصصات األخرى -خاصةً إذا مل يكن ختصصهن شرعياً أو يف علم
النفس أو علم االجتماع -يُعترب عائقاً يف تطبيق أساليب النيب ﷺ الرتبوية.
 .7جاءت العبارة رقم ( )1وهي "ضعف إملام املعلمة ابألساليب النبوية املالئمة لطفل الروضة"
يف املرتبة السابعة من حيث درجة املوافقة ,فبلغ املتوسط احلسايب ِلا (.)2.66
 .8جاءت العبارة رقم ( )6وهي "ضعف إملام املعلمة خبصائص منو طفل الروضة" يف املرتبة
الثامنة من حيث درجة املوافقة ,فبلغ املتوسط احلسايب ِلا (.)2.60
نتيجة العبارتني السابقتني تدل على أن معلمات رايض األطفال حباجة إىل دورات
تدريبية حول األساليب النبوية املالئمة للطفل ,كما أهنن حباجة إىل معرفة خصائص منو
الطفل يف مرحلة الروضة؛ إذ إن قلة اإلملام بتلك اجلوانب تعد عائقاً عن تطبيق املعلمات
ألساليب النيب ﷺ مع الطفل.
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 .9جاءت العبارة رقم ( )5وهي "شعور املعلمة بصعوبة ممارسة األساليب النبوية الرتبوية" يف
املرتبة التاسعة من حيث درجة املوافقة ,فبلغ املتوسط احلسايب ِلا ( .)2.50ترتبط هذه
النتيجة ابلنتائج السابقة ,فشعور املعلمات أحياانً بصعوبة تطبيق األساليب النبوية الرتبوية قد
يكون انمجاً عن ضعف اإلملام هبا ,وقلة الدورات التدريبية املعِينة ِلن يف تطبيقها.
من خالل النتائج املوضحة أعاله ,جند أن أبرز املعوقات اليت حتول دون ممارسة معلمة
رايض األطفال ألساليب النيب ﷺ يف معاملة الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات
الرتبوايت بدرجة (موافق) ,تتمثل يف:
 -1قلة الدورات التدريبية اليت تساعد املعلمة على تطوير أدائها.
 -2كثرة األطفال يف الصف.
 -3كثرة املهام واألعمال اليت تقوم هبا املعلمة داخل الروضة.
 -4تركيز املعلمة على اجلانب التعليمي أكثر من العناية ابجلوانب األخرى.
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 :6-4إجابة السؤال السادس :ما املقرتحات اليت تراها املديرات واملشرفات الرتبوايت
لتفعيل ممارسة معلمة الروضة ألساليب النيب ﷺ؟
للتعرف على املقرتحات اليت تراها املديرات واملشرفات الرتبوايت لتفعيل ممارسة معلمة الروضة
ألساليب النيب ﷺ ,ض حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
والرتب الستجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات حمور املقرتحات اليت تراها املديرات واملشرفات
الرتبوايت لتفعيل ممارسة معلمة الروضة ألساليب النيب ﷺ ,وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول
التايل:
جدول رقم ()6-4

استجاابت أفراد العينة على عبارات حمور املقرتحات اليت تراها املديرات واملشرفات
الرتبوايت لتفعيل ممارسة معلمة الروضة ألساليب النيب ﷺ
درجة األمهية
م

العبارة
عقد دورات تدريبية ملعلمات رايض

1

األطفال حول األساليب النبوية
الرتبوية املناسبة لطفل الروضة.
اقتصار العمل يف مهنة معلمة

2

الروضة على املعلمات ذوات
التخصص الدقيق.
دعم برامج إعداد معلمة رايض

3

مهم
جداً
ك 231

مهم
31

11.7 86.8 %
ك 158

58

21.8 59.4 %
ك 212

47

مهم إىل

غري

حد ما

مهم

4

0

1.5

0

44

6

16.5

2.3

7

0

األطفال بكيفية ممارسة أساليب النيب
ﷺ الرتبوية املناسبة للطفل.

17.7 79.7 %

170

2.6

0

املتوسط

3.85

3.38

3.77

االخراف
املعياري

0.395

0.840

0.480

الرتتيب

1

8

5

درجة األمهية
م

العبارة
توفري الكتب الرتبوية واإلسالمية يف

4

جداً
ك 189

مهم
60

حد ما

مهم

14

3

الروضة واليت من شأهنا مساعدة
املعلمة وتثقيفها حول ما حتتاج إليه
خالل عملها مع الطفل.
توعية املعلمة أبمهية اجلانب النفسي

5

مهم

مهم إىل

غري

واألخالقي والسلوكي يف رايض
األطفال.
العناية ابختيار الطالبات الاليت

22.6 71.1 %
ك 218

48

5.3

1.1

0

0

82 %

18

0

0

ك 203

46

16

1

املتوسط

3.64

3.82

االخراف
املعياري

0.637

0.385

الرتتيب

7

2

لديهن قناعة مبهنة التعليم وعاطفة

6

موجبة خو األطفال لاللتحاق
بربانمج إعداد معلمات رايض

17.3 76.3 %

6

0.4

3.70

0.597

6

األطفال.
هتيئة البيئة التعليمية املناسبة يف
 7الروضة واليت متكن املعلمة من القيام
بدورها دون الشعور ابإلرهاق.
عقد لقاءات دورية بني معلمات

ك 217

44

16.5 81.6 %
ك 222

37

5

0

1.9

0

7

0

3.80

0.447

4

رايض األطفال ومديراهتا وموجهاهتا

8

الرتبوايت لنقل اخلربات املتميزة يف
جمال ممارسة األساليب النبوية

13.9 83.5 %

2.6

0

3.81

الرتبوية يف معاملة الطفل.

املتوسط احلسايب العام =  , 3.72االخراف املعياري العام = 0.535
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0.456

3

من النتائج الواردة يف اجلدول ( )6-4يتضح أن أفراد العينة يرين أن عبارات حمور
املقرتحات اليت تراها املديرات واملشرفات الرتبوايت لتفعيل ممارسة معلمة الروضة ألساليب النيب
مهمة جداً ﷺ مبتوسط ( 3.72من  ,)4وهو متوسط يقع يف الفئة األوىل من فئات املقياس
الرابعي ( )4 – 3.25وهي الفئة اليت تشري إىل خيار (مهم جداً) على أداة الدراسة.
ويتضح أن هناك إمجاعاً على األمهية العالية من قِبل أفراد العينة على مقرتحات تفعيل
ممارسة معلمة الروضة ألساليب النيب مهمة جداً ﷺ ,حيث تراوحت متوسطات املقرتحات بني

( 3,38و  ,)3,85وهي متوسطات تقع يف الفئة األوىل من املقياس الرابعي ,وتشري إىل (مهم
جداً) على أداة الدراسة .وقد ض ترتيب العبارات تنازلياً حسب درجة أمهية املقرتحات من وجهة
نظر أفراد العينة:
 .1جاءت العبارة رقم ( )1وهي "عقد دورات تدريبية ملعلمات رايض األطفال حول
األساليب النبوية الرتبوية املناسبة لطفل الروضة" يف املرتبة األوىل من حيث األمهية العالية ,فبلغ
املتوسط احلسايب ِلا ( .)3.85يتضح من هذه النتيجة أن أهم اقرتاح من وجهة نظر أفراد العينة
متثل يف ضرورة عمل دورات تدريبية حول األساليب النبوية الرتبوية املناسبة لطفل الروضة,
لضمان تطبيق املعلمة ِلذه األساليب على الوجه األمثل .وهذه النتيجة تتفق مع دراسة
بني فيها تعدد األساليب الرتبوية اليت مارسها الرسول ﷺ مع
طرابيشي (1429ه) اليت َّ َ
األطفال من خالل ميادين عدة لت جوانب شخصية الطفل.
 .2جاءت العبارة رقم ( )5وهي "توعية املعلمة أبمهية اجلانب النفسي واألخالقي والسلوكي
يف رايض األطفال" يف املرتبة الثانية من حيث األمهية العالية ,فبلغ املتوسط احلسايب ِلا
( .)3.82تدل هذه النتيجة على ضرورة زايدة وعي املعلمات أبمهية تشكيل شخصية الطفل
ورعاية احتياجاته وتوجيههن لذلك .فالطفل حيتاج إىل رعاية منوه أكثر من أي هدف آخر يف
هذه املرحلة املبكرة.
 .3جاءت العبارة رقم ( )8وهي "عقد لقاءات دورية بني معلمات رايض األطفال
ومديراِتا وموجهاِتا الرتبوايت لنقل اخلربات املتميزة يف جمال ممارسة األساليب النبوية الرتبوية يف
معاملة الطفل" يف املرتبة الثالثة من حيث األمهية العالية ,فبلغ املتوسط احلسايب ِلا (.)3.81
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تؤكد هذه النتيجة أمهية تداول اخلربات املميزة يف تطبيق األساليب النبوية الرتبوية يف معاملة
الطفل ,فهناك جتارب مشرفة من قبل بعض املعلمات وبعض الروضات تستحق النشر بني بقية
املعلمات ,خاصة احلديثات منهن يف جمال التدريس.
 .4جاءت العبارة رقم ( )7وهي "ِتيئة البيئة التعليمية املناسبة يف الروضة واليت متكن املعلمة
من القيام بدورها دون الشعور ابإلرهاق" يف املرتبة الرابعة من حيث األمهية العالية ,فبلغ
املتوسط احلسايب ِلا ( .)3.80هذه النتيجة تدل على أن البيئة التعليمية ال بد أن تكون مناسبة
للمعلمة كأمهيتها أبن تكون مناسبةً للطفل ,فالبيئة املليئة بضغوط العمل واملهام الكثرية ,قد
تولد لدى املعلمة شعوراً ابإلرهاق واإلحباط؛ فيقلل ذلك من فعاليتها.
 .5جاءت العبارة رقم ( )3وهي "دعم برامج إعداد معلمة رايض األطفال بكيفية ممارسة
أساليب النيب ﷺ الرتبوية املناسبة للطفل" يف املرتبة اخلامسة من حيث األمهية العالية ,فبلغ
املتوسط احلسايب ِلا ( .)3.77تدل هذه النتيجة على أتييد عينة الدراسة ِلذا املقرتح بدرجة
كبرية جداً ,وضرورة تنفيذه يف قسم رايض األطفال يف الكليات الرتبوية .وهذه النتيجة تتفق مع
دراسة العلوي (1431ه) اليت أشار فيها إىل أن هناك منهجاً متكامالً يف التعامل مع الطفل له
املوجه إىل الطفل ,وأن السنة النبوية
تضمنه خطاب النيب ﷺ َّ
مقاصده وأساليبه وتطبيقاتهَّ ,
اليب
تضمنت نصوصاً صرحية للخطاب النبوي املوجه إىل الطفل فشكلت مبضامينها قيماً وأس َ
لرتبية الطفل املسلم وتوجيه سلوكه.
 .6جاءت العبارة رقم ( )6وهي "العناية ابختيار الطالبات الاليت لديهن قناعة مبهنة التعليم
وعاطفة موجبة حنو األطفال لاللتحاق بربانمج إعداد معلمات رايض األطفال" يف املرتبة
السادسة من حيث األمهية العالية ,فبلغ املتوسط احلسايب ِلا ( .)3.70ترى عينة الدراسة أمهية
انتقاء الطالبات الاليت لديهن استعداد لتقبُّل األطفال ,فهذه املهارة ال ميتلكها اجلميع,
واالفتقار إليها قد يؤثر يف التواصل بني املعلمة والطفل مبا ينعكس سلباً على تنشئته .وهذا ما
جيب تطبيقه عند قبول الطالبات املتقدمات لقسم رايض األطفال يف الكليات الرتبوية.
 .7جاءت العبارة رقم ( )4وهي "توفري الكتب الرتبوية واإلسالمية يف الروضة ,واليت من
شأهنا مساعدة املعلمة وتثقيفها حول ما حتتاج إليه خالل عملها مع الطفل" يف املرتبة السابعة
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من حيث األمهية العالية ,فبلغ املتوسط احلسايب ِلا ( .)3.64تدل هذه النتيجة على أمهية
تزويد املعلمات ابلثقافة الرتبوية اليت تذلل ِلن العقبات اليت قد يواجهنها خالل عملهن مع
الطفل .وقد تكون هذه الكتب املختارة بتوصية من املشرفات الرتبوايت ,أو أوراق عمل منتقاة
للقاءات ودورات تدريبية سابقة.
 .8جاءت العبارة رقم ( )2وهي "اقتصار العمل يف مهنة معلمة الروضة على املعلمات
ذوات التخصص الدقيق" يف املرتبة الثامنة من حيث األمهية العالية ,فبلغ املتوسط احلسايب ِلا
( .)3.38توضح هذه النتيجة ضرورة اقتصار العمل يف مهنة تعليم األطفال على من لديهن
شهادات جامعية يف ختصص رايض األطفال ,نظراً إىل خلفية ذوات االختصاص ابخلصائص
النمائية لطفل الروضة ,وكيفية تربية الطفل والعناية به وفق خصائص منوه.
من خالل النتائج املوضحة أعاله ,جند أن أبرز املقرتحات اليت تراها املديرات واملشرفات
الرتبوايت لتفعيل ممارسة معلمة الروضة ألساليب النيب ﷺ بدرجة (مهم جداً ) ,تتمثل يف:
 -1عقد دورات تدريبية ملعلمات رايض األطفال حول األساليب النبوية الرتبوية املناسبة لطفل
الروضة.
 -2توعية املعلمة أبمهية اجلانب النفسي واألخالقي والسلوكي يف رايض األطفال.
 -3عقد لقاءات دورية بني معلمات رايض األطفال ومديراِتا وموجهاِتا الرتبوايت لنقل
اخلربات املتميزة يف جمال ممارسة األساليب النبوية الرتبوية يف معاملة الطفل.
ِ -4تيئة البيئة التعليمية املناسبة يف الروضة واليت متكن املعلمة من القيام بدورها دون الشعور
ابإلرهاق.
أما فيما خيص اجلزء املفتوح من االستبانة فجاءت عدة مقرتحات من بعض أفراد العينة بلغ
عددها ( )18مقرتحاً ,وميكن ذكر أمهها فيما يلي:
 العمل على توعية معلمة رايض األطفال وتكوين القناعة أبن دورها مهم وفعال يف بناء
شخصية الطفل األوىل.
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 ضرورة استمرار الربامج املتعلقة هبذا اجلانب –أي سرية الرسول ﷺ وما تتضمنها من
أساليب تربوية -على مدار سنوات الدراسة إلنشاء جيل و ٍّاع ومثقف ومؤمن بنشر هذه
الثقافة.
املطهرة والقدوة احلسنة بعمل اجتماعات دورية
 إشراك األسرة يف تعليم الطفل السنَّة َّ
ِلم.
 وضع املمارسات النبوية كمنهج مقرر يف اجلامعات لتأهيل اخلرجيات يف رايض
األطفال.
 ال بد من أن يكون هناك سنة نبوية أو ُخلق نبوي َّ
خيصص لكل يوم ,ويكون شعاراً
تتبعه املعلمة يف سلوكها وتعززه يف األطفال.
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الفصل اخلامس
ملخص الدراسة وأهم النتائج والتوصيات
 :1-5ملخص الدراسة
 :2-5نتائج الدراسة
 :3-5توصيات الدراسة
 :4-5مقرتحات لدراسات مستقبلية
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الفصل اخلامس
ملخص الدراسة وأهم النتائج والتوصيات
تناول هذا الفصل ملخص الدراسة ,والنتائج اليت توصلت إليها ,كما تناول أهم التوصيات
اليت أوصت هبا الباحثة يف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة ,وخيتتم هذا الفصل إبيراد
بعض املقرتحات لبحوث مستقبلية.
 :1-5ملخص الدراسة:
احتوت هذه الدراسة على مخسة فصول ,ابإلضافة إىل املراجع واملالحق.
تناولت الباحثة يف الفصل األول موضوع الدراسة ,وأسئلتها ,وأهدافها ,وأمهيتها,
وحدودها ,وأهم املصطلحات اليت استخدمتها الباحثة؛ حيث هدفت الدراسة إىل التعرف على
واقع ممارسة معلمة رايض األطفال ألساليب النيب ﷺ يف معاملة الطفل ,وذلك من خالل
األهداف الفرعية التالية:
-1

التعرف على واقع ممارسة معلمة رايض األطفال لألساليب اإلميانية والتعبدية ,واخللقية,

تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل.
والنفسية ,والفكرية اليت َ
-2

التعرف على أبرز املعوقات اليت حتول دون ممارسة معلمة رايض األطفال ألساليب النيب

ﷺ يف معاملة الطفل.
-3

التعرف على أهم املقرتحات اليت تراها املديرات واملشرفات الرتبوايت لتفعيل ممارسة

معلمة الروضة ألساليب النيب ﷺ يف اجملاالت اإلميانية والتعبدية ,واخللقية ,والنفسية ,والفكرية.
أما أمهية الدراسة فتظهر يف كوهنا تركز على بيان واقع ممارسة معلمة الروضة ألساليب النيب
ﷺ يف معاملة الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت.
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كما أن أمهية هذه الدراسة تكمن يف كوهنا ختدم األسرة املسلمة يف كيفية التعامل مع
الطفل يف النواحي اإلميانية والتعبدية ,واخللقية ,والنفسية ,والفكرية وفقاً للطريقة احملمدية.
وتربز أمهية هذه الدراسة يف أهنا قد تليب حاجة املربني إىل أساليب تربوية إسالمية ال شرقية
وال غربية ,خاصةً ملرحلة رايض األطفال.
كما تكمن أمهيتها يف أهنا ختدم املعلمات والرتبويني املعنيني مبرحلة رايض األطفال يف وزارة
التعليم إببراز املعوقات اليت تواجه املعلمة وتقلل من فعالية تطبيقها لألساليب النبوية يف تربية
الطفل ,كما أن الدراسة احلالية حتاول تقدمي مقرتحات قد تفعِل من ممارسة املعلمة ألساليب
النيب ﷺ يف معاملة الطفل بشكل أفضل.
كما تكمن أمهية الدراسة احلالية يف أن النتائج اليت تتوصل إليها قد تساعد وزارة التعليم
واجلامعات يف تعديل برامج إعداد املعلمات ,وإعادة أتهيلهن ,وتطوير املناهج مبا يتناسب
والرتبية اإلسالمية.
واقتصرت هذه الدراسة يف حدها املكاين والزماين على عينة من الروضات (احلكومية
واألهلية) اليت تشرف عليها وزارة التعليم مبدينة الرايض ,وطبق اجلانب امليداين منها يف الفصل
الدراسي األول من العام اجلامعي (1437/1436ه ).
أما الفصل الثاين فقد تناولت الباحثة فيه اإلطار املفهومي للدراسة ,وهو مكون من ثالثة
مباحث ,تناول املبحث األول مرحلة رايض األطفال ,ومفهومها ,وأهدافها ,وأمهيتها,
وخصائص منو الطفل يف هذه املرحلة.
وتناول املبحث الثاين اخلصائص املهنية ملعلمة رايض األطفال ,وأدوارها يف تربية الطفل,
واألساليب الرتبوية ملعلمة رايض األطفال.
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وتناول املبحث الثالث األساليب النبوية يف معاملة الطفل؛ حيث اقتصر هذا املبحث على
تعام َل هبا
األساليب النبوية يف اجملاالت اإلميانية والتعبدية ,واخللقية ,والنفسية ,والفكرية اليت َ
النيب ﷺ مع الطفل.
واستعرضت الباحثة كذلك يف هذا الفصل الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة
وأوجه الشبه واالختالف بينها.
وتضمن الفصل الثالث منهجية الدراسة ,وإجراءاِتا ,وجمتمع الدراسة وعينتها ,وقد
استخدمت الباحثة يف هذه الدراسة املنهج الوصفي املسحي ,وض تطبيق أداة الدراسة على كل
جمتمع املشرفات الرتبوايت لرايض األطفال ,واختيار عينة عشوائية ممثِلة جملتمع مديرات
ووضحت الباحثة أيضاً يف هذا الفصل كيفية بناء أداة الدراسة.
الروضات يف مدينة الرايضَّ .
واشتمل الفصل الرابع على ٍّ
حتليل لبياانت الدراسة ,وإجابة السؤال األول ,والثاين,
والثالث ,والرابع ,واخلامس ,والسادس ,ومناقشتها.
ويف الفصل اخلامس من هذه الدراسة عرضت الباحثة ملخصاً للدراسة ,وأهم النتائج اليت
توصلت إليها ,وأبرز توصياِتا ,وقائمة املصادر واملراجع ,ومالحق الدراسة ,وملخص الدراسة
ابللغة اإلجنليزية.
 :2-5أهم نتائج الدراسة:
أبرز النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يلي:
 أن أبرز األساليب النبوية اإلميانية والتعبدية اليت متارسها معلمة الروضة يف معاملة الطفل من
وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت بدرجة عالية جداً ,تتمثل يف أن:
 تُردد املعلمة مع األطفال بعض سور القرآن الكرمي واألحاديث النبوية املتعلقة ابإلميانواألخالق.
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 تُلقن املعلمة الطفل املسائل اخلاصة ابلعقيدة (هللا ريب ,حممد نبيي ,اإلسالم ديين ,أركاناإلميان.)...,
ٍّ
ٍّ
حسايب من حيث ممارسة
متوسط
 أن أبرز األساليب النبوية اإلميانية والتعبدية اليت انلت أقل
املعلمة ِلا من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت ,تتمثل يف أن:
 ترفد املعلمة مع األطفال مصلى الروضة (إن مل يكن هناك مصلًّى توفر بعض السجاداتللصالة يف الصف.
 تؤدي املعلمة الصالة أمام األطفال بشكل مستمر أثناء ممارستهم لألنشطة (صالة النافلةمثالً).
 أن أبرز األساليب النبوية اخللقية اليت متارسها معلمة الروضة يف معاملة الطفل من وجهة نظر
املديرات واملشرفات الرتبوايت بدرجة عالية جداً ,تتمثل يف أن:
 تُ ِوجه املعلمة الطفل إىل آداب الطعام يف اإلسالم.
 تُذكِر املعلمة الطفل ابالهتمام بنظافة امللبس واجلسم. أن أبرز األساليب النبوية اخللقية اليت انلت أقل متوسط حسايب من حيث ممارسة معلمة
الروضة له من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت ,تتمثل يف أن:
يردها هناية اليوم الدراسي أو اليوم التايل.
 أتمتن املعلمة الطفل على أشياء بسيطة ُّ تستخدم املعلمة القصص القرآين والنبوي إلكساب األطفال القيم. أن أبرز األساليب النبوية النفسية اليت متارسها معلمة الروضة يف معاملة الطفل من وجهة
نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت بدرجة عالية جداً ,تتمثل يف أن:
 متتدح املعلمة الطفل بشكل مباشر حني ُحيسن الفعل أو القول. ُحتمل املعلمة الطفل مسؤو ٍّليات خاصةً ابلصف واجلماعة ,مثل (قيادة األطفال ,تنظيم
األدوات)...,
 أن أبرز األساليب النبوية النفسية اليت انلت أقل متوسط حسايب يف ممارسة معلمة الروضة له
من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت ,تتمثل يف أن:
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 تُقدم املعلمة املكافأة املادية للفائز من األطفال يف املسابقات اجلماعية لشحذ طاقاتاألطفال والكشف عن قدراِتم.
 تستخدم أسلوب اِلجر واحلرمان من اجلماعة أو اللعب لفرتة قصرية لتعديل سلوك الطفل. أن أبرز األساليب النبوية الفكرية اليت متارسها معلمة الروضة يف معاملة الطفل من وجهة نظر
املديرات واملشرفات الرتبوايت بدرجة عالية جداً ,تتمثل يف أن:
 تستخدم املعلمة األسئلة املثرية للتفكري (كيف-ملاذا-ماذا) يف حوارها مع الطفل. تستخدم املعلمة أسلوب تكرار الكلمات واملعلومات واألفعال يف تعليم األطفال وتوجيههم. أن أبرز األساليب النبوية الفكرية اليت انلت أقل متوسط حسايب يف ممارسة معلمة رايض
األطفال له من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت ,تتمثل يف أن:
 تلتزم املعلمة يف خطاهبا للطفل ابللغة العربية الفصحى. تستخدم األلغاز يف حوارها مع األطفال لتنشيط عقوِلم وشد انتباههم. أن أبرز املعوقات اليت حتول دون ممارسة معلمة رايض األطفال ألساليب النيب ﷺ يف معاملة
الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت تتمثل يف:
 قلة الدورات التدريبية اليت تساعد املعلمة على تطوير أدائها. كثرة األطفال يف الصف حيول دون تطبيق األساليب النبوية الرتبوية. كثرة املهام واألعمال اليت تقوم هبا املعلمة داخل الروضة. تركيز املعلمة على اجلانب التعليمي أكثر من العناية ابجلوانب األخرى. تتفق وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول مقرتحات الدراسة ,ويرون أهنا تسهم يف التغلب
على املعوقات اليت حتول دون ممارسة معلمة رايض األطفال ألساليب النيب ﷺ يف معاملة
الطفل بشكل أو لخر .وأبرز تلك املقرتحات:
 عقد دورات تدريبية ملعلمات رايض األطفال حول األساليب النبوية الرتبوية املناسبة لطفلالروضة.
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 توعية املعلمة أبمهية اجلانب النفسي واألخالقي والسلوكي يف رايض األطفال. عقد لقاءات دورية بني معلمات رايض األطفال ومديراِتا وموجهاِتا الرتبوايت لنقل اخلرباتاملتميزة يف جمال ممارسة األساليب النبوية الرتبوية يف معاملة الطفل.
 ِتيئة البيئة التعليمية املناسبة يف الروضة ,واليت متكِن املعلمة من القيام بدورها دون الشعورابإلرهاق.

 :3-5توصيات الدراسة:
يف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها هذه الدراسة ,فإن الباحثة تقدم مجلة من التوصيات اليت
أتمل أن تُطبق على أرض الواقع ,واليت يتوقع أن ُحتسن من واقع ممارسة معلمة رايض األطفال
ألساليب النيب ﷺ يف معاملة الطفل ,وهي:

 أن تراقب معلمة الروضة هللا يف من حتت يديها من عقول غضة هي حتت تصرفها؛ لتكوهنا
كيفما أرادت .فتستغل لني طباعهم يف تنشئتهم على الدين القومي ,وعلى تعاليم الشريعة,
وتبذل يف ذلك ما استطاعت من جهد؛ فتثقف نفسها ,وتوسع اطالعها حول سرية الرسول
ﷺ ,واملؤلفات الرتبوية املتعلقة هبا واليت ختص مرحلة الطفولة؛ لتستفيد منها يف تربية الطفل
املسلم ,وأن حتتسب ذلك أجراً ُمدخراً عند هللا ,وعلماً ينتفع به إبذن هللا.
 أن تويل معلمة رايض األطفال أمر الصالة اهتماماً أكرب ,وذلك من خالل حرصها على أن
ِتيئ للطفل اجلو الذي يشجعه على ممارستها ومتثيل حركاِتا خالل لعبه ونشاطه ,وذلك عن
طريق توفري أغراض الصالة يف الركن اإليهامي :كالسجادة اجلميلة ,ولباس الصالة الزاهي
شاهدتْه يقوم هبا ,مثنيةً عليه
للبنات .كما ال تغفل التعليق يف اللقاء األخري على من قد
َ
وداعيةً له؛ لتلفت نظر أقرانه وانتباههم إىل شأن الصالة .كذلك من خالل مماارسة املعلمة
للصالة أمام األطفال من فرتة إىل أخرى ,سواء أثناء نشاطهم يف األركان التعليمية -إذا توافر
يف الصف معلمة أخرى لرتعاهم ,-أو عند هناية اليوم الدراسي يف غرفة االنتظار .كما جيب
أن تكون مرحبةً مبشاركة األطفال ِلا إذا ما رغبوا ,وتثين على ذلك.
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 أن تعتين إدارة الروضة بتوفري مكان جيد كمصلًّى ,على أن ال يكون مهمالً أو قاضَ األلوان,
بل ال بد أن يكون مرحياً وجاذابً أباثثه وألوانه .وأن حترص على تفعيله وجعله مكاانً حمبَّباً إىل
الطفل.
 أن تعود معلمة الروضة الطفل على ُخلق األمانة املعنوية و احلسية ,وذلك من خالل إجياد
املواقف الرتبوية اليت حتفزه الستحضار األمانة وضرورة احلرص عليها والبعد عن اخليانة:
كائتمان الطفل على ٍّ
غرض ما مع توصيته أبن ال ميسه أو يفتحه ,أو اإلسرار إليه حبديث
معني ال يفشيه ,وأيضاً بتذكريه مبراقبة هللا يف السر والعلن ,وتكرار هذه األمور واملواقف عليه
حىت يُغرس هذا اخلُلق يف شخصيته؛ فهذا اخللق العظيم من القيم املهمة اليت تعني الطفل على
االستقامة منذ الصغر ,كما تنمي فيه الثقة واملسؤولية.

 أن حترص معلمة الروضة على عرض القصص القرآين والنبوي على الطفل ,خاصة يف العمر
من ( ,)6-5لكون هذه القصص زاخرًة ابلقيم اإلسالمية والرتبوية املهمة لتنشئة الطفل ,كما
أهنا تعزز فيه اِلوية اإلسالمية.
 أن يُدرج القصص القرآين والنبوي يف منهج رايض األطفال؛ حىت ال خيلو أسبوع منها ,وربطها
ابلوحدات التعليمية ,وأن ال يكون ذلك مقتصراً على اجلهود الفردية للمعلمات.
 أن يُعتىن بتقدمي املكافأة املادية للطفل ,على أن يكون ذلك وفقاً لضوابط وشروط تربوية ,يتم
توعية املعلمات حوِلا؛ حىت ال يُغفل هذا األسلوب النبوي داخل الروضات.
 احلرص على االلتزام ابللغة العربية الفصحى عند خطاب الطفل ,سواء من قِبل املعلمات ,أو
املديرات ,أو املشرفات الرتبوايت.

 استخدام األسلوب النبوي لتشويق الطفل وإاثرة محاسته للتعلم من خالل استخدام األلغاز يف
تعليمه وحماورته.
 أن تويل وزارة التعليم معلمات رايض األطفال عنايةً أكرب يف جانب تطبيق األساليب النبوية
داخل الروضة من خالل:
أ .العناية بعقد دورات تدريبية ملعلمات رايض األطفال حول األساليب النبوية الرتبوية املناسبة
لطفل الروضة.
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بِ .تيئة البيئة التعليمية املناسبة يف الروضة ,واليت متكن املعلمة من القيام بدورها دون الشعور
ابإلرهاق .وذلك من خالل حتديد ٍّ
عدد معني لألطفال يف كل صف ,وزايدة عدد املعلمات
يف الصف إذا زاد العدد .كما توحد املناهج التعليمية اخلاصة ابلقراءة والكتابة والرايضيات
والعلوم مبا يتناسب ومنوه ,سواء يف الروضات األهلية أو احلكومية.
ج .توعية املعلمات أبمهية اجلانب النفسي واألخالقي والسلوكي يف رايض األطفال؛ حىت ال
يطغى جانب على آخر أثناء تربيتهن للطفل ,لتحقيق الشمول والتكامل يف تنشئته.
د .اقتصار العمل يف مهنة معلمة الروضة على املعلمات ذوات التخصص الدقيق.
ه .دعم برامج إعداد معلمة رايض األطفال بكيفية ممارسة أساليب النيب ﷺ الرتبوية املناسبة
للطفل.
و .توفري الكتب الرتبوية واإلسالمية يف الروضة واليت من شأهنا مساعدة املعلمة وتثقيفها حول ما
حتتاج إليه خالل عملها مع الطفل.
ز .العناية ابختيار الطالبات الاليت لديهن قناعة مبهنة التعليم وعاطفة موجبة حنو األطفال
لاللتحاق بربانمج إعداد معلمات رايض األطفال.
ح .احلرص على عقد لقاءات دورية بني معلمات رايض األطفال ومديراِتا وموجهاِتا الرتبوايت
لنقل اخلربات املتميزة يف جمال ممارسة األساليب النبوية الرتبوية يف معاملة الطفل.
 أن تستفيد وزارة التعليم من األحباث العلمية واملؤلفات يف جمال األساليب النبوية يف معاملة
الطفل ,واليت لت جوانب منوه ,لصياغة مقررات قسم رايض األطفال يف الكليات الرتبوية,
ويف تصميم مناهج ووحدات مرحلة رايض األطفال.
 توعية املربني واملعلمني يف كافة املراحل التعليمية بضرورة تفعيل األساليب الرتبوية النبوية داخل
املدارس ويف حلقات التحفيظ أثناء تربيتهم ملن حتت أيديهم من األطفال والناشئة ,وذلك عن
طريق عقد الدورات التدريبية ,وطباعة املنشورات وال ُكتيِبات اليت حتتوي على تطبيقات لتلك
األساليب؛ مما ييسر للمريب ممارستها.
 أن تقوم وسائل اإلعالم -اليت حتمل هم األمة اإلسالمية ,وتسعى جليل معتز هبويته
اإلسالمية -بصياغة برامج تربوية تناقش األساليب النبوية الرتبوية واليت بال أدىن ر ٍّ
يب تناسب
كل زمان وكل مكان ,وتثقيف اجملتمع اإلسالمي حوِلا.
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 أن تتعاون األسرة املسلمة مع جهود الروضة اليت تُبذل يف سبيل تنشئة الطفل على الدين
اإلسالمي القومي.
 أن حترص األسر اليت هي حمضن الطفل األول ,على ضرورة تطبيق األساليب احملمدية داخل
البيوت يف الرتبية ,خاصةً احلرص على حتفيظ الصغار القرآن الكرمي؛ ألثر تلك األساليب يف
صالح األبناء وتلبية احتياجات منوهم ,وإذكاء إبداعاِتم؛ فتجين األسر من أبنائها خرياً كثرياً
إبذن هللا.
 ينبغي على كل مسلم ذكراً كان أو أنثى ,القراءة والتأمل يف السنة النبوية ,خاصةً جوانبها
الرتبوية؛ لينهل من هذا الكنز العظيم ,فيعود ابلنفع على نفسه ,وجمتمعه وأمته.
 :4-5مقرتحات لبحوث ودراسات مستقبلية:
 إجراء دراسة نظرية حول األساليب النبوية الرتبوية (االجتماعية ,واجلسمية ,والصحية ,والبيئية)
يف تربية الطفل املسلم.
 إجراء دراسة جتريبية حول أثر حفظ القرآن الكرمي على معدالت الذكاء عند األطفال.

 إجراء دراسة حول واقع ممارسة األساليب النبوية الرتبوية يف الروضات ذات املناهج العاملية.
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مالحق الدراسة
امللحق رقم ( )1أداة الدراسة يف صورِتا األولية
امللحق رقم ( )2أمساء احملكمني ألداة الدراسة
امللحق رقم ( )3أداة الدراسة يف صورِتا النهائية
امللحق رقم ( )4خطاب تطبيق أداة الدراسة
امللحق رقم ( )5إحصائية ملديرات الروضات احلكومية واألهلية
امللحق رقم ( )6إحصائية للمشرفات الرتبوايت يف رايض األطفال
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املالحق
 -1أداة الدراسة بصورهتا األولية
اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كلية العلوم االجتماعية
قسم الرتبية اإلسالمية

حفظه هللا

املكرم سعادة الدكتور/
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ..وبعد

تقوم الباحثة إبجراء حبث علمي بعنوان( :واقع ممارسة معلمة رايض األطفال ألساليب النيب ﷺ يف
معاملة الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات الرتبوايت) ,إبشراف الدكتورة /أماين شعبان ,وذلك

استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري ختصص الرتبية اإلسالمية من كلية العلوم االجتماعية امعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
وِتدف الدراسة إىل التعرف على واقع ممارسة معلمة رايض األطفال لألساليب اإلميانية ,واخللقية,
تعام َل هبا النيب ﷺ مع الطفل ,وتقدمي بعض التوصيات واملقرتحات اليت قد تساعد
والنفسية ,والفكرية اليت َ
املعلمة على ممارسة األساليب النبوية يف تلك اجملاالت.
وتتكون االستبانة من احملاور التالية:
 األول :واقع ممارسة معلمة الروضة لألساليب النبوية (اإلميانية ,اخللقية ,النفسية ,الفكرية) يف معاملة الطفل.
 الثاين :املعوقات اليت قد حتول دون ممارسة معلمة الروضة لألساليب النبوية يف معاملة الطفل.
 الثالث :بعض املقرتحات لتفعيل ممارسة معلمة الروضة لألساليب النبوية يف معاملة الطفل.

وسوف تستخدم الباحثة مقياس ليكرت ( )Likert Scaleذا الدرجات اخلمس ,لإلجابة على حماور
االستبانة وفقاً للنموذج التايل:

م

العبارة

درجة ممارسة املعلمة لألساليب النبوية
عالية جداً عالية
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متوسطة

متارس
قليلة ال َ

وملا لرأي سعادتكم من أمهية يف إثراء هذه الدراسة؛ فإن الباحثة أتمل من سعادتكم إبداء آرائكم ومقرتحاتكم بشأن
عبارات االستبانة واحلكم عليها من حيث :وضوح العبارات ,وأمهيتها ,ومدى انتماء كل عبارة إىل احملور احملدد ِلا,
والتعديالت اليت تقرتحون إجراءها ,أو اإلضافة ,أو احلذف ,حسبما ترونه مناسباً لتحقيق هدف الدراسة.

شاكرة سلفاً تعاونكم وكرمي استجابتكم

الباحثة
ساميه القحطاين

أوالً :البياانت العامة

مسمى الوظيفة احلالية:
 مديرة

 مشرفة
املؤهل العلمي:
 دبلوم
 بكالوريوس
 ماجستري
 أخرى
سنوات اخلربة يف العمل:
 أقل من  5سنوات
 5 سنوات إىل أقل من  10سنوات
 10 سنوات فأكثر
عدد الدورات التدريبية يف جمال رايض األطفال:
 أقل من  3دورات
 3 دورات إىل أقل من  5دورات
 5 دورات فأكثر
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اثنياً :حماور االستبانة

احملور األول :واقع ممارسة معلمة الروضة ألساليب النيب ﷺ (اإلميانية ,اخللقية ,النفسية ,الفكرية) يف

معاملة الطفل.

أوالً :ممارسة معلمة الروضة لألساليب النبوية اإلميانية :ستكون اإلجابة عن هذا احملور حسب
التدرج التايل:
عالية جداً

م

عالية

العبارات

1

تلقن املعلمة الطفل املسائل اخلاصة ابلعقيدة
(هللا ريب ,حممد نبيي ,اإلسالم ديين ,أركان
اإلميان)....,

2

تنمي حمبة هللا تعاىل يف نفس الطفل من
خالل تبصرة الطفل بنعم هللا عليه

3
4

5

أمهية العبارة
مهمة

غري
مهمة

وضوح العبارة
واضحة

يراه يف كل حني

ترسخ حمبة الرسول ﷺ وآل بيته يف قلب
الطفل من خالل ذكر مواقف من سريته
العطرة
ترسخ حمبة الرسول ﷺ يف قلب الطفل من
خالل حث الطفل على اتباعه فيما أمر
واالقتداء به

6
7

حترص املعلمة على أن حيفظ الطفل بعض
األحاديث النبوية الشريفة املتعلقة ابإلميان
واألخالق

9

قليلة

تُ ِلقن وتُشعر الطفل أن هللا سبحانه وتعاىل

حترص املعلمة على أن حيفظ الطفل بعض
سور القرآن

8

متوسطة

تدرب املعلمة الطفل على الوضوء من خالل
8
مشاهدِتا أوالً مث التطبيق
تؤدي املعلمة الصالة أمام األطفال ابستمرار
أثناء ممارستهم لألنشطة (النافلة مثالً)
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غري
واضحة

متارس
ال َ
انتمابها إىل
احملور

منتمية

غري
منتمية

التعديل املقرتح

أمهية العبارة

م

العبارات

م
مهمة م غري
مهمة

وضوح العبارة
غ
واضحة

توفر املعلمة لكل طفلة زي الصالة
10
اخلاص هبا
ترفد املعلمة مع األطفال مصلى الروضة
( 11إن مل يكن هناك مصلًّى توفر بعض
السجادات للصالة يف الصف)
تُبني لألطفال أمهية الوضوء يف الطهارة
12
مادايً ومعنوايً
تُظهر املعلمة االشتياق لشهر رمضان,
13
وتشوق األطفال للشهر الفضيل
تشجع األطفال على الصيام ولو
14
لساعات
تبني املعلمة لألطفال فضل الصوم
15
وحكمته
 16تشوق املعلمة األطفال ألداء احلج
 17تبني املعلمة لألطفال فضل احلج وحكمته

اثنياً :ممارسة املعلمة لألساليب النبوية اخللقية:
1

حترص املعلمة على توجيه الطفل إىل آداب
الطعام يف اإلسالم

2

تلتزم املعلمة مبمارسة السلوكيات الصادقة
(التزام الصدق) يف املواقف املختلفة أمام
األطفال

3

تعود الطفل الصدق يف القول من خالل
تذكريه ببعض األحاديث املتعلقة ابلصدق

4

تُعود الطفل األمانة من خالل ائتمانه
على أشياء بسيطة يردها هناية اليوم
الدراسي أو اليوم التايل

انتمابها إىل
احملور
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و

غ

غري
واضحة

منتمية

م
غري
منتمية

غ

التعديل املقرتح

أمهية العبارة

م

العبارات

5

تَِفي املعلمة مبا تقطعه من وعود لألطفال

6

تُ ِ
عود املعلمة الطفل على الوفاء ابلعهد
من خالل حث الطفل على االلتزام مبا
يتفق عليه مع أقرانه يف الروضة

7

حتث املعلمة الطفل على ال ت س ام ح يف
مواقف اخلصومة بينه وبني أقرانه

8

تُثين املعلمة على سلوك التسامح حني
يصدر من أحد األطفال

9

تتعامل املعلمة مع أخطاء الطفل
البسيطة بقلب متسامح

مهمة

انتمابها إىل
احملور

وضوح العبارة

م
غري
مهمة

غ
واضحة

حترص املعلمة على الظهور أمام
10
األطفال ابملظهر النظيف واألنيق
حترص املعلمة على نظافة ملبس الطفل
11
ونظافة جسمه
توكل أمر نظافة الصف جملموعة من
12
األطفال وتساعدهم يف ذلك
تلجأ إىل تعديل سلوك الطفل ابلتوجيه
13
املباشر
تعدل سلوك الطفل ابملالطفة بعيداً عن
14
القسوة
تلجأ إىل استخدام اإلشارة ابليد
15
إليقاف خطأ الطفل املستمر
تستخدم أسلوب التعريض (أي انتقاد
 16اخلطأ دون ذكر أصحابه) لتصحيح
خطأ الطفل
تستخدم أسلوب اِلجر واحلرمان من

 17اجلماعة أو اللعب لفرتة قصرية لتعديل
سلوك الطفل
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غ
غري
واضحة

منتمية

مغري
منتمية

التعديل املقرتح

م

العبارات

أمهية العبارة
مهمة

وضوح العبارة

غري
مهمة

واضحة

تستخدم أسلوب التوبيخ لتعديل سلوك
18
الطفل
تتعامل املعلمة مع الطفل أبسلوب
القدوة الصاحلة وتراعي اعتبار تصرفاِتا
19
َّ
حمط أنظار األطفال

اثلثاً :ممارسة املعلمة لألساليب النبوية النفسية:
1

حتتضن املعلمة األطفال وتقبلهم

2

تتعامل املعلمة مع األطفال أبسلوب
عادل يف االهتمام وإفحة فرص التعلم

3

تتقبل آراء الطفل بصدر رحب

4
5
6

تستمع العرتاض الطفل وتغري قراراِتا
إن كان اعرتاضه على حق
تُ ِ
عود املعلمة الطفل االعتماد على نفسه

يف املواقف املختلفة
ُحت ِمل املعلمة الطفل مسؤو ٍّ
ليات خاصةً
ابلصف واجلماعة مثل (قيادة األطفال,
تنظيم األدوات)...,

7

تبتعد املعلمة عن اإلكثار من لوم الطفل
وعتابه

8

تصرح املعلمة حبب الطفل لفظياً أمامه

9

متتدح الطفل حني ُحيسن الفعل أو
9
القول بشكل مباشر

حتث األطفال على السلوكيات املرغوبة
 10من خالل مدح ٍّ
ٍّ
مرغوب لدى
سلوك
ٍّ
طفل آخر
11

تشارك املعلمة الطفل يف اللعب
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غري
واضحة

انتمابها إىل
احملور
منتمية

غري
منتمية

التعديل املقرتح

العبارات

م

أمهية العبارة
مهمة

غري
مهمة

وضوح العبارة
واضحة

تعتين بتجهيز الركن اإليهامي ابألدوات
 12الالزمة للعب أدوار أفراد األسرة؛ مما
يعطي الطفل جماالً للتنفيس االنفعايل
 13تراعي حالة الطفل املعتل وتعتين بعالجه
تُشعر األطفال مبحبتها ِلم من خالل
14
منحهم اِلدااي
تبتسم وتُظهر فرحاً بربية األطفال يف
15
وحتسن استقباِلم
الصباح ُ
تستغل املعلمة ُّ
جتدد روح الطفل أثناء
 16الرحالت املدرسية أو امللعب اخلارجي يف
ٍّ
معلومات جديدةً ومناسبة له
تعليم الطفل

تعطي الطفل حرية اختيار مكان
 17جلوسه يف احللقة وحرية اختيار النشاط
الذي ميارسه
تقابل عناد الطفل ابحلوار اِلادئ
18
واللمسات احلانية

تستخدم يف نداء الطفل األلفاظ احملببة
19
له واملعربة عن حمبته
تراعي حالة الطفل النفسية (حزن-
 20خوف -أمل) وحتاول إخراجه منها
ِ
بضمه وتقبيله وسؤاله عن ما حيزنه
تدعو للطفل على مسمع منه كتعزيز
21
معنوي لسلوك مرغوب أو تعبرياً عن حمبته

رابعاً :ممارسة املعلمة لألساليب النبوية الفكرية:
1

تغرس املعلمة يف الطفل اجتاهات إجيابية
حنو قيمة العلم من خالل الثناء على العلم
وأهله
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غري
واضحة

انتمابها إىل
احملور
منتمية

غري
منتمية

التعديل املقرتح

العبارات

م

2

لرتغيب األطفال يف العلم تذكرهم
املعلمة ببعض األحاديث النبوية عن
فضل طالب العلم

3

تقرن التعلم ابحلاجة إليه ,أي توضح
احلاجة إىل تعلم العلوم والقراءة والكتابة
لألطفال

4

تستخدم أسلوب التلقني البسيط يف
تعليم الطفل املبادئ األساسية يف
العقيدة والقراءة والكتابة والعلوم

5

تلتزم املعلمة يف خطاهبا للطفل ابللغة
العربية الفصحى

6

أمهية العبارة
مهمة

غري
مهمة

وضوح العبارة
واضحة

جتهز ركن الكتابة ابخل ام ات املتنوعة؛
جل ذب الطفل لتعلم احلروف ال ع رب ي ة
وكتابتها
تعطي الطفل فرصة املمارسة العملية يف

7

7

التدرب على املهارات وتطبيق املفاهيم
وإجراء التجارب العلمية

8

تستخدم األلغاز يف حوارها مع األطفال
لتنشيط عقوِلم وشد انتباههم

9

تستخدم احلوار البناء يف توجيه الطفل
وتعليمه

تستخدم األسئلة املثرية للتفكري
( 10كيف-ملاذا-ماذا) يف حوارها مع
الطفل
تطرح على األطفال أثناء لعبهم يف
 11األركان التعليمية أسئلةً تنمي حم اك اة
الواقع يف استخدام األلعاب
12

تنظم املعلمة املسابقات اجلماعية لألطفال
وتشركهم يف اختيارها وتنظيمها
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غري
واضحة

انتمابها إىل
احملور
منتمية

غري
منتمية

التعديل املقرتح

م

أمهية العبارة

العبارات

مهمة

غري
مهمة

وضوح العبارة
واضحة

غري
واضحة

انتمابها إىل
احملور
منتمية

غري
منتمية

التعديل املقرتح

تقدم املكافأة املادية للفائز من األطفال
 13يف املسابقات اجلماعية لشحذ طاقات
األطفال والكشف عن قدراِتم
تعرب للطفل املوهوب عن توقعاِتا
14
اإلجيابية حول قدراته
 15تلقب األطفال أبلقاب مناسبة إلجنازاِتم
تستثمر مواهب األطفال بتخصيص
 16أدوار مناسبة ملواهبهم داخل الصف أو
يف فعاليات الروضة
تتدخل املعلمة يف الوقت املناسب
 17ملساعدة الطفل يف أنشطته بعد أن ترتك
له فرصة احملاولة
تستخدم املعلمة القصص القرآين
18
والنبوي إلكساب األطفال القيم
تستخدم املعلمة أسلوب تكرار
 19الكلمات واملعلومات واألفعال يف تعليم
األطفال وتوجيههم
ختاطب املعلمة الطفل بكلمات سهلة
20
وبسيطة

احملور الثاين :املعوقات اليت حتول دون ممارسة معلمة الروضة ألساليب النيب ﷺ يف معاملة الطفل :وستكون
اإلجابة عن فقرات هذا احملور حسب التدرج التايل:
أوافق بشدة

أوافق

1

ضعف إملام املعلمة ابلقضااي اإلميانية
املناسبة للطفل يف هذه املرحلة

2

ضعف إملام املعلمة ابألساليب النبوية
املالئمة لطفل مرحلة رايض األطفال

غري متأكدة
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ال أوافق

ال أوافق إطالقاً

أمهية العبارة

م

3

4

5
6

7

العبارات

مهمة

م
غري
مهمة

وضوح العبارة
غ
واضحة

ضعف الوازع الديين واألخالقي جيعل
ممارسة األساليب النبوية يف معاملة طفل
الروضة أمراً صعباً
عمل املعلمة غري املتخصصة يف رايض
األطفال يف هذه املرحلة حيول دون ممارسة
األساليب النبوية الرتبوية املناسبة

ضعف اإلعداد األكادميي للمعلمة
الذي يوضح كيفية ممارسة أساليب النيب

ﷺ مع طفل الروضة

ضعف إملام معلمة رايض األطفال
ابلسرية النبوية
تركيز املعلمة على اجلانب التعليمي دون
8
العناية بتهذيب أخالق الطفل ورعاية
منوه النفسي

8

شعور املعلمة بصعوبة ممارسة األساليب
النبوية الفكرية وأهنا حتتاج إىل بذل مز ٍّ
يد
من اجلهد مع الطفل

9

ضعف إملام املعلمة خبصائص منو طفل
الروضة يعوق ممارستها لألساليب النبوية
الرتبوية

اكتظاظ الصف ابألطفال قد حيول دون
10
تطبيق املعلمة لألساليب النبوية الرتبوية
افتقار املعلمة للقدرات واملهارات
 11الالزمة ملمارسة األساليب النبوية الرتبوية
مع األطفال
اعتقاد املعلمة أبن ممارسة األساليب
 12النبوية الرتبوية مع األطفال قد تعوق
الرتبية الفعالة للطفل
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و
غري
واضحة

انتمابها إىل
احملور
غ
منتمية

م
غري
منتمية

غ

التعديل املقرتح

احملور الثالث :مقرتحات لتفعيل ممارسة معلمة الروضة لألساليب النبوية يف معاملة الطفل :ستكون اإلجابة عن
فقرات هذا احملور حسب التدرج التايل:
مهم جداً

م

مهم

العبارات

1

عقد دورات تدريبية ملعلمات رايض األطفال
لزايدة وعيهن ابألساليب النبوية الرتبوية املناسبة
لطفل الروضة

2

حث معلمات رايض األطفال على االلتزام
ابلوازع الديين واألخالقي يف املظهر والسلوك
أثناء تعاملهن مع األطفال

3

أمهية العبارة
مهمة

غري
مهمة

اقتصار العمل يف مهنة معلمة الروضة على
املعلمات ذوات التخصص الدقيق (ختصص
رايض األطفال)

4

دعم برامج إعداد معلمة رايض األطفال بكيفية
ممارسة أساليب النيب ﷺ الرتبوية املناسبة للطفل

5

توفري الكتب الرتبوية واإلسالمية يف الروضة
واليت من شأهنا مساعدة املعلمة وتثقيفها
حول ما حتتاج إليه خالل عملها مع الطفل

6

متوسط األمهية

الرتكيز واالهتمام ابجلانب النفسي
األخالقي والسلوكي أكثر من اجلانب
و8
التعليمي برايض األطفال ولفت انتباه
املعلمة لذلك

7

العناية ابختيار الطالبات الاليت لديهن قناعة مبهنة
التعليم وعاطفة موجبة حنو األطفال لاللتحاق
بربانمج إعداد معلمات رايض األطفال

8

ِتيئة البيئة التعليمية املالئمة لتنشئة الطفل
واليت ُمت ِكن املعلمة من القيام بدورها دون
الشعور ابإلرهاق
207

غري مهم

وضوح العبارة
واضحة

غري
واضحة

غري مهم إطالقاً

انتمابها إىل
احملور
منتمية

غري
منتمية

التعديل املقرتح

م

9

العبارات

أمهية العبارة
مهمة

غري
مهمة

تزويد معلمة الروضة ابملهارات الالزمة
ملمارسة األساليب النبوية الرتبوية مع
األطفال وتدريبها على ذلك

عقد لقاءات دورية بني معلمات رايض
األطفال ومديراِتا وموجهاِتا الرتبوايت لنقل
10
اخلربات املتميزة يف جمال ممارسة األساليب
النبوية الرتبوية يف معاملة الطفل

208

وضوح العبارة
واضحة

غري
واضحة

انتمابها إىل
احملور
منتمية

غري
منتمية

التعديل املقرتح

 -2قائمة أبمساء احملكمني
م

البياانت األساسية للمحكمني جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
االسم

املرتبة العلمية

جهة العمل

التخصص

1

أ.د .حسني بن حممد نور

أستاذ

كلية العلوم
االجتماعية

أصول الرتبية

2

د .ابسنت بنت فتحي حممود

أستاذ مشارك

كلية العلوم
االجتماعية

أصول الرتبية

3

د .مجال بن مصطفى بن حممد بن
مصطفى

أستاذ مشارك

كلية العلوم
االجتماعية

أصول الرتبية

4

د .رمضان بن حممود عبدالعليم

أستاذ مشارك

كلية العلوم
االجتماعية

أصول الرتبية

 5د .عبداللطيف بن عبدالعزيز الرابح أستاذ مشارك

كلية العلوم
االجتماعية

أصول الرتبية

6

د .رمي بنت خليف الباين

أستاذ مساعد

كلية العلوم
االجتماعية

تربية إسالمية

7

د .عبدهللا بن عبدالعزيز املعيقل

أستاذ مساعد

كلية العلوم
االجتماعية

أصول الرتبية

8

د .ليلى بنت عبدهللا العريفي

أستاذ مساعد

كلية العلوم
االجتماعية

أصول الرتبية

9

د .منرية بنت عبداحملسن التوجيري

أستاذ مساعد

كلية العلوم
االجتماعية

تربية إسالمية

10

د .وفاء بنت إبراهيم الفريح

أستاذ مساعد

كلية العلوم
االجتماعية

أصول الرتبية
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 -3أداة الدراسة بصورهتا النهائية
اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
كلية العلوم االجتماعية
قسم أصول الرتبية
ختصص الرتبية اإلسالمية

بسم هللا الرمحن الرحيم

املكرمة :املشرفة  /مديرة الروضة
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد,,,
أقوم حالياً إبعداد دراسة الستكمال متطلبات درجة املاجستري يف الرتبية اإلسالمية بعنوان( :واقع

ممارسة معلمة رايض األطفال ألساليب النيب ﷺ يف معاملة الطفل من وجهة نظر املديرات واملشرفات
الرتبوايت).
ولتحقيق أهداف الدراسة صممت استبانة تركز على ثالثة أمور:

 األول يقيس واقع ممارسة معلمة الروضة لألساليب النبوية (اإلميانية والتعبدية ,اخللقية ,النفسية,
الفكرية) يف معاملة الطفل.

 الثاين يقيس مدى وجود بعض املعوقات اليت قد حتول دون ممارسة معلمة الروضة لألساليب النبوية
يف معاملة الطفل.
 الثالث يقدم بعض املقرتحات لتفعيل ممارسة معلمة الروضة لألساليب النبوية يف معاملة الطفل.
لذا أتمل الباحثة منكن التكرم ابإلجابة عن كافة بنود االستبانة مبا يعرب عن حقيقة ما ترينه بكل دقة
وموضوعية؛ ألن ما ستُدلني به من معلومات تعترب يف غاية األمهية يف حتقيق أهداف الدراسة .علماً أبن
إجابتكن ستكون موضع سرية فمة وال تستخدم إال لغرض البحث العلمي .ويف حال الرغبة يف معرفة نتائج
هذا البحث بعد انتهاء الباحثة منه الرجاء إرفاق الربيد اإللكرتوين يف آخر صفحة من االستبانة .شاكرة لكم
ومقدرة اهتمامكم ومجيل تعاونكم,,

الباحثة
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إرشادات عامة
عزيزيت املشرفة  /املديرة
آمل ِ
منك التكرم بقراءة عبارات االستبانة قراء ًة متأنيةً ودقيقةً ,مث اإلجابة عنها مجيعها .مع العلم أبنه ال
يوجد استجابة صحيحة وا ستجابة خاطئة ,وإمنا املطلوب هو تطابق االستجابة على ما هو موجود يف
الواقع.
مثال (: )1
إذا كانت وجهة نظرك أمام العبارة التالية بكثرة املمارسة فينبغي وضع عالمة ( )يف حقل (عالية)

درجة ممارسة املعلمة لألساليب النبوية
م
1

العبارة
حتتضن املعلمة األطفال وتقبلهم

عالية
جداً
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عالية


متوسطة

قليلة

قليلة
جداً

أوالً :البياانت العامة
اسم الوظيفة احلالية:
 مديرة
 مشرفة
املؤهل العلمي:
 دبلوم
 بكالوريوس
 ماجستري
 أخرى
سنوات اخلربة يف العمل:
 أقل من  5سنوات
 5 سنوات إىل أقل من  10سنوات
 10 سنوات فأكثر
عدد الدورات التدريبية يف جمال رايض األطفال:
 أقل من  3دورات
 3 دورات إىل أقل من  6دورات
 6 دورات فأكثر
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اثنياً :حماور االستبانة:
احملور األول :واقع ممارسة معلمة الروضة ألساليب النيب ﷺ (اإلميانية والتعبدية ,اخللقية ,النفسية,
الفكرية) يف معاملة الطفل.
أوالً :ممارسة معلمة الروضة لألساليب النبوية اإلميانية والتعبدية:

م

درجة ممارسة املعلمة لألساليب النبوية
العبارات

عالية

1

تلُ ِقن املعلمة الطفل املسائل اخلاصة ابلعقيدة (هللا ريب ,حممد
نبيي ,اإلسالم ديين ,أركان اإلميان.)...,

2

تنمي حمبة هللا تعاىل يف نفس الطفل من خالل تعريف الطفل
بنعم هللا عليه.

3

تُشعر الطفل أن هللا -سبحانه وتعاىل -يراه يف كل حني.

4

ترسخ حمبة الرسول ﷺ وآل بيته يف قلب الطفل من خالل
ذكر مواقف من سريته العطرة.

5

تردد املعلمة مع األطفال بعض سور القرآن الكرمي واألحاديث
النبوية املتعلقة ابإلميان واألخالق.

6
7
8

درب املعلمة الطفل على الوضوء من خالل حماكاِتا أوالً ,مث
تُ 6
التطبيق ,وتُبني ِلم احلكمة منه.
تؤدي املعلمة الصالة أمام األطفال بشكل مستمر أثناء
ممارستهم لألنشطة (صالة النافلة مثالً).

ترفد املعلمة مع األطفال مصلى الروضة (إن مل يكن هناك
مصلى توفر بعض السجادات للصالة يف الصف)

تبني لألطفال فضل الصوم وحكمته وتشجعهم على الصيام
9
ولو لساعات.
 10تُ ِبني لألطفال فضل احلج وحكمته وتشوقهم ألدائه.
 11تُ ِبني لألطفال فضل الزكاة والصدقة وحتثهم عليها.
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جداً

عالية

متوسطة

قليلة

قليلة
جداً

اثنياً :ممارسة املعلمة لألساليب النبوية اخللقية:

م

درجة ممارسة املعلمة لألساليب النبوية

العبارات

عالية
جداً

 1تُوجه املعلمة الطفل إىل آداب الطعام يف اإلسالم.
تُعود املعلمة الطفل الصدق يف القول من خالل تذكريه ببعض
2
األحاديث املتعلقة ابلصدق.
يردها هناية اليوم الدراسي
أتمتن املعلمة الطفل على أشياء بسيطة ُّ
3
أو اليوم التايل.
تشكر املعلمة الطفل حني يلتزم مبا يتفق عليه مع أقرانه يف
4
الروضة (من قوانني أو عهود وغري ذلك).
حتث املعلمة الطفل على التسامح يف مواقف اخلصومة بينه وبني
5
أقرانه.
 6تذكر املعلمة الطفل ابالهتمام بنظافة امللبس واجلسم.
توكل أمر نظافة الصف جملموعة من األطفال بشكل دوري
7
وتساعدهم يف ذلك.
تتعامل املعلمة مع الطفل أبسلوب القدوة الصاحلة ,وتراعي ذلك
8
يف أقواِلا وأفعاِلا ومظهرها.
تستخدم املعلمة القصص القرآين والنبوي إلكساب األطفال
9
القيم.

اثلثاً :ممارسة املعلمة لألساليب النبوية النفسية:
1

حتتضن املعلمة األطفال وتقبلهم وتبتسم ِلم.

2

تعدل املعلمة يف االهتمام ابألطفال وإفحة فرص التعلم للجميع.

3

تستمع العرتاض الطفل وتغري قراراِتا إن كان على حق.

4

تُ ِ
عود املعلمة الطفل االعتماد على نفسه يف املواقف املختلفة.

5

ُحت ِمل املعلمة الطفل مسؤو ٍّ
ليات خاصةً ابلصف واجلماعة ,مثل
(قيادة األطفال ,تنظيم األدوات)...,
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عالية

متوسطة

قليلة

قليلة
جداً

م
6

درجة ممارسة املعلمة لألساليب النبوية

العبارات

عالية
جداً

تبتعد املعلمة عن اإلكثار من لوم الطفل وعتابه.

7

7

متتدح الطفل بشكل مباشر حني ُحيسن الفعل أو القول.

8

جتهز ركن األسرة ابألدوات الالزمة إلفحة فرص التنفيس
االنفعايل لألطفال.

9

تستغل املعلمة ُّ
جتدد روح الطفل أثناء الرحالت املدرسية أو
امللعب اخلارجي يف تعليم الطفل معلومات جديدة ومناسبة له.

 10تقابل عناد الطفل ابحلوار اِلادئ واللمسات احلانية.
 11تستخدم يف نداء الطفل األلفاظ احملببة إليه واملعربة عن حمبته.
تراعي حالة الطفل النفسية (حزن -خوف -أمل) وحتاول
12
إخراجه منها بضمه وتقبيله وسؤاله عن ما حيزنه.
تدعو للطفل على مسمع من أقرانه كتعزيز معنوي لسلوك
13
مرغوب أو تعبرياً عن حمبته.
تقدم املكافأة املادية للفائز من األطفال يف املسابقات
14
اجلماعية لشحذ طاقات األطفال والكشف عن قدراِتم.
تعدل سلوك الطفل ابلتوجيه املباشر اللطيف بعيداً عن
15
القسوة.
 16تستخدم اإلشارة ابليد إليقاف خطأ الطفل املستمر.
تستخدم أسلوب التعريض أمام اجلماعة (أي انتقاد اخلطأ دون
17
ذكر أصحابه) لتصحيح خطأ الطفل.
تستخدم أسلوب اِلجر واحلرمان من اجلماعة أو اللعب لفرتة
18
قصرية لتعديل سلوك الطفل.

رابعاً :ممارسة املعلمة لألساليب النبوية الفكرية
1
2

تغرس املعلمة يف الطفل اجتاهات إجيابية حنو قيمة العلم من خالل
الثناء على العلم وأهله.
تُ ِلقن الطفل املبادئ األساسية يف العقيدة والقراءة والكتابة والعلوم.
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عالية

متوسطة

قليلة

قليلة
جداً

م

درجة ممارسة املعلمة لألساليب النبوية

العبارات

عالية
جداً

3

تلتزم املعلمة يف خطاهبا للطفل ابللغة العربية الفصحى.

4

تعتين بركن الكتابة ليكون جاذابً وحمفزاً للطفل ليتعلم احلروف
واألرقام.

5

عالية متوسطة قليلة

قليلة
جداً

تعطي للطفل فرصة املمارسة العملية يف التدرب على املهارات
8
وتطبيق املفاهيم وإجراء التجارب العلمية.

6

تستخدم األلغاز يف حوارها مع األطفال لتنشيط عقوِلم وشد
انتباههم.

7

تستخدم احلوار البناء يف توجيه الطفل وتعليمه.

8

تستخدم األسئلة املثرية للتفكري (كيف-ملاذا-ماذا) يف حوارها
مع الطفل.

9

تشرك األطفال يف اختيار نوعية املسابقات وتنظيمها.

 10تعرب للطفل املوهوب عن توقعاِتا اإلجيابية حول قدراته.

11

تلقب األطفال أبلقاب مناسبة إلجنازاِتم.

تستثمر مواهب األطفال بتخصيص أدوار مناسبة ملواهبهم داخل
12
الصف أو يف فعاليات الروضة.
تستخدم املعلمة أسلوب تكرار الكلمات واملعلومات واألفعال
13
يف تعليم األطفال وتوجيههم.

احملور الثاين :املعوقات اليت حتول دون ممارسة معلمة الروضة ألساليب النيب ﷺ يف معاملة الطفل:

م

أوافق

املعوقات

بشدة

1

ضعف إملام املعلمة ابألساليب النبوية املالئمة لطفل الروضة.

2

عمل املعلمة غري املتخصصة يف رايض األطفال.

3

ضعف اإلعداد األكادميي للمعلمة الذي يوضح كيفية ممارسة أساليب النيب
ﷺ مع طفل الروضة.
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أوافق

أوافق إىل

ال

حد ما

أوافق

أوافق

م

املعوقات

4

تركيز املعلمة على اجلانب التعليمي أكثر من العناية ابجلوانب األخرى.

5

شعور املعلمة بصعوبة ممارسة األساليب النبوية الرتبوية.

6

ضعف إملام املعلمة خبصائص منو طفل الروضة.

7

كثرة األطفال يف الصف حيول دون تطبيق األساليب النبوية الرتبوية.

8

قلة الدورات التدريبية اليت تساعد املعلمة على تطوير أدائها.

9

كثرة املهام واألعمال اليت تقوم هبا املعلمة داخل الروضة.

بشدة

أوافق

أوافق إىل

ال

حد ما

أوافق

احملور الثالث :مقرتحات لتفعيل ممارسة معلمة الروضة لألساليب النبوية يف معاملة الطفل:
مهم

املقرتحات

م

جداً

1

عقد دورات تدريبية ملعلمات رايض األطفال حول األساليب النبوية
الرتبوية املناسبة لطفل الروضة.

2

اقتصار العمل يف مهنة معلمة الروضة على املعلمات ذوات التخصص الدقيق.

3

دعم برامج إعداد معلمة رايض األطفال بكيفية ممارسة أساليب النيب ﷺ
الرتبوية املناسبة للطفل.

4

توفري الكتب الرتبوية واإلسالمية يف الروضة واليت من شأهنا مساعدة املعلمة
وتثقيفها حول ما حتتاج إليه خالل عملها مع الطفل.

5

توعية املعلمة أبمهية اجلانب النفسي واألخالقي والسلوكي يف رايض األطفال.

6
7
8

العناية ابختيار الطالبات الاليت لديهن قناعة مبهنة التعليم وعاطفة موجبة
حنو األطفال لاللتحاق بربانمج إعداد معلمات رايض األطفال.
ِتيئة البيئة التعليمية املناسبة يف الروضة واليت ِ
متكن املعلمة من القيام بدورها
دون الشعور ابإلرهاق.
عقد لقاءات دورية بني معلمات رايض األطفال ومديراِتا وموجهاِتا الرتبوايت
لنقل اخلربات املتميزة يف جمال ممارسة األساليب النبوية الرتبوية يف معاملة الطفل.

 -م ق رتح ات أخ رى( :فضالً اذكريها)
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مهم

مهم إىل
حد ما

غري مهم

 -4خطاب تطبيق أداة الدراسة
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 -5إحصائية لعدد مديرات الروضات احلكومية واألهلية ,وذلك من مركز النظم
واملعلومات يف وزارة الرتبية التعليم مبدينة الرايض.
المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم 
اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض 
تقنية المعلومات 

أعداد مدارس ومديرات رايض األطفال (حكومي وأهلي)
مكتب الرتبية

أعداد املدارس

أعداد املديرات

البديعة

55

55

الروايب

64

64

الشفا

41

41

النهضة

90

90

جنوب

27

27

ال

58

58

غرب

54

54

وسط

62

62

احلرس

15

15

اإلمجايل

466

466

221

 -6إحصائية للمشرفات الرتبوايت يف رايض األطفال ,وذلك من مركز النظم واملعلومات
يف وزارة الرتبية التعليم مبدينة الرايض.
المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم 
اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض 
تقنية المعلومات 

أعداد املشرفات الرتبوايت لرايض األطفال
املكتب

مشال

جنوب

الروايب

النهضة

وسط

م

اسم املشرفة

مالحظات

1

هدى زامل عبدالعزيز الزامل

رئيسة الوحدة

2

مها صا آل الشيخ

على رأس العمل

3

صفاء محد العبد اللطيف

على رأس العمل

4

عائشة منصور املطريي

على رأس العمل

5

خدجية العطاس

رئيسة الوحدة

6

أمساء عبدهللا ابوزير

على رأس العمل

7

بدرية الفيصل

على رأس العمل

8

وفاء مريع العسريي

رئيسة الوحدة

9

مىن الضواين

على رأس العمل

10

سارة املهنا

على رأس العمل

11

هياء انصر النشمي

على رأس العمل

12

هيا عبدهللا السحيباين

رئيسة الوحدة

13

خدجية الزهراين

على رأس العمل

14

مىن عبداجمليد شاهني

على رأس العمل

15

مشاعل حممد السليمي

رئيسة الوحدة

16

هنلة صا احمليا

على رأس العمل
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اجملموع

4

3

4

3

5

البديعة

غرب
الشفا
احلرس

17

ِتاين عبدهللا أمان اخلالد

على رأس العمل

18

اجلوهرة العجالن

على رأس العمل

19

إميان حيىي الشريف

على رأس العمل

20

أمساء سلطان اليعيش

رئيسة الوحدة

21

هند حممد الدويخ

على رأس العمل

22

نورة عبدالعزيز احلمدان

على رأس العمل

23

سلوى سلطان الناصر

رئيسة الوحدة

24

عفاف عبدالرمحن بن مروان

على رأس العمل

25

سهام البليهي

رئيسة الوحدة

26

حصة عبدهللا العبداللطيف

على رأس العمل

27

اجلوهرة إبراهيم اجلاهلي

رئيسة الوحدة

28

بدرية صا املزيين

على رأس العمل

اجملموع

3

2
2
2
28
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- The teacher uses the motivating thinking questions ( How-Why- What) in
her dialogue with the kid
- Teacher uses the manner of repeating words, information and actions in
educating and directing the kids.
The most prominent intellectual and prophetical ways that got the least
average, represented in:


- Teacher is committed in standard Arabic in addressing the kid.
- Teacher uses the puzzles in her dialogue with the kids to motivate their
minds and also to attract their attention.
The most important obstacles that prevent kindergarten teacher’s
practicing for the Prophet’s (PEUH) ways from the managers and education
supervisors’ point of view, represented in:


- The less number of training courses that help teacher to develop her
performance.
- The large number of Kids in the class prevents the application of educative
prophetic ways.
- The large number of tasks and actions the teacher does inside the
kindergarten.
- Teacher's concentration on the educative side more than caring about
other sides.
The study sample members' point of views agree about the study
suggestion and they think that it contributes in defeating the obstacles that
prevent kindergarten teacher’s practicing for the Prophet’s (PEUH) ways in
dealing with the child in one way or another. The most prominent of these
suggestions are:


- Making training courses for kindergarten's teachers about educative
prophetic ways matching with the kindergarten's kid.
- Making the teacher aware of the importance of the behavioristic,
psychological and moral side in the kindergartens.
- Making annual meetings between the kindergartens' teachers and their
heads and educative directors to transfer the prominent experiences in the
field of practicing the educative prophetic ways in dealing with the kid.
- Creating the suitable educative environment in the kindergarten which
enable the teacher to do her role without feeling of exhaustion.
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- The teacher goes along with the kids to the kindergarten’s prayer area ( if
there isn’t a place to pray, she should find some carpets to pray inside the
class).
- The teacher perform the prayer in front of the kids continuantly during
their activities’ practices ( Nafelah prayer for example).
The most prominent moral prophetical ways that the kindergarten’s
teacher practices in dealing the kid from the managers and education
supervisors’ point of view with a very high degree, represented in:


- The teacher directs the kid to the dining etiquette in Islam.
- The teacher reminds the kid to care in body and clothes cleanness.
The most prominent, moral and prophetical ways that got the least
average, represented in:


- The teacher entrusted the kid on simple things that he gets them back at
the end of school day or next day.
- The teacher uses the Quranic and prophetical stories which will get the kid
to earn values.
The most prominent psychological and prophetical ways that the
kindergarten’s teacher practices in dealing the kid from the managers and
education supervisors’ point of view with a very high degree, represented
in:


- The teacher praises up the kid directly when he makes good deed or says
good.
- The teacher lays responsibilities on the kid which are related to class and
grouping such as ( kids leadership, tools arrangement,….)
The most prominent psychological and prophetical ways that got the least
average, represented in:


- The teacher presents the money reward to the winner among the kids in
the group competitions to sharpen the kids’ energies and discovering their
abilities.
- Teacher uses the manner of depriving from grouping or playing for a
short period to modify the kid's behavior.
The most prominent intellectual prophetical ways that the kindergarten’s
teacher practices in dealing the kid from the managers and education
supervisors’ point of view with a very high degree, represented in:
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مستخلص الدراسة ابللغة اإلجنليزية
Study abstract
Study title: Kindergarten teacher’s practicing status for the Prophet’s
(PEUH) ways in dealing with the child from the managers and education
supervisors’ point of view.




Researcher’s name: Samia bint Abdullah bin Ayedh Al Khahtani



Supervisor: Dr. Amani bint Abdul Kader Shaaban

University and College: Imam Muhammad bin Saud Islamic UniversitySocial science Faculty-Education Origins Department with specification of
Islamic Education- KSA- Riyadh 1437 A.H/2016 A.D.


Study Goals: This study sought to know Kindergarten teacher’s
practicing status for the Prophet’s (PEUH) ways (in faith, worshipful, moral,
psychological and intellectual) in dealing with the child, and discovering the
most important obstacles that prevent kindergarten teacher’s practicing for
the Prophet’s (PEUH) ways in dealing with the child, and also sought to put
some suggestions that help kindergarten teacher’s to practice the prophet’s
ways in the faithful, worshipful,, moral, psychological and intellectual fields
in dealing with the child.


Study approach and tool: This study adopts the descriptive approach,
and it also adopts the questionnaire as a tool in gathering information.


Study community: study community consists of two categories, the
first: the education supervisors for the kindergartens in Riyadh city which
reached /28/ supervisors, the other category: the kindergartens’ heads in
Riyadh city which they reached to /466/ heads.




The study most prominent results:

The most prominent faith, worshipful and prophetical ways that the
kindergarten teacher practices in dealing with the kid from the managers
and education supervisors’ point of view with a very high degree,
represented in:


- The teacher repeats along with the kids some chapters of the Holly Quran
and the prophetical speeches related to faith and moral.
- The teacher teaches the kid the issues related to dogma /Aqeedah/ ( My
God is Allah, My prophet is Mohammad, My religion is Islam, Faith Pillars,…..
).
The most prominent worshipful, faithful and prophetical ways that got the
least average, represented in:
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