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اإلفػػػراط يف ا ػػػـز إف 
والشػػػدة  لػػػم مبػػػني  
واإلفػػػػػػػػراط يف اللػػػػػػػػني 

 .ضعف مهني
 

الرتبيػػة املعتدلػػة أصػػل 
سػػػػػػػػػػػبلمة األعمػػػػػػػػػػػاؿ 
وأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس بلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوغ 

 .اآلماؿ
 

ااحموق م
 وهلػػ ا يسػػعى   سػػلوؾ األفػػراد و ديػػد هويػػة اجملتمعػػات تلعػػب التنشػػالة االجتماعيػػة دورا عظيمػػا يف تشػػكيل

اسػتنادا ملعطيػات الدراسػات امليدانيػة   ديد طرائق الرتبية وجتديد مناهج اإلصػبلح إىل  –يف كل حني  –املربوف 
يف تنػػػادي الرتبيػػػة اإلسػػػبلمية بػػػالتوازف واالعتػػػداؿ  .والتجػػػارب ا ياتيػػػة وذلػػػا يف إطػػػار الفلسػػػفة الرتبويػػػة للمجتمػػػع

ََ َمػػن زَك اَهػػا "تعػػاىل  قػػاؿ. وبنػػاء اجملتمػػع املتماسػػا يب النفػػوس تػػ (" ٓٔ) َوقَػػْد َخػػاَب َمػػن َدس ػػاَها (ٜ) قَػػْد أَفْػلَػػ
. ورعاية الناشالة وتفعيل األسػرة الواعيػة املنتجػةاألخبلؽ وت يب النفوس  إف اخلري كله يف تقومي (.سورة الشمس)

والتشػػدد  سػػوة والغلػػو والتنطػػع وهلػػ ا فاألمػػة املسػػلمة أمػػة وسػػطية متقػػ  الق
الرتبيػػػة ألف املفػػػرط لتهػػػاوف والتسػػػيب والتسػػػاهل واللػػػني تػػػرف  اكمػػػا 
 . وأساس بلوغ اآلماؿ أصل سبلمة األعماؿ املعتدلة

خػػري "تحمػػل شػػعار للقػػد جػػاءت هػػ ا الرسػػالة الرتبويػػة 
 :الرتبيػػة: "تتنػاوؿ عػدة قضػايا تبػدأ بػالعنواف التػايلو " األمػور الوسػط
جمموعػة مػن  ولتضػع ضػوابط الرتبيػة السػوية وتسػتعرض" لػني؟الشدة أـ ال

 . املبادئ تساعد الوالدين على تربية أبنائهم بصورة أفضل

أداء يف املعينػة للمػربني العملية إىل بث اهلمة يف البحث عن أفضل االسرتاتيجيات  يهدؼ ه ا العمل
أصػػػوؿ الفكػػػر الرتبػػػوي علػػػى هػػػدي تعلػػػيم خػػػوض رمػػػار الرتبيػػػة وال وأفػػػراد األسػػػرة يف تعػػػاملهم مػػػن أجػػػل  عملهػػػم

ألف تراهنػا و . الفخػم ضضػامينه  الضػخم ججمػهاإلسبلمي ال ي يعتػز برتاهػه 
مػػػن بالغػػػة الرتبػػػوي ننطلػػػق منػػػه وال ننغلػػػق فيػػػه ف نػػػه يسػػػتفيد جكمػػػة 

ويهتػػػػف بنػػػػا للسػػػػعي يف مناكػػػػب األرض النػػػػافع الػػػػرتاث اإلنسػػػػاين 
اإلسػػػبلـ إف . مػػػةوالتنقػػػل يف أجػػػواز الفضػػػاء جثػػػا عػػػن العلػػػم وا ك

ديػػػن الوسػػػطية خلقػػػا وعقيػػػدة وشػػػريعة يهاتػػػه جبكافػػػة تشػػػريعاته وتو 
 .وحضارة وتربية

ولية مسػػتمرة تسػػتلـز األسػػرة قػػواـ األمػػم املتحضػػرة وهػػي مسػػالتنميػػة  ف العنايػػة باسػػتناداإ إىل مػػا سػػبق ذكػػرا  فػػ
ضػا يتوافػق  يف كػل مرحلػة عمريػة سػميةاجلراحل النمو اإلنساين واحتياجات الفػرد العاطفيػة واملعرفيػة و معرفة وافية ض

األوىل العمريػة املراحػل للوالدين أهػر كبػري يف توجيػه األبنػاء والبنػات  وخاصػة يف و . مع هقافة اجملتمع وركائزا الدينية
 ويبلػور شخصػيته وسػلوكه يكػوف الطفػلسريعة اإليقاع كثرية املطالب و تأسيسية ات ؛ ألهنا فرت مرورا ضرحلة املراهقة

 . هدافه املستقبليةفيها أ
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ااحمعضععأهملما
وتصػوغ  األبنػاءتػثهر يف حيػاة  خمػاطرسلوؾ الطفػل وبعضػها هلػا  توجيهيستخدـ الوالداف أساليب خمتلفة يف 

أسػػػاس سػػػوء الرتبيػػػة ونشػػػوء العػػػادات  يف معاملػػػة الوالػػػدين لؤلبنػػػاء  بػػػ بكثػػػريإا مػػػا دػػػد الػػػرتدد والتو  .شخصػػػيتهم
 فائػدةبقسػوة وشػدة ال  مال حػدود هلػا  أو يعػاملوهنمطلقػة حرية  ألمهات أطفاهلماآلباء أو ا؛ فقد يُعطي امل مومة

ة ونتػأ  عنػد رؤيتهػا و ػزف عنػدما يػر ونتائجهػا مر  كثػريةامل مومػة   اليباألس اوشواهد ا ياة األسرية على ه  .هامن
األمػػر سػػوءا عنػػدما  ويػػزداد. مكاتػػب االستشػػارات النفسػػية والرتبويػػةيف دػػدها علػػى صػػفحات اجلرائػػد واجملػػبلت و 

اإلفراط فػ .يعاين املرء اآلهار النامجة عن الشدة واللػني والػيت تظهػر يف سػلوؾ األبنػاء والبنػات ويف مسػريتم ا ياتيػة
 .يف ا ـز والشدة  لم مبني  واإلفراط يف اللني ضعف مهني

بعضػػها علػػى شػػبكة  مت وضػػعسلسػػة تربيػػة األبنػػاء و  الصػػندوؽ الػػوقفي للتنميػػة العلميػػة واالجتماعيػػةأصػػدر 
 Site)املوقػػع إحصػػاءات  معتمػػدة علػػى لباحثػػة بدراسػػة اسػػتطبلعيةقامػػ  ا مػػن هنػػا. موقػػع جتػػريياالنرتنػػ  يف 

Statistics )اهتمػػػاـ رواد  تفػػػاوتمالػػػات الزيػػػارات والشػػػكل التػػػاي يبػػػني  حيػػػث شػػػهد املوقػػػع مػػػن األشػػػهر األوىل
 .راهقةمشكبلت الطفولة واملاإلطبلع على ورربتهم  يف االنرتن  
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تنص الدساتري العاملية 
 :على

حق الطفل يف الوقاية من  
كافة ضروب اإلمهاؿ 
 .والقسوة واالستغبلؿ

 
 

 ت الػيت يػود النػاس التعػرؼ عليهػا وتػأيعنػد األطفػاؿ مػن أهػم املوضػوعا نطػواءالمن املبلحظ أف مشكلة ا
يثكػػػد البػػػاحثوف يف . التػػػدخني والتمػػػرد وعلػػػى رأسػػػهامث تػػػأي مشػػػاكل املراهقػػػة  يف مرحلػػػة الطفولػػػة وؼمشػػػكلة اخلػػػ

املشػػاكل عنػػد األطفػػاؿ بعػػ  تلػػا  ن واملػػربني تولػػدن قبػػل الوالػػديميػػداف الرتبيػػة أف املعاملػػة القاسػػية والشػػديدة مػػ
 .واملراهقني على حد سواء

التعليمية لتكوين شخصية الطفل  نظمهالقد أول  النظم الرتبوية يف الدوؿ املتقدمة اهتماما كبريا ب
 السلوؾوتنمية ا قوؽ وجدانيا وقد ضمن  مناهجها الدراسية مقررات هلا عبلقة مباشرة هب ا اجلانب لضماف 

ففي املنهج الياباين مثبل تشكل نسبة املقررات اليت هلا عبلقة باجلانب . السوي البعيد عن الشدة والعنف
: جمموع املقررات وتتوزع ه ا النسبة على املقررات التالية أكثر من هلثالوجداين واالنفعاي للطالب 

 . (. ..املوسيقى  الفنوف اجلميلة   الرتبية اخللقية   الرتبية البدنية )
أو أي مثسسة تربوية أف  مل وحدها ال تستطيع املدرسة 

أعباء الرتبية الشاملة ل ا ف ف مجيع مثسسات التنمية االجتماعية مطالبة 
من الفتياف بتعزيز دور األسرة واملدرسة يف تثقيف اجليل اجلديد 

معاين الوسطية فكرا  اجلميع من رحيق كي يتشربوالفتيات  
 .وسلوكا

انهلواعكاحضعرياحعسعلماسا
ُشػَهَداء َعلَػى الن ػاِس  وََكَ ِلَا َجَعْلَناُكْم أُم ةإ َوَسطاإ لَِّتُكونُػواْ "مدح ا ق سبحانه ه ا األمة فقاؿ جل هناؤا  

وتشػػػري اآليػػػػة إىل مػػػػنهج اإلسػػػبلـ الػػػػ ي يتصػػػػف  (.ٖٗٔآيػػػػة : سػػػػورة البقػػػرة" ) َوَيُكػػػوَف الر ُسػػػػوُؿ َعلَػػػْيُكْم َشػػػػِهيداإ 
  .اخلاصة والعامة داؿ يف مجيع املسائلبالتوازف واالعت

مػا بػني والتػ ْوِسيُط أف جيعل الشيء يف الوسط  أْعَدلُهُ : الَوَسط من كلِّ شيءتشري كتب اللغة العربية إىل أف 
: وتػرد كلمػة وسػط ضعػى. هو من وسط قومػه  أي مػن خيػارهم. طريْف الشيء وهو منه؛ امِسِا ا َْبَل من َوَسِطه

 .واجلامعي الُته؛ الَوَسُط العائليُّ والثقايفّ جماؿ الشيء وبي
ُكػػػلُّ َخْصػػػَلة َدُْمػػػوَدة فَػَلهػػػا َطَرفَػػػاف َمػػػْ ُموماف  فػػػ ف  الس ػػػخاَء َوَسػػػط  بػَػػػنْي الُبْخػػػل والت ْبػػػ ير  "هػػػري قػػػاؿ ابػػػن األ

َمػْ مـو  َوجَتَنُّبُػه بػالتػ َعرِّي منػه والُبعػِد والش جاَعة َوَسط  بَػنْي اجُلنب والتػ َهوُّر  واإلنساُف مأمور  أْف يَػَتَجن ػَب ُكػل  َوْصػف  
عاين من ُكػّل طَػَرفَػنْي َوَسػطُُهما  وُهػو رايػة . َعْنه  فُكل ما اْزَداَد ِمنه بُػْعداإ اْزداَد ِمْنُه تَػَعرِّياإ 

َ
قاِدير وامل

َ
وأبْػَعُد اجِلهات وامل
 
َ
 ".ْ مومِة بَػَقْدر اإلْمكافالبُػْعد عنهما  ف ذا كاف يف الَوسَط فَػَقد بَػُعد َعن األْطراؼ امل

يف أمػر دنيػاا  ة املػثمنواملراد بػاهلني سػهول( املثمنوف هينوف لينوف)القدمية قوهلم من األقواؿ وا كم العربية و 
اجلبػل ميكػن أف : الصػاح أصػلب مػن ا جػر  وقػاؿ بعػ  السػلف فهػو فػرائ  الػدينومهمات نفسػه أمػا يف أمػر 
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. إىل اخلػري واملسػادة يف املعاملػةواللني لني اجلانب وسهولة االنقيػاد  .شيءمنه وال ينح  من دين املثمن  ينح 
 .حد اإلفراط أو التفريطإىل    يبلغ األمر من صيغ املدح وقوالب الثناء إذاالسهولة واللني ال شا أف 

. قػة السػاطعةلقد أدرؾ األوائل أمهية الوسطية ففاض تراهنا الرتبوي بعبارات تعليمية رائعة تنطق بتلػا ا قي
يػا بػال ال ": وهػو يعظػه قػاؿ لقمػاف البنػهو   "ال تكػن رطبػاإ فتعصػر وال يابسػاإ فتكسػر" ومن األمثلػة العربيػة القدميػة

أف طػػريف اإلفػػراط والتفػػريط يف األفعػػاؿ و أف خػػري األمػػور أوسػػاطها ال شػػا يف . " مػػراإ فػػتلفظتكػػن حلػػواإ فتبلػػع وال
مػع ذلػا كلػه هػو مساحػة و و بتواضػع وخيػدمهم  وإخػبلص جبػدالنػاس املثمن سػهل يقضػي حػوائج و واألقواؿ م مـو 

 . ٔيف أوامرا ونواهيه للديننقياد شديد اال
وذلػا  جمموعػة وصػايا نينػة تصػب يف هنػر الوسػطية هكػ ا علمتػال ا يػاةمصػطفى السػباعي يف كتابػه  ذكر

واللػني  وعػش مػع النػاس  عش مع أهلا وسػطاإ بػني الشػد ةو  توسط يف كل شيء ":حينما كتب الكلمات التالية
وسػطاإ بػني العزلػة واالنقبػاض  وعػش مػع إخوانػا وسػطاإ بػني اجلػد واهلػزؿ  وعػش مػع تبلميػ ؾ وسػطاإ بػني الوقػار 

 .(باختصار وتصرؼ) "تكن من السعداء... ـز والرةمة واالنبساط  وعش مع أوالدؾ وسطاإ بني ا 
مسػػػة الشخصػػػية اإلسػػػبلمية يراعيػػػه "لتػػػوازف إف ا( ـ ٜٜٛٔ)يوسػػػف عبػػػداملعطي . يقػػػوؿ املػػػرض الفاضػػػل دو 

والتػػػوازف امتػػػد مػػػن احملتػػػو  إىل الطريقػػػة يف الرتبيػػػة  فػػػبل هػػػي . املػػػرض يف  ػػػوؿ عنايتػػػه جلوانػػػب اإلنسػػػاف يف تنشػػػالته
العنػف وال هػي التسػيب  بػػل مسػاعدة اإلنسػاف علػػى أف يقػيم بتقػو  اد ميزانػه الػػداخلي  فػيحفظ حقػوؽ نفسػػه 

عكس على نظرته ألمور حياته وأمور آخرته  فهو يقػيم العمػراف وال ينسػى الرصػيد الػبلـز يف والتوازف ان. واآلخرين
 (.ٕٗص " )خلود دائم

احغما اصعالحعااحشقة
ػػد ةُ  إمّنػػا يُعػػَرُؼ )األمػػُر يصػػعُب  مُّلػػُه؛ : والشػػدة (.املػػاُء علػػى لينػػِه َ ِفػػُر اَ َجػػر علػػى ِشػػد ته)الص ػػبلَبَُة؛ : الشِّ

ػ  تعػرؼ إىل اد يف الرخػاء يعرفػا يف " لى اد عليػه وسػلمقولػه صػوالشػدة عكػس الرخػاء ل (د ةاإلخػواُف عنػد الشِّ

اخللػػق   فػػج الطبػػع   صػػػعب شػػػرس  سػػيء اخللػػق   ضػػيق عػػن الشػػديد  الشػػدة عكػػس اللػػني ويقػػاؿو  .ٕ"الشػػدة
ر   ويتصػلب نػه ليتشػدد يف األمػو إو .   خشن املراس   شديد اخلبلؼ  شديد التصلب  وال تلني صفاتهاألخبلؽ

وورد  .أي شػػرس( بالضػػم)وصػػي عػػاـر بػػني العػػراـ أو اشػػتد  ذا سػػاء خلقػػهإويقػػاؿ عػػـر الغػػبلـ عرامػػة .   ويتصػػعب
 قاؿ الشاعر ."َعرَاَمُة الص ِيِّ يف ِصَغرِِا زيَاَدة  يف َعْقِلِه يف ِكََبِاِ "  ٖيف األهر

 َأ  تْعَلُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا َأين ُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُؼ َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَاَميت

 

 تَلِػػػػػػػػػػػػػػػػػػنُي علػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الَكْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػِر؟ وأَف  قَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي ال 

 

                                                 
 .بتصرؼ واختصار في  القدير  شرح اجلامع الصغري  إلماـِ املناويا ٔ
 .ٜٕٔٙرقم ا ديث  صحيَ اجلامع الصغرياأللباين  ٕ

حػػديث صػػححه السػػيوطي اجلػػامع الصػػحيَ ). ا كػػيم عػػن عمػػر بػػن معػػد يكػػرب  أبػػو موسػػى املػػديال يف أماليػػه عػػن أنػػسرواا (: مفصػػبل)التخػػريج  ٖ
 .( ٜ٘ص  ٕ  والسيوطي جٔٔ  ص  ٕا املناوي  جانظر موقع الدرر السنية   وأيض (وضعفه األلباين
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 :اشَتد ؛ وأَنشد: وهو عارـ  وَعِرـ  
 إين اْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُرؤ  يَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ بُّ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن َدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارمي

 

 َبْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطُة َكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  وِلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارـِِ  

 

ونسػػػتخلص مػػػن هػػػ ا اجلولػػػة السػػػريعة يف لغتنػػػا العربيػػػة اجلميلػػػة أف العػػػرب قػػػدميا رصػػػدوا سػػػلوكيات الطفػػػل 
س وقدموا تفسػريات لكػل وصػف يػا يػدؿ علػى معػرفتهم العميقػة فاستعملوا ألفا ا متعددة لوصف الطفل املشاك

 .بأمهية دراسة مرحلة الطفولة
َػا الش ػِديُد لَْيَس الش ِديُد بِالصُّػر "َعْن َأِض ُهَريْػرََة َرِضَي الل ُه َعْنُه أَف  َرُسوَؿ الل ِه َصل ى الل ُه َعَلْيِه َوَسل َم قَاَؿ  َعِة ِإمن 

وهػو يتحػدث عػن الشػدة  سػبل السػبلـقاؿ الصنعاين يف كتابػه (. رواا البخاري" )نَػْفَسُه ِعْنَد اْلَغَضبِ ال ِ ي مَيِْلُا 
شّد القّوة املعنوية هي جماهدة الػنفس وإمسػاكها عنػد الشػر ومنازعتهػا للجػوارح لبلنتقػاـ يػن "يف معانيها االجيابية 

تشػػتهيه يف حكػػم مػػن هػػو شػػديد القػػّوة يف رلبػػة  أرضػػبها  فػػ ف الػػنفس يف حكػػم األعػػداء الكثػػريين  ورلبتهػػا عمػػا
ميلا نفسه عنػد الغضػب أعظػم  فمنجماهدة النفس أشّد من جماهدة العدّو و  .اجلماعة الكثريين فيما يريدونه منه

مػػػن أرضػػػبه أمػػػر وأرادت الػػػنفس و . وحقيقػػػة الغضػػػب حركػػػة الػػػنفس إىل خػػػارج اجلسػػػد إلرادة االنتقػػػاـ. النػػػاس قػػػّوة
 .(باختصار وتصرؼ) "أف جياهدها ومينعها عما طلب فعليه ـ ين أرضبه املبادرة إىل االنتقا

يعتمػػد األسػػلوب الشػػديد أو القاسػػي علػػى اخلضػػوع وإعطػػاء األوامػػر والنػػواهي ويعتمػػد أحيانػػا علػػى الغلظػػة 
الػػػ ات فيكػػوف الفػػػرد إيػػ اء وقػػػد متتػػد القسػػػوة إىل   والعنػػف اجلسػػػدي والكبلمػػي

والرفػػػق عكػػػس . ع يف رػػػري مػػػوطن التشػػػدداملتشػػػدد هػػػو املتنطػػػ. قاسػػػيا مػػػع نفسػػػه
ػرَ ": -َصل ى ادُ َعَلْيِه َوَسل مَ - قاؿ الرسوؿ. الشدة متاما " َمْن ُ ْػَرـِ الرُّفْػَق ُ ْػَرـِ اخْلَيػْ

  .والعدالة ومن معاين اخلري الوسطية

أف هنػػػاؾ عػػػدة واالجتمػػػاعي يػػػر  املتخصصػػػوف يف علػػػم الػػػنفس الرتبػػػوي 
الوالديػة بنػائهم منهػا أباء واألمهػات يف التعامػل مػع اآلوسياسة أمناط متثل طريقة 

ومظػػاهر القليػػل مػػن ا ػػب  الطفػػلتمػػنَ تشػػبه الديكتاتوريػػة ف سياسػػةهػػي و ( Authoritative Parent)املتشػػددة 
 .التسلط الشديدمتنع ا رية واملبادرة ألف أساس ه ا النمط هو و العطف 

ااحساعكااحمةشقلاظعهر 
ف هنػػا تعطػػي داللػػة دتملػػة دة مػػرات ولفػػرتات متصػػلة لعػػبعضػػها إذا تكػػررت  هنػػاؾ مجلػػة مػػن املظػػاهر الػػيت

 : املظاهر تلا فيما يلي إشارة إىل بع . لوجود نوع من السلوؾ املتشدد عند األطفاؿ أو الوالدين
 .ودوف جداؿ يشتاط الوالداف رضبا إذا   يطع الطفل أوامرمها على الفور  

 .تويل األخطاء وتضخيمها 
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قػػاؿ رسػػوُؿ اللّػػه صػػلى  .هنػػى اإلسػػبلـ الػػدعوة علػػى األبنػػاء واألمػػواؿ واألنفػػس  ى األبنػػاءالػػدعاء علػػ 
ال َتْدُعوا على أنْػُفِسُكْم  َوال تَػْدُعوا علػى أْوالدُِكػْم  َوال تَػْدُعوا علػى َخػَدِمكْم  وال : "الّله عليه وسلم

 .(رواا أبو داود)"َل فيها َعطاء  فَػُيْسَتجاَب ِمْنُكمْ َتْدُعوا على أْمَواِلُكْم  ال تُواِفُقوا ِمَن الل ِه ساَعةإ نِيْ 
 .تردد الطفل يف مصارحة والديه فبل يقـو باالعرتاؼ بتقصريا خوفا من البطش والشدة  

يوانػػػات الغريبػػػة والعقػػػاب األلػػػيم إرهابػػػا لػػػه إلسػػػكاته أو الػػػتخلص مػػػن خيػػػوؼ األبػػػواف طفلهمػػػا با   
 .صراخه

الػػرأي مػػع عػػدـ احػػرتاـ القػػرار اجلمعػػي وعػػدـ تبػػال التصػػلب يف فيػػه و  يف ا ػػاذ القػػرار والتسػػرع التفػػرد  
 .االكرتاث ضشاعر الطرؼ اآلخر املخالف

ريػاب  عنػدأحدمها فيعامل إخوانه وأخواتػه األصػغر منػه بقسػوة يتقمص الطفل شخصية والديه أو   
 .الوالدين عن املنزؿ

 . هور بع  املشاكل السلوكية عند األطفاؿ كالعناد والغضب  

مػػنهج الصػػرامة والشػػدة يف حياتػػه املسػػتقبلية  نػػتهجقػػد يظػػل الطفػػل  مػػل معػػاين الكبػػ  وا رمػػاف في 
 .عن طريق عملييت التقليد أو التقمص لشخصية أحد الوالدين أو كبلمها

فػػل إىل فػػ ذا أرسػػل الط ؛ريػػاب املبػػادرة وعػػدـ االجتهػػاد يف القضػػايا الصػػغرية خشػػية اللػػـو الشػػديد  
  جيػػػد ا اجػػػة املطلوبػػػة بعينهػػػا ف نػػػه يعػػػود إىل املنػػػزؿ دوف أف  فعػػػني ف نػػػه إالبقالػػػة لشػػػراء رػػػرض م

ة واالجتهػاد يشرتي سلعة تفي باملطلوب خوفا من النقد البلذع ال ي قػد يوجػه إليػه يف حػاؿ املبػادر 
 .يف البحث عن البديل

قػد التجػارب اجلديػدة خوفػا مػن الفشػل فلػ لا رمػار عدـ قبوؿ التحدي واخلوؼ من اخلوض يف   
 ".أنا ال أعرؼ"أو " ه ا صعب"أو " ال أستطيع"يستخدـ حيلة دفاعية هروبية تظهر من قوله 

 .القدرات اإلبداعيةإ هار لنفس وافتقار يف ضعف الثقة با  

يػة وقػد ميتػد هػ ا الشػعور إىل معارضػة السػلطة اخلارجيػة دكرا السػلطة الوال  
 .يف اجملتمع

عنػػػدما يكػػػوف دوف لعامػػػة امييػػػل الطفػػػل إىل عػػػدـ احػػػرتاـ القواعػػػد   
 . رقابة

يقػػػـو الطفػػػل ب يػػػ اء ا يوانػػػات ويلحػػػق الضػػػرر باملمتلكػػػات العامػػػة   
 .والنباتات

  .ةمل بع  اآلالت ا ادة واللعب هبا  

 .مصاحبة من هم على نفس الشاكلة  
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إف اخلػػػوؼ النػػػاجم مػػػن عبلقػػػات . ال يسػػػتطيع الطفػػػل أف يػػػتعلم جيػػػدا يف أجػػػواء التسػػػلط والشػػػدة  
جلفػػاء يػػثدي إىل تعطيػػل القػػو  العقليػػة عنػػد الطفػػل مػػن مثػػل االنتبػػاا واملػػ اكرة والتفكػػري التسػػلط وا

 .وحل املشكبلت والقدرة على النقد والتحليل

 األطفػاؿبعػ  يعػاين منػه قػد الػ ي العقاب اجلسػدي كواملريرة  املثملة ا ياتية تجارب ال التعرض إىل  
 .سنة ٕٔإىل  ٙمن عمر  -اسات امليدانيةكما تشري الدر -وخاصة يف مرحلة الطفولة الوسطى 

ااحزائقةاأسهعبااسةدقامااحشقة
 .يف السابق اآلباء واألمهات الرتبية اخلاطالة اليت عاش فيها  
 رضػػبه ويثػػور بسػػرعة يضػػجر ويظهػػروعامػػة النػػاس يظنػػوف أف الشػػديد هػػو الػػ ي  القناعػػات السػػلبية  

ؼ ضقتضى ا كمػة ال العاطفػة اجلياشػة يف حني أف الشديد القوي هو ال ي ميلا زماـ أمرا ويتصر 
  .املدمر والغضب

 .الفشل أو اإلخفاؽ يف بع  جوانب ا ياة وعدـ املقدرة على التعامل اإلجياض مع  دياتا  

علػػػى عػػػاتق أحػػػد الوالػػػدين يػػػا يسػػػبب الضػػػغط األسػػػرية كلهػػػا والواجبػػػات واألعبػػػاء لقػػػاء املسػػػالولية إ  
 .والتوتر وسوء املعاملة

ة ففػي هػ ا املرحلػة ال املرحلػطبيعة اف من الطفل يف مرحلة الطفولة املبكرة لعدـ إدراؾ يضجر األبو   
ومػن مث ال يسػتطيع أف يعػَب والطبلقة اللغوية لعدـ توافر ا صيلة اللغويػة الطفل اللغة ا وارية  ميتلا

 .بدقة عن مشاعرا

فمػػن   يػه ميػػل كبػري للمبالغػةالطفػل يف مرحلػة الطفولػػة املتػأخرة لدإف . إصػدار األحكػاـ بػدوف فهػػم  
حػػػػل ااألمهيػػػػة ضكػػػػاف أف يراعػػػػي اآلبػػػػاء واألمهػػػػات طبيعػػػػة مر 

 .النمو واحتياجات األطفاؿ العاطفية واالجتماعية

جتعػػػػػل اخلبلفػػػػػات املسػػػػػتمرة بػػػػػني الوالػػػػػدين حػػػػػوؿ أسػػػػػاليب   
ا الطفػػػػل مشػػػػػوش التفكػػػػري ويكػػػػػوف أكثػػػػر اسػػػػػتعداد  الرتبيػػػػة

 .ملمارسة القسوة أو اإلمهاؿ

 املػػػػػػة القاسػػػػػػية مػػػػػػن املعلػػػػػػم لطبلبػػػػػػه يف املدرسػػػػػػةاملع تفػػػػػػرز  
يف  يقتدوف ضعلمهػػمسػػوالشػػدة يف نفػػوس الطػػبلب ألهنػػم  سػػةمةال مشػػكبلت ال حصػػر هلػػا مػػن مثػػل

 .املستقبل

التشدد وسوء املعاملة من قبل املعلمني واملربني مػن األسػباب الرئيسػة لظػاهرة عػزوؼ الطػبلب عػن   
  . املدرسة
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احغما اصعالحعااحال 
ُ  ضّد القاسي أو الصلب:  الل نْيُ  َمػا َقطَْعػُتْم " قػاؿ تعػاىل. شػجرة النخيػل  وقيػل مطلػق شػجرة :لينةو . الل نيِّ

  .[٘ية اآل ا شر ]" ِمْن لِيَنة  أَْو تَػرَْكُتُموَها قَائِمةإ َعَلى ُأُصوهِلَا فَِبِ ْذِف ادِ 
يقػاؿ فػبلف سػهل األخػبلؽ   سػلس الطبػاع   لػني كلمػات ومجػل عديػدة تصػف اللػني فتعج اللغة العربيػة ب

العريكػػػة   دمػػػث الطبػػػاع   لػػػني اجلانػػػب   لػػػني العطػػػف   رقيػػػق ا اشػػػية   لػػػني ا اشػػػية   لػػػني اجلنػػػاح   خػػػاف  
   لػػنيويف خلقػػه . جػػل هػػني لػػنير و .   لػػني القشػػر  منسػػجم األخػػبلؽ  نػػاح   رضػػي األخػػبلؽ   سػػهل اجلانػػباجل

أخبلقػػه أسػػلس مػػن املػػاء   و . ملياسػػرة واملسػػادة   واملسػػاهلةنػػه ليأخػػ  األمػػور باملبلينػػة   واإو   وسػػهولة   وسبلسػػة
 .   وألني من أعطاؼ النسيم ٔوألني من العهن

َيُكػوُف  الَ " فقػاؿمجيػل ولقد ح  الني صلى اد عليه وسلم على اللني من رري ضعف والرفق يف موضػعه 
 ."الرِّْفَق يف َشْيء  ِإال  زَانَُه  َوالَ يُػنػْزَُع ِمْن َشْيء  ِإال  َشانَهُ 

يف سياسػة األسػرة وتنظػيم ا يػاة  الوالديةتشري كتب علم النفس الرتبوي وعلم االجتماع الرتبوي إىل أمناط 
أطفاهلػا قػدرا كبػريا مػن الوالػداف نَ مط ميػويف ه ا الن (Permissive parent) املتساهلة  فيها وت كر منها الوالدية

مػػن املراقبػػػة واملتابعػػػة واإلشػػػراؼ ويفتقػػػر إىل الػػػنمط املتسػػػاهل ولكػػػن ال قيمػػػة تػػػ كر للقػػوانني والػػػنظم وخيلػػػو  ا ػػب
 .تطبيق القرارات فه ا النمط ينقصه ا ـز يف التعامل والتوجيه

ااحملرطا ظعهرااحال 
لعػػػػدة مػػػػرات بعضػػػػها هنػػػػاؾ مجلػػػػة مػػػػن املظػػػػاهر الػػػػيت إذا تكػػػػررت 

ف هنػػػػا تعطػػػػي داللػػػػة دتملػػػػة لوجػػػػود نػػػػوع مػػػػن السػػػػلوؾ ولفػػػػرتات متتابعػػػػة 
فيمػػػا يلػػػي إشػػػارة إىل بعػػػ  . املتهػػػاوف واللػػػني عنػػػد األطفػػػاؿ أو الوالػػػدين

 : املظاهر
 .تاوف اآلباء واألمهات واألبناء يف أداء الصبلة  

على التاـ واالعتماد  املسالوليةبالطفل  إحساسعدـ   
 .أبسط األمور يف اآلخرين

عػػدـ  مػػل الطفػػل مواقػػف الفشػػػل واإلحبػػاط يف ا يػػاة اخلارجيػػة حيػػػث تعػػود علػػى أف تلػػ  كافػػػة   
 .دوف نقاش مطالبه

 .منو نزعات األنانية وحب التملا للطفل  

 .بالنفس فرطةالزائد والثقة امل شعور الطفل بالغرور 

                                                 

 .الصوؼ - ٔ

http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=546
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 ـ بشػػيء يتنػػاق  مػػع ررباتػػهصػػعوبة ضػػبط انفعالػػه كلمػػا طلػػب منػػه أف يقػػو و  كثػػرة مطالػػب الطفػػل  
 .وأهوائه

ال  .والػرتويَ يف املطعػم وامللػبس اإلسػراؼ والبػ خ .الرتؼ الزائد وشراء الكماليات من رري ضوابط  
 . اسب األب ابنه املراهق على أمواله من أين اكتسبها وفيم صرفها

 .عدـ تطبيق القرارات والقوانني األسرية  

  .يةالتهاوف يف أداء الواجبات املدرس  

 .عدـ التقيد باملواعيد 

ااحزائقااحال اأسهعب
 .وا ماية اإلفراط يف ا ب  
 .انشغاؿ الوالدين عن األطفاؿ  
ته أو أف األسرة رزق  بعدد من أسر ببل ضوابط وال سيما عندما يكوف الطفل وحيد تدليل الطفل   

 .األوالد وابنة واحدة

 .صعوبة املتابعة املستمرة واملراقبة ا كيمة  

 .الوالدين شخصيةعف ض  

 . النشاط الزائد لؤلوالد والبنات  

عػػػػدـ التوافػػػػق بػػػػني الوالػػػػدين يف مػػػػنهج وفلسػػػػفة وأهػػػػداؼ الرتبيػػػػة   
األسػرية فػاألـ ا ريصػة علػػى أداء الصػلوات جاجػة إىل دعػػم األب 

 .عمبل وقوال لتحقيق اهلدؼ يف ديط األسرة وخارجها

 .اجلهل بعواقب اللني ونتائج التسيب 

ب قػيم مضػرة مػن اكتسػا من خمالطػة الثقافػات األجنبيػة وا بنماذج قيادية رري سوية يتأهر الفرد هب اإلقتداء 
 (.قضاء معظم الوق  يف األسواؽ)وسائل اإلعبلـ اليت قد تزين لؤلـ أو األب سلوكيات رري مسالولة 

طبعػػػػي  أنػػػػا.. لقناعػػػػات السػػػػلبية مػػػػن مثػػػػل ال أسػػػػتطيع ضػػػػبط املنػػػػزؿ والتعامػػػػل مػػػػع الصػػػػغاراالستسػػػػبلـ ل 
   .متساهل وال أ مل بكاء ورضب الصغار فأعطيهم ما يريدوف يف كل مرة شفقة هبم

 

اآل ةتااحشقةا احال ااحعلعيما احكالج
أف  صػػر يف دراسػػة قصػػرية أف طرائػػق  قيػػق الوسػػطية أكثػػر مػػن التوسػػط يف األمػػور أس الصػػبلح وال ريػػب 

عدة لتعزيػػػػز مفهػػػػـو الوسػػػػطية يف حياتنػػػػا األسػػػػرية أو موسػػػػعة ولكػػػػن سػػػػأكتفي بػػػػ يراد جمموعػػػػة مػػػػن اآلليػػػػات املسػػػػا
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توجيه السلوؾ يف الفقه الوسطي هو 
تعديل السلوؾ بشكل موضوعي من 

 .رري تويل أو توين

لقػػػػد نصػػػػَ خػػػػَباء الرتبيػػػػة بالعديػػػػد مػػػػن . واجملتمعيػػػػة وهػػػػي جاجػػػػة إىل تعلػػػػم وتعلػػػػيم وصػػػػَب علػػػػى مواصػػػػلة الطريػػػػق
االسػػرتاتيجيات النافعػػة يف عمليػػة توجيػػه وإرشػػاد املتعلمػػني ولكػػن ال بػػد مػػن انتقػػاء األصػػلَ منهػػا ضػػا يتناسػػب مػػع 

 :يلي جمموعة من تلا االسرتاتيجياتفيما .  روؼ كل فرد

عنػػدما  تػػاج الطفػػل إىل جهػػاز . عػػدـ التسػػرع يف ا ػػاذ بعػػ  القػػرارات حرصػػا علػػى صػػحة الطفػػل  
لتقومي األسناف ولكنه يػرف  الػ هاب إىل الطبيػب ف ننػا قػد نقسػو عليػه ونلزمػه مػن دوف أف نتحػاور 

كانػػ  القناعػػات ف ننػػا جيػػػب أف   معػػه فلعلػػه خيشػػى مػػن األ  أو أف مظهػػرا لػػن يكػػوف الئقػػا ومهمػػا
شػرح وجهػة نظػرة وبرفػق نقنعػه بضػرورة نػه دوف مقاطعة مث نثال علػى الطفػل ونشػكرا أل منهنسمعها 

 . االلتزاـ بنصائَ الطبيب

 .معاجلة املعتقدات االهنزامية وبث الروح اإلجيابية يف نفوس األطفاؿ  

 . فيما يتصل بأصوؿ التعامل السمَبني االستفادة من الرتاث اإلسبلمي ومن سرية العلماء واملر   

الػػػردود السػػػريعة دوف ". ال"تشػػػجيع االسػػػتقبللية لػػػد  األطفػػػاؿ واالبتعػػػاد مػػػن اإلكثػػػار مػػػن كلمػػػة   
الثنػػػاء علػػػػى مطالػػػب الطفػػػػل قػػػد تسػػػػبب سػػػلوكا سػػػػلبيا 
يتمثػػػل يف اإلحجػػػاـ عػػػن العطػػػاء أو الشػػػدة يف املعاملػػػة 

 أو فيحشد الطفل كل طاقتػه كػي يقػـو هبجػـو معػاكس
فمػػثبل عنػػدما يريػػد الطفػػل زيػػارة صػػديق . فعػػل مشػػاكس

صػػديقه يف وقػػ  رػػري مناسػػب فػػبل بػػد مػػن أف نثػػال زيػػارة لػػه فيطلػػب اإلذف مػػن الوالػػدين للػػ هاب ل
مث نػػرد عليػػه بػػأف الوقػػ  رػػري مناسػػب ونشػػرح لػػه يف تعاهػػد األصػػحاب ونبػػل مشػػاعرا علػػى مبادرتػػه 

ف نػه مػع مػرور الػزمن سػيولد سػلوكا رػري يػر مقنػع دوف تَب " ال"بلفظ السبب أما الرد الفوري بالرف  
 .سوي

 .يف احمليط األسري واملدرسي اختيار األوقات املناسبة للحوار واملناقشة يف األمور اخلبلفية  

َحاِسػػُبوا أَنْػُفَسػػُكْم قَػْبػػَل أَْف : ُعَمػػر بػػِن اخلَْطّػػابِ قَػػاَؿ . النقػػد الػػ اي الػػواعي يف أوسػػع معانيػػة يارسػػة  
  .الَ َيُكوُف الَعْبُد تَِقّياإ َحّّت ُ َاِسَب نَػْفَسهُ : قيلو  .ُ َاَسُبوا

إف اختيػػػار . السػػػلوؾ وتوصػػػيل األفكػػػار املعتدلػػػة لتشػػػكيل مراعػػػاة الفػػػروؽ الفرديػػػة وانتقػػػاء الوسػػػائل  
أنسػػػب األوقػػػات والطرائػػػق للتعامػػػل بػػػني الػػػزوجني ومػػػع األبنػػػاء ويف املدرسػػػة ورريهػػػا أسػػػاس النجػػػاح 

. كػي ال يقػع الضػرر  أف لكل أمر  أو فعػل  أو كػبلـ موضػعاإ ال يوَضػُع يف رػريا ؛ أياؿِلُكِل َمَقاـ  َمقَ ف
 :وقدميا أنشد املتني

 

 بػػػػػػػػػػػػػػػالُعلى ووضػػػػػػػػػػػػػػػُع النػػػػػػػػػػػػػػػد  يف موضػػػػػػػػػػػػػػػِع السػػػػػػػػػػػػػػػيفِ 

 

 ُمضػػػػػػػػػػػػػػػػر  كوضػػػػػػػػػػػػػػػػِع السػػػػػػػػػػػػػػػػيِف يف موضػػػػػػػػػػػػػػػػِع النػػػػػػػػػػػػػػػػد   
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 مػػن خػػبلؿ تػػداوؿ التجػػاربوتعميػػق الوسػػطية كحركػػة مسػػيطرة اسػػتغبلؿ اإلعػػبلـ يف توعيػػة اجملتمػػع   
ورريهػا  على املستو  اجلماهريي عَب الػَبامج التلفزيونيػة واإلذاعيػةةمبلت التوعية املكثفة و الناجحة 

خري الفنػػػػوف اجلميلػػػػة والتقنيػػػػة ا ديثػػػػة ز والنجػػػػـو اإلعبلميػػػػة الصػػػػا ة وتسػػػػوحبػػػػ ا االسػػػػتعانة بػػػػالرمو 
يػة الصػبلة يف صػورة ومن أمثلة التجارب اإلعبلمية اإلبداعية تػرويج مفهػـو أمه. والفبلشات السريعة

وكػ ا  لغرس مفهـو التمتع يف ا يػاة دوف تفػريط بػالفرائ " إال صبلي"الشاب والشابة    شعار 
ني ورػػريهم دفػػورة الحيػػث أصػػبح  أهػػدافها عظػػة للناشػػ" الصػػاحب سػػاحب"حػػالف التوفيػػق ةملػػة 

 .يف ال اكرة اخلرية

مػػن خػػبلؿ إنشػػاء مواقػػع  صصػػية ضػػرورة تفعيػػل دور االنرتنػػ  يف توعيػػة وتثقيػػف اجملتمػػع وذلػػا   
علػػى أف  همتتصػػف بالشػػمولية واملرونػػة جيػػث تتجػػاوب مػػع رسػػائل السػػائلني وتقػػـو ب رشػػادمتطػػورة 

ومن خػبلؿ جتػارض الشخصػية وجػدت نفػع هػ ا الطريقػة فالكتابػة تػنظم  .تستقطب شر ة الشباب
 .أفكارنا و دد بدقة التحديات اليت تواجهنا لنتعامل معها بروية

يف الرتبيػػػة كمعرفػػػة  الوسػػػطية يارسػػػةناجحػػػة يف الوالديػػػة النمػػػاذج ال تػػػَبزمػػػة مسػػػابقات قصصػػػية إقا  
 .حقة  ورربة حرة  ومهارة جيدة

توهيػػق العبلقػػة بػػني املدرسػػة واألسػػرة إلجيػػاد بيالػػة تتسػػم   
 .بالوسطية نظريا وإجرائيا

تشػػجيع ا ػػوار ا ػػر املوضػػوعي يف اجللسػػات األسػػرية   
 .العامة أو اخلاصة

دـ تعويػػػػػد الطفػػػػػل علػػػػػى التػػػػػدليل بػػػػػل يعػػػػػود علػػػػػى عػػػػػ  
 .التسامَ

عػػدـ الػػرتدد والتهػػاوف يف ا ػػاذ القػػرارات السػػليمة فػػ ف   
يقػوؿ . الت ب ب يف مثل ه ا األمور هلا عواقب وخيمة يف نفس الطفػل الػ ي  تػار يف تَبيػر الػرتدد

 :الشاعر

 ِإذا كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  ذا رأي  فكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن ذا عزميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  

 

 افػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ ف فسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَد الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأِي أف تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتدد  
 

 

بػل  إذا بػدرت منػه كلمػة رػري دمػودة فػالرجوع للحػق فضػيلة وشػجاعةتعويد الطفل على االعت ار   
 .الشخصية السويةمن مقومات 

 . إذا كاف األمر بسيطا قبوؿ اعت ار الطفل بصدر رحب وعدـ التعن  يف ذلا  
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داعي إىل التبخػرت اإِلسػراؼ الػعػدـ و  الغػرورو تدريب الطفػل علػى االقتصػاد يف امللػبس وتػرؾ التكػَب   
(. اْلبَػػػَ اَذُة ِمػػػَن اأْلميَػػػافِ ) :قَػػػاَؿ َرُسػػػوُؿ اِد صػػػلى اد عليػػػه وسػػػلم :ةسػػػنن ابػػػن ماجػػػيف  ورد. والبطػػػر

فلهػ ا  تػاج   ودواـ ا اؿ من احملاؿ  من املعروؼ أف النعم ال تدـو .وترؾ الكَب اْلَبَ اَذُة التػ َقشُّفَ و 
 .لى النفس وترؾ اخلموؿاملرء إىل توطني نفسه على االعتماد ع

خطػأ حػّت ال واالقتصػاد يف لومػه وتأنيبػه إذا أ تكرمي الطفل ومدحه على ما يأي مػن أفعػاؿ ةميػدة   
هػػو هػػدي االعتػػداؿ وهػػ ا  يسػػقط وقػػع الكػػبلـ مػػن قلبػػهليػػه مسػػاع املبلمػػة وركػػوب القبػػائَ فيهػػوف ع

 .سلفنا الصاح يف تربيتهم الوسطية

مػن اللعػب  الطفػلأف يلعب لعباإ مجيبلإ ف ف منػع  املدرسةمن نصراؼ بعد اال للطفل يسمَأف   
مييػػػػ  قلبػػػػه ويبطػػػل ذكػػػػاءا ويػػػنغص عليػػػػه العػػػػيش  حػػػّت يطلػػػػب ا يلػػػػة يف "التعلم دائمػػػاإ بػػػػ وإرهاقػػػه

َب منػه سػناإ مػن قريػب وينبغي أف يعلم طاعة والديه ومعلمه ومثدبػه ومػن هػو أكػ. اخلبلص منه رأساإ 
ومهمػػػا بلػػػغ سػػػن التمييػػػز  فينبغػػػي أف ال يسػػػامَ يف تػػػرؾ . يهم  وأف يػػػرتؾ اللعػػػب بػػػني أيػػػدوأجنػػػي

 .الطهارة والصبلة ويثمر بالصـو يف بع  أياـ رمضػاف  ويعلػم كػل مػا  تػاج إليػه مػن حػدود الشػرع
كػ لا يف الصػبا فمهمػا   عػودوخيوؼ من السرقة وأكل ا راـ ومن اخليانة والكػ ب والفحػش  فػ ذا 

ا األمػػور  فيػػ كر لػػه أف األطعمػػة أدويػػة وإمنػػا املقصػػود منهػػا قػارب البلػػوغ أمكػػن أف يعػػرؼ أسػػرار هػػ 
أف يقػػو  اإلنسػػاف هبػػا علػػى طاعػػة اد عػػز وجػػل  وأف الػػدنيا كلهػػا ال أصػػل هلػػا إذ ال بقػػاء هلػػا  وإف 

املػػوت يقطػػع نعيمهػػا  وأهنػػا دار يػػر ال 
دار مقػػػر  وأف اآلخػػػرة دار مقػػػر ال دار 
يػػر  وأف املػػوت منتظػػر يف كػػل سػػاعة  

س العاقل من تػزود مػن الػدنيا وأف الكي
لآلخػػػػػرة حػػػػػّت تعظػػػػػم درجتػػػػػه عنػػػػػد اد 
تعػػػػاىل ويتسػػػػع نعيمػػػػه يف اجلنػػػػاف  فػػػػ ذا  

كػػاف هػ ا الكػػبلـ   ةصػا    الرتبيػػةكانػ
عند البلوغ واقعػاإ مػثهراُ ناجعػاإ يثبػ  يف 

 .ٔ".قلبه كما يثب  النقش يف ا جر

 .وبنات التأكيد على مفهـو املساواة بني مجيع أفراد األسرة من بنني  

على أسػاس السػماحة واالحػرتاـ والتعػاوف كيفية التعامل مع اآلخرين  ديد  ررس املهارات ا ياتية و  
 . لتكوين الطفل املتفائل املتفاعل

                                                 
 (.باختصار وتصرؼ ٘ٗ٘ص   إحياء علـو الدين  أبو حامد الغزاي)  ٔ

 احصزم احال 

  لزانااة ةقالا تا كع امااألطلعل       
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التعليم بالقلم من أعظم النعم   
 .وأساس تقدـ األمم

 
 
 

ااحمةع كما عحةق ي اا
أودع اد سػػػػبحانه وتعػػػػاىل يف القلػػػػم قػػػػوة فريػػػػدة يف التػػػػأهري 
لثنػػػاء فكلنػػػا يسػػػتطيع أف يكتػػػب علػػػى قصاصػػػة مػػػن الػػػورؽ كلمػػػات ا

كلمػات . والشكر وهلا دور عظيم يف تعػديل السػلوؾ ليكػوف مناسػبا
نكتبهػا مػن حػني آلخػر يف " يتاز" "جزاؾ اد خريا" "أحسن "مثل 

إف تعدد أمنػاط التواصػل مشػافهة وكتابػة مػن . بطاقة ج ابة ونضعها بقرب سرير الطفل تعزز سلوكه وتزيد من التواصل
تػػدؿ الكتابػػة القصػػرية اهلادفػػة علػػى . هػػا اآلبػػاء لتجديػػد وسػػائل الرتبيػػة والتعلػػيم واالتصػػاؿطرائػػق التػػأهري اهلامػػة و تػػاج إلي

كلوف مػن ألػواف املتابعػة   -مهما كان  بسيطة  –الروية والكياسة يف سياسة األسرة ألف األسرة الوسطية تتم بالكتابة 
زاد املػرء صػراحة وينشػرح صػدر املنصػػوح يف الكتابػة يػ. والتواصػي علػى أسػاس األسػلوب ا ػاـز ويف نفػس الوقػ  احملػػب

 .إذا اخرتنا العبارات املطلوبة واألوقات املناسبة
 ٕٔٓٓ  فػػابر ومػػازليش  ٕٛٔ – ٙٔٔص   ـ ٖٕٓٓبيػػل و   راي وأوهػػانلوف  ليفػػي)تنػػادي الرتبيػػة ا ديثػػة 

حظػػات وتعليقػػات ظػػم األطفػػاؿ أف يتلقػػوا مبل ػػب مع. بضػرورة تػػدوين اجملريػػات اهلامػػة يف حيػػاة األسػػرة (ٕٕٔص   ـ
وهػ ا يشػجعهم علػى كتابػة أو رسػم  األبػوين طبوعػة مػنتلقػي رسػالة مفالصػغار يفرحػوف مػن . تتصػل ضجريػات حيػاتم
تابػػة املػػ كرات والتعليقػػات أيضػػا ألف ويتػػأهر األطفػػاؿ األكػػَب سػػنا واملػػراهقني بك. الوالػػدينرسػػالة مبلحظػػاتم ردا علػػى 

طريقػػػة سػػػهلة  املػػػ كرات ألف الكتابػػػة تػػػدوينأوليػػػاء األمػػػور بعػػػ   ػػػب و . املبلحظػػػات تشػػػعرهم بػػػأمهيتهم يف أسػػػرهم
انطباعا حسػنا وتكشػف عمليػا عػن مكػانتهم اهلامػة يف األسػرة والػيت لوالهػا ترتؾ  فهي األطفاؿ واملراهقنيللوصوؿ إىل 

أو مشػػاعر   يػػةال بػػد أف تتضػػمن التعليقػػات علػػى إرشػػادات تنوير   .ملػػا جتشػػم الكبػػار عنػػاء الكتابػػة هلػػم والتفكػػري فػػيهم
 .الكايفالنمو التحلي بالتسامَ وتساهم يف ومعلومات ناضجة تساعد على   ومساندة إجيابية  فياضة

 :  ذكر طفلا بأنا الحظ  تقدمه وذلا من خبلؿ
علػى ف مقػدرا جهػودا املب ولػةاترؾ مبلحظات بسيطة يف ررفػة الطفػل أو علػى مائػدة الغػداء أو املكتػب   

لطفػل بعمػل الواجػب قبػل مشػاهدة التلفػاز يف الليلػة السػابقة فيمكنػا أف تكتػب إذا قػاـ ا: سبيل املثاؿ
هػ ا امللحو ػات تعتػَب . وضػعها علػى مائػدة الغػداء  توي على كلمات الثناء والشػكرملحو ة خمتصرة 

 . ونافعة ضرورية
إف تػػػدوينا هلػػػ ا . مدونػػػة التػػػواريق واألوقػػػات   حػػػاوؿ أف جتػػػدوؿ بعػػػ   سػػػنات الطفػػػل يف مفكػػػرة  

 .لسلبية يف حياة الطفل التغريات اليت تطرأ على طفلا سيجعلا يف موقف إجياض وسوؼ يقلل ا
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تبلحػػػػػػظ  حظػػػػػػات بسػػػػػػيطة تػػػػػػ كر الطفػػػػػػل بأنػػػػػػااتػػػػػػرؾ مبل 
 .تقدمه

 .تتبع سري التغري االجياض للطفل يف م كرة أو سجل  

ميكػػن اسػػتخداـ التػػدوين بطرائػػق شػػّت إلدارة األسػػرة جكمػػة 
 :هلا وفيما يلي إشارات عابرة

مػػع السػػماح لؤلبنػػاء للمشػػاركة هػػداؼ األسػػرة أ تػػدوين  
مػن األهػداؼ الػيت ميكػن . يف صيارتها لبلتفاؽ على املبادئ الػيت يريػدوف أف  كػم حيػاتم األسػرية

ملمارسػػػػة آداب العػػػػا  واملػػػػتعلم يف دػػػػيط واإلحسػػػػاس باملسػػػػالولية تػػػػوفري ا ػػػػب والتعػػػػاوف "أف تصػػػػاغ 
 ".األسرة

هنػػػاؾ كلمػػػات قليلػػػة لكػػػن قوتػػػا  .مػػػن حػػػني آلخػػػرواملبلحظػػػات العامػػػة  جيابيػػػةكتابػػػة التعليقػػػات اال  
ال   بالعافيػة"عظيمة فعنػدما يأخػ  الطفػل طعامػه للمدرسػة ميكػن أف نكتػب لػه كلمػات لطيفػة مثػل 

 ...(.حافظ على نظافة مدرستا  تنس التسمية
ملتابعػة سػري التحصػيل صػرية ق تػاج األسػرة أحيانػا لكتابػة رسػائل . متابعة أحواؿ الطفػل يف املدرسػة  

جيػػػػب أف تتضػػػػمن . الدراسػػػػي واألخبلقػػػػي للطفػػػػل
الرسػػػػػػػالة املوجهػػػػػػػة للمعلمػػػػػػػة األساسػػػػػػػيات التاليػػػػػػػة 

استفسػػػػػػػػػػػار عػػػػػػػػػػػن كيفيػػػػػػػػػػػة  –شػػػػػػػػػػػكر للمعلمػػػػػػػػػػػة )
 -طلػػػػػػب املشػػػػػػورة ملعاجلػػػػػػة األخطػػػػػػاء -املسػػػػػػاعدة

 (. ديد طرؽ التعاوف لتحسني املستو 

  اتبعػػػػػ  اآليػػػػػأو لصػػػػػق كتابػػػػػة وضػػػػػع لوحػػػػػة ل  
الػػيت  ػػث علػػى السػػلوؾ اإلجيػػاض يف املعػػامبلت   واألشػػعار  وا كػػم  ومواعيػػد الصػػبلة  واألحاديػػث
 .والتواصل

تػػدوف األفكػػار املهمػػة أهنػػاء اجللسػػات األسػػرية وتشػػجيع األطفػػاؿ علػػى املناقشػػة ا ػػرة دوف مقاطعػػة   
 .قببلوإ هار قيمة فعلية ألمهية أفكارهم من خبلؿ تسجيل بعضها كتابة كي يتسى متابعتها مست

أفػػبلـ   أمسػػيات شػػعرية  داضػػرات دينيػػة)مػػن مثػػل  إجيػػاد مسػػاحة لتعليػػق بعػػ  اإلعبلنػػات اهلامػػة  
 ...(.دورات تثقيفية  سينمائية

تشػػػجيع األطفػػػاؿ علػػػى كتابػػػة مػػػ كراتم وخػػػواطرهم اليوميػػػة خاصػػػة إذا شػػػاركوا يف رحػػػبلت هقافيػػػة   
 .وسياحية

  ال للفوضػى  الدراسػة متعػة وسػعادة  لغضبال ل)بع  الشعارات مثل  تدريب الطفل على كتابة  
 ....(أحب ببلدي حبا مجا
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تثخػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  العلػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو  
بػػػػػػػػػػػػػالعلم  واخللػػػػػػػػػػػػػق  

 .والعمل

 

ا احم ةمكلماطعئلما  ا هعلئااة ةقالا تااحكاللعتااألسريم
 

ُهمْ  الّلِه لِنَ  هَلُْم َوَلْو ُكنَ  َفظّاإ َرِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّواْ ِمْن َحْوِلاَ  فَِبَما َرةْمَة  مِّنَ "قاؿ جل هناؤا   فَػاْعُف َعػنػْ
حػاؿ بػني  مية قرف اد تعػاىليف ه ا اآلية الكر . (ٜ٘ٔ: آليةسورة آؿ عمراف  ا" )َواْستَػْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يف اأَلْمر

إذا كاف املعلػم األعظػم صػلى و . والتشاور اليت جيب أف تنهج هنج التسامَ وبني قوة العبلقات االجتماعيةالقلب 
 باؿ ف أعرابياومن صور الروية والرفق يف سرية خامت األنبياء أ .الرفق فغريا أوىلاد عليه وسلم  تاج إىل التحلي ب

دعػوا  وأهريقػوا علػى بولػه ذنوبػا مػن : )صػلى اد عليػه وسػلم    فقػاؿ هلػم رسػوؿ ادإليػهالنػاس  فقػاـاملسجد   يف
يتشػػدد مػػع األعػػراض مػػن فهنػػاؾ مػػن أراد أف  ٔ(ف منػػا بعثػػتم ميسػػرين و  تبعثػػوا معسػػرين مػػاء  أو سػػجبل مػػن مػػاء 

 تػػػرؾاختيػػػار أسػػػلوب معػػػاكس وهػػػو وكػػػاف ميكػػػن  .والضػػػجةمصػػػحوبة بػػػالعنف فجػػػة بطريقػػػة هوريػػػة اللحظػػػة األوىل 
وهػػ ا توجػػه اللػػني ولكػػن الوسػػطية تتطلػػب الرفػػق دوف التخلػػي ونسػػياف فعلتػػه مجلػػة وتفصػػيبل وإمهالػػه متامػػا  األعػػراض

 . رشادالنظافة والطهارة واإل تعليم و قيق متطلباتعن 
الشػػدة إىل حػػد الغضػػب و  يسػػتخدـ اللػػني إىل حػػد اإلمهػػاؿ إىل  لجػػأإف النػػي صػػلى اد عليػػه وسػػلم   ي

النػػي صػػلى اد عليػػه وسػػلم قػػدوة حسػػنة يف قولػػه  .لعػػبلج املشػػكلة ومنػػع تكرارهػػا الػػنهج الوسػػطي ولكنػػه اختػػار
لنبػػوي السػػابق يثكػػد علػػى معػػاين األبػػوة الػػيت  هػػو مػػا ينبغػػي أف يتخلػػق بػػه املسػػلم كمػػا أف ا ػػديث اوعملػه وتقريػػرا و 

إمنػػا أنػػا لكػػم مثػػل "قػػاؿ صػػلى اد عليػػه وسػػلم كػػاف مػػن خبلهلػػا يرشػػد النػػاس ولقػػد رو  ابػػن ماجػػه يف سػػننه أنػػه 
  (.ٕٕ٘: قاؿ األلباين حديث حسن صحيَ  رقم ا ديث" )... أعلمكم لولدا الوالد

ػَر يُػْعطَػُه  َومػْن يَػت ػِق الش ػر يُػَوق ػهُ إمنا الِعْلُم بالّتعلُِّم  وِإمن  " :قاؿ الرسوؿ  . ٕ"ا ا ِْلػم بػالت حلُّم  وَمػْن يتحػر  اخليػْ
والسػػعي باملثػػابرة واالجتهػػاد العلػػـو إمنػػا هنػػا للحصػػر أي يسػػتطيع اإلنسػػاف تعلػػم 

العلػػـو تثخػػ  بػػالتعلم فػػػالرتكيز  األوؿ مػػن ا ػػديث يثكػػػد علػػى أفالثلػػث  .املػػنظم
مث جاء الثلث الثػاين ليثكػد علػى أف األخػبلؽ مكتسػبة   هنا على اجلانب العقلي

مث جػاء الثلػث األخػري   وميكن تػ يب الطبػاع وهنػا الرتكيػز علػى اجلانػب النفسػي
  العلـو النافعة تروض النفوس وتغري الطبػاع إذا بػ ؿ اإلنسػاف املطلػوب منػهالتطبيقي العملي ف ليثكد على اجلانب
. الصػادؽ والرتبيػة اجلػػادة وهػي نتيجػة للسػعي( العلػم  واخللػق  والعمػل)ا ػديث بثبلهػة أهػايف  ػل وهكػ ا اكتمػل 

 ".[ٔٔة اآلي  الرعد ]ِإف  الّلَه الَ يُػَغيػُِّر َما بَِقْوـ  َحّت  يُػَغيػُِّرواْ َما بِأَنْػُفِسِهْم "قاؿ تعاىل 

                                                 

 .ٕٛٔٙرقم ا ديث   صحيَ اجلامع الصغري  األلباين  ٔ
 .(ٔٙٗص  ٔج  صحيَ اجلامع الصغري لؤللباينانظر  اإلفرادرواا الدار قطال يف ) ٕ
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أصػػػوؿ يتػػػوهم بعػػػ  اآلبػػػاء واألمهػػػات بػػػل وحػػػّت األطفػػػاؿ أف ا ػػػدة والشػػػدة واملشاكسػػػة قػػػد تسػػػلل  إىل 
بطاقػة عظيمػة وإرادة كػَب   اإلنسػافوا ق أف اد سبحانه أكـر أبدا  من خبلؿ الوراهة وأهنا ال تتغري  مشخصيته

 . تثهله لتغيري طباعه
 ....مر املسلموف يف  بلـ األمية والتخلف العلميمن العار أف يستكاف العلم بالتعلم فإذا  

 ...ال تتغري وراهيةأف نقنع أنفسنا بالصفات السلبية كثواب  إذا كاف ا لم بالتحلم فمن الظلم 
 ...ونستسلم هلا  اهلزميةفمن احملزف أف نقبل ... إذا كاف املتحري للخري  وز على مرادا 

مػػن أهػػم مفػػاتيَ التوفيػػق للطالػػب يف مدرسػػته  واألـ يف أسػػرتا  ... م إمنػا العلػػم بػػالتعلم وإمنػػا ا لػػم بػػالتحل
السػػػػعادة رسػػػػوؿ بشػػػػر بػػػػه ودؿ عليػػػػه   والػػػػوطن يف كفاحػػػػه  هػػػػ ا هػػػػو الفقػػػػه الرتبػػػػوي الػػػػ ي ايف عملهػػػػ ةواملو فػػػػ

 .صلى اد عليه وسلم الرةمة واإلنسانية معلمو   الوسطيةو 

ويػػراد مػػن هػػ ا املثػػل التقليػػل مػػن شػػأف التطبػػع  يهمػػل الػػبع  عمليػػة تغيػػري السػػلوؾ ججػػة أف الطبػػع يغلػػب
الكثػػريين إال أنػػػه ررػػم أف هػػ ا املثػػػل املشػػهور يشػػهد قبػػوال عامػػػا عنػػد و واالستسػػبلـ للواقػػػع املريػػر دػػاوالت التغيػػري 

يصػادـ العقػػل وخيػػالف النقػل فالرتبيػػة أقػػو  مػن الطبػػاع الرديالػػة والنفػوس قابلػػة للتهػػ يب مهمػا ا رفػػ  وهلػػ ا بعػػث 
لسػػاف علػػى صػػلى اد عليػػه وسػػلم بػػالقرآف الكػػرمي لتزكيػػة الػػنفس مهمػػا ا رفػػ  الطبػػاع فقػػاؿ جػػل جبللػػه  اد نبيػػه

ي"إبراهيم عليه السبلـ  ُلو َعَلْيِهْم آيَاِتَا َويُػَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َوا ِْْكَمػَة َويػُػزَكِّ ُهْم يَػتػْ ِهْم ِإن ػَا َربػ َنا َوابْػَعْث ِفيِهْم َرُسوالإ مِّنػْ
 ". [ٜٕٔاآلية  البقرة ] لَعزِيُز اَ ِكيمُ أَنَ  ا

 :وعلى ه ا النهج قيل" ولن تستطيع ا لم حّت  لما"وقاؿ بعضهم 

 يمػػويف ترؾ أهواء الفثاد املتػ  ويف ا لم واإلسبلـ للمرء وازع  

 ؽ  علمها بالتعلػموأخبلؽ صد  بػينة  بصائر رشد  للفّت مسػتػ

اْعلَػػْم أَف  الص ػػِي  أََمانَػػة  ِعْنػػَد َواِلَديْػػِه َوقَػْلبَػػُه الط ػػاِهَر َجػػْوَهرَة  نَِفيَسػػػة  " تػػ يب األخػػبلؽيف  ابػػن مسػػكويه قػػاؿ
ػَر َوُعلَِّمػُه  َوُهَو قَابِػل  ِلُكػلِّ نَػْقػش  َوقَابِػل   َوُصوَرتِِه  َساَذَجة  َخالَِية  َعْن ُكلِّ نَػْقش   ِلُكػلِّ َمػا مُيَػاُؿ بِػِه إلَْيػِه فَػِ ْف عُػوَِّد اخْلَيػْ

نْػَيا َواآلِخػػرَِة ُيَشػػارُِكُه يف هَػَوابِػػِه أَبػَػػَواُا وَُكػػلُّ ُمَعلِّػػم  لَػػُه َوُمػػَثدِّب     َوِإْف عُػػوَِّد الش ػػر  َوأمهِْػػَل إمْهَػػاَؿ َنَشػػأَ َعَلْيػػِه َوَسػػِعَد يف الػػدُّ
 ."ِقَي َوَهَلَا   وََكاَف اْلِوْزُر يف َرقَػَبِة اْلَقيِِّم بِِه َواْلَوِيِّ َعَلْيِه اْلبَػَهائِِم شَ 

صػار سػجية لػه كمػا يف ا ػديث عػن  مارسهو الصَب  نسافوإذا تكلف اإلإف الشدة تعاجل بالتصَب والتحلم 
ػػر  َوأَْوَسػػُع ِمػػَن الّصػػَْبِ َوَمػػْن َيْصػػَبْ ُيَصػػبّػْرُا اللّػػُه َوَمػػا أُعْ : النػي صػػلى اد عليػػه وسػػلم أنػػه قػػاؿ  "ِطػػَي َأَحػػد  َعطَػػاءإ ُهػػَو َخيػْ

يَػْنَبغِػي ِلَمػْن َكػاَف لَػُه ِعيَػاؿ  أَْف " نيػل األوطػارقػاؿ الشػوكاين يف  . سػائر األخػبلؽالسػعي يف كػ لا و  .(رواا مسلم)
َرُهْم اْلُوقُػػػػوَع ِفيَمػػػا الخُيَػػػوِّفَػُهْم َوُ َػػػ ْسػػػِتْخَفاِؼ بِػػػػِه إىَل اال  فَػيُػْفِضػػػي َذلِػػػػَا ُهْم َوُمػػػػَداَعَبتَػُهمْ تَْأنِيَسػػػ يُْكثِػػػُر يَِليػػػػُق   َوال  ِّ

 ".َوَيُكوُف َسَببإا لِتَػرِْكِهْم ِلآلَداِب اْلُمْسَتْحَسَنِة َوَ َلُِّقِهْم بِاأَلْخبلِؽ الس يِّاَلةِ 
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ا:  األعالاسمعاأ لرااحهالل
عقػػػػػػػػػوؿ والنفػػػػػػػػػوس آنيػػػػػػػػػة إف ال"

بالغػػػػػػة السػػػػػػعة فػػػػػػ ذا   ميؤلهػػػػػػا 
الفكر املستقيم مؤلتا األفكار 
الشػػػػػوهاء والػػػػػثمن بػػػػػاهظ كمػػػػػا 

 ".تعلموف

 

ميكن اكتساب اخللق كما يكتسب العقػل وا لػم واجلػود والسػخاء و " املزاوالت تعطي امللكات
: واملػػزاوالت تعطػػي امللكػػات ومعػػى هػػ ا .والشػػجاعة والوجػػود شػػاهد بػػ لا

والعوائػػػد تنقػػػل الطبػػػائع فػػػبل يػػػزاؿ العبػػػد . أف مػػػن زاوؿ شػػػيالاإ واعتػػػادا ومتػػػرف عليػػػه صػػػار ملكػػػة لػػػه وسػػػجيةإ وطبيعػػػةإ 
يتكلف التصَب حّت يصري الصَب له سجية  كما أنػه ال يػزاؿ يتكلػف ا لػم والوقػار والسػكينة والثبػات حػّت تصػري 

وقد جعل اد سبحانه يف اإلنسػاف قػوة القبػوؿ والػتعلم فنقػل الطبػائع عػن مقتضػياتا رػري  .بائعله أخبلقاإ ضنزلة الط
 (.باختصار وتصرؼ عدة الصابرين وذخرية الشاكرينابن القيم  " )مستحيل

 

ا احال ااحةشقل ل ااحشهعباير لما
الفضائل املنشودة وعلػى يعشق املراهق قصص البطولة وميكن استغبلؿ ه ا األمر يف ررس القيم احملمودة و 

إف شػػر ة الشػػباب متتػػاز بػػالقوة والنشػػاط وال . يف السػػلوؾ رأسػػها التوسػػط
بػػد مػػن توجيػػه هػػ ا الطاقػػات املتدفقػػة  ػػو فعػػل اخلػػريات املتتابعػػة قبػػل أف 

تشػػػػهد الكثػػػػري مػػػػن البلػػػػداف العربيػػػػة . تنهمػػػػا يف فعػػػػل املنكػػػػرات املهلكػػػػة
اب وتسػتنزؼ جهػودهم ينخػرط هبػا الشػبرػري قليلػة ورريها حاالت عنػف 

مث يكونػػوف نقمػػة لػػببلدهم وحسػػرة ألسػػرهم بسػػبب تػػورهم يف التعبػػري عػػن 
ال بػػػػد مػػػػن جتديػػػد مفػػػػاهيم اإلصػػػػبلح و ديػػػػد معاملهػػػػا . املتشػػػػددة آرائهػػػم

 . القائمة على اإلقناع والتسامَ والرفق يف األمور كلها
وكػػاف مػػن أحسػػن . رب يف اجلاهليػػةأشػػهر فرسػػاف العػػمػػن ( ـ ٔٓٙ/   هػػػ . ؽ ٕٕ) َعنتَػػػرَة بػػن َشػػّدادكػػاف 

 :ومن أبياته الرائعة الع بة .يف ساحة القتاؿ با لم على شدة بطشهو  بعزة النفس العرب شيمة  يوصف
 ال َ ِمػػػػػػػػػػػػػػػُل ا ِقػػػػػػػػػػػػػػػَد َمػػػػػػػػػػػػػػػن تَعلػػػػػػػػػػػػػػػو بِػػػػػػػػػػػػػػػِه الرُتَػػػػػػػػػػػػػػػبُ 

 

 َوال يَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُؿ العُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن طَبعُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه الَغَضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُ  

 

واملمارسػػة فمػػن ردد شػػيالا زاولػػه و لػػق بػػه حػػّت  إف هػػ ا البيػػ  مػػن الشػػعر ا كػػيم جػػدير بػػا فظ والتػػدبر
  .يكوف طبعا يبلزمه

متػػابعتهم مػػن حػػني آلخػػر وتػػوجيهم  ػػو  مػػل إف األسػػرة مطالبػػة جػػديا بفػػتَ أبػػواب ا ػػوار مػػع املػػراهقني و 
 ويػػػل اهلػػػدؼ مػػػن ذلػػػا هػػػو .  املسػػػالوليات واالسػػػتمتاع با يػػػاة مػػػن اخلػػػبلؿ حػػػب عمػػػل واالعتػػػداؿ يف الػػػرتويَ

إف الدراسػػات العلميػػة . إفػػراط أو تفػػريطدوف  تنميػػة اجملتمػػع و قيػػق طموحػػاتم الشخصػػيةيػػوهلم  ػػو طاقػػاتم وم
لػػن يصػػبَ منهجػػا إلصػػبلح املفػػرط ال جتػػدي نفعػػا كمػػا أف اللػػني والغلظػػة والشػػواهد امليدانيػػة تشػػهد بػػأف الشػػدة 
متجػددة املنسػية بطرائػق بية الشػبابل مفػر مػن احتػواء هػ ا الشػر ة فػوهلػ ا   النفوس عامة ونفوس الشػباب خاصػة

ذلػػا وب الشػػدة ألف أسػػلالطػػائش يػػرف  الشػػاب . تناسػػب أعمػػارهم وعصػػرهم وحاجػػاتمودببػػة إىل نفوسػػهم و 
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والتواصػػل داخػػل إىل مػػد جسػػور التفػػاهم ماسػػة جاجػػة  إف الشػػاب. أمػػاـ أقرانػػه ويقلػػل مػػن منزلتػػه طػػم شخصػػيته 
 . وال ينادي بالعنف أبدايوما جمتمعه فبل ينج ب للتهور نطاؽ ديط مدرسته  ويف أيضا يف  يستعني هباأسرته 
البػار اب اة الرتؼ والب خ واالستهتار فالشػه ا ال يعال أف نرتؾ حبل الشاب على قاربه فيألف اللني وحيو 

يتكيػػػف بوالديػػػه يسػػػعى إىل  مػػػل املسػػػالولية و ػػػب حيػػػاة الكػػػدح ويبػػػ ؿ الغػػػاي والنفػػػيس ليكػػػوف مواطنػػػا صػػػا ا 
ال يتحقػػق ذلػػا إال برتبيػػة وسػػطية تنتشػػل . ويرفػػع شػػأف أمتػػهوخيلػػد ذكػػرا    خيػػدـ بلػػداو   ن حولػػهاجتماعيػػا مػػع مػػ

 .وهقافة العنف جيل الشباب من ضياع التقليد األعمى والتمرد واالستهتار
جيػػػب أف يػػػدرؾ اإلنسػػػاف أف حسػػػن اخللػػػق مػػػن سػػػعادة اإلنسػػػاف وأف املػػػرء اخلػػػري هػػػو الػػػ ي يعػػػيش ألسػػػرته 

فيكػػػوف كبػػػري الشػػػأف أمػػػا الػػػ ي يعػػػيش لنفسػػػه وال يراعػػػي حػػػق رػػػريا    وينفػػػع البشػػػريةمتػػػهأينصػػػر و   وطنػػػهيعشػػػق و 
ف القػػيم الكػػَب  مػػن أهػػم مسػػتلزمات الشػػاب ليكػػوّ  إف وضػػع األهػػداؼ وتأصػػيل. طػػاؿ عمػػرا وإف فيمػػوت صػػغريا

عػػن تلػػا واألسػػرة الػػيت تػػثمن بأمهيػػة الرتبيػػة الشػػاملة ال تغفػػل . رؤيػػة صػػحيحة عػػن رايتػػه وو يفتػػه يف هػػ ا الػػدنيا
 . املعاين الرفيعة مهما كان  املغريات املادية كبرية ومهما كان  املشارل الدنيوية كثرية

واألسػػرة الناجحػػة هػػي الػػيت ترشػػد األبنػػاء والبنػػات  ػػو  رحبػػةودائػػرة ا ػػبلؿ  رػػري دػػدودةإف سػػاحات اخلػػري 
لػػع علػػى األحاديػػث النبويػػة الشػػريفة إف املط. البنػػاء األنشػػطة النافعػػة وتػػزين يف نفوسػػهم ا ػػرص علػػى العمػػل املنػػتج

ـ ديػن م  ػو الصػـو وأداء العبػادات وا ػق أف اإلسػبلهتني فػوجهاليدرؾ مػد  عنايػة الرتبيػة اإلسػبلمية بعظػة الناشػ
ويف والتحريػػر ال التخػػدير ميػػادين اخلػػري كػػي تنشػػغل النفػػوس بػػالتعمري ال التػػدمري  سػػبلـ يشػػجع علػػى خػػوض مجيػػع

دخلػه علػى مسػلم  أو تإىل اد عز وجل سرور  أحب األعماؿو   أنفعهم  ادأحب الناس إىل"ا ديث الصحيَ 
حاجػػة أحػػب إي  يف ي املسػلمعنػػه جوعػا  وألف أمشػػي مػع أخػػ قضػػي عنػه دينػػا  أو تطػردتكشػف عنػػه كربػة  أو ت

   ولػػػو شػػػاء أف ميضػػػيهامػػػن كظػػػم ريظػػػو ومػػػن كػػػف رضػػػبه سػػػرت اد عورتػػػه  شػػػهرا   املسػػػجديف  عتكػػػفأمػػػن أف 
تعػػاىل هبػ  اد أ  يثبتهػا لػػهحػػّت  تػهيف حاجاملسػلم يػػـو القيامػة  ومػن مشػػى مػع أخيػػه  ضػىاد قلبػػه ر  مػؤل  أمضػاا

 .ٔ" العسل اخلل يفسد العمل  كما يفسدلاخللق  وإف سوء قدمه يـو تزوؿ األقداـ 
وورد يف صػػػحيَ البخػػػاري أف جمموعػػػة مػػػن الشػػػباب حضػػػرت إىل املدينػػػة املنػػػورة وكانػػػ  أعمػػػارهم متقاربػػػة 

بػالعودة ألقػارهبم وقػد أرشػدهم إىل أمهيػة َصل ى الل ُه َعَلْيِه َوَسل َم الني د أكثر من نصف شهر من التعلم أمرهم وبع
. الصبلة وضرورة إتباع تعاليم الدين ومثل هػ ا الرحػاالت الشػبابية يف رايػة األمهيػة يف عمليػة التنشػالة االجتماعيػة

نَػػا ِإىَل ا"بػػن حػػويرث َمالِػػا  قػػاؿ  لن ػػِيِّ َصػػل ى الل ػػُه َعَلْيػػِه َوَسػػل َم َوَ ْػػُن َشػػَبَبة  ُمتَػَقػػارِبُوَف فَأََقْمنَػػا ِعْنػػَدُا ِعْشػػرِيَن يَػْومإػػا أَتَػيػْ
نَ  ػػا  َػػن  أَن ػػا قَػػْد اْشػػتَػَهيػْ ػػا َرِفيقإػػا فَػَلم  لَػػةإ وََكػػاَف َرُسػػوُؿ الل ػػِه َصػػل ى الل ػػُه َعَلْيػػِه َوَسػػل َم َرِحيمإ قَػػْد اْشػػتَػْقَنا َسػػأَلََنا  ا أَْهَلنَػػا أَوْ َولَيػْ

ػػْن تَػرَْكنَػػا بَػْعػػَدنَا فََأْخبَػْرنَػػاُا قَػػاَؿ اْرِجعُػػوا ِإىَل أَْهلِػػيُكْم فَػػأَِقيُموا فِػػيِهْم َوَعلُِّمػػوُهْم َوُمػػُروُهْم  َوَصػػلُّوا َكَمػػا رَأَيْػُتُمػػوين ... َعم 
  فػػػتَ البػػػاري  شػػػرح صػػػحيَ البخػػػاري: العسػػػقبلين" )... ُأَصػػػلِّي فَػػػِ َذا َحَضػػػَرْت الص ػػػبلُة فَػْليُػػػػَثذِّْف َلُكػػػْم َأَحػػػدُُكْم 

                                                 
 .ٙٚٔ  رقم ا ديث ٜٚص  ٔصحيَ اجلامع الصغري ج األلباين: انظر ٔ
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ضػػا يػػنفعهم يرشػػدنا ا ػػديث إىل أفضػػل السػػبل للتعامػػل مػػع شػػر ة الشػػباب وطرائػػق تصػػريف طاقػػاتم (. باختصػػار
الرحلػة يف طلػب العلػم وفضػل التعلػيم  ومػا كػاف "ويف ا ػديث أيضػا فضػلقػاؿ العسػقبلين . وينفع بلػدهم وأهلهػم
 ". ه وسلم من الشفقة واالهتماـ بأحواؿ الصبلة ورريها من أمور الدينعليه صلى اد علي

 

اير لمااحهوعتا ل ااحشقةا احال 
جسن تربية البنات من رػري تشػدد وال يف مواضع متواترة  رـت اإلسبلـ مكانة املرأة ويعلي من منزلتها فأمر 

ويػػػثمن بػػػأف مواهبهػػػا واسػػػتعداداتا تسػػػع  كمػػػا يػػػتفهم اإلسػػػبلـ طبيعػػػة املػػػرأة وتكوينهػػػا اجلسػػػدي والنفسػػػي. لػػػني
يف  لتحصػػػيل املعػػػارؼ  وتنميػػػة اجملتمػػػع  وإدارة األمػػػور

وهلػػػػػ ا فهػػػػػو يػػػػػر  أف عمليػػػػػة  ا يػػػػػاة اخلاصػػػػػة والعامػػػػػة
تثقيف البنات من أوجب الواجبات وجيػب أف تتحػرر 
من مجيػع املوروهػات السػلبية الػيت مازالػ  باسػم الػدين 

. تزيػػد مػػن معاناتػػاأو التقاليػػد تقلػػص ميػػادين تربيتهػػا و 
يطالب اإلسبلـ بتوسػيع دائػرة تعلػيم املػرأة كػي تشػارؾ 
يف أنشطة اجملتمػع دوف قيػود جامػدة تكبػل حركتهػا أو 

وتقلػػػػػػػل مػػػػػػػن  أفكػػػػػػار سػػػػػػػلبية وافػػػػػػػدة تفشػػػػػػػل مسػػػػػػػريتا
 . عطائها

املعرفػة   يف: على أمهية جتاوز نواقص هػبلثربية الصادرة من اخلَباء العرب تثكد تقارير التنمية اإلنسانية الع
تربيػة البنػات علػى  .وا رية  ومتكني النساء من أجل تنمية بشرية سػليمة وجمتمػع أساسػه املعرفػة والشػور  والعدالػة

 . وهي تتفق متاما مع روح اإلسبلـ  قيق ال ات  وتعمري ا ياة  ورعاية األسرة من أهم عوامل التنمية اإلنسانية
رحػػب بطاقاتػػا وتعظػػم مػػن شػػأهنا فتفتخػػر بامسهػػا وإسػػهاماتا تقػػدـ إف الفتػػاة الػػيت ترتعػػرع يف أكنػػاؼ بيالػػة ت

إف النسػػػاء شػػػقائق . باجتهػػػادات النسػػػاء يف دػػػيط األسػػػرة واجملتمػػػع زخػػػري كػػػدين حضػػػاريصػػػورة رائعػػػة لئلسػػػبلـ  
يف حػدود  –وللنسػاء . الرجاؿ  وطلب العلم فريضة علػى الػ كر واألنثػى كليهمػا  وكػ لا األمػر يف تنميػة اجملتمػع

حػػػػق املشػػػػاركة يف خدمػػػػة األسػػػػرة والػػػػوطن واألمػػػػة واإلنسػػػػانية دوف اإلخػػػػبلؿ برسػػػػالتها كػػػػأـ  –اإلسػػػبلمية  اآلداب
َهػػػْوَف َعػػػِن ": وزوجػػػة  امتثػػػاال لقولػػػه سػػػبحانه َواْلُمْثِمنُػػػوَف َواْلُمْثِمنَػػػاُت بَػْعُضػػػُهْم أَْولِيَػػػاء بَػْعػػػ   يَػػػْأُمُروَف بِػػػاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ

 التوبػة ] "بلََة َويُػْثتُوَف الز َكاَة َويُِطيُعوَف الّلَه َوَرُسػوَلُه أُْولَػػاِلَا َسػيَػْرةَمُُهُم اللّػُه ِإف  اللّػَه َعزِيػز  َحِكػيم  اْلُمنَكِر َويُِقيُموَف الص  
 .     [ٔٚاآلية 

مػن . ددود يقتل طاقاتػا  ويقمػع طموحاتػا  ويقػـز مػن مكانتهػاومن الظلم اختزاؿ دور البنات يف نطاؽ 
الظلػػم واإلجحػػاؼ أيضػػا أف نعامػػل األوالد بعدالػػة فنفسػػَ هلػػم فػػرص الػػتعلم بػػبل حػػدود وال نسػػمَ للبنػػات حػػق 

http://www.alnoor-world.com/quran/quran.asp?page=198


 

 22 ؟الشدة أـ اللني: الرتبية  خري األمور الوسط

 

إف التشػػػدد يف معاملػػػة املػػػرأة . اختيػػػار التخصػػػص العلمػػػي أو املشػػػاركة يف ا ػػػاذ قػػػرار اختيػػػار الػػػزوج الػػػ ي ترتضػػػيه
ريعػػة واهيػػة للغػػرب للتػػدخل يف شػػالوننا كمػػا أف اللػػني والتهػػاوف يف تربيتهػػا مػػن أعظػػم أسػػباب االبتعػػاد عػػن أصػػبَ ذ

  .اإلسبلـ ال ي جاء لتكرمي ال كر واألنثى على حد سواء

إف االستمسػػاؾ بشػػرع اد سػػبحانه هػػو صػػماـ األمػػاف كمػػا أف إتبػػاع سػػرية املصػػطفى صػػلى اد عليػػه وسػػلم 
للنهػػوض بػػأحواؿ الرتبيػػة الػػيت تعػػاين مػػن  ػػديات داخليػػة وخارجيػػة تسػػتلـز نبػػ  التشػػدد مػػن أسػػلم وأحكػػم الطػػرؽ 

املنفػػر واللػػني املشػػني وذلػػا مػػن خػػبلؿ الػػدعوة با سػػى إىل ا كمػػة والتسػػامَ والوسػػطية يف مواجهػػة التحػػديات 
التعليميػػة وترمجػػة واقػػع اإلسػػبلمي لػػيعكس عظمػػة اإلسػػبلـ كمػػنهج يشػػجع مػػن خػػبلؿ مناهجػػه الرتبويػػة ووسػػائله 

 .على مجيع أشكل التعايش الكرمي ويستنكر التطرؼ السقيم
 :قاؿ الشيق دمد الغزاي عن وسطية اإلسبلـ يف تربية املرأة

والوسطية فضيلة تَبز يف توجيهات اإلسػبلـ االجتماعيػة واالقتصػادية  ففػي العبلقػة " 
وأف تكػػػوف ! ريدتػػػهبػػني الرجػػػاؿ والنسػػػاء مػػػثبلإ أمل أف تكػػػوف املػػػرأة حبيسػػػة البيػػػ  أو ط

حَضػن الػ ي تتػوىل املػرأة فيػه  !نظرة الرجل إليها نظرة السجاف أو الصػياد
َ
البيػ  هػو امل

تربيػػػة اجليػػػل اجلديػػػد وتنشػػػالته علػػػى تعػػػاليم الػػػدين وتقاليػػػدا  ولػػػيس البيػػػ  سػػػجنإا كمػػػا تفهػػػم ذلػػػا بعػػػ  التقاليػػػد 
 .أوربا حيث األسر شكل ال موضوع له السائدة عندنا  وليس ملتقإى عابرإا لؤلبوين واألوالد كما تألف ذلا

وللمجتمع العاـ حظٌّ من حياة املرأة  فهي تتعلم وتُعلِّم وتتداَو  وتأمر وتنَهى وتبايع  وقػد تشػارؾ اجلػيش 
يف بعػػ  اخلػػدمات الطبيػػة  وقػػد تقاتػػل إف اقتضػػى األمػػر الػػدفاَع  وينبغػػي أف تكػػوف خبػػرية بشػػالوف أمتهػػا الدينيػػة 

ََدنِي ة
ن يأمَل على املرأة ه ا كلػه أو بعضػه  يف الوقػ  الػ ي أسػرف  فيػه املػرأة الغربيػة إسػرافإا شػائنإا يف وهناؾ مَ  .وامل

 ."ال وباف خارج البي   وضد رسالتها األوىل
 

 
ا.( صمقااحغزاحت)احعااحةز وعا َسِعلَّمااإلسالماحكعناذحكاأرضااهللا أسكقاحأل ما أز ااحا وسل ا ًكع
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ومػػػػػػن كػػػػػػاف لزوجتػػػػػػه أرضػػػػػػا يف العطػػػػػػػاء  
 .كان  له مساءإ يف السخاء

ااحوع قةااحذههلماحاةر لمااحعسعلما
إذا رأيتػال رضػب  ": قاؿ أبو الدرداء المرأته

تا  وإال ترضيال  وإف رأيتػا رضػب  ترضػي
 ".  نصطحب

اذخلرةااحدلراآل عءا األ  عتا
يلعػػػػػب الزوجػػػػػػاف دورا كبػػػػػػريا يف بنػػػػػػاء اجملتمػػػػػػع وكلمػػػػػػا 
 اتسػػػػم  عبلقتهمػػػػا بالتفػػػػاهم  أصػػػػبح  فػػػػرص النجػػػػاح يف

وإهنا ألمانة كَب  تلا الػيت تقػع . تربية األبناء والبنات أكَب
على عاتق الزوجني يف أف يكونػا قػدوة حسػنة ألفػراد األسػرة 
فاألـ اللينػة أو الشػديدة أو املعتدلػة تضػع بصػماتا يف نفػس 

النمػػوذج وكػػ لا الرجػػل هػػو   وينطبػػع يف ذاكػػرتم  و ػػرؾ سػػلوكهم  أوالدهػػا فهػػي املثػػاؿ الػػ ي يثبػػ  يف وعػػيهم
 .الرفيع ألبنائه يقتدوف بسمته ويهتدوف ضسلكه

خمتلفػػة ومتشػػاهبة يف آف واحػػد بدايػػة الػػزواج هػػي مرحلػػة تشػػكيل عبلقػػات مشػػرتكة بػػني قطبػػني هلمػػا طبػػاع 
بػػػل يهػػػ هبا ات املتفاوتػػػة الػػػوالبيوالػػػزواج ال يلغػػػي الطبػػػائع املختلفػػػة 

 .يف  بلؿ التسامَ لتصلَ للتعايش
عػػػػػػن الصػػػػػػحيحة لنبويػػػػػػة الشػػػػػػريفة إذا تتبعنػػػػػػا األحاديػػػػػػث ا

قػاؿ النػي . فضائل األبوة واألمومة دػد أف اجلنػة  ػ  أقػداـ األمهػات وأف الوالػد أوسػط أبػواب اجلنػة أي أفضػلها
:   رقػم ا ػديثصػحيَ اجلػامع الصػغري" )أقػدامها  ػ  الزمهػا فػ ف اجلنػة"صػلى اد عليػه وسػلم عػن فضػل األـ 

 (.سػػنن ابػن ماجػػه" )فََأِضػْع ذلِػػَا اْلبَػاَب أَِو اْحَفظْػهُ . أَْوَسػُط أَبْػػػَواِب اجْلَن ػةِ  اْلَوالِػدُ "وقػاؿ عػن فضػػل األب  (ٜٕٗٔ
فهػػي العػػدة  الزوجػػةإىل تعػػاوف الػػزوج مػػع وألف األجػػر كبػػري والثػػواب عظػػيم كانػػ  املسػػالولية جسػػيمة فالرتبيػػة  تػػاج 

ساء شقائق الرجاؿ وإذا ألغينػا القػاؼ مػن  الن. والعتاد ومن كاف لزوجته أرضا يف العطاء كان  له مساءإ يف السخاء
والرجػػل الػػ ي ال  ػػرـت املػػرأة وجحػػيم واملػػرأة الػػيت ال  ػػرـت الرجػػل عيشػػتها شػػقاء " شػػقاء"تصػػبَ " شػػقائق"كلمػػة 
مػن أجػل حيػػاة حػرة كرميػة للرجػل واملػرأة ال بػد مػن تػرؾ جمػاوزة ا ػػد و  .شػقاء وذلػا شػأف األمػم واجملتمعػات عشػه

إف املعاملػة . بد من إقامة التعامل على أساس التعاوف فا يػاة ميػداف للمشػاركة ال املعاركػةيف كل فعل أو قوؿ وال 
 . ا سنة بني الوالدين ترتؾ آهارها ا ميدة املباركة يف نفوس األبناء مد  ا ياة

وال ميكن التخلص متامػا مػن النزاعػات بػني الػزوجني ولكػن إف اخلبلفات الزوجية تكشف عن قيم اإلنساف 
إف  .كن تقليصها ووضع دائرة لتضػييقها علػى أف ال تتضػمن اسػتخداـ الشػدة والعنػف يف الكلمػات أو األفعػاؿمي

وقػػػيم  نسػػػيجه النفسػػػي وتػػػتحطم معػػػاين الرةمػػػةيتمػػػزؽ قػػػد الطفػػل الػػػ ي يشػػػاهد مظػػػاهر القسػػػوة بػػػني أفػػػراد أسػػػرته 
يتجنػػػب الزوجػػػاف كػػػل مظػػػاهر جيػػػب أف . كػػػَبا ألنػػػه   يُػػػرحم يف صػػػغرا  عنػػػدروحػػػه فلػػػن يػػػرحم أحػػػدا  يفالتسػػػامَ 

أف ال نستسػلم للغضػب كأسػاس علينػا ا جيػب ال سيما أمػاـ األبنػاء والبنػات كمػ واهلروب واإلمهاؿالقسوة والظلم 
قػػاؿ . ع ا قػػوؽيضػػفتواملصػػيب متجػػاوزا    إف الغضػػب جيعػػل احملػػق معتػػديا .ويسػػيطر علػػى مشػػاعرنا سػػلوكنا ػػرؾ 
 :الشاعر
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 وهبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَا ِإذا رضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَ  علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواب  

 

 د ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعَ  بالغضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِب الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوابافقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 

واالحػػػرتاـ املتبػػػػادؿ كػػػػي   املسػػػػتمروالتعلػػػيم والػػػػتعلم  يف أمػػػػور الػػػدين والػػػػدنيا   تػػػاج الزوجػػػػاف إىل التواصػػػي
بلفػػػات الزوجيػػػة أحيانػػػا كػػػي نػػػتعلم ا لػػػم ومنارسػػػه ونغرسػػػه يف نفػػػوس أعػػػز النػػػاس ررػػػم أمػػػواج اخل سػػػريةاملتسػػػتقيم 
بويػػة وقػػدم  العديػػد مػػن االستشػػارات  ػػل املشػػاجرات ويف كػػل مػػرة لقػػد قمػػ  بالعمػػل كمستشػػارة تر . ألنفسػػنا

آمػل أف ال و ية كرمية تكوف بػردا وسػبلما علػى النفػوس املتعبػة ند إىل آأست
ػػَنُكْم "نغفػػل عػػن تطبيقهػػا وهػػي قػػوؿ ا ػػق سػػبحانه  َوالَ تَنَسػػُواْ اْلَفْضػػَل بَػيػْ

ومػػن متػاـ طرائػػق فػػ  . [ٖٕٚاآليػة  البقػػرة ] "ِإف  اللّػَه ِضَػػا تَػْعَملُػوَف َبِصػػري  
 .املخاصمات أف نضع ضوابط موضوعية ملنع تكرار األخطاء

إف الػػ ي يعػػيش يف بيتػػػه آمنػػا مػػػع أبنائػػه وبناتػػه مجعػػػ  لػػه الػػػدنيا 
ََ ِمػػػْنُكْم آمِ "لقػػػوؿ الرسػػػوؿ صػػػلى اد عليػػػه وسػػػلم  نػػػاإ يف ِسػػػْربِه َمػػػْن َأْصػػػَب

ػػػَزْت لَػػػُه الػػػّدنْػَيا إف  .ٔ"ُمَعػػػايفإ يف َجَسػػػِدِا  ِعْنػػػَدُا قُػػػوُت يَػْوِمػػػِه  َفَكَأمّنَػػػا ِحيػْ
الػػ ي أفاضػػه  يشػػكر ويػػ كر ويشػػعر أسػػرته بػػاخلري العمػػيم العاقػػل القنػػوع

بالصػػَب والشػػكر  قػػق الزوجػػاف املقاصػػد املرجػػوة  .اد عليػه  ػػاهرا وباطنػػا
الصَب تكوف الرتبية اإلميانية العقليػة الصػحيحة لقمػع جػ ور التشػدد والتطػرؼ مػن ومع نبضات الشكر وومضات 

ملسػػرية بدايػػة خاليػػة مػػن طػػيش التشػػنج وبطػػش الغلػػو إف دػػاح األسػػرة يف تػػوفري بيالػػة آمنػػة مطمالنػػة معتدلػػة . مهػػدها
 .خدمة البشرية يف تتفاعل مع األمم األخر  رفيعة لتكوف ذات مكانةبناء جمد البلد ورفعة األمة سعيدة  و 

                                                 
 .( فة األحوذيانظر املباركفوري يف كتابه : رواا الرتم ي) ٔ
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ااأل وعء شع واأنمعطااحعاحقيما  لللمااحةكع وا  ا
 الوالدية املعتدلة الوالدية املتساهلة الوالدية املتسلطة التحديات

التػػػػػػػػػػػأخري والسػػػػػػػػػػػهر 
 .خارج املنزؿ

وإلقػػاء   اللػػـو والزجػػر العنيػػف
  يػػػػػػػػػنفتو  مطولػػػػػػػػػة داضػػػػػػػػػرات
قهػػػراإ دوف مناقشػػػة التعليمػػػات 

 .ناعقإأو 

 رةاألسػػػػػػػػػػػػػػػيف  تسػػػػػػػػػػػػػػػيبال
وعػػػدـ اجلديػػػة  التسػػػاهلو 

 .يف حػػػػػػػػػػػػػػػػػػل املشػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلة
الوالػػػػػػػػػداف قػػػػػػػػػد يكونػػػػػػػػػاف 
علػػػػػػػػػى نفػػػػػػػػػس الشػػػػػػػػػاكلة 
حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث ال يلتزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 

 .بالوق 

االستفسػػػػػار عػػػػػن سػػػػػبب 
 . التأخري
لتػػأخري أو بعػػدـ ا التػػ كري
املنػػػػػػػػػػزؿ  خػػػػػػػػػارج السػػػػػػػػػهر
 حازمػػػػػػةقػػػػػػوانني  وتطبيػػػػػػق

عػػدـ )عنػػد التػػأخري مثػػل 
 (.اخلروج يف اليـو التاي

اسػػتخداـ الكلمػػات 
والشػػػػػػدة يف  الب يالػػػػػة

 .معاملة األقراف

 .أماـ املؤل التوبيق الدائم 
 .العقاب البدين

لػػػػػػػػػػػـو األـ أو األب وإحيػػػػػػػػػػػاء 
 .املشاكل القدمية

قلػػػػػػػػة االهتمػػػػػػػػاـ بألفػػػػػػػػاظ 
 الطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػل تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفاتو 
أو  جتاهلهػػػػػػػػػػػػػػػا أحيانػػػػػػػػػػػػػػػاو 

إقرارهػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػن خػػػػػػػػػػػػبلؿ 
الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػحا وإ هػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 

 .عبلمات القبوؿ

التأكيػػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػػى رفػػػػػػػػػػ  
 .فورا األسلوب

التحػػػػػػػػػػ ير مػػػػػػػػػػن تكػػػػػػػػػػرار 
 .خلطأا

حرماف الطفل مػن بعػ  
 .اإلمتيازات

مطالبػػة الطفػػل باالعتػػ ار 
 .الفوري

التعثر والرسوب يف 
 .املدرسة

إلقػػػػػػػػػػػاء التعنيػػػػػػػػػػف   الضػػػػػػػػػػرب
التواصػػػػػػل   داضػػػػػػرات قاسػػػػػػية

 .ملدرسةمع االسلي 
لػػػـو األـ أو األب أو املدرسػػػة 

 .وإحياء املشاكل القدمية
 .التهديد بالطرد

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ االهتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
 بالتحصػػػػػػػػػػػػيل الدراسػػػػػػػػػػػػي

 الرتاخػػػػػػػػػػػػػي يفلطفػػػػػػػػػػػػػل و ل
 .التواصل مع املدرسة

 مراجعػػػػػػة ومناقشػػػػػػة سػػػػػػري
املسػػػػػػػػػػػػػػػػػتو  الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

واملتابعػػة الواعيػػػة   للطفػػل
التواصػػل اإلجيػػاض   املتزنػػة

 .مع املدرسة
وضػػػػػػػػػػػػػع اسػػػػػػػػػػػػػػرتاتيجيات 
جديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة يف تعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم 

  .الطفل
 الشػػػػػػػغب يف املنػػػػػػػػزؿ
 .وبعثرة أهاث البي 

ة وعصػػػػػػػػػػػبية التعامػػػػػػػػػػػل بشػػػػػػػػػػػد
مػػػن  وضػػػرب الطفػػػل وحرمانػػػه

 .الضرورية   ا اجياتبع

يف توجيه الطفػل التهاوف 
لتحمػػػػل أعبػػػػاء تتناسػػػػب 
واملرحلػػة العمريػػة الػػيت ميػػر 

مراقبػػػػػػػػة الطفػػػػػػػػل بصػػػػػػػػورة 
موضػػػػػػػػػػوعية واسػػػػػػػػػػتخداـ 
أسػػػػػلوب التعلػػػػػيم الػػػػػ اي 
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وعػػػػػادة يقػػػػػـو أحػػػػػد . هبػػػػا
( أو اخلادمػػػػػػػػة)الوالػػػػػػػػدين 
دوف  املنػػػػػػػػػػػػػػػػزؿبرتتيػػػػػػػػػػػػػػػػب 

 .الطفل إشراؾ

  يف تعديل سلوؾ الطفل
أسػػػػػػػػػس تعلػػػػػػػػػيم الطفػػػػػػػػػل 

القػػرار  ا ػػاذ االختيػػار  و 
تبعػػػػػػات  مػػػػػػل وتعليمػػػػػػه 

 .قرارا
 الطفل وزفزيادة 

 (السمنة)
عػػػػػػػػػدـ متػػػػػػػػػرين الطفػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػى 
 العػػػػادات الصػػػػحية واالكتفػػػػاء

 .التوبيق املستمر أماـ املؤلب

  ديػػػػػد عػػػػػدـ املبػػػػػاالة يف
. نوعيػػػػػػػػة طعػػػػػػػػاـ الطفػػػػػػػػل

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفري الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اء دوف 
 .إرشادات صحية

الطفػػػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػػػو  توجيػػػػػػػػػػػػه
. جسػماألر ية املفيدة لل

 .املتابعة الصحية لؤلسرة
 .تنظيم الوجبات

 .تنمية الوعي الصحي
املشػػي ) يارسػػة الرياضػػة 

 .(يوميا
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ااحةقريبا ااااحعسعلم

ااحةقريبااأل لا
اطهلكما اللعيتااحكعئالم

 األسريوجتديد مسرية املستقبل  الواقعمصارحة لتقييم 
 أبدا أحيانا رالبا دائما احملاور الرقم
     .عندما خنتلف جيد ألطفايأنا مستمع  ٔ
     .األطفاؿ أبالغ يف القسوة عندما خيطئال  ٕ
     .أعاقب الطفل على اخلطأصوي عندما نَبة أرفع ال  ٖ
     .أماـ زمبلئهمع الطفل أستخدـ أسلوب الشدة ال  ٗ
  متكاملأسلوب  الوالداف متفقاف على ٘

 .معاملة األبناءرري متناق  يف 
    

  يف تعديل السلوؾصرؼ جـز وعطف أت ٙ
 شاهدة لقطات تلفزيونية ضال أمسَ ألبنائي )

 .(خملة باألخبلؽ

    

     .ارحة مع أفراد األسرةـ ا وار واملصأستخد ٚ
     .وأقبل االعت ار الصادؽ اهلفوات أجتاهل ٛ
     .ستخدـ املبلطفة عند اإلقناعأ ٜ

     .أو تردد ف خوؼأمسَ ملن خيالفال أف يناقشال دو  ٓٔ
 

 احسب نتيجتا
 أبدا أحيانا رالبا دائما
 ٓ عبلمات ٖ عبلمات ٚ عبلمات ٓٔ
 

 .حافظ على مستواؾ وأحسن يف العمل ٓٓٔ – ٓٛ
 .هناؾ بع  التحديات اهلامة ٓٛ – ٓٙ
 .وتغيري يف السلوؾ جاجة إىل مراجعة جادة ٓٙ – ٓٗ
 .جاجة إىل مراجعة شاملة ٓٗ – ٓ
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انتاحثعاحةقريبا
ايصالواير عياحوومايراثلمايؤصوااحعاحقيمااحلع ام

 كيف تكونني أما متميزة؟
 وكيف تكوف أبا متميزا؟

زوجػػػػني  مػػػػبلف مهػػػػـو تربيػػػػة سػػػػثاالف ال مفػػػػر منهمػػػػا لكػػػػل 
األبنػػػػاء والبنػػػػات وررػػػػم أف الرتبيػػػػة اجلػػػػادة ال تػػػػوزع الوعػػػػود الَباقػػػػة 

علػػى أف كػػل  وا لػػوؿ السػػريعة السػػحرية إال أهنػػا تسػػتطيع أف تثكػػد
األسػػػر ال  لػػػو مػػػن التحػػػديات وال بػػػد مػػػن وضػػػع أسػػػس رشػػػيدة 
للتعامػػػل مػػػع التحػػػديات الػػػيت ال ميكػػػن أبػػػدا الػػػتخلص منهػػػا ولكػػػن 

 .ميكن تقليصها والتقليل منها من خبلؿ السعي وب ؿ األسباب
كيػػػػػف نواجػػػػػه العقبػػػػػات ونسػػػػػري بسػػػػػفينة األسػػػػػرة  ػػػػػو بػػػػػر 

 السبلـ؟
بويػة ر والصػغار وفيمػا يلػي قصػة تراهيػة تتضػمن علػى جمموعػة مبػادئ تر القصة من أهم وسػائل الرتبيػة للكبػا

أو مناقشػتها يف جلسػة )ة واملطلوب قراءتػا مث اسػتخراج بعػ  الفوائػد منهػا وكتابتهػا تثصل مفهـو الوالدية الفاعل
 . مث مواصلة القراءة( حوارية

ااحووم
وبعػد   فبعػث يف طلبػه العاشػرة مػن عمػرايف  ابنػاإ لػه( ـ ٜٚٙ: ت) القاضػي افتقد شػريَيف يـو من األياـ 

 ؟ كن أين  : طوؿ البحث عثر عليه فقاؿ شريَ البنه
 الكبلب ألعب مع : فقاؿ

 ؟ صلي : شريَ فقاؿ 
 .ال: االبن قاؿ

ولكن خاب  نػه يف هػ ا ( املكتب)فلقد اعتقد أف قلب ولدا قد تعلق باملدرسة حزف شريَ حزنا شديدا 
ه والرسػالة إىل معلمػه يف مث أرسػل ابنػمػن الشػعر خ  ورقة فدوف فيها بضعة أبيات أعصابه مث أشريَ ومتالا . املرة

  .املدرسة
اطلػع املعلػػم علػى الرسػػالة وكػػاف شػر ا قػػد كتػػب فيهػا األبيػػات التاليػة يلػػتمس مسػػاعدة املعلػم ويصػػف فيهػػا 

 :مشكلة ابنه
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 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلة ألكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 فليأتينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوة بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحيفة 

 ػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلمةفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذا أتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداوا ب
 وإذا مهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بضربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه فػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرة
 واعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم بأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فنػفػسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه

 

  يبغػػػػػػػػػػػػػػػػي اهلػػػػػػػػػػػػػػػػراش مػػػػػػػػػػػػػػػػع الغػػػػػػػػػػػػػػػػواة الػػػػػػػػػػػػػػػػرجس 
 كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحيفة املػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتلمس
 أو عظػػػػػػػػػػػػػػػػػػه موعظػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األديػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس
 وإذا بلغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  هبلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فاحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػرعال  أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػز األنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس

 

 :(و مناقشتهاالرجاء كتابتها أ) ما الفوائد املبثوهة يف القصة السابقة من وجهة نظرؾ 
ٔ -
ٕ -
ٖ -

ا
ا سةداوما  ااحووما عائقا ع م

مراعػػاة لبلعتبػػارات النفسػػية عنػػد  يتعامػػل مػػع ابنػػه بالشػػدة والقسػػوة شػػر ا   فأيػػا تقػػدـ ميكػػن القػػوؿ بػػ .ٔ
 ػػػل  واختػػػار أسػػػلوبا متميػػػزا وفػػػاعبل وهػػػو إشػػػراؾ ذوي االختصػػػاص واملػػػربني يف العمليػػػة الرتبويػػػة الطفػػػل

 .املعضبلت

 .صاح على الصراحة يف نقل جتارهبم ومشكبلتم األسريةحرص السلف ال .ٕ

 .تعديل سلوؾ ابنهمسألة ررم انشغاالت شريَ يف مهاـ القضاء إال أنه تابع بنفسه  .ٖ

تػػػتم األسػػػرة الفاعلػػػة بالتػػػدوين وهػػػو مػػػا  ػػػاوؿ هػػػ ا . للتواصػػػل بػػػني البيػػػ  واملدرسػػػة ابػػػةاسػػػتخدـ الكت .ٗ
 .وبة تعني ال اكرة على التفكري املنظم يف حل املشكبلتالدراسة التأكيد عليه عمليا فالكراسة املكت

جترع الوالد املر ولكنه ذكر املعلم بأف األبناء أعػزاء فػاألب كػرا السػلوؾ السػلي للطفػل و  يكػرا شخصػه  .٘
 .وبكل وضوح بني تلا املشاعر النبيلة املعتدلة

 .عدـ التسرع يف ا اذ القرارات .ٙ

 .املبادرة با وار .ٚ

 .ة الصبلةالتأكيد على أمهي .ٛ

 .استشار شريَ املعلم وترؾ للمدرسة حرية القرار وتقدير ا لوؿ املناسبة .ٜ

 .الرفق يف اللـو والعظة ا سنة من أركاف الرتبية اهلادفة .ٓٔ

العقػػاب البػػدين ضػػررا أكػػَب مػػن نفعػػه فهػػو آخػػر ا لػػوؿ وكػػاف يسػػتخدـ قػػدميا يف أضػػيق ا ػػدود  .ٔٔ
الضػػرورة القصػػو  علمػػا بػػأف املػػدارس مه سػػاعة أشػػد الضػػوابط يف حػػاؿ اسػػتخدا وضػػع السػػابقوفلقػػد و 
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  ةقلم

 يسعهوم يساطم

متنػػػع منعػػػا باتػػػا اسػػػتخداـ العقػػػاب البػػػدين مهمػػػا كانػػػ  املػػػَبرات  -وصػػػريَ  وبشػػػكل صػػػاـر -املعاصػػػرة 
وهكػػ ا تثكػػد الرتبيػػة ا ديثػػة علػػى أنػػه ميكػػن تأديػػب . نفسػػيا وبػػدنيا حفا ػػا علػػى سػػبلمة األبنػػاءوذلػػا 

 . الضرباللجوء إىل األطفاؿ من رري 

اماحدعيما
األهػداؼ يف  قيػق  ةا ديثػ ةالرتبويػ اتانطبلقػا مػن االجتاهػو   استنادا ملنطلقات الرتبية اإلسبلمية الوسطية

 الوسػطياألسػلوب بى ضػرورة االهتمػاـ ضػا ميكػن أف يسػمى ثكد علت جتماعية  ف ف ه ا الدراسةالعامة للرتبية اال
التوسػػػط واالعتػػػداؿ يف اسػػػتخداـ تقنيػػػات ووسػػػائل  ضعػػػى أف هػػػ ا األسػػػلوب يتمثػػػل يف ؛تربيػػػة األبنػػػاء والبنػػػاتيف 

دائمػا ني والتوسػط وكػ لا  اشػي الت بػ ب بػني الشػدة واللػ ضػارالقسوة الزائدة والتػدليل ال جتنبمعاملة الطفل و 
  .على بصرية وتشكيل سلوكه يف إشباع حاجات الطفل

 .ري أف يعتػػدي علػػى رػػريامػػن األمهيػػة ضكػػاف أف يعػػَب الطفػػل عػػن عواطفػػه وأف يشػػرح مواقفػػه ولكػػن مػػن رػػ
البنػػػات يف تنميػػػة الػػػ ات والتواصػػػل مػػػع اآلخػػػرين يف إطػػػار نعطػػػي ا ريػػػات ونشػػػجع البنػػػني و  أفأيضػػػا ومػػػن املهػػػم 

  .السماحة اإلسبلمية
  مسػتنرية سياسػةمػور تسػري بػبل ارب ويػرتؾ األنف يغلب عليه ترؾ ا بل علػى القػص: الناس هبلهة أصناؼ

  وصػػنف مييػػل إىل االعتػػداؿ يف وتسػػلط ارب ويسػػري األمػػور بقسػػوةاؿ القػػصػػنف يغلػػب عليػػه املسػػا بكػػل حبػػو 
اقػػػب املسػػػرية  ػػػو وير فيقػػػرف بػػػني ا ػػـز واللػػػني أرلػػب معامبلتػػػه 
 . قيق األهداؼ

نَرااألم منعِراأَف  عنػد علمائنػا من املعلػـو  أي  ؛َأْ َسنعمَ عَخلنْ
ػػَر أف  َسػػُط ِمػػْن ُكػػلِّ اْلوَ و  اْلَمػػْرِء مَجْعإػػا تَػَوسُّػػُط األُُمػػورِ  ِخَصػػاؿِ َخيػْ

أَْفَضػُل ُشػُثوِف اإِلْنَسػاِف ُمرَاَعػاُة اْلَوَسػِط بػَػػنْيَ إف   .أَْعَدلُػهُ : َشػْيء  
 .اخْلُُشونَِة َوالنػُُّعوَمِة 

وسػػط بػػني كػػل طػػػرفني رع يف األخػػبلؽ  بالت  فقػػد ورد الش ػػ" تافػػ  الفبلسػػفةيقػػوؿ اإلمػػاـ الغػػزاي يف كتابػػه 
بػػالغ يف إمسػػاؾ املػػػاؿ  فتني  فػػبل ينبغػػي أف يُ ه بعيػػػد مػػن الصِّػػال حػػار وال بػػارد  فكأن ػػ املػػاء الفػػاتر  تقػػابلني  ألف  مُ 

عػػاإ عػػن كػػل األمػػور  فيكػػوف تنِ بػػ راإ  وال أف يكػػوف يُ فيسػػتحكم فيػػه ا ػػرص علػػى املػػاؿ وال يف اإلنفػػاؽ  فيكػػوف مُ 
جاعة  بػ ير  والش ػخػل والت  ه الوسػط بػني البُ ود  ف ن ػراإ  بػل يطلػب اجلُػوِّ هَ تػَ   فيكوف مُ نهمكاإ يف كل أمر  جباناإ  وال مُ 

 ريعة بالغػ  يف تفصػيلها وعلػم األخػبلؽ طويػل  والش ػ. هػور  وكػ ا يف مجيػع األخػبلؽا الوسط بػني اجلػنب والت  ف هن  
ػت  رع  يف العمل  حّت ال يػَ وال سبيل إىل ت يب األخبلؽ  إال ضراعاة قانوف الش     بع اإلنساف هواا  فيكػوف قػد ا  

 (.ٕٙٛص" )ب به أخبلقهم ب شارته  ال باختيارا فتته   جِ ـ و ُ دِ قْ رع  فيػُ د الش  إهله هواا  بل يقلِّ 
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يػا جيعػل مهمػة الرتبيػة الوسػطية مهمػة صػعبة جتتػاح الشػعوب كلهػا يشهد العا  كله تغريات اجيابية وسػلبية 
رسػػيق املفهػػـو الرتبػػوي الوسػػطي هلػػ ا وال بػػد مػػن ت الرتبيػػة املسػػتنريةولكػػن األمػػة اإلسػػبلمية متلػػا مقومػػات 

 تػاج أطفالنػا إىل رؤيػة . والتسػاهل وتػرف  اللػنيوالتسػلط التنشالة الصا ة اليت تنب  الغلو من خبلؿ األمة 
  .اليت تتحلى بأخبلؽ رشيدة  ورؤية سديدة  وحركة حكيمةالقدوة ا سنة 

 
َفُعاِل . انْػَفْعاِل ِضَا َعل ْمَتاِل ! الّلُهم  )َكاَف َرُسوُؿ اِد صلى اد عليه وسلم يَػُقوُؿ  " َوزِْدين ِعْلماإ . َوَعلِّْماِل َما يَػنػْ

 (.رواا ابن ماجه والرتم ي)

 

ااحمرا  ااحكر لمأهما
 :السنية الدرر موقع (.ـ ٕٗٓٓ -هػٕ٘ٗٔ) ينالدِّ  ناصر دمد األلباين 

http://www.dorar.net/htmls/mhadith.asp 

 :هيالة األمم املتحدة. ـ ٖٕٓٓ ة العربيةتقرير التنمية اإلنساني

http://www.undp.org/rbas/ahdr/arabic2003.html 

 :موقع الوراؽ. عدة الصابرين وذخرية الشاكرين(. ـ ٕٗٓٓ= هػ  ٕ٘ٗٔ)اجلوزية  ابن قيم 
http://www.alwaraq.com 

 :موقع عا  النور(. ـ ٕٗٓٓ= هػ  ٕ٘ٗٔ)لنور عا  ا
http://www.alnoor-world.com 

دار : القػػاهرة ٔط .حلقػػات تربويػػة هادفػػة: كيػػف تكػػوف أبػػا ناجحػػا(. ـ ٖٕٓٓ= هػػػ ٖٕٗٔ)عبػػداد دمػػد   عبػػداملعطي
 .التوزيع والنشر اإلسبلمية

 .الصندوؽ الوقفي للثقافة والفكر: الكوي   ٕط.  تربية املسلم يف عا  معاصر(. ـٜٜٛٔ)يوسف   عبداملعطي
. جملػة الطفولػة العربيػةيف . الواقػع واالجتاهػات: تأديػب األطفػاؿ يف الوسػط العػائلي(. ـ ٖٕٓٓ)مصطفى   عشوي

 .كثسسة الكوي  للتقدـ العلمي: الكوي   العدد السادس  اجمللد الرابع  ٖٕٓٓسبتمَب 
  .بدوي طبانة  دار إحياء الكتب العربية  عيسى الباين ا لي وشركاا: تقدمي. إحياء علـو الدينالغزاي  أبو حامد 

 :موقع إسبلـ أوف الين. معى وسطية اإلسبلـ (. ـ ٕٗٓٓ= هػ  ٕ٘ٗٔ)دمد   الغزاي
http://islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=40242 

كيػػػػف تتحػػػدث فيصػػػػغي الصػػػػغار إليػػػػا وتصػػػػغي إلػػػػيهم عنػػػػدما (. ـ ٕٔٓٓ= هػػػػػ ٕٕٗٔ)إلػػػػني   إديػػػػل و مػػػػازليش  فػػػابر
 .مكتبة العبيكاف: الرياض. فاطمة عصاـ صَبي: تعريب. يتحدهوف

. من منظور الشيق دمد الغزاي  املرأةتربية (. ـ ٖٕٓٓ= هػ  ٕٗٗٔ)بدر دمد الكندري  لطيفة حسني وملا  
 .معهد الدراسات الرتبوية: جامعة القاهرة  العدد الرابع( ٖٕٓٓ)أكتوبر   جملة العلـو الرتبوية

: الكويػػ . الطبعػػة التجريبيػػة. مهػػارات ا يػػاة للصػػف األوؿ االبتػػدائي(. ـٕٗٓٓ= هػػػ ٕٗٗٔ)لطيفػػة   الكنػػدري
 .الديواف األمريي -اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكماؿ تطبيق أحكاـ الشريعة اإلسبلمية

http://www.undp.org/rbas/ahdr/arabic2003.html
http://www.alnoor-world.com/
http://islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=40242
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مكتبػػػػة : الكويػػػ   ٔط .تعليقػػػة أصػػػوؿ الرتبيػػػة(. ـٕٕٓٓ= هػػػػ ٖٕٗٔ) بػػػدر دمػػػػد   لطيفػػػة حسػػػني وملػػػا  الكنػػػدري
 .الفبلح

 :موقع الدكتورة لطيفة الكندري(. ـٕٗٓٓ= هػ ٕ٘ٗٔ)لطيفة   الكندري
http://www.geocities.com/alkanderi1 

. أساليب بسيطة للسيطرة على نوبات الغضب وإجياد التعاوف: حاوؿ أف تروضال(. ـ ٖٕٓٓ)بيل   راي وأوهانلوف  ليفي
 .مكتبة جرير: الرياض  ٔط

اللجنػػة : الكويػػ . فعاليػػات املركػػز الشػػبه اإلقليمػػي للطفولػػة واألمومػػة(. ـ ٖٕٓٓ)املركػػز الشػػبه اإلقليمػػي للطفولػػة واألمومػػة 
 . الوطنية لليونسكو

 :موقع عجيب(. ـ ٕٗٓٓ= هػ  ٕ٘ٗٔ) املعاجم العربية

http://lexicons.ajeeb.com 

ننطلػق منػه وال ننغلػق : خمتصػر كتػاب تراهنػا الرتبػوي(. ـ ٖٕٓٓ= هػ  ٕٗٗٔ)ملا  بدر دمد والكندري  لطيفة حسني 
 .مكتبة الفبلح: الكوي . ٔط. فيه
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