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 (كيفي) ادلزاجية
 بدر زلمد ملك  . لطيفة حسني الكندري        أد. د

 سلسلة تربية األبناء اخلامسة
 (ودالالت عبارات) 

 الصندوؽ الوقفي للتنمية العلمية واالجتماعية

 المقدمة

دائمػػػػة الن ػػػػص ال حػػػػد لصػػػػ ح ا األطفػػػػاؿ وال ػػػػبان شػػػػعبة مػػػػك شػػػػع  الن ػػػػاط واالكت ػػػػاؼ 
ولػو  وتنحػرؼ الطبػاعلفػاات  ولػوال تستقر علػ  حػاؿ دقػد تتبػدؿ األمزجػة عموما ولكك النفوس  ،وكماذلا

ادلستحيل أف يق ي اإلنساف حياته كل ا منبسط النفس، من رح الصػدر، دائػا الب ػر بػل  ، ومكللحظات
ونقصػػد  .وعػػك النػػاس معر ػػا ،متعبػػاتغػػح حالػػه ديم ػػي يومػػه أوقػػات تكػػدر نفسػػه، و  سػػاعاتتػػ ع عليػػه 

دػ ف جػص إذا قلنػا  مػك الااجػو واإلحبػاط و مك الفورة والن اط أوإرادية حالة أو السقيا  الصحيحادلزاج ب
 إتبػػاع  ِإىل ديػػه َمْيػػلو  الَعْقػػِل، ال يتصػػرؼ ودػػت مقت ػػيات دإنػػه غلػػيا الطبػػاعو  ، ثقيػػل الػػروح، و  ادلػػزاج

 ارّ  ِإْقداـال ََّ وات، و 
َ
 .عل  ادل

يريػػد أف يفعػػل مػػا  لػػو لػػه يغلػػ  عليػػه أنػػه ادلزاجػػي الػػتي نتحػػدث عنػػه لنػػا لػػو ال ػػ   الػػتي 
وادل ػػاعر  يصػػي  األقػػ ؽتغػػح مفاجئػػة  ػػدث دي ػػا إراديػػة السػػلبية حالػػة ادلزاجيػػة مػػك ال ػػوابط د متحػػررا

أو  حبادػػي ارذباليػةب ذبعػػل الفػرد يتصػرؼغام ػة  قػد تكػوف ألسػبانوذلػػك وتربػك ادلواقػ  تثػح العبػ  د
 . اآلقروف منهقدـ عل  حاالت نفسية أو سلوكيات غح منطقية ال يتوقع ا ي

دقػد يتغػح ا ػػو جزئيػا ت ػبه أحػواؿ الطقػػس ولعل ػا يف االنبسػاط والقػػب   سلتلفػة أمزجػة النػاسإف 
وقػد . دب ة مك دوف مقدمات ظالرة دتمطر الدنيا أو هت  الرياح وترتفو درجات احلػرارة دوف سػابت إنػتار

نتػػػان النػػػاس صبيعػػػا يف ولػػػو شػػػعور ييف بعػػػ  األوقػػػات بتقلػػػ  يف ادلػػػزاج الصػػػغح والكبػػػح ي ػػػعر اإلنسػػػاف 
ات زلػػدودة وطارئػػة دػػالفرد يكػػوف ن ػػطا ا يفػػا أحيانػػا ديف ػػل عػػدـ التحػػدث مػػو اآلقػػريك أو ي ػػعر دػػا 

ولكك التقل  ادلفاجئ وبصورة متكررة ومك غح سب  مػك األمػور الػس تسػتدعي ... بفقداف ش ية األكل 
 معا ت ػػػا ألخػػػا قرجػػػا عػػػك احلػػػد الطبيعػػػي، وزبلػػػت م ػػػاكل ش صػػػية ال حصػػػر ذلػػػا مثػػػل  ػػػيت الصػػػدر،

إف احلريػة يف دعػل مػا ن ػاء  .شلا يفػوت مصػاك كثػحة جبات االجتماعيةاالت د ، والتقاعس عك القياـ بالو و 
 .وأداء واجباتنا ادلسئولية يف ربمل عواق  أدعالنامقرونة بواحلرية  ،دوف اإل رار ب حد
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حػػػن تنفػػػتح علػػػ  كػػػل د ػػػيلة دتصػػػبح  الػػػن ء ش صػػػيةت ػػػكيل الناجعػػػة إف مػػػك ألػػػداؼ الابيػػػة 
لت وزبػػاذات ذلنيػػة متوقػػدة تفكػػر قبػػل أف تقػػرر، حة ادلػػزاج، لطيفػػة الطبػػاع، صػػحيمتعاونػػة متوازنػػة  نفػػوسال

 . عل  أساس انفعاالت مت ورة تفوت ادلصاك وترسخ األنانية تصرداهتا، د  تت ت ةضبيد الناس ب يا
 

 معتدل المزاجليكون تدبير المولود 

مػ ؾ األمػر لػو تعػديل ادلػزاج، واقتيػار مػا أف  وأشػار إىلصػناعة حفػا الصػحة  ٔنػاق  ابػك سػينا
ويػػدقل . ، وإصػػ ح ادلستن ػػت، وإصػػ ح ادللبػػوس، وتعػػديل احلركػػات البدنيػػة والنفسػػانيةمػػك الطعػػاـ يتنػػاوؿ

، واليقظػػة مػػك الواجػػ  أف يلػػـز ، مػػا أمكػػك بلػػ  أمػػه ادلولػػودجيػػ  أف ير ػػو وقػػاؿ ابػػك سػػينا أنػػه . دي ػػا النػػـو
ادلوسػيق  والتلحػني الػػتي : التحريػك اللطيػ ، واآلقػر: أحػداا: تقويػة مزاجػهالطفػل شػيئني نػادعني أي ػاً ل

تكػػػوف حسػػػنة األقػػػ ؽ زلمودهتػػػا بطيئػػػة عػػػك أف  وأمػػػا شػػػرائط ادلر ػػػو .جػػػرت بػػػه العػػػادة لتنػػػو  األطفػػػاؿ
 . االنفعاالت النفسانية الرديئة مك الغ   والغا وا   وغح ذلك، دإف صبيو ذلك يفسد ادلزاج

العناية مصروداً إىل مراعاة أق ؽ الصػ  ديعػدؿ،  قصدإىل سّك الصبا جي  أف يكوف إذا انتقلوا و 
وذلػك بػػ ف  فػػا كػػي  يعػػرض لػػه غ ػػ  شػػديد أو قػػوؼ شػػديد أو غػػا أو سػػ ر، وذلػػك بػػ ف يت مػػل كػػّل 
: وقػػا مػػا الػػتي ي ػػت يه و ػػّك إليػػه ديقػػرن إليػػه، ومػػا الػػتي يكرلػػه دينحػػ  عػػك وج ػػه، ويف ذلػػك منفعتػػاف

والثانيػة لبدنػه دإنػه  . نفسػه بػ ف ين ػ  مػك الطفولػة حسػك األقػ ؽ ويصػح ذلػك لػه ملكػة الزمػة إحدااا يف
تعديل األق ؽ حفا الصحة للنفس والبػدف صبيعػاً ويف  كما أف األق ؽ الرديئة تابعة ألنواع سوء ادلزاج،

، ا يطعػا شػيئاً يسػحاً معاً، وإذا انتبه الص  مك نومه داألحرى أف يستحا ا خيّل  بينه وبػني اللعػ  سػاعة
ا يطلػت لػػه اللعػػ  األطػوؿ، ا يسػػتحّا، ا يغػػّتى، وجينبػػوف مػا أمكػػك شػػرن ادلػػاء علػ  الطعػػاـ لػػئ  ينفػػت  

 .دي ا نيئاً قبل اذل ا
وإذا أت  عليه مك أحواله سا سػنني ديبػ  أف يقػدـ إىل ادلػودن وادلعلػا ويػدرج أي ػاً يف ذلػك وال  كػا 

يف  وزيػػػػد لعػػػػب اكػػػػرة واحػػػػدة، دػػػػإذا بلػػػػن سػػػػن ا لػػػػتا السػػػػك نقػػػػ  مػػػػك ( رسػػػػةادلد)عليػػػػه دب زمػػػػة الكتػػػػان 
 .الاجيح يف األراجيحلألطفاؿ ومك أصناؼ الريا ة اللطيفة اللينة . تعليم ا

 
 
 
 

                                                 
 .باقتصار وتصرؼ 133، ص  القانون في الطبيف كتابه  ٔ
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 الموجهات األساسية للحاالت المزاجية

جيابية االاحلالة ادلزاجية إىل عدة موج ات ربدد األسس الس ينبغي مراعاهتا لتعزيز  ٔتطرؽ الباحثوف
 :وميكننا أف نوجز بع  ا يف النقاط التاليةالفاعلة الع قات ال  صية تحسني لو 

 تظ ػػر احلالػػة ادلزاجيػػة والسػػمات ال  صػػية عنػػد الطفػػل منػػت عامػػه الثػػاه وذلػػك ليعػػ  عػػك مطالبػػه .ٔ
 .تتغح حس  اخل ة والن صالس 

ذات أثػػػر احمليطػػػة البيئػػػة تلعػػػ  الوراثػػػة دورلػػػا يف التػػػ ثح علػػػ  صػػػياغة السػػػمات ال  صػػػية ولكػػػك  .ٕ
دليسا احلالة ادلزاجية الناذبة مك الوراثة والطبػو عػترا إلسػاءة التصػرؼ دإحلػا احللػا بػالتحلا  عظيا

 .طبيقادكرة وت ولكتا نوصل التعلا
توثر احلالة ادلزاجية عل  الطريقة الس نتفاعػل مػك ق ذلػا مػو البيئػة مػك حولنػا وعلػ  طريقػة الػتعلا  .ٖ

 .توأسلون حل ادل ك 

لألطفػػاؿ أحلػػػاط ومسػػػتويات ن ػػػاط سلتلفػػػة دػػػالبع  مييػػػل للن ػػػاط الزائػػػد، والػػػبع   ػػػ  اذلػػػدوء،  .ٗ
والػػبع  يغلػػ  عليػػه الػػنمط االجتمػػاعي أو العاطفيػػة ادلفرطػػة بينمػػا مييػػل بع ػػ ا للرسػػا واللعػػ  
 .بصػػورة زائػػػدة، والػػػبع  يواجػػػه التحػػػديات بالبكػػػاء أو ادلثػػػابرة أو اليػػػ س وعػػػدـ االعتػػػداد بالػػػتات

األصدقاء ا ػدد وبع ػ ا بيبة ذلت  االقت دات صلد بع  ا    ادلغامرة والتبديد دحح  ونت
الابيػػة السػػديدة لػػي زلصػػلة لعمليػػة . ينظػػر بارتيػػان للبديػػد يف ادل كػػل أو ادللػػبس أو حلػػط العػػي 

دػػ  بػػد مػػك  طبيعػػة احلالػػة ادلزاجيػػة لػػهمراعػػاة وبػػني مػػو الطفػػل أسػػلون التعلػػيا والتعامػػل تػػوازف بػػني 
 .تناس  مزاجهل ن باط عملية أوال ا تطوير أسالي   د ا طبيعة الطفل

 .الفرد نتاجعل  ال ميكك وص  احلالة ادلزاجية ب خا حسنة أو متمومة إال دبعردة أثرلا  .٘

الزجر ليكػ  عػك جاع كلمات  تاج الطفل احليوي إىل تفرين طاقته ب دعاؿ اجيابية وال  تاج إىل  .ٙ
شػػديد ادلػػراس مييػػل شػػ   ولػػو والتحػػدي ادلزاجيػػة ادلثػػابرة يتسػػا بالعنػػاد  احلركػػة، وصػػاح  احلالػػة

ولػػتا الصػػن   تػػاج إىل اذلػػدوء واإلقنػػاع والتػػدرج وادل ػػاركة كػػي  إىل ا ػػداؿ وال يقبػػل ركػػود احلػػاؿ
تصان باإلحبػاط بسػرعة ش صية أما احلالة ادلزاجية اخلبولة د ي أو يتفاعل معنا، يستبي  لنا 

ح يف بدايػػة أي موقػػ  جديػػد ا تصػػبح طبيعيػػة متكيفػػة شلػػا يػػدؿ علػػ  حاجت ػػا ترتبػػك أو ال ترتػػا و 
مػػػػو العبلػػػػة والتم ػػػػل يسػػػػاعد  علػػػػ   اخلبػػػػوؿ يرتبػػػػكنت ػػػػا و إىل الوقػػػػا والت ػػػػبيو وإعػػػػادة طم 

 .التفاعل

يصػػدؽ الطفػػل والديػػه دلػػو أقػػ ا  ب نػػه مثػػابر دسػػحى نفسػػه كػػتلك ولػػو قػػاال عنػػه أنػػه ال يػػتحكا  .ٚ
..." عنيػػػد مثػػػل دػػػ ف مػػػك أقاربػػػه... يفعػػػل مػػػا  لػػػو لػػػه...عصػػػ ..".دب ػػػاعر  يف سػػػاعة الغ ػػػ  
                                                 

 .باقتصار وتصرؼ ٙ٘-ٚٗ، ص (ـ ٖٕٓٓ)انظر ساؿ سيفح  ٔ
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، ويكػػػ  معػػػه دتصػػػبح تلػػػك الصػػػفات وينطبػػػت يف واقعػػػه ،وينطبػػػو يف ذلنػػػهكلػػػه، دسيصػػػدؽ ذلػػػك  
 ."يستقيا الظل والعود أعوج"السلبية مثل ظله يسح معه وال يفارقه ولي ات أف 

 األسباب

ة ذبعلػه  ػ  اذلػدوء أو يػلإلنساف ومن ا أسػبان وراثلناؾ عدة عوامل توثر يف تكويك ادلزاج العاـ 
  البيئػة احمليطػة دورا عػلال ي كل ال  صية سباما بػل تاحلركة ادلفرطة وم ما كاف ش ف ا ان  الوراثي دإنه 

 .بارزا يف توسيو أو ت ييت سلوكيات الفرد
بن حيػاة الفػرد وال شك أف احلالة الصحية ذات ع قة وا حة دبزاج الفرد دكثػرة األمػراض قػد تصػ

 قػػد يػػودي إىل بعػػ  العػػوارض ا انبيػػة وبكميػػات كبػػحة دويػػةأللاالسػػتعماؿ الػػدائا أف  كمػػا بصػػبغة سلتلفػػة
  .ا طران ادلزاجمك مثل 
دػػإف القناعػػػات العقليػػة وو ػػوح األلػػداؼ تسػػالا يف بنػػاء ش صػػػية  ،إ ػػادة إىل مػػا سػػبت ذكػػر و 

القػػػػيا تطبيػػػت سػػػػا لنػػػا صػػػورة م ػػػيئة أو م ػػػػينة عػػػك أدكارنػػػا تر . الفػػػرد دتوج  ػػػا ضلػػػو السػػػػعادة أو التعاسػػػة
ولػي قػيا تقػود ضلػو صػنو حيػاة مليئػة  اإلنسانية النبيلة يف احلياة مثل قيمة األمل والصدؽ والعطاء والتعاوف

 .باخلح
احلاجػة للحػ  واالسػتماع )عػدـ إشػباع حاجػات الطفػل األساسػية ك ناشئة عنفسية أسبان  شبةو 

. ال ػػبرتػورث نزليػة أو ادلدرسػية ألخػا قػد مكابػدة أداء الواجبػػات ادلو ( مػاعيوالتقػدير واللعػ  الفػردي وا 
 . باألمك استمرار ال غوط النفسية هتز ثقة اإلنساف د  ي عرإف 

ومتانة الع قات بػني أدػراد األسػرة مرتبطة باستقرار احلياة األسرية  اجتماعيةولناؾ كتلك أسبان 
مػك ألػا ادلوج ػات ( التفرقػة -اإلاػاؿ -التدليل الزائد –التسلط ) ولعل أسالي  التن ئة األسرية. الواحدة

ة مػػك أعظػػا أشػػكاؿ التػػ ثح القػػدوة احلسػػنة أو السػػيئدػػوؽ ذلػػك كلػػه دػػإف و . الػػس ت سػػس ادلػػزاج العػػاـ للطفػػل
علػػػ  سػػػحته قػػػد يسػػػح األطػػػوار، متتبػػػتن ادلواقػػػ  دالطفػػػل  ، غريػػػ حػػػاد ادلػػػزاجادلعلػػػا إذا كػػػاف  دػػػاألن أو

 .  اكلةك لا أصغر منه بتلك الديتعامل مو م
 

 المظاهر
قػػػد تظ ػػػر بع ػػػ ا يف ش صػػػية الطفػػػل أو ادلرالػػػت صػػػاح  ادلػػػزاج السػػػل  بعػػػدة صػػػفات يتصػػػ  

 :ومن ا
 .اتي  غردته وألعابه مبعثرةب وال يعتينالفو   ال يكاث بو  عدـ ربمل ادلسئولية .ٔ
 .روتفرد يف ازباذ القرار وتدبح األمو والغ   والت يص سرعة التتمر  .ٕ
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التوقػػ  عػػك اللعػػ  يعلػػو منػػه دػػإذا طلبنػا وخيتػػار االنفعػػاالت احلػػادة يبػالن يف ردود الفعػػل  .ٖ
 .صراقه وميتنو عك االستبابة

 .ال يدعا ت يراته ب سبان مقنعة .ٗ

 .التفكح يف حوادث أليمة وزلزنة والت وؼ مك ادلستقبل .٘

 .العناد وادلكابرة وكثرة ادلراء واألنانية .ٙ

 .األعراؼ يف نطاؽ األسرة وادلدرسةو للوائح عدـ احااـ القوانني وا .ٚ

دإذا مل يتحقػت لػه طلػ  يسػ ط وقػد يتصػرؼ تصػردات  طلباتهأف  صل عل  كل يريد  .ٛ
 .عادية وبعيدة عك اللباقةغح 

لػك ألػبس لػتا " "أذل  معكػا إىل السػوؽ لك"طلبه، ويكرر عباراته دوف  بر  يلح يف .ٜ
 ".الفستاف

 .كثح الت د   قليل الص  .ٓٔ

 

 والعالجالوقاية 
 .دعه يع  عك رأيه دوف أف نلتـز به أو نقاطعه .ٔ

 . لرغباته ادلعقولةبتوا و نوج ه وال نواج ه؛ دن رح له سب  رد  طلباته ادلستحيلة ونستبي   .ٕ

بػػػػل حل ػػػػد لػػػػه دنقػػػػوؿ لػػػػه غػػػػدا  هبػػػػا ومل يسػػػػتعد ذلػػػػاال يعلػػػػا أسػػػػرية أو مدرسػػػػية ال نفاجئػػػػه ب ن ػػػػطة  .ٖ
 .عل كتا داستعد لتلك ونستمو لرأيها د ف أو نريد أف نفسنتل  لزيارة بي

ترويح النفس كي ال يفسد ادلزاج داألمزجة الصػحيحة ذلػا سػاعات معلومػة إلراحػة الػنفس وذبديػد  .ٗ
أصِبّػػوا لػػت  القلػػون، دإخػػا سبػػل كمػػا سبػػل " ج ػػهعلػػي كػػـر ا  و  عػػكو . الن ػػاط، وإكمػػاؿ اإلصػػ ح

ة أو رتابػة األعبػاء دت ػعر بالعنػاء وال داألبداف كاألذلػاف تفػا وترلػت مػك كثػرة أو صػعوب. "األبداف
، دػػػإذا كانػػػا الػػػنفس يف إقباذلػػػا ومرح ػػػا وت لق ػػػا دلنفكػػػر يف ربقيػػػت بػػػد ذلػػػا مػػػك نسػػػمات الرقػػػاء

 .ألػػداؼ عاليػػة، وإذا كانػػا الػػػنفس متعبػػة دلنقتصػػر علػػ  أداء الواجبػػػات الرئيسػػة كػػي ال نرلق ػػػا
  .فرد سلاطر كبحةذبن  الال ميكك االستغناء عن ا د ي لت  ادلرونة العالية 

كػػاف ادلعلػػا قػػدميا قػػدوة حسػػنة لط بػػه ويتمتػػو بصػػحة ادلػػزاج ومػػك الػػدرر ادلنثػػورة يف تراثنػػا لوصػػ   .٘
مػػو .. والصػػ  علػػ  الطلبػػة ،ولطادػػة ادلػػزاج" فػػة الػػروحادلعلػػا قػػوذلا عػػك ادلعلػػا ا يػػد ب نػػه يتصػػ  خب

ال خيتػار علػ  العلػا شػيئا مػك  زاجصػحيح ادلػ"، "ادلِػزَاِج، ثَِقػة  َلطيػ"، "التبمػل يف اللبػاس واذليئػة 
 ". سليا ادلزاج، مقيما لدولة العلا والتدريس"، "األشياء

األسػرية وادلدرسػية كػي  ام ػا والػ امص واألن ػطة إشراؾ الطفل وال ػان يف عمليػة و ػو اللػوائح  .ٙ
 .وترقيت ا ويسالا يف تطبيق ا
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 . الكتابة مك أعوف الوسائل عل  تنظيا الوقا واستثمار احلياة .ٚ

ال يسػػمح لألبنػػاء التعبػػح عػػك مػػزاج ا العػػدواه م مػػا كانػػا األسػػبان؛ إذا اعتػػدى الطفػػل علػػ   .ٛ
 . والنظر يف ش نه أقيه ال يت اوف معه ويتا منعه

مػك ويعػاه صػحيا يتعسػر الطفػل مػث  دفي مرحلػة ظ ػور األسػناف ومتطلباهتا د ا ادلراحل العمرية  .ٜ
وكػػتلك يف مرحلػػة وزبفيػػ  مالمػػه و ػػعه وتقػػدير عاتػػه وال بػػد مػػك مراشلػػا جيعػػل مزاجػػه صػػعبا األمل 

ادلرالقػػة قػػد يتقلػػ  مػػزاج ال ػػان إىل حػػني أف يسػػتقر علػػ  حلػػط يرت ػػيه لنفسػػه ك ػػ   راشػػد، 
 .وش صية مستقلة

مػػك . الع قػػات األسػػرية الوطيػػدة كفيلػػة بالوقايػػة واحلمايػػة مػػك سػػوء ادلػػزاج وعسػػر ادلعاشػػرة .ٓٔ
أو أحػػداا واجػػد األن واألـ أف يتالفعليػػة لراحػػة دلاضلػػة لاو  ،لصػػحة النفسػػيةا البػػة لسػػبان األألػػا 

وال بػػد مػػك احلػػرص  ،احلياتيػػةشػػئوخا و اػػوم ا ادلدرسػػية  ػػاركة األطفػػاؿ يف علػ  األقػػل يف ادلنػػزؿ دل
توديو األطفاؿ قبػل الػتلان للمدرسػة، داة ولي القصوى ث ثة أوقات ألايت ا التواجد يف عل  

كثػػرة م ػػاغلنا ال ت ػػػفو لنػػا إذا درطنػػػا يف   .قبػػل النػػػـومػػػا ودػػاة  واسػػتقباذلا سػػاعة رجػػػوع ا من ػػا،
ذات نفػو عظػيا لػي لػك تعػود و شبينة يف ادليػزاف الابػوي و التواجد اليومي مو أطفالنا د ت  حلظات 

تسػػاعدلا علػػ  الن ػػػص و  ،ألخػػا سبػػدلا بقػػدير الػػتاتوت ػػكيل ش صػػيت ا السػػوية يف نفوسػػ ا 
 .األسريوالتماسك  ،النفسي تفتحالالفكري، و 

مرلػت الفػواد حلظػة تتبو أحواؿ األطفاؿ ا التنبو ب مزجت ا دبع  ا يكوف متػ ـز الػنفس  .ٔٔ
االنت ػػاء مػػػك ادلدرسػػػة، وبع ػػػ ا بعػػد تنػػػاوؿ وجبػػػة غػػػتاء عاليػػة السػػػعرات احلراريػػػة، وبعػػػ  يسػػػوء 

 ذلػتا الولناؾ مك يصفو دكر  وتزكو نفسه يف مواق  معينػة مزاجه إذا منعنا  مك شلارسة أمر  به 
 .بد م حظة الوقا التي يتغح ديه ادلزاج ديكوف يف االعتبار

واللغػة العربيػة ومداهبػا مػادة  ،تعلا العلـو ادلتنوعة مك وسائل ترقيت الطبائو وترقية الصنائو .ٕٔ
ػػُد بػػُك ِإْدرِيْػػَس ال َّػػاِدِعي   يَػُقػػْوؿُ . ثريػػة لتنميػػة احلػػس والػػتوؽ ـُ زُلَمَّ َعظَُمػػْا  َمػػْك تَػَعلَّػػَا الُقػػْرمَف،: اإِلَمػػا

تُػػُه، َوَمػػْك َنظَػػَر يف ال ، َقِويَػػْا ُحبَّ َُ ل غَػػِة، ِقْيَمتُػػُه، َوَمػػْك َتَكلَّػػَا يف الِفْقػػِه، حَلَػػا قَػػْدرُُ ، َوَمػػْك َكتَػػَ  احلَػػِدْي
َفْعػػُه ِعْلُمػػ عُػػُه، َوَمػػْك َنظَػػَر يف احِلَسػػاِن، َجػػُزَؿ رَأَيُػػُه، َوَمػػْك مَلْ َيُصػػْك نَػْفَسػػُه، مَلْ يَػنػْ وال شػػك  ."هُ َرؽَّ طَبػْ

كميػػػل النزعػػػة ا ماليػػػة إذا يف تعػػػديل وت جبميػػػو أطياد ػػػا ذات أثػػػر ضبيػػػدواآلدان الفنػػػوف سػػػائر أف 
ولكػتا دػإف م ػاركة الطفػل يف الػ امص الثقاديػة ادلتنوعػة ال سػيما يف . و عا يف إطارلا الصػحيح

تنويػػو اخلػػ ات  إف. العطلػػة الصػػيفية تسػػالا يف صػػياغة ش صػػية سػػوية أكثػػر اسػػتقرارا وأقػػل التػػزازا
متكاملػػة ال تعػػاه مػػك  ػػيت األدػػت وال شػػك أف الػػ امص الدينيػػة  الابويػػة ت صػػل ش صػػية متفتحػػة

وتعلػا اللغػػات واألن ػطة الريا ػػية والعلػػـو التكنولوجيػة والفنػػوف ا ميلػػة تكمػل بع ػػ ا الػػبع  يف 
 .تكويك البيئة ادلناسبة للنمو
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: -َصػػػػلَّ  ا ُ َعَلْيػػػػِه وَسػػػػلَّا-قَػػػػاَؿ َرُسػػػػوُؿ اِ   :اؿَ َعػػػػْك أَُِ ُلَريْػػػػػرََة قَػػػػ .إحيػػػػاء قيمػػػػة احليػػػػاء .ٖٔ
ُعوَف أَْو ِبْ ػػػٌو َوِسػػػت وَف ُشػػػْعَبًة، دَ َْدَ ػػػُلَ ا قَػػػػْوُؿ الَ إِلَػػػَه ِإالَّ اللَّػػػه، َوأَْدنَاَلػػػا إِ " َماطَػػػُة اإِلميَػػػاُف ِبْ ػػػٌو َوَسػػػبػْ

روااػا ) "ُء الَ يَػْ ِع ِإالَّ خِبَػْحٍ احْلَيَػا"ويف حديُ مقػر ، "ِمَك اإِلميَافِ احْلََياُء ُشْعَبٌة اأَلَذى َعِك الطَّرِيِت، وَ 
مػل الصػوان والتوقػ  عػك دعػل علػ  عدوما ربمل اإلنساف تزدلر بالابية و ة واحلياء غريز  .(مسلا
ْسػػػَتِحي القبػػػيح

ُ
ػػػَر ": وكمػػػا قػػػالواال جيػػػادؿ  أَلفَّ ادل عػػػك ال ػػػان    يعلػػػكدػػػ "، قَِلْيػػػَل ادلِػػػرَاءِ احلَيَػػػاءِ َكِثيػْ

ليفعػل مػا " كيفػي": مػك كلمػات االسػتفزاز مثػل   يعتمد عل  كلمةد  طه إال بعبارات م تبهس
ومػػك السػػ ل أف نطلػػ  مػػك الطفػػل الت لػػت باحليػػاء ولكػػك الصػػعوبة  .يريػػد دوف رقيػػ  أو حسػػي 

يمنعنػا احليػاء مػك الػتلفا بكلمػة نابيػة أساسػ ا مػزاج د ة يف أف نكوف قدوة حسػنة أمامػهواإلشكالي
أراد الوالػػداف هتػػتي  أسػػاليب ا احلياتيػػة وسػػلوكياهتا اليوميػػة دػػ  بػػد مػػك تفعيػػل عمليػػة  وإذا .داسػػد

نَػػُه ، ": الصػػاحلوفقَػػاَؿ وكمػػا التواصػػي بيػػن ا  دَػػِإفَّ َرِحػػَا اللَّػػُه َمػػْك أَْلػػَدى إَوَّ ُعيُػػوُِ يف ِسػػرب بَػْيػػيِن َوبَػيػْ
به يف تصػوي  زوجتػه بردػت إذا تفولػا بعبػارات لل ميارس الزوج واج . " تَػْقرِيوٌ النَِّصيَحَة يف اْلَمألِ 

ال سػيما أمػاـ األبنػاءه ولػل سبػارس الزوجػة ذلػك الواجػ  علػ  حػد سػواء زبدش احلياء غح الئقة 
 كي يرتقي ادلزاج العاـ لألسرة كل اه

دػػػإف حظػػػوظ الػػػنفس هتلك ػػػا والعاقػػػل احلصػػػي  لػػػو الػػػتي يػػػتحكا النَّظَػػػُر يف اْلَعَواقِػػػِ ،  .ٗٔ
إف دور األسػػرة وادلدرسػػة قلػػت أجػػواء للحػػوار ادلو ػػوعي . بػػه وشػػ واته فسػػهبنفسػػه وال تػػتحكا ن

َمػػْك َنظَػػَر يف ": َوقَػػْد ِقيػػَل . حػػن يتمػػرف العقػػل علػػ  التفكػػر والتػػدبراذلادئػػة وادلناق ػػة اذلاددػػة ادلثمػػر 
  ."َعَواِقِ  األُُموِر َسِلَا ِمْك مدَاِت الد ُلورِ 

دَػِإفَّ  ...ْحَبَة َسػارِيٌَة َوالطَِّبيَعػُة َسػارَِقةٌ الص ػ"وحسك اقتيار األصحان دالصاح  سػاح   .٘ٔ
 .ٔ"لِْلُمَباِورَاِت تَْ ِثحًا َعِبيًبا َسرِيًعا

تػػدري  الػػنفس علػػ  إيقػػاظ م ػػاعر السػػعادة دالسػػعيد حقػػا لػػو صػػاح  القلػػ  احملػػ   .ٙٔ
لَِّمػْك أَرَاَد  َ ػاَر ِقْلَفػةً َوُلػَو الَّػِتي َجَعػَل اللَّْيػَل َوالنػَّ " قاؿ تعاىل. احلامد التاكر ال اكر بلسانه وعمله

اْعَملُػػوا مَؿ َداُووَد ُشػػْكراً  "وقػػاؿ سػبحانه (. ٕٙاآليػة : الفرقػػاف سػورة) "أَف يَػتَّكََّر أَْو أَرَاَد ُشػػُكوراً 
وأد ػل سػبيل لبنػاء الفكػر ال ػاكر لػو (. ٖٔاآليػة ،  سػب  : سػورة) " َوقَِليٌل مِّْك ِعَباِدَي ال َُّكورُ 
َوأَمَّػا بِِنْعَمػِة َربِّػَك "لقولػه سػبحانه الظػالرة والباطنػة  -َجلَّ ثَػَناُؤُ   - اللَّهتتكح النفس والناس بآالء 

 :عمػراف مؿ سػورة)" َيْسَتْبِ ػُروَف بِِنْعَمػٍة مِّػَك اللّػهِ "دػادلومنوف دائمػا ، (ٔٔاآلية  ال ح  " )َدَحدِّثْ 
ة ال ػػػريفة صلػػػد احلمػػػد صػػػفة م زمػػػة لصػػػاح  وعنػػػدما نسػػػتعرض ال ػػػمائل النبويػػػ ).ٔٚٔاآليػػػة 

كػػػاف  :قالػػػا -ر ػػػي ا  تعػػػاىل عن ػػػا  -عػػػك عائ ػػػة أـ ادلػػومنني دالرسػػالة صػػػل  ا  عليػػػه وسػػػلا 

                                                 
 .(اخلادمي) ٔ

http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=365
http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=429
http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=596
http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=72
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احلمػػػػػد   الػػػػػتي بنعمتػػػػػه تػػػػػتا : )إذا أتػػػػػا  األمػػػػػر يسػػػػػر  قػػػػػاؿ -صػػػػػل  ا  عليػػػػػه وسػػػػػلا  -النػػػػػ  
 (روا  احلػاكا يف مسػتدركه) (حػاؿ احلمػد   علػ  كػل: )وإذا أتػا  األمػر يكرلػه قػاؿ (.الصػاحلات

 .عي  مع ا تصديقا وتطبيقاندبدير بنا أف  ركعةسورة احلمد يف كل  رددوألننا يف اليـو ن

 إف اجملتمػػو اإلنسػػاه كلػػه يتسػػو باحملبػػة وي ػػيت بالكراليػػة وال بػػد مػػك ن ػػر معػػاه احلػػ  .ٚٔ
 .ادلتػددت كػي تزدلػر احليػاة والعطػاءالصػادقة، وط قػة الوجػه، واالبتسػامة الكرمية، واألمل بالكلمة 

روا  " )ال رَبِْقػَرفَّ ِمػْك اْلَمْعػُروِؼ َشػْيًئا َولَػْو أَْف تَػْلَقػ  َأَقػاَؾ ِبَوْجػٍه طَْلػتٍ " :قاؿ عليه الص ة والسػ ـ
 :قاؿ أيليا أبو ما ياالبتسامة ع مة احملبة واحملبة بوابة السعادة وكما (. مسلا

 لوال شعور الناس كانوا كالدم          أيقا شعورؾ باحملبة إف غفا 

 أبغ  ديمسي الكوف سبنا مظلما       أحب  ديغدو الكوخ قصراً نحا 
مػػك نظػػ  ثوبػػه . "عػػاه ا ماليػػة حسػػا وملمسػػاتنميػػة ادلالعنايػػة بالػػتوؽ وبػػتؿ ادلسػػتطاع ل .ٛٔ

صيييييد ابػػػػك ا ػػػػوزي، ) "قػػػػل اػػػػه، ومػػػػك طابػػػػا ر ػػػػه زاد عقلػػػػه، ومػػػػك صبػػػػو بين مػػػػا زادت مروءتػػػػه
  .(ٛ٘ ، صالخاطر

ن ػرح لػه هبػدوء طريقػة ولكػك مػراد  إذا أصر الص  عل  أقت لعبة ال ربػت لػه، ال يعطػ   .ٜٔ
يعزز سػدلػزاج الطفػل سحسػخ ادلزاجيػة و الػدائا إف الر ػوخ . بال كل الصػحيح احلصوؿ عل  اللعبة

 . الفو وية

س لتنميػة الػنفو  يف كل أضلاء العامل ومنت القػدـ لاسػيخ القػيا ملحةقص  ادلساء  رورة  .ٕٓ
لػػت  القصػػ  تسػػتغرؽ دقػػائت معػػدودة يوميػػا ولػػي وجبػػات روحيػػة . وتربيػػة الػػروح اذلادئػػةادلطمئنػػة 

مركػػػزة تغػػػتي العقػػػل بػػػالقيا اخلالػػػدة وتعطػػػي الػػػنفس الثقػػػة واحلػػػ  والقػػػرن ولػػػي م ػػػاعر باطنيػػػة 
ِ  دَاْقُصػػ" -َجػػلَّ ثَػنَػػاُؤُ   -اللَّػػُه قػػاؿ  .عظيمػػة لبنػػاء الصػػحة النفسػػية ال سػػيما يف مرحلػػة الطفولػػة

، وقػاؿ السػابقوف عػك د ػل القصػ  النادعػة ( ٙٚٔاآليػة  األعػراؼ) "اْلَقَصَ  َلَعلَُّ ْا يَػتَػَفكَّػُروفَ 
 ".احلَِْكايَاُت ُجْنٌد ِمْك ُجُنوِد اللَِّه تَػَعاىَل يُػَقوِّي هِبَا قُػُلوَن اْلُمرِيِديكَ "

الابيػػػػة ذبعػػػػل " "معتػػػػدؿ ادلػػػػزاجو حلػػػػو الطبػػػػاع "مثػػػػل وذبديػػػػدلا ربػػػػري الكلمػػػػات ادلوجبػػػػة  .ٕٔ
لقػػد اعتػػاد الػػبع  علػػ  توصػػيل معلومػػات  ػػارة  ".لااحللػػا بػػالتح"" اخلامػػل عػػام  وا الػػل عادلػػا

 دعنػػدما يسػػػمع ا ال ػػان يتمػػادى يف مزاجيتػػػه" الطبػػو يغلػػػ  التطبػػو" مػػػك مثػػل عػػ  أمثلػػة شػػعبية
ال   ػػعي  ت ػػرن مػػك مسػػئولياته حػػن يصػػبح زوجػػا وأبػػا ومسػػئوال ولػػو يػػومك ب نػػهويتحايػػل يف ال
ح يػػػتغقػػػادرة علػػػ  إف الابيػػػة  .حببػػػة أخػػػا صػػػارت طبائعػػػه الثابتػػػة ةادلتمومػػػ عاداتػػػهيسػػػتطيو تغيػػػح 

واألسػػلون حكيمػػا  ،ادلقصػػد سػػليما علػػ  شػػرط أف يكػػوف ِطبَػػاُع ُسػػوءٍ  هَباعُػػط اإَذا َكانَػػاإلنسػػاف 

http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=173
http://www.alnoor-world.com/Quran/quran.asp?page=173
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سػػورة الرعػػد، ميػػة " )ِإفَّ اللَّػػَه ال يُػَغيػِّػػُر َمػػا بَِقػػْوـٍ َحػػنَّ يُػَغيػِّػػُروا َمػػا بِ َنُفِسػػِ اْ "العػػزة مصػػداقا لقػػوؿ رن 
ٔٔ.) 

تعلػػػيا الطفػػػل م ػػػارة حسػػػك التصػػػرؼ وسػػػرعة الػػػت ل  يف ادلواقػػػ  احملرجػػػة دم مػػػا كػػػاف  .ٕٕ
 ل السػػػ ط إىل سػػػعادة والكلمػػػة الطيبػػػة مػػػكيػػػو ربميكػػػك   ػػػ   الػػػتي أمػػػام ا حػػػاد ادلػػػزاج دإنػػػهال

أَفَّ َجارِيَػتَػػػُه َجػػػاَءْت دبََرقَػػػٍة  أحػػػد األمػػػراءَعػػػْك يػػػروى . يف لػػػتا ال ػػػ ف أد ػػػل اسػػػااتيبيات النبػػػاح
قَػاَؿ  ،{َواْلَكاِظِمنَي اْلغَػْيَا }اْستَػْعِمْل قَػْوله تَػَعاىَل  :دَػَقاَلاْ  ،دَػَعثَػَرْت َدَصبَّْا َعَلْيِه دََ رَاَد أَْف َيْ رِبَػَ ا

َعَفػػػْوت ، دَػَقالَػػػْا : قَػػػاَؿ { َواْلَعػػػاِدنَي َعػػػْك النَّػػػاسِ } اْسػػػتَػْعِمْل َمػػػا بَػْعػػػَدُ  :  قَػػػْد دَػَعْلػػػا ، دَػَقالَػػػاْ : 
صلػا صلحػا و لقػد  ."ٌة ِلَوْجػِه اللَّػِه تَػَعػاىَل قَاَؿ َأْحَسػْنا إلَْيػك دَ َنْػِا ُحػرَّ { َواَللَُّه  ُِ   اْلُمْحِسِننيَ }

  .ا ارية مك العقان بل مك الرؽ حبسك إدارهتا للموق 

، وحػػػل ادل ػػػاـ ادلدرسػػػية، وعمػػػل تػػػدري  الطفػػػل علػػػ  د ػػػيلة الصػػػ  يف تصػػػري  األمػػػور .ٖٕ
ميكػػك توجيػػه دكػػر الطفػػل ضلػػو دحػػوى و  ."الظََّفػػرُ : َوشَبََرتُػػهُ  .احلَػػْزـُ : َوَأْصػػُل الصَّػػْ ِ " .الوظػػائ  ادلنزليػػة

وكيػ  أف  الصػابريكعاقبػة  لبيػافاليومية  مك ق ؿ رواية القص  ادلا ية وربليل األحداث الص 
 .داد اخلواطرو أساس ادل اطر إذا استولا عل  النفس وعكرت صفو ادل اعر و  ادلتححةادلزاجية 

دبحػػو الرذائػل واألقػ ؽ الرديئػة عن ػا وجلػ  الف ػػائل مػك منظػور الغػزاو الػنفس وتعػا   .ٕٗ
وكػػػػل مولػػػػود يولػػػػد معتػػػػدالً صػػػػحيح الفطػػػػرة،  وأصػػػػل ادلػػػػزاج االعتػػػػداؿ. واألقػػػػ ؽ ا ميلػػػػة علي ػػػػا

الػػػنفس زبلػػػت ناقصػػػة قابلػػػة للكمػػػاؿ؛ وإحلػػػا تكمػػػل بالابيػػػة و العتيػػػاد والتعلػػػيا تكسػػػ  الرذائػػػل اوب
الػػػػنفس إف كانػػػػا زكيػػػػة طػػػػالرة م تبػػػػة دينبغػػػػي أف تسػػػػع  و . وهتػػػػتي  األقػػػػ ؽ والتغتيػػػػة بػػػػالعلا

حلفظ ػػػا وجلػػػ  مزيػػػد قػػػوة إلي ػػػا واكتسػػػان زيػػػادة صػػػفائ ا، وإف كانػػػا عدميػػػة الكمػػػاؿ والصػػػفاء 
ديعا  مرض ا  ل بػالتعلا، ومػرض . الرذيلة ب دلاوتعا  . ل  ذلك علي ادينبغي أف تسع   

التعود علػػ  بػػداسػػد ادلػػزاج نعػػا  الطفػػل و  (.بتصػػرؼ) ، ومػػرض الكػػ  بالتوا ػػويالب ػػل بالتسػػ 
وذلػتا قػاؿ علماؤنػا عػك . ولتا مك أسالي  الك  بالنقي  والع ج بالتعويػد ةصحيحسلوكيات 

يُك ، َوِلػػػَي سَبْػػػرِ صَبْػػػُو رِيَاَ ػػػةٍ  الرِّيَاَ ػػػاتُ " :ف بػػػه يف تقػػػو  األقػػػ ؽعاتيسػػػالريا ػػػة كمف ػػػـو تربػػػوي 
ػػاالػػنػَّْفِس َوتَػْعِليُمَ ػػا األَ  َ ػػا َشػػْيًئا َدَ ػػْيًئاْمػػَر ال َّ َػػاو  ؽَّ َعَليػْ دَػػِإفَّ َمْنػػَو  تَػػػُزوُؿ بِػػَزَواِؿ َأْسػػَباهِبَا اْلُمَسػػبَِّباُت إحلَّ

ػا ائْػتَػَلَفْتػُه َوُجِبلَػػاْ   َعَلْيػِه زُلْتَػاٌج إىَل َتَكل ػػٍ  َوزِيَػاَدِة َمَ ػقٍَّة، دَػػِإفَّ اْلَمنَػاِلَي زَلُْبوبَػٌة َوالنػ ُفػػوسُ  الػنػَّْفِس َعمَّ
َ ا رَلُْتوبٌَة  َورِيَاَ ُة النػ ُفػوِس بِػالتػََّعل ِا َوالتَّػَ د ِن، " .ٔ"ْ َدادِ تُػَعاَ ُ بِاألَ احلِْسِّيَِّة ْمرَاُض اْلَعْقِليَُّة كَ إْذ األَ إلَيػْ

، َوِإَذا َتَكػرََّر َذلِػَك َمػرًَّة بَػْعػَد أُْقػَرى َصػاَر السَّػَماَحِة َوِدْعػِل اخْلَػْحِ اْلَفرَِح، َوالصَّػْ ِ، َوالثَّبَػاِت َواإِلقْػَداـِ وَ وَ 
أي أف العػادات بعػد االعتيػاد علػ  مزاولت ػا تصػبح  .ٕ"طََبائُِو ثػَػَوافٍ  والعادات. َعاَدًة َوطَِبيَعًة ثَانَِيًة 

                                                 
 (.، باقتصارالقسا األوؿ يف تفسح اخللت: بَرِيَقٌة َمْحُموِديَّةٌ اخلادمي، ) ٔ
 (.، باقتصار دصل يف الع ج وحفا الصحة بددو كل شيء ب د :  اآلداب الشرعية ،ُمْفِلحٍ ابك ) ٕ
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إىل األقػػ ؽ ادلرجػػوة البدايػػة ا سػػرعاف مػػا تتحػػوؿ تظ ػػر يف  دالصػػعوبةصػػلة يف الطبػػو سػػبية مت 
 .يفعل ا اإلنساف طواعية وبكل س ولة ل  صيةي ـز ادعل غح متكل  

 
 الخاتمة

، الاكيػػػ  البيئػػػي، ادلو ػػػوعية، االحػػػااـ"ينصػػػح ادلربػػػوف بالتعامػػػل مػػػو الطفػػػل ادلزاجػػػي عػػػك طريػػػت 
واحلتر مك ردود الفعػل غػح ...والتعاوف مو الزم ء والوالديك، الص ، اإلجياُالتفاعل ، احلدود الفعالة

إقبػػاؿ أو مقارنػػة ، ادل ئمػػة مثػػل ذبالػػل السػػلوكيات الصػػعبة اإلذعػػاف ، الر ػػوخ لطلبػػات غػػح منطقيػػة
باقتصػػار  ٙٛـ ص  ٕ٘ٓٓ، عيسػػ " )تسػػمية األطفػػاؿ بكلمػػات ربػػط مػػك القػػدر، األطفػػاؿ بالردػػاؽ

 (.وتصرؼ
واخلػػػ ات التاتيػػػة بالدرجػػػة األوىل كمػػػا ،  صػػػيات األطفػػػاؿ اسػػػتنادا إىل ادلثػػػحات البيئيػػػةتصػػػاغ ش 

إف ادلزاجيػة عبػز عػك التكيػ  النفسػي واالجتمػاعي . يلع  االستعداد ادلزاجػي الفطػري دورا يف ذلػك
وليس مك الس ل التعامل مػو ال ػ   ادلزاجػي إذا مل ، شلا يسب  تقلبات سلوكية وا طرابات نفسية

 .دلواج ة ادلزاج ادلتتبتن قطوات سليمة ن و
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 .اريقـو الوالداف بقراءة احلديُ النبوي ال ري  التاو ألبنائ ا الست راج الفوائد ا مناق ة إمكانية تعديل ادلزاج السل  للصغار والكب: سبريك للوالديك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اذلدؼ ادلعريف
 (العلا)    
 

 اذلدؼ الوجداه
 (احللا)  
 

 اذلدؼ النفسحركي
 (ربري اخلح واتقاء ال ر)
 
 
 

، إحلا الِعْلُا بالّتعل اِ :" قاؿ الرسوؿ 
ا احلِْلا بالتَّحل ا وَمْك يتحرَّ ، وِإحلَّ

َر يُػْعَطُه، َومْك يَػتَِّت ال َّر يُػَوقَّهُ   ."اخليػْ
 قطينالدار  روا 
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 أهم المراجع
 :موقو الوراؽ .انون في الطبالق(. ـ ٕ٘ٓٓ -لػ  ٕٙٗٔ) ابك سينا

http://www.alwaraq.com  
ػػُد بْػػُك ُمْفلِػػٍح اْلَمْقِدِسػػي  احْلَْنَبلِػػي  ، بْػػُك ُمْفلِػػٍح ا  .اآلَداِب الشَّييْرِعيَِّة و َواْلِمييَ ِل اْلَمْرِعيَّييةِ   (ـ ٕ٘ٓٓ -لػػػ  ٕٙٗٔ) زُلَمَّ

  islam.com-http://feqh.al:موقو الفقه اإلس مي
. الريػػػاض، ٔط. نصييييحة فيييي متيييال التربيييية 011قيييامول اليييي : التربيييية المياليييية(. ـ ٕٗٓٓ)إليزابيػػػُ ، بػػػانتلي

 .مكتبة جرير
َِ َطرِيَقيييية  ُمَحمَّ   (.ـ ٕ٘ٓٓ -لػػػػػ  ٕٙٗٔ)اخلػػػادمي  ِديَّيييية  َوَقييييرِيَعة  نَيَبِويَّيييية  ِفييييي ِسيييييَرة  بَرِيَقييييٌة َمْحُموِديَّييييٌة ِفييييي َقييييْر
  islam.com-http://feqh.al:موقو الفقه اإلس مي .َأْحَمِديَّة  
 :موقو األحداث ادلغربية !طفلي متقلب المزاج(. ـ ٕ٘ٓٓ-ٕٙٗٔ)رجاء  ،قحات

http://www.ahdath.info/article.php3?id_article=7626 
، ٔط. كيف تكون قدوة حس ة ألطفالك في مرحلة ما قبل الدراسة(. ـ ٖٕٓٓ)ساؿ ، سيفح
 .مكتة جرير: الرياض
ر الكتػان دا: دلسػطني، ٔط. توجيه التعليم واليتعلم فيي الطفولية المبكيرة (.ـٕ٘ٓٓ) إيفا ؿ ، عيس 
 .ا امعي
أضبػػػد حسػػػػك أضبػػػػد : ترصبػػػػة. ميييدإل  لييييي التعلييييم فييييي الطفوليييية المبكيييرة(. ـٕٗٓٓ) إيفػػػػا ؿ ، عيسػػػ 
 .دار الكتان ا امعي: دلسطني، ٔط. ال ادعي

موقػو إسػ ـ أوف . إطوات لعالج الطالب المزاجي(.ـ ٕ٘ٓٓ-ٕٙٗٔ) الدعوية االست ارات  دريت  
 :اليك

http://www.islamonline.net/daawa/arabic/display.asp?hquestionI

D=3578 
، ٕط. تعليقة أصول التربية(. ـٕ٘ٓٓ -لػ ٕ٘ٗٔ) بدر زلمد ، لطيفة حسني وملك، الكندري
 .مكتبة الف ح: الكويا

 :لطيفة الك دري. موقع د(. ـ ٖٕٓٓ= لػ  ٕٗٗٔ)الكندري، لطيفة حسني 
http://www.geocities.com/alkanderi1 

موقػو إسػ ـ .  ليك السيبيل.. مزاجيونو كساليو ضعفاء اإلرادة (. ـ ٕ٘ٓٓ-ٕٙٗٔ) ياسػر ، زلمود
 : أوف اليك

http://www.islamonline.net/Daawa/Arabic/display.asp?hquestio

nID=3494 

http://www.alwaraq.com/
http://feqh.al-islam.com/
http://feqh.al-islam.com/
http://www.ahdath.info/article.php3?id_article=7626
http://www.islamonline.net/daawa/arabic/Guestcv.asp?hmuftiid=19
http://www.islamonline.net/daawa/arabic/display.asp?hquestionID=3578
http://www.islamonline.net/daawa/arabic/display.asp?hquestionID=3578
http://www.geocities.com/alkanderi1
http://www.geocities.com/alkanderi1
http://www.islamonline.net/Daawa/Arabic/display.asp?hquestionID=3494
http://www.islamonline.net/Daawa/Arabic/display.asp?hquestionID=3494
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: مختصيير كتيياب تراا ييا التربييوي(. ـ ٖٕٓٓ= لػػػ  ٕٗٗٔ)ك، بػػدر زلمػد والكنػػدري، لطيفػػة حسػني ملػ
 .مكتبة الف ح: الكويا. ٔط .ن طلق م ه وال ن غلق فيه

: بدر ملك. موقع د(. ـ ٖٕٓٓ= لػ  ٕٗٗٔ)بدر زلمد ، ملك
m/ta3leqa1http://www.geocities.co 
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http://www.nationalyouth.com/mooddisorders.html 
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