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  تقویم دور األسرة الفلسطینیة في تربیة الطفل في ضوء السنة النبویة
  :ملخص الدراسة 

 دى قیــاممــو  لدراســة إلــى التعــرف إلــى الــدور التربــوي لألســرة فــي ضــوء الســنة النبویــةه دفت ا
ـــطینیة ـــرة الفلس ـــدورها  األس ـــل ب ـــة الطف ـــي تربی ـــة ف ـــرات الدراس ـــأثیر متغی ـــة ت ـــنس (و معرف المســـتوى –الج

تـم اسـتخدام المـنهج الوصـفي التحلیلــي وقـد  .علـى دور األســرة) عـدد األطفـال_ التخصـص –الدراسـي 
ــدف ــق ه ــرة  ولتحقی ــتبانه لتقــویم دور األس ــمیم اس ــان بتص ــة قــام الباحث ــطینیةالدراس ــت علــى و . الفلس بق ُط

 الجـامعي للعـام ة اإلسـالمیة طالبـا وطالبـة مـن طلبـة الجامعـ) ٥٣٢(عینة عشوائیة طبقیـة مكونـة مـن 
أداء األسـرة  وقد دلـت نتـائج الدراسـة علـى أن. من أفرد المجتمع األصلي%)  ٢٠( بنسبة ) م٢٠٠٥(
كمــا %).71.789( أفضــل مـن أدوارهــا  فـي مجــال األسـالیب %)77.662(لسـطینیة فـي مجــال الواجبـاتالف

 مـع اإلنـاثلصـالح فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر الجنس ولقـد كانـت الفـروق أظهرت وجود 
ــالح المســتوى األول ــت الفــروق لص ــي ولقــد كان ــر المســتوى الدراس ــروق تعــزى لمتغی ــود ف ــع  .وج  عــدمم

ــود ــصفــ وج خلــص وأخیــرًا  .عــدد األطفــال و متغیــر روق ذات داللــة إحصــائیة تعــزى لمتغیــر التخص
ـــا ـــیات أهمه ـــى توص ـــان إل ـــة  :الباحث ـــادة الثقاف ـــى زی ـــل عل ـــطینیة تعم ـــرة الفلس ـــادیة لألس ـــرامج إرش ـــدیم ب تق

ــة  ــالیب تربی ــتوى أس ــاء بمس ــي االرتق ــاعدتها ف ــة و مس ــئالتربوی ــة  النش ــي مواجه ــوین ف ــارة األب ــة مه وتنمی
ـــرك ـــویر أداء و دور األســـرة و ذلـــك مـــن خـــالل مســـاندة و  الحیـــاة والتخفیـــف عنهمـــا معت ضـــرورة تط

  .المؤسسات التربویة األخرى
ABSTRACT:  

The study aimed at specifying the educational role of the family  in the 
light of  the Sunna Al Nabawia  and to what  extent the Palestinian family uses this 
with children. It also aimed at revealing the impact of  the independent variables 
(gender,  academic level, specialization, number of children) on the family role.    
The researchers used the descriptive methodology.  They designed a questionnaire, 
which was distributed to a stratified random sample of (532) male and female of 
IUG students .The sample represents (20%) of the original study population. Study 
revealed that the Palestinian performance was (77.66%) in duties and (71.79%) in 
practices  & there were statistically significant differences in favors of females and 
first level students . Moreover, there was no were statistically significant 
differences in favor of specialization and number of children .The study 
recommended that it is necessary to offer guidance programmes for parents in 
order to increase their educational culture ,  to  enhance their educational practices 
and to develop their skills to face life difficulties.   .It is of important to  develop 
the family performance and practices and its role through working with other 
educational institutions . 
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  تقویم دور األسرة الفلسطینیة في تربیة الطفل في ضوء السنة النبویة
  :مقدمة

ــاء  ــى اآلبــاء نعمــة األبن ــز و جــل عل ــنْ "إن مــن نعــم اهللا ع َ ــبُ لِم َ ه َ ی َ اثــًا و نَ ُ ِإ ــاء َشَ ــنْ ی َ ــبُ لِم َ ه َ ی
ُ الــذُّ  ــاء َشَ ــن اآلیــة: الشــورى("  ُورَ ی ــوم .  )٤٩م ــي عالمنــا الی ــي أن الطفولــة ف ــا مــن شــك ف ــل –وم فــي ظ

أصــبحت عرضـــًة لمخــاطر عدیـــدة ، تســـتوجب رعایــة خاصـــة مــن األســـرة التـــي  –التقــدم التكنولـــوجي 
فاع األول للناشـئة ، و صـالح األسـرة دتشكل المحضن األول للتنشـئة و التطبیـع و هـي تشـكل خـط الـ

 ، شخصیة الطفل على أسس سلیمة بحیث یصبح فـي المسـتقبل عامـل بنـاءٍ فـي المجتمـع مقدمة لبناء
ـر بغـدٍ مشـرق أو التربیـة فـإن هـذا یـؤدي إلـى  تلـكو حینما تنحرف  بشَ نمـاذج مشـوهة مـن األطفـال ال تُ

   .مستقبلٍ آمن 
علـى و  وال تستقیم تربیتنا ألطفالنـا بعیـدًا عـن سـنة الرسـول صـلى اهللا علیـه وسـلم ، ففـي ضـوئها

بحیـث تكـون تربیـة صـحیحة _ مطمئنـین بـإذن اهللا عـز وجـل _أكلهـا هدیها یمكن أن تؤتي تربیتنا لهـم 
ــتمعهم  ــیم مج ــادئ وق ــق مب ــئتهم وف ــى تنش ــة عل ــیاتهم، وحریص ــات شخص ــر ومقوم ــة عناص ــاملة، مدرك ش

ـــدادا  ـــدادهم إع ع ٕ ـــلمة، وا ـــذات المس ـــاء ال ـــلوكهم وبن ـــدیل س ـــي تع ـــؤثرة ف ـــتهم، وم ـــاً وأم ـــلیمًا قوی ـــب یتن س اس
نحـافظ علـى یكونـوا أهـال لبنـاء مجـتمعهم وحمـل همـوم أمـتهم ،وبهـذا  كـيوخصائص ثقافة مجـتمعهم؛ 

  .فطرتهم من االنحراف و نعدهم لمستقبل واعد 
ــبح  ــدها فأص ــاك قی ــلمة و انفك ــرة المس ــع دور األس ــظ تراج ــوم یالح ــات الی ــى المجتمع ــاظر إل و الن

، ویبــدو ذلــك االنحرافــات  تلــكة الفلســطینیة مـن األبنـاء یعیشــون فــي صــور متناقضـة ، ولــم تــنج األســر 
ــزل  ــارج المن ــة خ ــرات طویل ــاء لفت ــب األبن ــون المــدارس وتغی ــذین یترك ــة ال ــداد الطلب ــاد أع ــي ازدی واضــحًا ف

  ).٣ص:٢٠٠٣علي،( بین األطفال وعدم استقرار بعض األسر ،كما یالحظ تزاید أعمال العنف
همیة مرحلة الطفولة ومـا لهـا مـن میـزات فـي وبالرغم من أهمیة دور األسرة ،عالوة على ذلك أ

إال أنـه لخـوض غمـار الحیـاة  الزمـةلالمعـاییر ا وكسـبهتكوین شخصیة الطفل وتنمیة قدراته و مهاراتـه 
ومـن أهـم من المالحظ ندرة الدراسات في هذا المجـال و بـاألخص مـا یتعلـق بتربیـة الطفـل الفلسـطیني 

حیـث أكـد علـى ضـرورة االعتنـاء بالطفـل قبـل والدتـه )١٩٨٥علـوان،(ما كتب في هذا المجـال  دراسـة 
ــل وكیفیــة اال ــل نمــو الطف ــة أحمــدوتتبــع مراح ــه و كــذلك دراس ــاء ب ــد  )١٩٩٢(عتن ــى تحدی ــث ســعى إل حی

  .واجبات اآلباء تجاه أبنائهم في اإلسالم بمصدریه الكتاب و السنة 
" رشـة عمـل حـول مـن ورشـات عمـل كـان منهـا و  ةوكذلك ما قام به برنامج غزة للصحة النفسی

ــو  ــن یولی ــرین م ــامن و العش ــي الث ــال ف ــى األطف ــا عل ــریة و تأثیره ــاكل األس ــنوي (٢٠٠٠المش ــر الس التقری
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حیث تناولـت الـدور التربـوي ) ٢٠٠٣(وكذلك دراسة علي ) ٣٠: ٢٠٠٠لبرنامج غزة للصحة النفسیة ،
 هنـاة الطفـل الفلسـطیني مـن لألسرة الفلسطینیة ولكنها لم تتناول الواجبات و األسالیب المتبعة في تربیـ

ه یضیف شیئًا إلى األدب التربوي ویساهم بشكل جاد لالرتقـاء بترسـیخ تلـك  انبثقت فكرة هذا البحث عَل
  . الواجبات و االرتقاء بأسالیب تربیة الطفل 

  :مشكلة الدراسة
  :ةیالتلااألسئلة  تتحدد مشكلة الدراسة في

 النبویة ؟ ما دور األسرة في تربیة الطفل في ضوء السنة .١
مـن وجهـة  فـي تربیـة الطفـل فـي ضـوء السـنة النبویـة بـدورها  األسرة الفلسطینیة دى قیامما م .٢

  ؟ نظر أفراد العینة
ـــة إحصـــائیة فـــي  .٣ ـــرة هـــل توجـــد فـــروق ذات دالل ـــراد العینـــة حـــول دور األس متوســـطات آراء أف

 )الجنس(متغیر تعزى إلى الفلسطینیة 

ــي   .٤ ــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة ف متوســطات آراء أفــراد العینــة حــول دور األســرة ه
  )لمستوى التعلیميا( متغیرتعزى إلى الفلسطینیة 

ـــة إحصـــائیة فـــي  .٥ ـــرة هـــل توجـــد فـــروق ذات دالل ـــراد العینـــة حـــول دور األس متوســـطات آراء أف
 )التخصص(متغیر تعزى إلى الفلسطینیة 

ـــة إحصـــائیة فـــي  .٦ ـــراد العینـــةهـــل توجـــد فـــروق ذات دالل ـــرة  متوســـطات آراء أف حـــول دور األس
 ؟) األطفال   عدد( متغیر تعزى إلىالفلسطینیة 

  :أهداف الدراسة
  :تهدف الدراسة الحالیة إلى

 .دور األسرة في تربیة الطفل في ضوء السنة النبویة  التعرف إلى .١

 .في تربیة الطفل في ضوء السنة النبویةبدورها  األسرة الفلسطینیة دى قیامم الكشف عن .٢

ــأثیر متغ .٣ ــة ت ــل معرف ــنیــرات ك ــي–الجــنس (م ــتوى الدراس ــدد األطفــال_ التخصــص – المس  )ع
 .على أداء األسرة الفلسطینیة في تربیة أطفالها

  :أهمیة الدراسة
  :خالل ما یليمن أهمیتها  الدراسةتكتسب 

 .الدراسة و خاصة أنها تتناول األطفال تلكحاجة المجتمع الفلسطیني لمثل  .١

حول الواجبات و األسـالیب المتبعـة فـي تربیـة األطفـال ن یالمربو لآلباء راجعة  تقدم تغذیة .٢
  . كیفیة االرتقاء بها  مع
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  :منهج الدراسة
ـــف  تلـــكاســـتخدم الباحثـــان فـــي  الدراســـة المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي الـــذي یحـــاول وص

ـــة  ـــم تحلیـــل بیاناتهـــا فالظـــاهرة موضـــوع الدراس ـــرح ث ـــین مكوناتهـــا واآلراء التـــي تط بیـــان العالقـــة ب
  .ت التي تتضمنها واآلثار التي تحدثهاحولها والعملیا

  :مصطلحات الدراسة
مـا یقـوم بـه األبـوان مـن أنمــاط "و یقصـد بــه الباحثـان  :التربـوي لألسـرة الفلسـطینیة  الـدور •

ــول  ــنة الرس ــن س ــتمدة م ــة مس ــالیب مختلف ــذین أس ــالهم متخ ــة أطف ــاه تربی ــراءات تج ــلوك و إج س
  ".صلى اهللا علیه و سلم 

ـــــــتو :  الطفـــــــل • ـــــــال المولـــــــود و یس ـــــــث ، و الجمـــــــع أطف ـــــــه المـــــــذكر و المؤن الـــــــرازي ( ي فی
ـالً "تبدأ مرحلة الطفولة من الوالدة  و) ٢٢٠ت،ص.،ب ْف ْ طِ م كُ ـرِجُ خْ ـمَّ ُن  )٥مـن اآلیـة:الحـج(" ُث

ـــي بـــالبلوغ  ـــنْ (وتنته ینَ مِ نَ الَّـــذِ ْأَذ ـــتَ ْ ـــا اس َ م وا كَ ُن ْأذِ ـــتَ ْ َس ی ْل َ َف ـــم ُل ُ ح ُ اْل م ـــنْكُ ـــالُ مِ َف َْط ْ ـــَغ األ َل َ ا ب َِٕذ ا َ و
 ِ ل ْ ب  )٥٩من اآلیة: النور)( ِمْ َق

مـا أثـر عـن النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلم مـن قـولٍ أو فعـلٍ أو "ویقصـد بهـا : السنة النبویـة  •
 ً   .)٤٧ص: ت.السباعي ، ب( "بعدها مالبعثة أكان قبل أتقریر أو صفة خلقیة أو سیرة سواء

  :لدراسات السابقةا
بعـض الدراسـات أن یصـال إلـى ن الباحثـاعلـى األدب التربـوي، اسـتطاع  اإلطـالعمن خـالل   

  :على النحو التاليالدراسات  تلكو قد جاءت موضوع الدراسة الحالیة السابقة المتعلقة ب
الـدور التربـوي لألسـرة فـي ضـوء المعـاییر اإلسـالمیة :بعنوان) ٢٠٠٣(دراسة علي   .١

 .و مدى تمثله في األسرة الفلسطینیة من وجهة نظر أبنائها
ف إلى الدور التربوي لألسرة فـي األسـرة الفلسـطینیة مـن وجهـة نظـر أبنائهـا و هدفت الدراسة إلى التعر 

ــة ــروق بــین متغیــرات الدراس ــف عــن درجــة الف الجنس،السكن،المســتوى التعلیمــي لألبناء،المســتوى "الكش
ـــرة  ـــادي و حجـــم األس ـــ تاســـتخدموقـــد  ".التعلیمـــي و االقتص ـــنهج الوصـــف ةالباحث ـــ يالم ـــا . يالتحلیل كم

ـــة ـــن  اســـتخدمت الباحث ـــت م ـــة التـــي تكون ـــى عینـــة الدراس ـــا عل ـــي )٩٨٥(اســـتبانة طبقته ـــة ف طالبـــًا وطالب
و من أهم ما توصلت إلیه نتـائج الدراسـة وجـود فـروق دالـة . الصف العاشر في منطقة غزة التعلیمیة 

ور التربـــوي المنـــاط باألســـرة الفلســــطینیة تعـــزى لمتغیـــر الجـــنس و الســــكن و دإحصـــائیًا فـــي تمثـــل الــــ
 .صادي وحجم األسرة وعدم وجود أي فروق تعزى لمتغیر المستوى التعلیمي لألبناء المستوى االقت
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التحوالت االجتماعیة و انعكاساتها على دور األسـرة فـي : "بعنوان) ٢٠٠٢(دراسة مهدي  .٢
 ".عملیة التنشئة االجتماعیة

وانعكاسـاتها علـى دور  يـینـالدراسة إلى الكشف عن التحوالت االجتماعیة التي مر بها المجتمع الفلسطهدفت 
یة علـى التكیـف مـع األسرة بوجه عام و على التنشئة االجتماعیة بوجـه خـاص ، و مـدى قـدرة األسـرة الفلسـطین

وقد .التحلیلي و اعتمد على عدد من األسالیب في الناقشة  الوصفي واستخدم الباحث المنهج .التحوالت  تلك
البنـاء  جتمع الفلسطیني مـر بمجموعـة مـن التحـوالت أصـابتمن أهمها أن الم توصلت الدراسة إلى عدة نتائج

كـذلك أكـدت عـدم وجـود اخـتالف . وأن األسرة الفلسطینیة تعـي تمامـًا تلـك التحـوالت % ٨٩االجتماعي أكدها 
بین الحاضر و الماضي فـي قـیم كثیـرة كالتعـاون و الجـرأة و التواصـل و الدافعیـة و الحـب و المسـاواة و لكـن 

دت علــى تغیــر وضـع المــرأة فــي المجتمــع الفلســطیني و الحاضـر أكثــر إنجــ ازًا و إقناعــًا و اسـتقاللیة كمــا و أكــ
   .خاصة في وظائفها األسریة و العمل الوظیفي

جتماعیـة وعالقتهـا بمخـاوف ة فـي التنشـئة االاالتجاهات الوالدی): "٢٠٠٠(لكتانيدراسة ا .٣
  "الذات لدى األطفال 

ة من وجهة نظر األطفال وعالقتها بمخاوف الذات لدیهم اهات الوالدیتجهدفت الدراسة إلى دراسة موضوع اال
نظریـة ’نظریـة االرتبـاط ،نظریـة التطـور المعرفـي :واعتمدت الباحثة في معالجة موضوعها على عدة نظریات 

 اد الطفـل لمخـاوف الـذات وبـین تمثلـهولقد توصلت الدراسـة إلـى وجـود عالقـة بـین اسـتعد.التعلم ،نظریة القلق 
ـــت أن الت ـــذلك بین ـــه ك ـــي معاملت ـــة ف ـــات والدی ـــط اال االتجاهـــاتجاه ـــة الوس ـــب نوعی ـــوع حس ـــة تتن جتمـــاعي الوالدی

ناث في الوسط اال ٕ   .جتماعي الواحدوتختلف حسب جنس الطفل من ذكور وا
بعنوان أثـر التنشـئة األسـریة علـى طبیعـة االنحرافـات السـلوكیة ) ١٩٩٦( دراسة عویدات .٤

  سع و العاشر الذكور من األردن عند طلبة الصفوف الثامن و التا
لوكیة ــ ــى االنحرافــات الس ــئة األســریة عل ــاء أثــر التنش ــة إلــى استقص دفت الدراس ــامن و  هــ ــة الصــفوف الث د طلب عنــ

اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي التحلیلـي و تكونـت عینـة الدراسـة مـن  .التاسع و العاشر الـذكور مـن األردن
دیر  ــ ــر فــي م ــع و العاش ــامن و التاس ــا . یات األردنصــفوف الث ــن أهمه ــائج م دة نت ــ ــة إلــى ع ــلت الدراس د توص ــ و ق

   . وجود فروق دالة إحصائیًا بین نمط التنشئة األسریة و المشكالت السلوكیة عند األبناء 
ــى "بعنــوان ) ١٩٩٢(دراســة أحمــد .٥ ــاء فــي اإلســالم ،حقــوق األبنــاء عل تربیــة األوالد و اآلب

 "اآلباء و مضامینها التربویة في اإلسالم
فت الدراسة إلى تحدید واجبات اآلباء تجاه أبنائهم في اإلسالم بمصدریه القرآن و السنة فـي جوانـب التربیـة هد

ـــة و ا ـــمیة و االجتماعی ـــةالجس ـــة و اإلیمانی ـــة و العقلی ـــفيقـــد  .النفعالی ـــنهج الوص ـــث الم ـــتخدم الباح التحلیلـــي  اس
سنوات ومرحلة المدرسة من المیالد حتى ست وتناولت الدراسة واجبات اآلباء تجاه أبنائهم في مرحلة ما قبل .

 .منها من خصائص نمو ومظاهر اهتمام اإلسالم بها ما یتعلق بكل  البلوغ و المراهقة
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بعنوان دراسة لآلراء التربویة النظریة لآلباء و نمط التعامل مع ) ١٩٩٠(دراسة بدر العمر .٦
 . األبناء و انعكاس ذلك على سلوكهم

ــق ــى التحق ــة إل ــدفت الدراس ــ ه ــأة ف ــن دور المكاف ــدة و  يم ــأة الجی ــروط المكاف ــراز ش ب ٕ ــاني وا ــلوك اإلنس الس
ـــات  ـــكال الممارس ـــاء ، وأش ـــددها اآلب ـــا ح ـــف كم ـــض المواق ـــي بع ـــاء ف ـــلوك األبن ـــة س ـــى نوعی ـــرف عل التع

واسـتخدم الباحـث اسـتبانة .و استكشاف نوعیة المفاهیم التـي كونهـا اآلبـاء حـول تربیـة أبنـائهم  األبویة،
من أهم مـا توصـلت إلیـه النتـائج  ومن و) .١٥٠(ن اآلباء و األمهات بلغ عددهم طبقت على عینة م

وجود بعض الممارسات األبویة التي ال تتوافـق و المعـاییر التربویـة و بـاألخص مـا یتعلـق بالمكافـأة و 
تكالیة تغلب على سـلوك األبنـاء وكـذلك أنـه كلمـا زاد كذلك وجود درجة من السلبیة واإل.توفیر حاجاتهم

  .ل عدد األبناء في األسرة زادت قدرة الوالدین على تتبع سلوك األبناءق
 "األسرة و دورها في تدعیم القیم الدینیة" بعنوان ) ١٩٨٩(دراسة سلیم .٧

ــه  ــرة لألبنــاء و مــدى تأثیرهــا فــي توجی ــن طبیعــة الــدور الــذي تؤدیــه األس هــدفت الدراســة إلــى الكشــف ع
ــدعیم ــي ت ــرة ف ــن دور األس ــف ع ــلوكهم ، والكش ــم س ــة له ــیم الدینی ــفي . الق ــنهج الوص ــث الم ــتخدم الباح اس

ــت . االســتبانة -المقابلــة-المالحظــة:أهــداف فــي تحقیــق أهــداف الدراســة  ةالتحلیلــي واســتخدم ثالثــ وبلغ
وقـد توصـلت الدراسـة إلـى أنـه كلمـا ارتقـى ) .طى و الطبقـة العاملـةمن الطبقة الوس(أسرة )١٥٠(لدراسة عینة ا

لیمي كلما زاد تمسكهم بالدین وانعكس ذلـك علـى تربیـة أبنـائهم بالتمسـك بالـدین وكـذلك اآلباء في المستوى التع
  .كلما ارتفع المستوى االجتماعي كلما زاد االرتقاء بمستوى األبناء العقلي و العقلي و الروحي

بعنوان إدراك الفـرد لـدوره االجتمـاعي و عالقتـه بـبعض أنمـاط ) ١٩٨٧(دراسة علي الدین .٨
 .یةالتربیة األسر 

ــفة خاصــة مــع األبنــاء  ــة التــي تتبعهــا األمهــات بص ــن الفــروق فــي أنمــاط التربی دفت الدراســة إلــى الكشــف ع ــ ه
وانعكـاس ذلـك علـى اكتسـابهم لـألدوار االجتماعیـة واســتخدم الباحـث مقیـاس الـدور االجتمـاعي واشـتملت عینــة 

عـدم وجـود  لت إلیـه النتـائج هـوومن أهم ما توص.  طالبة و طالب من كلیة التربیة  )١٦٦،١٦٨(علىالدراسة 
 . ن من ناحیة أخرى طموحاتهَّ أسالیب األمهات التربویة وكذلك  فروق في الدور االجتماعي من ناحیة و

تجاهـات الوالدیـة فـي التنشـئة وعالقتهـا بمسـتوى الطمـوح اال ): "١٩٨٦(دراسة أبـو ناهیـة .٩
  " األكادیمي لدى األبناء في األسرة الفلسطینیة

نتهجهـــا كـــل مــن اآلبـــاء واألمهـــات فـــي معاملـــة األبنـــاء وعالقتهـــا اة األســـالیب التـــي هــدفت إلـــى دراســـ
بمســتوى الطمـــوح األكـــادیمي لألبنـــاء وقـــد اســـتخدم الباحــث أداتـــین للدراســـة ، قائمـــة المعاملـــة الوالدیـــة 
ـــد  ـــالمیة وق ـــث بالجامعـــة اإلس ـــة المســـتوى الثال ـــن طلب ـــة الدراســـة م ـــوح األكـــادیمي، وعین ،ومقیـــاس الطم
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موجبـــًا أوًال بالتقبـــل مـــن األب  الدراســـة إلـــى أن مســـتوى الطمـــوح لـــدى األبنـــاء یـــرتبط ارتباطـــاً توصـــلت 
  ویرتبط سالبًا بالتحكم السیكولوجي منه وكذلك یرتبط ارتباطًا سلبًا باالستقالل عن األب 

  :التعلیق على الدراسات السابقة
  : من خالل استعراض الدراسات السابقة تبین ما یلي

ــتإ .١ ــا تناول ــة نه ــئة االجتماعیــة ( موضــوعات مختلف ــة األســریة و  -التنش ــوي لألســرة التربی ــدور الترب ال
ــا ــئة-أنماطه ــة فــي التنش ــداً ولكنهــا  )االتجاهــات الوالدی ــذت هــدفًا واح ــة تطــویر دور أال  اتخ وهــو كیفی

 ً  .األسرة  ما ب أ  األ  أمكان أالمربي سواء

 .أطفالهاأكد الدراسات على الدور الحیوي لألسرة في تربیة  .٢

أفــادت أن الـــدور التربـــوي لألســـرة یتـــأثر بالمنـــاخ الثقـــافي الســـائد فـــي األســـرة ومـــا یمتلـــك اآلبـــاء مـــن  .٣
 . امكانات ثقافیة ومادیة

فـي تربیـة الطفـل علـى سـلوكه  ومـا زاال ناسـتخدمها األبـو اكشفت الدراسـات عـن أثـر األسـالیب التـي  .٤
 .اإلیجابیة والسلبیة :من الناحیتین

ــة .٥ ــت الدراس ــطینیة فــي  اختلف ــرة الفلس ــیم دور األس ــا تناولــت تقی ــي أنه ــابق ف ــن الدراســات الس ــة ع الحالی
   . في ضوء المعاییر المستمدة من السنة النبویة تربیة الطفل

الدراسة الحالیة عن معظم الدراسات السـابقة ذات العالقـة ،أنهـا تناولـت األسـالیب والواجبـات  تتمیز  .٦
ـــــت دراســـــة  ـــــي حـــــین تناول ـــــو نالألســـــرة  ف ـــــةأب ـــــط) ١٩٨٦(هی ـــــت األســـــالیب فق ـــــة   بینمـــــا تناول ودراس

ُ )  ١٩٩٢أحمد(    .على حدة  ً الواجبات ك
   

  اإلطار النظري
  :عنایة اإلسالم بالطفولة

َ : " أشار القرآن الكریم إلـى مراحـل خلـق الجنـین فـي بطـن أمـه فـي قولـه تعـالى  ْ ی نـتُم ُ ِإن كُ ـاس ـا النَّ َ َأیُّه
نَّ  ِإ ثِ َف ْ ع َ ب نَ اْل ْبٍ مِّ ی َ ـرِ فِي ر ْ ی َغ َ ـةٍ و لََّق ةٍ مُّخَ ـَغ ـن مُّضْ ـمَّ مِ ـةٍ ُث َق َل ـنْ عَ ـمَّ مِ ةٍ ُث َف ن نُّْط ابٍ ُثمَّ مِ َ ن تُر قْنَاكُم مِّ َل ا خَ

ـمَّ  ً ُث ـال ْف ْ طِ م كُ ـرِجُ خْ ـمَّ ُن ى ُث ـم  َ ـلٍ مُّس َ ـى َأج َل ـاء ِإ ا نَشَ َ امِ م َ ح ْ َر ْ قِرُّ فِي األ ُن َ ْ و م كُ یِّنَ َل َ ب ةٍ لُِّن لََّق خَ ُ ـدَّ  م ـوا َأشُ ُغ ُل ْ تَب  ُمْ لِ
ا ئً ْ ی مٍ شَ ْل دِ عِ ْ ع َ ن ب َ مِ م َل ْ ع َ َ ی ال ْ ی رِ لِكَ ُ م ُ ع لِ اْل َذ ْ ى َأر َل دُّ ِإ َ ر ُ نكُم مَّن ی ِم َ فَّى و َ تَو ُ نكُم مَّن ی ِم َ   )٥:الحج،آیة(" و

ویصور القرآن الحكیم معاناة األم وآالمها مـع بدایـة حملهـا للجنـین حتـى خروجـه إلـى الحیـاة 
 " ْ ی الِدَ َ و انَ ِب َ نس ِْ نَا اإل ْ ی صَّ َ و َ او ً ر ْ ـه ـونَ شَ ُث َ هُ َثال ـاُل َ ص ِف َ ـهُ و ُل ْ م َ ح َ ـا و هً ْ ر تْهُ كُ َ ع ضَ َ و َ ا و هً ْ ر هُ كُ تْهُ ُأمُّ َل َ م َ ا ح اًن َ س ْ "  هِ ِإح

  ) .١٥: األحقاف، آیة (
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، ثـم یكـون علقـًة مثـل : " وجاء في الحدیث الشریف إن أحدكم یجمع خلقه في بطن أمه أربعین یومًا
مـات، ویقـال لـه أكتـب عملـه ورزقـه وأجلـه بـأربع كلملكـًا فیـؤمر  ذلك، ثم یكون مضغًة مثـل ذلـك، ثـم یبعـث اهللا

ُ أو سعید   )١٠٧٤: ٣، ج ١٩٨٧البخاري، " (وشقي
ــوفیر  ــى ت ــرص عل ــث ح ــر، حی ــده بكثی ــل مول ــوراء قب ــى ال ــد إل ــة، تمت ــالم بالطفول ــة اإلس إن عنای

ورعایـة األبنـاء  مقومات الرعایة له من خالل التأكید على االلتزام بمواصفات الـزوجین المـؤهلین لتربیـة
ْ " حیث جاء في محكم التنزیـل  ـو َل َ ةٍ و ـرِكَ ـن مُّشْ ٌ مِّ ـر ْ ی نٌَة خَ ِم ؤْ ٌة مُّ َ َألم َ نَّ و ِم ؤْ ُ تَّى ی َ اتِ ح رِكَ شْ ُ م وْا اْل َال تَنكِحُ َ و

 ْ م تْكُ َ ب َ ج   ) .٢٢١: البقرة ، آیة " ( َأعْ
اة المسـلمة وحثت السنة النبویة على مراعاة عنصر الدین في الرجـل المتقـدم للـزواج مـن الفتـ

إذا أتاكم من ترضون دینه وخلقه فزوجـوه إال تفعلـوا تكـن " كما یفهم من خالل التوجیه النبوي الشریف 
  ) .٦٣٢ص :  ١ت ، ج.ابن ماجة ، ب" (فتنٌة في األرض وفساد عریض 

وكان من عادة الرسول صلى اهللا علیه وسلم ، مداعبة األطفال وممازحتهم إلدخـال السـرور إلـى أنفسـهم 
یعلى العامري أنه خرج مع رسول اهللا صلى اهللا علیـه وسـلم " ما رواه على ذلك جلب األنس لدیهم ، ومن الشواهد و 

إلى طعام دعوا إلیه ، فاستقبل رسول اهللا صلى اهللا علیه وسـلم أمـام القـوم حسـین مـع غلمـان یلعـب فـأراد رسـول اهللا 
رة ــق الصــبي ههنــا مــ ــلم  صــلى اهللا علیــه وســلم أن یأخــذه قــال فطف رة ، فجعــل رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وس ــ وههنــا م

یضاحكه حتى أخذه قال فوضع إحدى یدیه تحت قفاه واألخـرى تحـت ذقنـه فوضـع فـاه علـى فیـه فقبلـه وقـال حسـین 
، فحسین سبط من األسباط   ).١٧٢ص : ٤، ج١٩٧٨ابن حنبل، " (مني وأنا من حسین أحب اهللا من أحب حسینًا

  : األهمیة التربویة لألسرة
ُ :" أشار القرآن الكریم إلى بدایـة التكـوین األسـري فـي قولـه تعـالى ـم بَّكُ َ ـوْا ر ُ اتَُّق ـاس ـا النَّ َ ـا َأیُّه َ ی

اء َ س ِن َ ا و ً یر ثِ اًال كَ َ ا رِج َ م ُ نْه َثَّ مِ ب َ ا و َ ه َ ج ْ و ا زَ َ نْه قَ مِ َل خَ َ ةٍ و دَ احِ َ سٍ و ن نَّْف كُم مِّ َق َل ي خَ   )١:النساء ، آیة(" الَّذِ
ــا المت ــرة مكانته ــة ولألس ــة القوی ــاء األم ــي بن ــًا ف ــا دورًا ریادی ــا أن له ــراد ، كم ــة األف ــي تربی ــزة ف می

  )١٣٨ص : ت .العقاد ، ب. (المتماسكة 
وتعـد األسـرة المكونــة مـن األبـوین ، أقــدم مؤسسـة اجتماعیـة للتربیــة عرفهـا اإلنسـان وال تــزال 

المحـدودة ومعارفهـا البسـیطة تقوم بدورها في تعلیم وتهذیب النشء وتزویدهم بخبـرات الحیـاة ومهاراتهـا 
وقد أدى تطور الحیاة البشریة وزیادة الخبرات اإلنسانیة وتعدد أنواع المعرفة البشـریة ، إلـى أن تشـارك 
ـت األسـرة عـن بعـض مـا كانـت تقـوم بـه ،  األسرة مؤسسات أخـرى ، فـي واجـب الرعایـة والتوجیـه وتخّل

ـــاة المج ـــي حی ـــى ف ـــة األول ـــة التربوی ـــت المؤسس ـــا ظل ـــدیث إال أنه ـــع الح ـــوب ، . (تم ص :  ١٩٨٧محج
٢٥٤(  
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ّ جهــاز آخـر غیرهــا ال یعـوض عنهــ ا وال یقـوم مقامهــا فضـًال عــن وقـد أثبتـت التجــارب العملیـة ، أن أي
ــه ــي كون ــة الت ــن الجماعی ــام المحاض ــة نظ ــه وبخاص ــل وتربیت ــوین الطف ــدة لتك ــرار مفس ــن أض ــو م ، ال یخل

فة أن تستعیض بها عن نظا ّ   )٢٣٥ص :٢، ج١٩٨٠، قطب.(سرةم  ألأرادت بعض المذاهب المتعس
  :وتتجسد األهمیة التربویة لألسرة فیما یلي 

هما أول مـن یتفاعـل معهمـا الطفـل بصـورة مسـتمرة ، فهمـا یقـدمان لـه نمـاذج حیـة عـن و الوالدان  - ١
الحیاة اإلنسانیة ولذا فإن سـلوك الوالـدین ، یعـد أحـد العوامـل الرئیسـة المـؤثرة فـي حیاتـه، كمـا أن 

ــدین  ــیاء الوال ــى األش ــة عل ــاظ للدالل ــتخدام األلف ــى اس ــل عل ــدرة الطف ــة ق ــي تنمی ــیًا ف ــان دورًا أساس یلعب
  .المحیطة به 

م بهـا عنـد " إذا كانت األسرة، هي أول من یحتضن الطفل ویتولى رعایته فإن  - ٢ من الحقـائق المسـّل
فـي تكـوین علماء النفس والتربیة، أن السنوات األولى مـن حیـاة الطفـل، مـن أهـم وأخطـر الفتـرات 

ــك، أن  ــیس معنــى ذل ــة ول ــد مالمحهــا الرئیس ــیته وتحدی ــكشخص ــدد نمــو  تل ــرة ، تح الســنوات المبك
الطفل إلى الحد الذي ال یمكن معه إحداث تغییر فیمـا بعـد ولكـن المقصـود هـو أن األسـس ذات 

  ) .٣٦ص :  ١٩٧٧ الجیار ،" (األهمیة البالغة في حیاة الطفل توضع في تلك الفترة 
ـــنوات " إل ــى أن ) ١٥٥ص :  ١٩٨٢ل، عاقـــ(ویشـــیر  نصـــف البنـــاء العقلـــي یـــتم مـــن خـــالل الس

ـل المرحلـة التـي  الثالث األولى مـن الحیـاة والسـنوات قبـل المدرسـة وأعـوام المدرسـة االبتدائیـة تمّث
  " .یتم فیها النمو الجسدي والعقلي واالجتماعي بصورة سریعة 

من حیث كونهـا أكثـر تماسـكًا مـن األسـرة  وتكتسب األسرة في المجتمع اإلسالمي أهمیة خاصة، - ٣
ــرة  ــة الكبی ــدماجها فــي البیئ ــا وان ــة الفوضــویة ألفراده ــعفتها الحری ــة، التــي أض ــات الغربی فــي المجتمع
وارتباطها بالمجتمع العام، في حین انحسرت عالقـة الفـرد بأسـرته فـي نظـام ضـیق مـن االسـتفادة 

ة تنفرد بهـا المجتمعـات المسـلمة ، یز سري م، فالترابط األ) ٣٦ص :  ١٩٩١الندوي ، (واالنتفاع 
حیث إن سلطان اآلبـاء ، ال یـزال محترمـًا واآلبـاء واألمهـات ال یـألون جهـدًا فـي سـبیل المحافظـة 
ون آبـاءهم وال یقطعـون صـلتهم  على أسرهم وتنشئة أبنائهم وتعلیمهم وتربیتهم وال یزال األبناء یبـرِّ

  ) .١٢٢ص :  ١٩٨٥محجوب ، (
إلــــى أن األوضــــاع السیاســـیة واالقتصــــادیة التــــي یمــــر بهــــا ) ٣٧ص :  ٢٠٠٣علــــي ، ( وأشـــار

ــا وتعــاونهم  ــم أفراده ــرة الفلســطینیة وتالح ــك األس ــد مــن تماس ــى مزی ــطیني ، ســاعدت عل ــع الفلس المجتم
  .وتساندهم ، ومن الطبیعي أن یسهل ذلك دور األبوین في تنشئة وتربیة أبنائهم 

  :في ضوء السنة النبویة في تربیة الطفل) األبوین(دور األسرة 
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كـل "جاء فـي الهـدي النبـوي، مـا یؤكـد علـى دور األبـوین المـؤثر فـي عقیـدة األبنـاء الصـغار 
یا رسول اهللا، فمن هلك قبل ذلـك : مولوٍد یولد على الفطرة، فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو یشركانه قیل

  ) .٣٠٣ص : ٣ت، ج.الترمذي ، ب("اهللا أعلم بما كانوا عاملین به : قال 
ومن الجدیر ذكره في هذا المقام، أن األبـوین ینـدفعان بقـوة وحمـاس نحـو أداء واجبهمـا تجـاه 

علـى  –تربیة األبناء ، من منطلقین ، أولهما وجود عاطفة األبوة لدیهما ، وعبر عن ذلك قولـه تعـالى 
یِّ : " لسان زكریا علیه السالم  یًَّة َط رِّ كَ ُذ نْ ن لَّدُ ْ لِي مِ بِّ هَب َ اءر ُ الدُّعَ یع مِ َ نَّكَ س ًة ِإ َ آل عمـران ، آیـة " ( ب

ــب ) ٣٨:  ــن عواق ــوف م ــل والخ ــز وج ــام اهللا ع ــئولیة أم ــاس بالمس ــو اإلحس ــاني ، فه ــق الث ــا المنطل ، وأم
ا: " التقصیر في تربیة األبناء ، كما جاء في قوله تعـالى  ً ـار ْ نَ م لِیكُ َأهْ َ ْ و م كُ َ وا ُقوا َأنُفس ُن َ ینَ آم ا الَّذِ َ َأیُّه َ  " ی

  ) .٦: التحریم ، آیة (
  )١٤٥٩ص :  ٣ت، ج.مسلم ، ب(". أال كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته " وجاء في الحدیث الشریف 

ــة و  ــي تربی ــرة ف ــات األس ــرز واجب ــد أب ــن تحدی ــریفة ، أمك ــة الش ــث النبوی ــع األحادی ــالل تتب ــن خ م
  :التاليأطفالها على النحو 

یـة الســلیمة تجـاه الخـالق سـبحانه وتعـالى بأسـلوب ســهل المفـاهیم واالتجاهـات اإلیمانبالطفـل  تزویـد - ١
ً بهـدي النبــي صـلى اهللا علیـه وســلم حیـث جـاء فـي الحــدیث الشـریف  عـن ابــن "   وواضـح ، اقتـداء

یـا غــالم إنــي أعلمــك كلمــات ، : كنــت خلـف النبــي یومــًا فقــال لــي : عبـاس رضــي اهللا عنهمــا قــال 
ذا اســـتعنت فاســـتعن بـــاهللا أســـألت فاســـ احفـــظ اهللا یحفظـــك ، احفـــظ اهللا تجـــده تجاهـــك ، إذا ٕ ل اهللا وا

ن  ٕ واعلـم أن األمـة لـو اجتمعــت علـى أن ینفعـوك بشــيء لـم ینفعـوك إال بشــيء قـد كتبـه اهللا لــك ، وا
اجتمعوا على أن یضروك بشيء لم یضروك إال بشيء قد كتبه اهللا علیـك ، رفعـت األقـالم وجفـت 

  ) .٢٩٢ص :  ١ت ، ج.ابن حنبل ، ب" (الصحف 
أدبوا أوالدكم "على حب النبي صلى اهللا علیه وسلم وحب آل بیته وتالوة القرآن الكریم  ألبناءا تربیة - ٢

ّ نبیكم وحب آل بیتـه وتـالوة القـرآن، فـإن حملـة القـرآن فـي ظـل عـرش اهللا  على ثالث خصال، حب
  ).٧٦ص : ١ت، ج.العجلوني، ب" (یوم ال ظل إال ظله مع أنبیائه وأصفیائه

ــالة - ٣ ــاء الص ــریف  تعلــیم األبن ــوي الش ــه النب ــًال بالتوجی ــدرج عم ــا بالت ــى أدائه ــثهم عل ــدهم وح " وتعوی
قـوا بیـنهم فـي  ّ مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنین واضربوهم علیها وهم أبناء عشـر وفر

ـيَّ : " ، وجاء على لسان لقمان في محكم التنزیل  )١٣٣ص :  ١ت ، ج.أبـو داود ، ب(" المضاجع  نَ ُ ا ب َ ی
رِ َأقِمِ الصَّ  نكَ ُ م نِ اْل هَ عَ انْ َ وفِ و ُ ر ْ ع َ م اْل ْ ِب ر ُ ْأم َ ةَ و َ   . )١٧: لقمان ، آیة ("  ال

ــال  - ٤ ــب األطف ــدهمتأدی ــ وتزوی ــة، امتث ــائل الخلقی ــلم الفض ــه وس ــلى اهللا علی ــه ص ــؤدب "اًال لقول ألن ی
ٌ لـه مـن أن یتصـدق بنصـف صـاع أحدكم الرجل ولده أو ،  )٤٤ص : ١٩جت،.ب،ابـن حنبـل" (ولده خیـر
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سول صلى اهللا علیه وسلم علـى غـرس فضـائل األخـالق لـدى األطفـال الصـغار وقد حرص الر 
أن رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم بعـث معـه بقطفـین واحـد لـه " برفق فعن النعمان بن بشر 

ــه وســلم عمــرة فقــال  ــف : واآلخــر ألمــه عمــرة فلقــى رســول اهللا صــلى اهللا علی أتــاك النعمــان بقط
ــت  ــب فقال ــن عن ــ: م ــي ص ــذ النب ــال ال فأخ ــه فق ــلم بأذن ــه وس ــدر: لى اهللا علی ــا غ ــفهاني ، (" ی األص

  ) .١٠٥ص :  ٦ت ، ج.ب
حــث األبنـــاء علـــى التـــزام آداب الطعــام تأســـیًا بفعـــل الرســـول المربــي صـــلى اهللا علیـــه وســـلم ،  - ٥

ل من سلوك الغالم أثناء تناول الطعام  كنـت : عن عمر بن أبي سـلمة ، قـال " حینما راح یعدّ
فقــال لــي  الصــفحةهللا صـلى اهللا علیــه وســلم وكانــت یــدي تطـیش فــي غالمـًا فــي حجــر رســول ا

رسـول اهللا صــلى اهللا علیــه وسـلم یــا غــالم ســم اهللا وكـل بیمینــك وكــل ممــا یلیـك فمــا زالــت تلــك 
  ) .١٧ص :  ٣، ج ١٩٨٧،  البخاري" (بعد  طعمتي

ــوي الشــر  - ٦ ــًال بالتوجیــه النب ــة النافعــة عم ــن الریاضــة البدنی ــال ألوانــًا م ــد " یف تعلــیم األطف ــق الول ح
 ٦، ج١٩٧٩الهنـدي، " (یرزقـه إال طیبـًا  وأالَّ على الوالد ، أن یعلمه الكتابة والسباحة والرمایـة 

  ) .٤٣٤ص : 
قـال رسـول اهللا صـلى : فعـن أنـس رضـي اهللا عنـه قـال األبنـاء علـى أداء سـنة السـالم ،  تعوید - ٧

ـــكســـلم یكـــن بركـــة علیـــا بنـــي إذا دخلـــت علـــى أهلـــك ف": اهللا علیـــه وســـلم  " یـــك وعلـــى أهـــل بیت
  .)١٠٢ص: ٢، ج١٩٨٥الطبراني، (

على االختالط باآلخرین وعدم االنطواء وقد جـاء فـي الحـدیث الشـریف عـن أنـس  لتعوید الطف - ٨
أنـه كـان النبـي یتخـالط بنـا حتـى یقـول ألخ لـي صـغیر یـا أبـا عمیـر " بن مالك رضي اهللا عنه 

  ) .٣٧ص :  ،٣ج١٩٨٧البخاري ، " (ما فعل النفیر 
ــك أن توجیــ - ٩ ــن االنحــراف، ذل ــم م ــیانة له ــحبة الصــالحة، ص ــى الص ــاء إل األق ـران  هــم دور "ه األبن

الجماعـة علـى  تلـككبیر في التطبیع على المحرمات ومـن ثـم كـان مـن الضـروري، أن تُصـنع 
" ، وجـاء فـي الهـدي النبـوي ) ٢٣٢ص :  ١٩٨٧محجوب ، " (أعین اآلباء الكبار والراشدین 

  ) .٦٥١ص :  ٤ت ، ج.الترمذي ، ب" (یأكل طعامك إال تقي ال تصاحب إال مؤمنًا وال
ــریف  -١٠ ــدیث الش ــي الح ــاء ف ــث ج ــار حی ــرام الكب ــى احت ــال عل ــة األطف ــل " تربی ج ُ ــم ی ــن ل ــا م ــیس منّ ل

  . )٢٢٣: ٥ت، ج.ابن حنبل، ب( "كبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقه 
ستشف م التزویدتشجیع األبناء على  -١١ ُ ن حـدیث ابـن عمـر رضـي العلم وحضور مجالسه، كما ی

أخبرونــي عــن شــجرة، مثلهــا : قــال رســول اهللا صــلى اهللا علیــه وســلم ألصــحابه: اهللا عنهمــا قــال
وُألقـي فـي نفسـي أو : مثل المؤمن، فجعل القوم یذكرون شجرًا من شجر البوادي قال ابن عمر



    

  ٢١

فلمـا سـكتوا قـال أنها النخلة، فجعلت أرید أن أقولها، فإذا أسنان القوم فأهاب أن أتكلم ،  عيرو 
  ).٥١٦٥ص: ٤، جت.، بمسلم("هي النخلة:رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم

وباإلجمال فإن الدور التربوي لألسرة في التصور اإلسالمي شامل ومتعدد الجوانب ، مما یجعل تأثیره قویًا في 
یــدة ، أصـــبحت بنــاء شخصــیة الطفــل وكلمــا تعقــدت ظــروف الحیــاة االجتماعیــة والثقافیــة وبــرزت تحــدیات جد

  .األسرة مطالبة بمزید من الواجبات مع تكثیف الجهد التربوي المبذول مع األبناء 
  

  :أسالیب تربیة الطفل في ضوء السنة النبویة 
ــــن  ــــي م ــــدراتها الخاصــــة ، الت ــــماتها الشخصــــیة وق ــــة عمریــــة س ــــي أن لكــــل مرحل مــــن الطبیع

، أن یختار أنسـب األسـالیب وانفعهـا ، یستطیع المربي في أي موقع كان  كيالضروري اإللمام بها ، 
ومن الملحوظ أن الرسـول صـلى اهللا علیـه وسـلم كـان یسـتخدم أسـالیب تربویـة متنوعـة مـؤثرة فـي نفـس 

األســالیب یـوحي بــالرفق واللـین والرحمــة والتلطــف  تلـكالطفـل وموجهــة لسـلوكه بفاعلیــة والطـابع العــام ل
  :یب فیما یلي األسال تلكوالوضوح والسالسة ویمكن إجمال أبرز 

  :النصح واإلرشاد بتلطف ورفق ) ١
لـق سـالمة الصـدر بقولـه صـلى اهللا علیـه  ُ ومثال ذلك حینما وجه أنس ابن مالك رضي اهللا عنـه إلـى خ

وذلـك مـن : یا بني إن قـدرت أن تصـبح وتمسـي لـیس فـي قلبـك غـش ألحـد فافعـل ثـم قـال لـي " وسلم 
  ) .٤٦ص : ٥ت، ج.الترمذي، ب(" معي في الجنة حبني ومن أحبني كانسنتي ومن أحیا سنتي فقد أ

  :التعزیز بتقدیم الهدایا والعطایا ) ٢
ــم  ــه تقــدیم الهــدایا له لم مــن عادت ــه وســ ــال ، وكــان صــلى اهللا علی ــب فــي نفــوس األطف فللهدیــة أثــر طی

ـؤتي بـ" وجاء في الهدي النبـوي  ُ أول عـن أبـي هریـرة رضـي اهللا عنـه أن رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم كـان ی
ــول  ــا وفــي : التمــر فیق ــي ثمارن دینتنا وف ــ ــي م ــا ف ــارك لن ــم ب ــدناالله ــه  مُّ ــم یعطی ــة ، ث ــع برك ــة م اعنا ، برك ــ ــي ص وف

  .)١٠٠٠ص: ٢ت، ج.مسلم، ب( "أصغر من یحضره من الولدان 
  :تشجیع األطفال وحفزهم على السلوك الحسن ) ٣

ــالة والســالم ،  ــد اســتخدم الرســول علیــه الص ــا  ذلــكوق وجــه الغلمــان الصــغار إلــى األســلوب ، حینم
ّ فلـه كـذا : عبد اهللا وعبید اهللا وكثیر بني عباس رضي اهللا عنهم ثم یقول  یصف" التسابق فكان  من سـبق إلـي

  )٣٩٨ص: ٤ج: ١٩٩٢العسقالني، (" فیسبقون إلیه فیقعون على ظهره وصدره فیقبلهم ویلتزمهم : وكذا قال 
  :ممازحة والمداعبةال) ٤

ن یستخدمها صـلى اهللا علیـه وسـلم مـع األطفـال ، المداعبـة والممازحـة من األسالیب التي كا
" یـــا زوینـــب یـــا زوینـــب مـــرارًا " ومــن الشـــواهد علـــى ذلـــك ، مداعبتـــه لزینـــب بنـــت أم ســلمة قـــائًال لهـــا 

  ).٣٧٤: ١، ج١٩٨١السیوطي، (
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  :تكرار العادة وترسیخها) ٥
ــى ت ــاء إل ــالم اآلب ــالة والس ــه الص ــي علی ــول المرب ــه الرس ــث وج ــاحی ــد أبن هم عـلـى  لـعـا ات ئعوی

  .)١٩٨٤، ٣ج ١٩٨٩البیهقي، ( " وعلموهم الخیر فإن الخیر عادة: " الحسنة بقوله 
  :تقدیم القدوة الحسنة لألبناء) ٦

صغار وقـد جـاء فـي السـنة ویتضح ذلك من خالل توجیه اآلباء إلى التزام القدوة الحسنة أمام األبناء ال
 علیـه وسـلم قاعـد فـي بیتنـا دعتني أمي یومـًا ورسـول اهللا صـلى اهللا:عن عبد اهللا بن عامر قال"النبویة 

أردت أن أعطیـه تمـرًا : مـا أردت أن تعطیـه قالـت: عطـك فقـال لهـا صـلى اهللا علیـه وسـلمتعال أ:فقالت
  ).٢٩٨ص:٤ج ت،.أبو داود،ب("لم تعطه شیئًا كتبت علیك كذبة أما إنك لو:فقال لها

دوا الرســول صـلى اهللا علیــه وســلم فـي بعــض أفعالــه وكـان مــن عـادة أطفــال الصــحابة أن یقلـ
بت عنـد خـالتي میمونـة لیلـة فقـام النبـي صـلى اهللا : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال " حیث ورد 

ــن  ــأ ع ــول اهللا فتوض ــام رس ــل ق ــض اللی ــي بع ــان ف ــا ك ــلم فلم ــه وس ــنٍّ علی ــوءًا  ش ــق وض عل ُ ــام ـفـیخفم ــم ق ًا ث
ــی ــص ــم جئ ــأ ث ــا توض ــوًا مم ــأت نح ــت فتوض ــم لى فقم ــه ث ــن یمین ــي ع لني فجعلن ّ ــو ــاره فح ــن یس ــت ع ت فقم

  .)٢٩٣ص: ١، ج١٩٨٧البخاري، (" صلى ما شاء اهللا 
  :الدعاء لألطفال بالخیر) ٧

ةِ " جاء على لسان نبي اهللا إبراهیم علیه السالم في محكـم التنزیـل  ـَال َ الصَّ ـیم قِ ُ ـي م نِ ْل َ ع ْ بِّ اج َ ر
اء عَ بَّلْ دُ تََق َ بَّنَا و َ یَّتِي ر رِّ ن ُذ ِم َ   ) .٤٠: إبراهیم ، آیة " ( و

ــاهم  ــدینهم ودنی ــالخیر ول ــم ب ــدعو له ــبیان ی ــى الص ــًا عل ــلم عطوف ــه وس ــلى اهللا علی ــان ص ــد ك ولق
عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، أن رسول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم، وضـع یـده علـى "وفي الحدیث 

  ).٢٦٦ص: ١ت،ج.نبل، بابن ح(" اللهم فقهه في الدین وعلمه التأویل: كتفي أو على منكبي ثم قال

ً علیـه علـى اآلبــاء ، أن یـدعوا دومـًا ألبنــائهم بالهدایـة والصـالح ، وأمــا مـا یفعلـه كثیــر  وبنـاء
  .من اآلباء الیوم ، من الدعاء على األبناء فهو سلوك مخالف للشرع 

  :الترهیب والتخویف) ٨
یـا " :علیـه وسـلمال رسـول اهللا صـلى اهللا ق: ك ما روي عن أنس رضي اهللا عنه قالذل مثالو 

بنـي إیــاك وااللتفــات فــي الصــالة ، فــإن االلتفــات فـي الصــالة هلكــة ، فــإن كــان وال بــدّ ففــي التطــوع ال 
  .)٤٨٤: ٢ت، ج.الترمذي، ب( "الفریضة 

وقد یلزم التخویف للطفل ، مـن خـالل التلـویح باسـتخدام العصـا بحیـث یشـاهدها فتزجـره عـن 
" علقــوا الســوط ، حیــث یــراه أهــل البیــت فإنــه أدب لهـــم " فعــل الســوء حیــث جــاء فــي الهــدي النبــوي 

  ) .٣٢٥ص :  ٤، ج ١٩٧٢المناوي ، (
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  :استخدام العقاب مع التزام الرفق) ٩
فالعقاب في حق الطفل ، بقصـد التأدیـب وتحسـین الخلـق واإلصـالح وذلـك قیاسـًا علـى قولـه 

ــًا اآلبــاء -صــلى اهللا علیــه وســلم ــم بالصــالة وهــ"  : -مخاطب ــربوهم مــروا أوالدك ــاء ســبع ســنین واض م أبن
قوا بینهم في المضاجع ّ   ).١٣٣ص : ١ت، ج.أبو داود، ب" (علیها وهم أبناء عشر وفر

، للطفـل ومجـاوزة الحـد المعقـول فـإن ذلـك ممـا  )الضـرب(وأما المبالغة في اسـتخدام العقـاب 
كـان یضـرب عن ابن مسـعود أنـه " نهى عنه صلى اهللا علیه وسلم ولعل ذلك یفهم من خالل الحدیث 

ــول ــل یق ــه فجع ــال: غالم ــاهللا ق ــوذ ب ــال: أع ــربه فق ــل یض ــه فقــ: فجع ــول اهللا فترك ــوذ برس ــول اهللا أع ال رس
  ) .١٣٨١ص :  ٣، ج ١٩٥٦ ت.ب مسلم ،( "فأعتقه: وهللا هللا أقدر علیك منك علیه قال: صلى اهللا علیه وسلم

رشـاد  أتي بعـدفالعقاب للطفل بالضرب ، ینبغي أن یـ ٕ اسـتنفاذ الخطـوات السـابقة مـن نصـح وا
ذا دعت الحاجة إلى استخدامه ، فلتكن مع مراعـاة الرفـق والبعـد عـن الغلظـة والقسـوة عمـًال  ٕ وزجر ، وا

إن اهللا رفیق یحب الرفق ویعطي على الرفـق مـا ال یعطـي علـى العنـف ومـا " بالتوجیه النبوي الشریف 
 ) .١٢١٦ص :  ٢جت ، .ابن ماجة ، ب" (ال یعطى على سواه 

  :الطریقة واإلجراءات
مفصـًال لإلجـراءات التـي اتبعهـا الباحثـان فـي تنفیـذ الدراسـة، ومـن  یتناول هـذا الفصـل وصـفاً 

عـــداد أداة الدراســـةتهـــا تحدیـــد عینثـــم ، هـــاوصـــف مجتمعفذلـــك تعریـــف مـــنهج الدراســـة،  ٕ ـــتبانة(وا ، )االس
ـــراءات الدراســـة، واأل ـــان إج ـــا، وبی ـــدقها وثباته ـــن ص ـــي والتأكـــد م ـــتخدمت ف ـــي اس ـــائیة الت ـــالیب اإلحص س

   .اإلجراءات تلكمعالجة النتائج، وفیما یلي وصف ل
  :مجتمع الدراسة

  طالبا وطالبة ) ٤٢٥٦(وعددهم  ٢٠٠٥غزة ل عام ب ة اإلسالمیةیتكون مجتمع الدراسة من طلبة الجامع
  :عینة الدراسة

ـــى  ـــة عل ـــة الدراس ـــ) ٥٣٢(اشـــتملت عین ـــة الجامع ـــة مـــن طلب ـــا وطالب ـــالمیة طالب ـــامعي للعـــام ة اإلس  الج
  .من أفرد المجتمع األصلي%)  ٢٠( ، وقد وزعت االستبانة على أفراد العینة بنسبة )م٢٠٠٥(

  )١(جدول 
  یوضح أفراد العینة حسب الجنس

العدد الجنس  النسبة المئویة 
ذكر  234 43.98 

 56.02 298 أنثى

 100 532 المجموع
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  )٢(جدول 
  لمستوى الدراسيیوضح أفراد العینة حسب ا

العدد المستوى الدراسي  النسبة المئویة 
 46.24 246 المستوى األول
 53.76 286 المستوى الرابع

 100 532 المجموع

  )٣(جدول 
  یوضح أفراد العینة حسب الكلیة

العدد الكلیة  النسبة المئویة 
 42.86 228 كلیة علمیة

 45.86 244 كلیة إنسانیة

 11.28 60 علوم شرعیة

لمجموعا  532 100 

  ) ٤(جدول 
  ةیوضح أفراد العینة حسب عدد األطفال دون سن الثانیة عشر

العدد عدد األطفال  النسبة المئویة 
٣-١من   340 63.91 
٦-٣من   127 23.87 

٦أكثر من   65 12.22 
 100 532 المجموع

  :أداة الدراسة 
قة بمشـكلة الدراسـة واسـتطالع رأي عینـة على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعل اإلطالعبعد 

من طلبة الجامعات الفلسطینیة عن طریق المقابالت الشخصیة ذات الطـابع غیـر الرسـمي قـام الباحثـان ببنـاء 
  :التالیةاالستبانة وفق الخطوات 

  .تحدید األبعاد الرئیسة التي شملتها االستبانة -
  .صیاغة الفقرات التي تقع تحت كل بعد -
 فقرة )  ٤٣( ة في صورتها األولیة والتي شملت إعداد االستبان -
: كـل مـنفـي  من المحكمین التربویین بعضهم أعضـاء هیئـة تـدریس عددعرض االستبانة على  -

 .جامعة األقصى، وجامعة األزهرالجامعة اإلسالمیة، 

ــذف  ــم ح ــون ت ــا المحكم ــى به ــي أوص ــدیالت الت ــراء التع ــد إج ــضوبع ــتبانة ، ال بع ــن االس ــرات م فق
وقـد بلـغ  )٣(كما هو موضح في ملحق رقم  صیاغة بعض الفقراتو إضافة و إعادة  عدیلكذلك تم ت

ــرة ) ٤٥(عــدد فقــرات االســتبانة بعــد صــیاغتها النهائیــة  فقــرة موزعــة علــى مجــالین حیــث أعطــى لكــل فق
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ــي ــدرج ثالث ــلم مت ــق س ــدرج وف ــة(وزن م ــة قلیل ــطة، بدرج ــة متوس ــرة، بدرج ــة كبی ــى ) بدرج ــرف عل دور للتع
ــي ضــوء الســنة النبویــة األســرة الفل ــي تربیــة الطفــل ف ــة الجامعــات ســطینیة ف ــر طلب ــة نظ ــن وجه م

  .درجة ) ١٣٥، ٤٥(درجات أفراد عینة الدراسة ما بین انحصرتالفلسطینیة وبذلك 
  :صدق االستبانة

  :صدق المحكمین:  وًال 
تــم عــرض االســتبانة فــي صــورتها األولیــة علــى مجموعــة مــن أســاتذة جــامعیین متخصصــین   

ــداء و لتربل ـوم اعفـ ي ال ــث قــاموا بإب ــات غــزة، حی ــطینیة فــي محافظ ــي الجامعــات الفلس ــن یعملــون ف یــة ومم
ــدین  ــن البع ــد م ــل بع ــى ك ــرات إل ــاء الفق ــدى انتم ــتبانة، وم ــرات االس ــبة فق ــول مناس ــاتهم ح ــم ومالحظ آرائه

ل لالستبانة، وكذلك وضوح صیاغاتها اللغویة، وفي ضوء تلك اآلراء تم اسـتبعاد بعـض الفقـرات وتعـدی
  فقرة ) ٤٥(فقرات البعضها اآلخر لیصبح عدد 

  )٥( جدول 
  یبین عدد فقرات االستبانة حسب كل مجال من مجاالتها

  عدد الف رات  الـــــالمج
  ٢٣  واجبات األبوین التربویة تجاه أطفالهم: المجال األول
  ٢٢  أسالیب األبوین في تربیة أطفالهم :المجال الثاني
  ٤٥  الدرجة الكلیة

  :صدق االتساق الداخلي: ثانیاً 
جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة بتطبیق االستبانة على عینة اسـتطالعیة مكونـة   

د مــن ) ٦٠(مـن  فــردا، مــن خـارج أفــراد عینــة الدراسـة، وتــم حســاب معامــل ارتبـاط بیرســون بــین درجـات كــل بعــ
ــم حســاب ذلك ت ــ ــتبانة وك ــة الكلیــة لالس ــتبانة والدرج ــاد االس ــن فقــرات  أبع ــرة م ــل فق ــون بــین ك ــاط بیرس ــل ارتب معام

والجداول التالیة ) SPSS(االستبانة والدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیه وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي 
  :توضح ذلك

  )٦( الجدول 
التربویة تجاه واجبات األبوین "معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال األول مع الدرجة الكلیة للمجال األول 

  "أطفالهم 
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة

 ٠.٠١دالة عند  0.583 1
 ٠.٠١دالة عند  0.598 2
 ٠.٠١دالة عند  0.583 3
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 ٠.٠١دالة عند  0.383 4
 ٠.٠١دالة عند  0.585 5
 ٠.٠١دالة عند  0.497 6
 ٠.٠١دالة عند  0.691 7
 ٠.٠١دالة عند  0.487 8
 ٠.٠١ة عند دال 0.534 9

 ٠.٠١دالة عند  0.620 10
 ٠.٠١دالة عند  0.603 11
 ٠.٠١دالة عند  0.676 12
 ٠.٠١دالة عند  0.683 13
 ٠.٠١دالة عند  0.392 14
 ٠.٠١دالة عند  0.632 15
 ٠.٠١دالة عند  0.663 16
 ٠.٠١دالة عند  0.655 17
 ٠.٠١دالة عند  0.719 18
 ٠.٠١دالة عند  0.543 19
 ٠.٠١دالة عند  0.552 20
 ٠.٠١دالة عند  0.607 21
 ٠.٠٥دالة عند  0.276 22
 ٠.٠١دالة عند  0.567 23
  ٠.٣٢٥) = ٠.٠١(وعند مستوى داللة ) 58(ر الجدولیة عند درجة حریة 
  ٠٢٥٠) = ٠.٠٥(وعند مستوى داللة ) ٥٨(ر الجدولیة عند درجة حریة 

  )٧( الجدول 
أسالیب األبوین في " المجال الثاني مع الدرجة الكلیة للمجال الثاني معامل ارتباط كل فقرة من فقرات

  "تربیة أطفالهم
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة

 ٠.٠١دالة عند  0.396 24
 غیر دالة إحصائیا 0.093 25
٠.٠١دالة عند  0.489 26  
٠.٠١دالة عند  0.551 27  
٠.٠١دالة عند  0.540 28  
٠.٠١د دالة عن 0.492 29  
٠.٠١دالة عند  0.411 30  
٠.٠١دالة عند  0.410 31  
٠.٠٥دالة عند  0.296 32  
٠.٠٥دالة عند  0.285 33  
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٠.٠١دالة عند  0.410 34  
٠.٠١دالة عند  0.592 35  
٠.٠١دالة عند  0.472 36  
٠.٠١دالة عند  0.440 37  
 غیر دالة إحصائیا 0.098- 38
٠.٠١دالة عند  0.536 39  
٠.٠١دالة عند  0.363 40  
٠.٠١دالة عند  0.374 41  
٠.٠١دالة عند  0.530 42  
٠.٠١دالة عند  0.573 43  
٠.٠١دالة عند  0.482 44  
٠.٠١دالة عند  0.637 45  
  ٠.٣٢٥) = ٠.٠١(وعند مستوى داللة ) 58(ر الجدولیة عند درجة حریة 
  ٠٢٥٠= ) ٠.٠٥(وعند مستوى داللة ) ٥٨(ر الجدولیة عند درجة حریة 

) ٠.٠٥،  ٠.٠١(أن جمیــع الفقــرات دالــة إحصـائیًا عنــد مســتوى داللــة  ینالسـابق ینیتضـح مــن الجــدول
فقـد كانـت غیـر دالـة  "ب والتـوبیخ، الضـرب بالعصـا والسـوطاللـوم والعتـا"عدا الفقرتین من البعد الثاني 

لتحقــق مــن الصـــدق یؤكــد أن االســـتبانة تتمتــع بدرجــة عالیـــة مــن االتســاق الـــداخلي ول وممــاإحصــائیا 
البنائي للمجاالت قام الباحثان بحساب معامالت االرتباط بین درجة كل مجال مـن مجـاالت االسـتبانة 

  .یوضح ذلك) ٨(والمجاالت األخرى وكذلك كل مجال بالدرجة الكلیة لالستبانة والجدول 
  

  )٨( الجدول 
  معامالت ارتباط كل مجال من مجاالت االستبانة مع الدرجة الكلیة

 الثاني األول المجموع األبعاد
   1 المجموع

واجبات األبوین التربویة تجاه أطفالهم: المجال األول  0.936 1  
أسالیب األبوین في تربیة أطفالهم: المجال الثاني  0.867 0.635 1 

  ٠.٣٢٥) = ٠.٠١(وعند مستوى داللة ) 58(ر الجدولیة عند درجة حریة 
  ٠٢٥٠) = ٠.٠٥(وعند مستوى داللة ) ٥٨(ر الجدولیة عند درجة حریة 

ـــــتوى  ـــــد مس ـــــة الكلیـــــة عن ـــــد اآلخـــــر وبالدرج ـــــد یـــــرتبط بالبع یتضـــــح مـــــن الجـــــدول الســـــابق أن كـــــل بع
  یؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة عالیة من االتساق الداخلي ومما) ٠.٠١(داللة

  : ثبات االستبانة
باسـتخدام طریقتـي معامـل ألفـا  تم تقدیر ثبات االستبانة على أفراد العینة االستطالعیة وذلـك

  . كرونباخ والتجزئة النصفیة
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  :طریقة التجزئة النصفیة -١
ــفیة  ــة النص ــتبانة بطریقــة التجزئ ــاب ثبــات االس ــة االســتطالعیة لحس ــتخدام درجــات العین تــم اس
حیـث احتسـبت درجــة النصـف األول لكــل فقـرة مــن فقـرات االسـتبانة وكــذلك درجـة النصــف الثـاني مــن 

ـــك بح ـــدرجات وذل ـــة ال ـــتخدام معادل ـــول باس ـــدیل الط ـــرى تع ـــم ج ـــفین ث ـــین النص ـــاط ب ـــل االرتب ـــاب معام س
  :یوضح ذلك) ٩( سبیرمان براون والجدول 

  )٩(جدول 
عدد الف رات البعد  معامل االرتباط بعد التعدیل معامل االرتباط قبل التعدیل 

واجبات األبوین التربویة تجاه أطفالهم: المجال األول  23 0.864 0.868 

أسالیب األبوین في تربیة أطفالهم: ال الثانيالمج  20 0.660 0.795 

 0.814 0.802 43 المجموع

ــــابق  ــــدول الس ــــن الج ــــح م ــــدیل  أنیتض ــــل التع ــــفیة قب ــــة النص ــــة التجزئ ــــات بطریق ــــل الثب معام
لیة مـن الثبـات تطمـئن یدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عا مما) ٠.٨١٤(بعد التعدیل و ) ٠.٨٠٢(

  .تطبیقها على عینة الدراسة ن إ ىیالباحث
  :طریقة ألفا كرونباخ -٢

  استخدم الباحثان طریقة أخرى من طرق حساب الثبات، وذلك إلیجاد معامل ثبات االستبانة
  )١٠( جدول 

عدد الف رات البعد  معامل الفا كرنباخ 
واجبات األبوین التربویة تجاه أطفالهم: المجال األول  23 0.902 

ب األبوین في تربیة أطفالهمأسالی: المجال الثاني  20 0.809 

 0.919 43 المجموع

یـدل علـى  ، ممـا)٠.٩١٩( تیتضح من الجدول السـابق أن قیمـة معامـل ألفـا كرونبـاخ لالسـتبانة فكانـ
  .ن إلى تطبیقها على عینة الدراسةیتطمئن الباحث أن االستبانة تتمتع بدرجة عالیة من الثبات
  :نتائج الدراسة ومناقشتها

  :من أسئلة الدراسة الثانيالسؤال  عنابة اإلج
فـي  بـدورها  األسـرة الفلسـطینیة دى قیامما م: ینص السؤال األول من أسئلة الدراسة على

  تربیة الطفل في ضوء السنة النبویة ؟
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هـذا السـؤال  قـام الباحثـان باسـتخدام التكـرارات والمتوسـطات والنسـب المئویـة،  عـنولإلجابـة 
  :ستبانة وكذلك الدرجة الكلیة لها والجداول التالیة  توضح ذلكلكل بعد من أبعاد اال

  )١١( الجدول 
مجموع االستجابات والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي والترتیب لكل فقرة من 

  )٥٣٢=ن" (واجبات األبوین التربویة تجاه أطفالهم "  المجال األولفقرات 

الفقرة  
مجموع 
 االستجابات

طالمتوس  
االنحراف 
 المعیاري

 الترتیب الوزن النسبي
1 1283 2.412 0.682 80.388 14 
2 1301 2.445 0.702 81.516 10 
3 1354 2.545 0.646 84.837 8 
4 1007 1.893 0.709 63.095 22 
5 1307 2.457 0.686 81.892 9 
6 1379 2.592 0.621 86.404 5 
7 1024 1.925 0.740 64.160 21 
8 1084 2.038 0.748 67.920 20 
9 762 1.432 0.673 47.744 23 
10 1126 2.117 0.755 70.551 19 
11 1420 2.669 0.549 88.972 1 
12 1369 2.573 0.586 85.777 6 
13 1361 2.558 0.634 85.276 7 
14 1131 2.126 0.714 70.865 18 
15 1417 2.664 0.540 88.784 2 
16 1289 2.423 0.702 80.764 12 
17 1397 2.626 0.577 87.531 3 
18 1386 2.605 0.597 86.842 4 
19 1179 2.216 0.747 73.872 16 
20 1136 2.135 0.729 71.178 17 
21 1295 2.434 0.624 81.140 11 
22 1286 2.417 0.651 80.576 13 
23 1215 2.284 0.742 76.128 15 

  :یتضح من الجدول السابق
  :قرتین في هذا البعد كانتاأ  أعل  ف

احتلـت المرتبـة األولـى بـوزن نسـبي قـدره حیـث "  حثهم على احترام الكبار" والمتعلقة بـ)  ١١(الفقرة -
ـــة  )% 88.972( ـــه دراس ـــدت علی ـــا أك ـــزز ) ٢٠٠٣علـــي،(، و هـــذا م ـــطینیة تع ـــرة الفلس ـــت أن األس إذ أثبت

فقرة یرشدني والداي إلـى احتـرام الكبـار و  حصلت في حیناالتجاهات االیجابیة األخالقیة لدى أبنائها 
و یعزو الباحثان ذلك إلى أن األسـرة الفلسـطینیة تعتـز  .تقدیرهم إلى أعلى نسبة في المجال األخالقي 
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متـین  خلـقٍ علـى  نذ نعومـة أظفـارهم وفـي هـذا تأكیـدبالخلق الكریم و تحاول جاهدة غرسه في أبنائها م
" یـوقر كبیرنـا  لـیس منـا مـن لـم یـرحم صـغیرنا و" ینا حیث قـال منبثق من عقیدة اإلسالم أوصى به نب

  . القیم  تلككما أن التنشئة االجتماعیة في البیئة الفلسطینیة تعزز  )٣٢١: ٤ت،ج .الترمذي ، ب(
احتلـت المرتبـة  فقـد " تعویدهم على النظافة واالعتناء بمظهرهم" والمتعلقة بـ)  ١٥(رقم الفقرة  أماو  -

ــا و  )% 88.784(ســبي قــدره الثانیــة بــوزن ن ــى مم ــرة الفلســطینیة علــى الحفــاظ عل یــدلل علــى حــرص األس
و یمكـــن إرجـــاع ذلـــك إلـــى حـــرص األبـــوین الفطـــري علـــى ســـالمة أبنـــاءهم  صــحة أبنائهـــا و ســـالمتهم

، كمـا العـام الصغار كما ینسجم ذلك مع تعالیم اإلسالم التي أكدت على االعتنـاء بالنظافـة و المظهـر
  .المجال أكثر مما یحتاجه الراشدونحاجة مستمرة إلى التوجیه في هذا أن الصغار في 

  :وأن أدنى فقرتین في هذا البعد كانتا
احتلـت المرتبــة التاســعة  حیــث" تشــجیعهم علــى ممارســة الریاضـة النافعــة" والمتعلقــة بــ)  ٤(الفقـرة -

ینشـــغل األبنـــاء  وقـــد یكــون الســـبب فـــي ذلـــك حــرص األســـرة علـــى أال ) % 63.095(بــوزن نســـبي قـــدره 
ولي المجتمع الفلسطیني أهمیة كبیـرة لتعلـیم  ُ بأعمال تلهیهم عن المذاكرة و تعیق تحصیلهم العلمي إذ ی

ویتعـدى األمـر إلـى أنـه ال یوجـد فـي قـاموس و ال .یعتبـره سـالحًا قویـًا فـي مواجهـة التحـدیات األبنـاء و
فـي التربیـة ألن العقـل السـلیم فـي الجسـم  منظومة األولیاء و المربین ثقافة الریاضـة و هـذا خلـل أیضـاً 

ــة الریاضــة و  ــث علــى أهمی ــث ح ــدین اإلســالمي حی ــاء بــه ال ــا ج ــًا مــع م ــذا یتعــارض تمام ــلیم و ه الس
كما یمكن إرجـاع ذلـك إلـى عـدم وجـود مرافـق ریاضـیة لممارسـة األنشـطة الریاضـیة .  ضرورة ممارسة

ــغار إذ عــادة  ــیما للص ــة فــيالمتعــددة الس ــارس الریاض ــا تُم ــاطر  األزـقـة  م ــى مخ ــاء إل ــا یعــرض األبن مم
ــدة  ــك . عدی ــود ذل ــا یع ــراف إـلـى كم ــطینیة  انص ــرة الفلس ــة األس ــن ثقاف ــرویح و ع ــونةالت ــاة  خش ــط الحی نم

 إلـى تحریـرعلى سلوك أفرادها السیما فـي ظـل وجـود االحـتالل و انصـراف االهتمـام انعكاسه العامة و 
  .األرض و طرد االحتالل

ــة )  ٩(الفقــرة - ـــوالمتعلق ــة الفصــح" ب ــى التحــدث باللغــة العربی ــة فـقـد "  ىتشــجیعهم عل ــت المرتب احتل
یكـون و یعـزو الباحثـان ذلـك إلـى أن التـداول باللغـة العربیـة یكـاد  )%47.744(لعاشرة بوزن نسـبي قـدره ا

 ن المؤسسـات التربویـة جمیعهـا؛ حیـث إمعدومًا في الحیاة العامة وهذا یعد سببًا ونتیجـة فـي آن واحـد 
یقتصـر إنمـا  في تشـجیع الناشـئة التحـدث باللغـة العربیـةبشكلٍ جاد ال تساهم  -األسرة  ارأسه وعلى -

  .   لیمیةعالتعامل بها بشكلٍ جزئي داخل جدران المؤسسات الت
  
  
  ) ١٢(الجدول 



    

  ٣١

مجموع االستجابات والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي والترتیب لكل فقرة من فقرات 
  )٥٣٢=ن" (أسالیب األبوین في تربیة أطفالهم "  الثانيال ـالمج

الفقرة  الترتیب الوزن النسبي االنحراف المعیاري المتوسط مجموع االستجابات 
1 1102 2.071 0.723 69.048 14 
2 1195 2.246 0.740 74.875 11 
3 1196 2.248 0.709 74.937 10 
4 1222 2.297 0.720 76.566 8 
5 818 1.538 0.684 51.253 20 
6 1095 2.058 0.785 68.609 16 
7 945 1.776 0.819 59.211 18 
8 1200 2.256 0.751 75.188 9 
9 1186 2.229 0.705 74.311 12 
10 1097 2.062 0.785 68.734 15 
11 1346 2.530 0.642 84.336 2 
12 1256 2.361 0.659 78.697 6 
13 1143 2.148 0.717 71.617 13 
14 1223 2.299 0.715 76.629 7 
15 835 1.570 0.687 52.318 19 
16 998 1.876 0.756 62.531 17 
17 1377 2.588 0.603 86.278 1 
18 1327 2.494 0.696 83.145 3 
19 1298 2.440 0.707 81.328 5 
20 1307 2.457 0.661 81.892 4 

  :یتضح من الجدول السابق
  :بعد كانتاأن أعلى فقرتین في هذا ال

ــلوك الحســن" والمتعلقــة بـــ)  ١٩(الفقــرة - ــوزن حیــث ا"  المــدح والثنــاء علــى الس حتلــت المرتبــة األولــى ب
الحسـن یحتـاج إلـى جهـد كبیـر حیـث ویعزو الباحثان ذلك إلى أن تعلیم السلوك  )%86.278(نسبي قدره 

ـدَا ، إنهـا فـي أمرًا  ابین القول و الفعل و بین العقیدة و السلوك لیسن المطابقة إ"  َ هینًا و ال طریقًا معب
إلى ریاضة و جهد و محاولة ، ألن مالبسات الحیاة كثیرًا ما تنأى بالفرد في واقعه عما یعتقـده حاجة 

  .) ١:٦٨،ج١٩٩٢قطب،(في ضمیره أو عما یدعو إلیه 
ـــ) ١٢(الفقــرة - ــم بالهدایــة "والمتعلقــة ب ــالحالــدعاء له ــة الثانیــة فـقـد " واإلص ــوزن نســبي احتلــت المرتب ـقـدره ب

وقـد  .بـاهللا دائمـةواسـتعانة ویفسـر الباحثـان ذلـك إلـى أن تربیـة األبنـاء تحتـاج إلـى صـبر ومصـابرة  )84.336%(
دعـا لذریتـه بالهدایـة والصـالح إبراهیم علیه السالم حینما عبر عن هذا التوجه و السلوك فعل نبي اهللا 

ِ (فجاء على لسانه الة َ الصَّ یم قِ ُ نِي م ْل َ ع ْ بِّ اج َ ِ  ر اء عَ بَّلْ دُ تََق َ بَّنَا و َ یَّتِي ر رِّ نْ ُذ ِم َ   . )٤٠:ابراهیم() و

    :ن أدنى فقرتین في هذا البعد كانتإ  و 



    

  ٣٢

احتلــت المرتبــة التاســعة بــوزن نســبي "  الحرمــان مــن المصــروف الیــومي" والمتعلقــة بـــ)  ١٧(الفقـرة -
  ). %52.318(قدره 

  )%51.253(العاشرة بوزن نسبي قدره المرتبة احتلت " المقاطعة والهجران"والمتعلقة بـ) ٦(الفقرة-
ــة و  تلــكوتنســجم  ــث رغبــت الســنة النبویــة بــالرفق و نفــرت مــن الغلظ النتیجــة مــع توجیــه اإلســالم حی

إن اهللا رفیـق یحـب الرفـق و یعطــي علـى الرفـق مـا ال یعطـي علــى العنـف و مـا ال یعطـي علـى ســواه " العنـف 
ـــاع ) ١٢١٦:ج ، ت.ابـــن ماجـــه ،ب"( ـــطینیة  األســـرةاســـتخدام دني تـــویمكـــن إرج دراكهـــا األســـالیب إل تلـــكالفلس

المرحلة و ال سیما في ظل الظروف و المعاناة  تلكو معوقات معینة لآلثار السلبیة الناتجة عنهما من ناحیة 
التي یعیشها أطفالنا في ظل االحتالل و بالتالي فإن لهم حاجة ماسـة لمزیـد مـن التلطـف و الرفـق ال الشـدة و 

  . الصرامة
  ) ١٣(الجدول 

مجموع االستجابات والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي والترتیب لكل بعد من أبعاد 
  )٥٣٢= ن(االستبانة 

عدد الف رات األبعاد  الترتیب الوزن النسبي االنحراف المعیاري المتوسط مجموع االستجابات 
واجبات األبوین : المجال األول

الهمالتربویة تجاه أطف  
٢٣ 28508 53.586 9.091 77.662 1 

أسالیب األبوین : المجال الثاني
 في تربیة أطفالهم

٢٠ 22915 43.073 5.748 71.789 2 

  74.930 13.387 96.660 51423 ٤٣ المجموع

ــح مــن الجــدول الســابق أن المجــال   احتــل المرتبــة األولــى بــوزن نســبي قــدره " األول  "یتض
  %).71.789(احتل المرتبة الثانیة بوزن نسبي قدره " الثاني " جال ، تلى ذلك الم%)77.662(

األســرة الفلســطینیة فـي مجــال الواجبـات أفضــل مــن أدوارهـا  فــي مجــال  ءمـن الطبیعــي أن یكـون أدا
األســالیب ، وذلـــك أن الواجبــات مـــن الســهل إدراكهـــا و اإللمــام بهـــا مــن قبـــل اآلبــاء ، فـــي حــین أن األســـالیب 

لدیـه ثقافـة تربویـة خاصـة ناتجـة عـن إطـالع مسـتمر فـي مجـال تربیـة األبنـاء  تبهـا إال مـن كانـالتربویة ال یلـم 
الحیـاة التـي یواجههـا ضغوطات المزاجیة و النفسیة و كما أن التزام األبوین بأسالیب التربیة اإلیجابیة یتأثر بالناحیة 

     .ومن ثم یصبح االلتزام بها لیس سهالً  اآلباء
  :من أسئلة الدراسة الثالث السؤال عناإلجابة 

األسرة الفلسـطینیة فـي تربیـة الطفـل فـي ضـوء  یختلف تقییم أفراد العینة ألداء هل "على نص السؤال 
  ؟)ذكور ، إناث(لمتغیر الجنس بعًا السنة النبویة ت

  "  T. test"هذا السؤال قام الباحثان باستخدام أسلوب  عنولإلجابة 
  ) ١٤( جدول 



    

  ٣٣

الستبانة تقویم دور االسرة الفلسطینیة في تربیة الطفل في " ت"افات المعیاریة وقیمة المتوسطات واالنحر 
  )ذكور ، إناث(ضوء السنة النبویة تعزى لمتغیر الجنس 

العدد الجنس األبعاد "ت"قیمة  االنحراف المعیاري المتوسط   مستوى الداللة 

 المجال األول
ذكر  234 51.987 9.418 

3.637 
  ٠.٠١دالة عند 
 8.636 54.842 298 أنثى 

  المجال الثاني
ذكر  234 42.308 5.652 

2.739 
  ٠.٠١دالة عند 
 5.760 43.674 298 أنثى 

  الدرجة الكلیة
ذكر  234 94.295 14.011 

3.652 
  ٠.٠١دالة عند 
 12.592 98.517 298 أنثى 

  ١.٩٦= ) ٠.٠٥(وعند مستوى داللة ) ٥٣٠(الجدولیة عند درجة حریة " ت"قیمة 
  ٢.٥٨) = ٠.٠١(وعند مستوى داللة ) ٥٣٠(الجدولیة عند درجة حریة " ت"قیمة 

دول  الجدولیــة فـي جمیــع األبعــاد " ت"المحســوبة أكبــر مـن قیمــة " ت"أن قیمـة ) ١٤(یتضـح مــن الجــ
متغیر وفي الدرجة الكلیة الستبانة تقویم دور األسرة الفلسطینیة في تربیة الطفل في ضوء السنة النبویة تعزى ل

األبعاد والدرجة الكلیـة تعـزى  تلكیدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة في  مما، )ذكور ، إناث(الجنس 
ٍ مـن  تلـكتختلـف و ،  اإلنـاثلصـالح لمتغیر الجـنس ولقـد كانـت الفـروق  النتیجـة عمـا توصـلت إلیـه دراسـة كـل

لألسـرة تعـزى لألبنـاء الـذكور ، ودراسـة إذ أثبتت وجود فروق دالـة إحصـائیًا فـي الـدور التربـوي ) ٢٠٠٣علي،(
ــدوني، ( ــتیتة و عب اء نحــو ) ١٩٩٧اس ــ ــي اتجاهــات األبن ــر الجــنس ف ــزى لمتغی ــود فــروق تع ــین عــدم وج حیــث تب

ویمكــن تفســیر ذلــك فــي كـــون اإلســالم أكــد علــى مزیــد مــن االعتنــاء و التلطـــف . أنمــاط التنشــئة االجتماعیــة 
: عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال " لم بذلك حیث جاء باإلناث حیث أوصى الرسول صلى اهللا علیه وس

 "أنجشـة سـوكا بـالقواریر ویحـك یـا:أتى النبي صلى اهللا علیه وسلم علـى بعـض نسـائه و معهـن أم سـلیم فقـال
ــات ) .٧٣: ٤ت،ج.البخــاري،ب( ــة بالبن ــن العنای د م ــ ــى مزی د عل ــ ام تؤك ــ ــكل ع ــي بش ــع العرب ــة المجتم ــا أن ثقاف كم

 الـذكورأن یجلـب المتاعـب لألسـرة فـي حـین ممـا حراف و االنزالق إلى ما ال تحمد عقباه خوفًا علیهن من االن
  . في المجتمع فإن ردة الفعل تكون أقل عندما ینحرفون 

  :من أسئلة الدراسة الرابعالسؤال  عناإلجابة 
ضـوء السـنة األسرة الفلسطینیة في تربیة الطفل فـي یختلف تقییم أفراد العینة ألداء هل "على نص السؤال

  "؟)رابعاألول ، ال(لمتغیر المستوى الدراسي بعًا النبویة ت
  "  T. test"هذا السؤال قام الباحثان باستخدام أسلوب  عنولإلجابة 

  ) ١٥( جدول 
الستبانة تقویم دور األسرة الفلسطینیة في تربیة الطفل في ضوء السنة " ت"المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیمة 
  )األول ، الرابع(تعزى لمتغیر المستوى الدراسي النبویة 

 مستوى الداللة "ت"قیمة  االنحراف المعیاري المتوسط العدد الحالة االجتماعیة األبعاد



    

  ٣٤

 األول
 

 8.638 55.028 246 المستوى األول
3.427 

دالة عند 
 9.301 52.346 286 المستوى الثاني ٠.٠١

 الرابع
 

 5.760 43.622 246 األولالمستوى 
2.048 

دالة عند 
 5.706 42.601 286 المستوى الثاني ٠.٠١

  الدرجة الكلیة
 12.970 98.650 246 المستوى األول

3.209 
دالة عند 

 13.526 94.948 286 المستوى الثاني ٠.٠١
  ١.٩٦) = ٠.٠٥(وعند مستوى داللة ) ٥٣٠(الجدولیة عند درجة حریة " ت"قیمة 
  ٢.٥٨) = ٠.٠١(وعند مستوى داللة ) ٥٣٠(درجة حریة  الجدولیة عند" ت"قیمة 

دول  الجدولیــة فـي جمیــع األبعــاد " ت"المحســوبة أكبــر مـن قیمــة " ت"أن قیمـة ) ١٥(یتضـح مــن الجــ
وفي الدرجة الكلیة الستبانة تقویم دور األسرة الفلسطینیة في تربیة الطفل في ضوء السنة النبویة تعزى لمتغیر 

األبعـاد والدرجـة  تلـك، وهذا یدل علـى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة فـي )الرابع، األول(المستوى الدراسي 
  .الكلیة تعزى لمتغیر المستوى الدراسي ولقد كانت الفروق لصالح المستوى األول

م تقـویأن طلبة المستوى الرابع أكثر إلمامـًا بالمعـاییر التربویـة التـي یمكـن مـن خاللهـا  إلى و یمكن إرجاع ذلك
فـي .ن التفاني في أداء دورهم التربـوي، و بالتالي فإنهم یطالبون األسرة مزیدًا مألسرة في المجال التربويأ اء ا

  .قل جرأة في مجال توجیه النقد لهمحین یكون طلبة المستوى األول أكثر تعاطفًا مع اآلباء و أ
  :من أسئلة الدراسة الخامس السؤال عناإلجابة 

األسرة الفلسطینیة في تربیة الطفل في یم أفراد العینة ألداء  یختلف تقیهل "على نص السؤال 
  "لمتغیر التخصص؟بعًا ضوء السنة النبویة ت

  one way ANOVA ياألحادوللتحقق من صحة هذا السؤال قام الباحثان باستخدام أسلوب تحلیل التباین 
  ) ١٦( جدول 

ا الستبانة تقویم دور األسرة الفلسطینیة ومستوى داللته" ف" مجموع المربعات ومتوسط المربعات وقیمة 
  في تربیة الطفل في ضوء السنة النبویة تعزى لمتغیر التخصص

 مستوى الداللة "ف“قیمة  متوسط المربعات درجات الحریة مجموع المربعات مصدر التباین األبعاد

المجال 
 األول

 128.503 2 257.007 بین المجموعات
1.558 

غیر دالة 
 إحصائیا

المجموعات داخل  43630.016 529 82.476 
  531 43887.023 المجموع

المجال 
  الثاني

 6.918 2 13.836 بین المجموعات
0.209 

غیر دالة 
 إحصائیا

 33.139 529 17530.305 داخل المجموعات
  531 17544.141 المجموع
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الدرجة 
  الكلیة

 131.896 2 263.792 بین المجموعات
0.735 

 غیر دالة
 إحصائیا

 179.402 529 94903.627 داخل المجموعات
  531 95167.419 المجموع

  ٣.٠٢) = ٠.٠٥(وعند مستوى داللة ) ٥٣١، ٢(الجدولیة عند درجات حریة " ف"قیمة 
  ٤.٦٦) = ٠.٠١(وعند مستوى داللة ) 531، 2(الجدولیة عند درجات حریة " ف"قیمة 

الجدولیـة فـي جمیـع " ف" المحسـوبة أقـل مـن قیمـة " ف"یتضح من الجدول السابق أن قیمـة 
  . األبعاد تعزى لمتغیر التخصص تلكالمجاالت ، أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في 

و یمكـن إرجـاع ذلـك إلــى أن طبیعـة البـرامج التعلیمیــة بالجامعـة اإلسـالمیة ، والتــي تقـدم تقـدم ثقافــة 
مفـاهیم مشـتركة حـول  معـاییر  ربویة لكافـة الطلبـة ممـا یشـكل لـدیهمإسالمیة شاملة تتضمن جوانب شرعیة و ت

أهمیـة األســرة فــي المجتمــع ووظائفهـا فــي تربیــة الطفــل و مـن ثــم لــم تبــرز فـروق دالــة إحصــائیًا فــي اســتجابات 
  . عینة الدراسة رغم اختالف تخصصاتهم 

  :من أسئلة الدراسة السادسالسؤال  عناإلجابة 
األسـرة الفلسـطینیة فـي تربیـة الطفـل فـي ف تقیـیم أفـراد العینـة ألداء  یختلـهـل "نص السؤال على 

  "لمتغیر عدد االطفال؟بعًا ضوء السنة النبویة ت
  one way ANOVAوللتحقق من صحة هذا السؤال قام الباحثان باستخدام أسلوب تحلیل التباین األحادي 

  ) ١٧( جدول 
توى داللتها الستبانة تقویم دور األسرة الفلسطینیة ومس" ف" مجموع المربعات ومتوسط المربعات وقیمة 

  في تربیة الطفل في ضوء السنة النبویة تعزى لمتغیر عدد االطفال
 مستوى الداللة "ف"قیمة متوسط المربعات درجات الحریة مجموع المربعات مصدر التباین األبعاد

المجال 
 األول

 183.143 2 366.286 بین المجموعات

2.226 
غیر دالة 

 إحصائیا
 82.270 529 43520.737 داخل المجموعات

  531 43887.023 المجموع

المجال 
  الثاني

 13.579 2 27.157 بین المجموعات

0.410 
غیر دالة 

 إحصائیا
 33.113 529 17516.984 داخل المجموعات

  531 17544.141 المجموع

الدرجة 
  الكلیة

 99.686 2 199.372 بین المجموعات
0.555 

غیر دالة 
 إحصائیا

 179.524 529 94968.047 داخل المجموعات
  531 95167.419 المجموع

  ٣.٠٢) = ٠.٠٥(وعند مستوى داللة ) ٥٣١، ٢(الجدولیة عند درجات حریة " ف"قیمة 
  ٤.٦٦) = ٠.٠١(وعند مستوى داللة ) 531، 2(الجدولیة عند درجات حریة " ف"قیمة 
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ــــ ــــدول الس ــــة یتضــــح مــــن الج ــــة " ف"ابق أن قیم ــــوبة أقــــل مــــن قیم ــــع " ف" المحس ــــي جمی ــــة ف الجدولی
 تلكوتتفق  الاألبعاد تعزى لمتغیر عدد األطف تلكالمجاالت ، أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في 

وكــذلك . إذ أثبتـت أن حجــم األسـرة الفلســطینیة ال یـؤثر علــى دورهـا التربــوي )٢٠٠١علــي،(النتیجـة مــع دراسـة 
حیث لم توجـد فـروق دالـة إحصـائیًا تعـزى لمتغیـر حجـم األسـرة مـع )١٩٩٧استیتة و عبدوني ،(مع دراسة تتفق

ــة ــه  مقیــاس التنشــئة الوالدی ــا توصــلت إلی ــرة بخــالف م ــرًا بحجــم األس ــوي ال یتــأثر كثی ــد أن الــدور الترب ذا یؤك و هــ
إلـى تمكـین الوالـدین مـن دورهمـا  فقد لوحظ أنه كلما قلَ عدد األبناء في األسرة أدى ذلك) ١٩٩٢كامل،(دراسة

  .التربوي و یقلل من حدة توتر األسرة وازدحام الحجرات وتوفیر مستلزماتهم 
ــن إرجــاع  ــاء علــى تربیــة األبنــاء و  تلــكویمك ــا حــث اإلســالم اآلب ــة إلــى عــاملین اثنــین؛ أولهم النتیج

ـوا قُـوا (و التفـریط  اإلهمالمن عواقب  تحذیره ُن َ ینَ آم ـا الَّـذِ َ َأیُّه َ ُة ی َ ـار جَ حِ اْل َ ُ و ـا النَّـاس هَ ُقودُ َ ـارًا و ْ َن م ـیُك لِ َأهْ َ ْ و م ـُك َ ُفس َأنْ
ونَ  ُ ر َ م ـؤْ ـا یُ َ ـونَ م ُل َ ع ْف َ ی َ ْ و م هُ َ ـر َ ـا َأم َ ـونَ اللَّـهَ م صُ ْ ع َ ادٌ ال ی ـدَ ـالٌظ شِ ـٌة غِ كَ الئِ َ ا م َ ه ْ ی َل وجـاء فـي حدیثـه . )٦:التحـریم) (عَ

وبنـًا علیـه ) .١٤٥٩ص: ٣ت،ج.مسـلم،ب( "أال كلكم راعٍ و كلكـم مسـئول عـن رعیتـه "صلى اهللا علیه وسلم 
 ً كبیرًا فالنتیجة واحدة و أما  أكان عددهم قلیًال أمیتحمل اآلباء المسئولیة عن أي تقصیر في تربي األبناء سواء

ــین  ــي المجتمعــات اإلســالمیة فهــي متماســكة و مترابطــة و العالقــة ب العامــل الثــاني فیرجــع إلــى طبیعــة األســرة ف
كمـا أن اآلبـاء یقضـون أوقاتـًا مـع أبنـائهم فـي البیـت ممـا یعطـي فرصـة أكبـر لممارســة مـة اآلبـاء و األبنـاء حمی

   . دورهم التربوي تجاه األبناء
  :التوصیات 

ً على ما جاءت به الدراسة من نتائج یوصي الباحثان بما یلي    :بناء
ــدیم بــرامج إرشــادیة لألســرة الفلســطینیة  .١ ــى زیــادة الثقافــة التتق مســاعدتها فــي ربویة و ـــــتعمــل عل

مهـارة األبـوین فـي مواجهـة معتـرك الحیـاة و أحـداثها  النشء مـعأسالیب تربیة االرتقاء بمستوى 
 .و  التخفیف عنهما

لریاضیة وبیان فوائـدها المتنوعـة ضرورة اهتمام األسرة الفلسطینیة بتوجیه األبناء نحو ممارسة ا .٢
 . توفیر األلعاب المناسبة لكال الجنسینمع 

ــــاء حــــث األطفــــال  .٣ ــــك اجتهــــاد اآلب ــــحى ویلــــزم ذل ــــدث باللغــــة العربیــــة الفص ــــغار علــــى التح الص
ا یقتدون به كيوالمعلمین في ذلك  ً  . یقدموا لهم أنموذج

ــة و  مــن خــالل مســاندة المؤسســات التربویــة األخــرى لألســرة الفلســطینیة التربــوي دورالــ تطــویر .٤ كالروض
 .على تعزیز دورها مل جمیعهاتعبحیث  _إن وجد _ المسجد واإلعالم والنادي المدرسة و 

 منهجیـة  خاصـة بـه مـن خـالل إقامـة نـوادي و مؤسسـات ال زیادة االهتمـام بالطفـل الفلسـطیني .٥
 .تثقیفه وتنمیة مواهبه وصقل قدراته :تعمل على
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  ائمة المراجع ق
 القرآن الكریم: وًال 

 .ت، دار الفكر ، بیرو  مسند اإلمام أحمد بن حنبل) : ١٩٧٨(ابن حنبل،أحمد .١

محمـد فـؤاد عبـد (، تحقیـق ١، جسـنن ابـن ماجـة): ت.ب(ابن ماجه ، محمد یزیـد القزوینـي  .٢
 .، دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة)، )الباقي

ــتاني  .٣ ــام الحــافظ األزدي السجس ــو داود، اإلم ــة و ضــبط  ســنن أبــي داود): ت.ب(أب ، مراجع
 .،دار الفكر ) محمد محي الدین عبد الحمید(

تربیة األوالد و اآلباء في اإلسـالم ،حقـوق األبنـاء علـى اآلبـاء  ) :١٩٩٢(أحمد ، المبـرك  .٤
 .دار قتیبة للطباعة و النشر و التوزیع بیروت ، و مضامینها التربویة في اإلسالم

اتجاهات األبناء نحو أنماط تنشـئة اآلبـاء و ):"١٩٩٧(استیتة ،دالل ملحس و عبدوني ،كامل .٥
ـــتو  ـــرات الجـــنس و المس ـــا بمتغی ـــة بعمـــان عالقته ـــرة بالمرحلـــة الثانوی ـــل األس ى التعلیمـــي و دخ

 . ١٠٠-٨٣،ص١،العدد٢٤،المجلددراسات العلوم التربویة ".الكبرى األولى 
   .، دار الفكر ، القاهرةحلیة األولیاء و طبقات األصفیاء) :ت.ب(األصفهاني، الحافظ أبي النعیم  .٦

ــماعیل  .٧ ــد إس ــاري، محم ــب  األدب المفــرد ،): ١٩٨٧(البخ ــدیم ترتی ــوت(و تق ــال الح ــالم )كم ،ع
 .الكتب ،بیروت 

، دار )مصـطفى البغـا( ، تحقیـق ٣ط صـحیح البخـاري،): ١٩٨٧(البخاري، محمد إسماعیل  .٨
 .ابن كثیر، الیمامة

دراسة لآلراء التربویة النظریة لآلباء و نمط التعامـل مـع األبنـاء " :بعنوان) ١٩٩٠(بدر العمر .٩
 .٥٠-١٧،ص٢٨، المجلدویةدراسات ترب،"و انعكاس ذلك على سلوكهم

ــین  .١٠ ــد بــن الحس ــقشــعب اإلیمــان): ١٩٨٩(البیهقــي، أحم ــول( ، تحقی ــعید زغل ، دار )محمــد الس
 الكتب العلمیة، بیروت

إبـراهیم عطـوة (، تحقیـق سنن الترمـذي): ت.ب(الترمذي، عیسى محمد بن عیسى بن سـورة  .١١
 .، دار إحیاء التراث العربي، بیروت)عوض

 ) ٢٠٠٠(زة للصحة النفسیة ، التقریر السنوي لبرنامج غ .١٢

 .،مكتبة غریب،القاهرة التربیة و مشكالت المجتمع): ١٩٧٧(الجیار، سید إبراهیم  .١٣
 القاهرة ،دار الحدیث،  مختار الصحاح):ت.ب(الرازي،اإلمام محمد بن أبي بكر عبد القادر  .١٤

كتـب ، الم "السنة النبویة و مكانتهـا فـي التشـریع اإلسـالمي") :ت.ب(السباعي ،مصطفى  .١٥
 .اإلسالمي ،دمشق
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،مجلة كلیـة الدراسـات "األسرة و دورها في تدعیم القیم الدینیة") : ١٩٨٩(سلیم،سلوى علي .١٦
 ٨٦-٦٠،ص٧العدداإلنسانیة ،

 الجامع الصغیر في أحادیث البشـیر النـذیر): ١٩٨١(،عبد الرحمن بن أبي كثیر  السیوطي .١٧
 ، دار الفكر للطباعة و النشر ، بیروت

 .، دار العلم للمالیین ، بیروت علم النفس التربوي: )١٩٨٢(عاقل ،فاخر .١٨

كشف الخفاء و مزیل اإللباس عما اشتهر فـي "): ت.ب(العجلوني،اسماعیل حسین محمد  .١٩
 .، دار التراث ، القاهرة "األحادیث على ألسنة الناس

 .،دار الجیل ،بیروت اإلصابة في تمییز الصحابة):١٩٩٢(العسقالني، أحمد بن علي .٢٠
الدور التربوي لألسرة في ضوء المعـاییر اإلسـالمیة ومـدى تمثلـه فـي األسـرة ):٢٠٠٣(ةعلي ،عزیـز  .٢١

ـــة رســـالة ماجســـتیر. الفلســـطینیة مـــن وجهـــة نظـــر أبنائهـــا ـــة، الجامع ـــول التربی ـــم أص ـــة لقس ، مقدم
 .اإلسالمیة، غزة

ــت .٢٢ د ثاب ــ ــي الدین،محم ــة ") ١٩٨٧(عل ــبعض أنمــاط التربی ــه ب ــدوره االجتمــاعي و عالقت ــرد ل إدراك الف
 ٢٥٥-١٨٨،ص٩،العدد٢، المجلد مجلة كلیة التربیة بالمنصورة ،"ألسریةا

 ، دار الشروق، القاهرة    ١٧،ط في ظالل القرآن): ١٩٩٢(قطب، سید  .٢٣

 .   ، دار الشروق، القاهرة في ظالل القرآن): ١٩٨٠(قطب، سید  .٢٤

بمخاوف  االتجاهات الوالدیة في التنشئة االجتماعیة و عالقتها ) :٢٠٠٠(الكتاني ،فاطمة .٢٥
 رام اهللا ،دار الشروق للنشر و التوزیعالذات لدى األطفال ،

رئاسـة المحـاكم مشكالت الشباب الحلول المطروحـة والحـل اإلسـالمي ،): ١٩٨٥(محجوب، عباس  .٢٦
 .الشرعیة، الدوحة

، دار )محمد فؤاد عبد الباقي(، تحقیق صحیح مسلم): ت.ب( مسلم بن الحجاج مسلم ، أبي الحسن .٢٧
 .، بیروتةالعربی الكتبإحیاء 

 .،دار الفكرو شرح الجامع الصغیر فیض القدیر): ١٩٧٢(مناوي، الحافظ ال .٢٨
التحـــوالت االجتماعیـــة و انعكاســـاتها علــى دور األســـرة فـــي عملیـــة ):" ٢٠٠٢(مهدي،ناصــر  .٢٩

 جامعة عین شمس،قسم االجتماع رسالة دكتوراه ، ."التنشئة االجتماعیة

    .، دار العلم ،دمشق بیة إسالمیة حرةنحو تر ) :١٩٩١(محمد الحسني الندوي، .٣٠

ــان .٣١ ــدین البره ــدي،عالء ال ــي ســنن األ ): ١٩٧٩(الهن ــز العمــال ف ــوال و األكن ــالق ــق  فع ، تحقی
   .مؤسسة الرسالة ،بیروت) بكري حیاني(


