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 لمقدمةا

 وحده إله إال هللا أالشهد أو ،والذي بيده المحيا والممات هلل الذي بنعمته تتم الصالحات،الحمد 

ائه لققدير، شهادة حق تشفع لنا عند ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 

هادي عبده ورسوله، ال اسليم، وأشهد أن محمد  ى هللا بقلب تأال من إال ينفع مالٌ وال بنون يوَم 

 :ضل الصالة وأتم التسليم، أما بعدالبشير والنور المستنير عليه أف

 لخالقةا انتشار الفوضى اإلسالمية في وقتنا الحاضربأمتنا الباليا التي حلت  أخطرمن إن 

ضرب األمة اإلسالمية في أعز ما لديها  ، والتي تهدف إلىاعداء االسالمالتي غرسها 

نسانية من كرامتها التي وهبها هللا مسخ اإلو أخالقها يميزهاما  خيرشبابها والقضاء على 

 للبشر

" :قال تعالي                              

              "(07 )اإلسراء 

ليس لهدف يتحقق إال  عنها الحياء   عَ ز  ن  وتلهث وراء شعارات براقة تجري وجعل األمم 

نواهي العن  وانتهىوامره، ألة مقارنة بما أعده هللا لمن اتبع متناهية الضآ الحصول على لذة

، وهذه الفتن الدنيا واآلخرة يبنعيم وهو الفوز المصدوق التي أخبرنا بها الصادق

هم يوز نسشياطين من اإل هاوراء يقف فوضى التي حلت في هذا العصر،والضالالت وال

لفضيلة ل أعداء  ، فاحتذوا حذوه ونّصبوا أنفسهم  أعلى اتخذوا إبليس مثال  شياطين من الجن، 

من تطور في وسائل االتصاالت والتقنية  المعمورةحل على ما ، واستغلوا ةالحميدواألخالق 

وها لتحقيق راالبتعاد، ألنها تمس حاجاته اليومية، فسخ   وعنها أالتي ال يستطيع الفرد التخلي 

حالمهم توجيهه بما يرونه يخدم مصالحهم وأأهدافهم الوضيعة من أجل سيادة العالم و

 .المسمومة

قنوات المباشر من خالل ال لفضائياربهم البث آلتحقيق م مطية   ستخدمتالتي ا ومن الوسائل

ألجيال امن تأثير مباشر على ها للما  (نترنتوالشبكة العنكبوتية العالمية )اإل، التلفازية

 لعربيةسالمية وايتهم اإلو  ير ثقافتهم وه  يتغيهدد بما في سلوكياتهم وعلى أفكارهم  القادمة

ا غير  ،ويةفاقد اله   جيل منفصم الشخصية،نمو ، والذي يؤدي في نهاية األمر إلى تدريجّي 
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ا عن  ،غير قادر على إبداع متطلباته الدنيوية، يةدينال بالتعاليم ملم    وآدابه، لغته،مبتعد 

 .اإليمانية الصبغة اإلسالميةذات  خالقياتهأو

ا التصدي لهذ مسؤوليةعوا على عاتقهم أصبح من الواجب على الغيورين أن يض م  ومن ثَ 

 مة المحمدية وتدمير مكتسباتهاعلى األالقضاء  باطنهاخبيثة  يضمر نيةالهدام والذي  المد

 ،اإلسالمية عزتهامهابتها وب ْغَيَة إهدار  خالقها، أ جميل محو، وها الدينيةض ثوابتيقوتو

بذلك ح فتصبعتمد على نفسها، رقيقة تستجدي مخلفات ما تلقيه األمم، وال ت ةجعلها أملي

ابة هذا كتأقدمت على ، ولهذا ة دنيويةقوم لها قائمال تحينها وينقضون عليها سهلة  ةفريس

تساهم  ةيجعله لبنأن ا لوجهه الكريم، وخالص   عمال  يكون أن و ،سأل هللا أن ينفع بهأو  ،العمل

لحنيف لدين اا نشرلنوط بها الم، لتقوم بدورها من سباتها األمة اإلسالمية المباركةإفاقة في 

 .(صلى هللا عليه وسلم)الفاضلة وفقا لمنهج رسول هللا الحميدة خالق واأل

وغرس األخالق والقيم  ،دور حول تربية الجيل الجديدالذي يكانت فكرة هذا العمل من هنا و

كون ي في نفوس األبناء مع وجود البث المفتوح بكل أطيافه، وكيفية استيعابه بحيثالحميدة 

لهذه المتغيرات المفروضة  اومستوعب   االبناء العقدي والفكري والجسدي للنشء متين  

وسائل البث المفتوح، والتعريف إلقاء الضوء على يستوجب . وهذا عليهم والمؤثرة

، ألجيالفي نفوس ا النبيلة والقيم الكريمة باألخالقيات الحميدة المطلوبة لغرس الفضائل

 وتحويلها إلى رذائل في الفضائلوآثارها أخطار وسائل البث المفتوح والكشف عن 

ا على اآلباء ، وتوضيح االعتبارات التي مساوئو  مع همثناء تعاملأاألخذ بها كان لزام 

األبناء، وتعزيز دور اآلباء في غرس القيم والفضائل لدى األبناء، وتسليط الضوء على 

عاملهم اآلباء في االعتبار عند تيضعها أن يجب التي التربوية  اإلرشاداتو بعض التنبيهات

 مع األبناء. 

 (محمد)على نبينا وبارك وصلى هللا وسلم  ،حمد هلل رب العالمينخر دعوانا أن الآو هذا

    .صحبه أجمعينعلى آله وو

 المؤلف                                                                                                                                                           

 دكتور/ محمد بن سعيد آل ثابتال                                                             
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 وسائل البث المباشر

ن إوء، والمسموع، والمرئي. وحيث منها المقرف ،وقتنا الحاضر فيتعددت وسائل البث 

مدنا باإليجاب أو السلب فقد عكانت سواء  كثيرةر وسائل البث المرئية على المتابعين اثآ

 إلى التركيز على وسائل البث المرئي. 

أجهزة  جهزة التلفاز، ومنهابال، فمنها أباختالف أجهزة االستقوسائل البث المرئي تختلف إن 

 رسال ومن ثم عرضجات الراديو المرسلة من أجهزة اإلالحاسوب. فأجهزة التلفاز تلتقط مو

ت أما أجهزة الحاسوب فتقوم من خالل وسائل االتصاالتلك الموجات إلى برامج مختلفة، 

 العالمية والتفاعل معها. العنكبوتيةشبكة الباستعراض ما يدور على 

عليه، وآلية عملها، طرأ  وسوف نتطرق إلى وسائل البث المباشر، والتطور الذي

القسم األول ما يتعلق بالبث المباشر عبر  إلى قسمين: اصرها، ويمكننا تقسيم البثوعن

 .تيةالشبكة العنكبوق بالبث المباشر عبر ما يتعل ، والقسم الثانيالتلفازيةالقنوات 

 التلفازيةالبث المباشر عبر القنوات  1-1

لفضائي، اموجات الراديو سواء لإلرسال األرضي أو عبر التلفازية إلى القنوات يتم البث 

 ةدتختلف إمكانيات البث من حيث التقنية والجو بعدة مراحلالتلفازية القنوات  رتوقد م

ويمكننا في األقسام التالية توضيح طرق البث المباشر عبر القنوات  .في كل مرحلة

 عليه.       الذي طرأومدى التطور التلفازية 

 الكابل األرضيب تلفازالالبث المباشر عبر  1-2

 هوائياتحيث يتم استقبال البث بعبر الكابل نموذج لالتصال السلكي التلفازي البث إن 

 سالاألرضي لإلرالبث و .المشتركينعلى  بالكابالتثم يتم توزيعها  ومحطات صغيرة

ال يعيقه إال مدى الموجات، فموجات البث تنطلق من المحطة في خط مستقيم، التلفازي 

وى س هقيعوال يالستقبالها أن يكون الهوائي في خط النظر لمحطة اإلرسال، وتحتاج 

تعكس موجات البث وتمنع  ، حيثاألرضسطح ، أو الشاهقة الجبال وأ ،العاليةالمباني 

ات مئ د  عْ ا ألمكن استقبال اإلرسال على ب  ا تمام  ولو كان سطح األرض مستوي   ا،وصوله

 على سطح األرضالكيلومترات، ولكن ألن األرض كروية، فالموجات تنكسر وتنعكس 
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تضعف لبعدها عن محطة اإلرسال. والستقبال نقي للصورة البد من االقتراب قد  أنها إال

 عوائق في الطريق.أال يوجد  ةطيشرمن محطة اإلرسال 

  الرقمي األرضيالتلفاز  المباشر عبرالبث  1-3

الرقمي األرضي إحدى تقنيات البث الحديثة اآلخذة في االنتشار التلفازي يعد نظام البث 

الرقمي  تاز البثالعالم بشكل متسارع أكثر من أي وسيلة أخرى، ويم في كثير من بلدان

ة واحدة األرضي يمنحك قنا )السلك( الكابل بينماعلى توفير مساحة لست قنوات  ةدرقالب

ة ا أكثر نقاء  وجودة، باإلضافا، وصوت  فقط، والبث الرقمي يوفر لك صورة أكثر وضوح  

 من الخيارات.العديد إلى 

ا واألوسع الذي يعتبر النظام األكثر تطور   ( (DVB-Tالبث من خالل نظامويعمل هذا 

فازي التلا التي بدأت تحل محل اإلرسال هذا النظام من التقنيات الحديثة جّد  و .اانتشار  

صين المختالحالي بخدمات أكثر وجودة أعلى في الصوت والصورة، وتمكن هذه التقنية 

بواسطة  نيةالتق واإلذاعية والخدمات التفاعلية، كما تستقبل هذهالتلفازية من بث البرامج 

 وجهاز (TV aerial) األرضيبين هوائي االستقبال يوضع  STB)) صندوق صغير

التلفزيون العادي، وعن طريق هذه التقنية يمكن توسيع البث األرضي وتقوية اإلرسال، 

 وإضافة عدد كبير من الخدمات.

 الفضائيةالتلفازية البث المباشر عبر القنوات  1-4

 صناعية أدتأقمار الفضائية من خالل  التلفازيةالقنوات أن  بالضرورةمن المعلوم 

استقبال البث في البيوت مباشرة دون المرور على المحطة  انيةكإم إلىتقنيتها المتطورة 

 لكفي مدارات متوازية لسطح األرض بحيث إن صناعية القمار األوتتواجد  .األرضية

بسرعة  ساعة 42مدار يضمن أن القمر الصناعي يدور في مداره حول األرض مرة كل 

أن يوجه لذلك تحتاج نفس زمن دوران األرض حول نفسها، ألف كلم /ساعة وهو  11

بث الم يتإشارته ومن ثم ستقبل تمرة واحدة تجاه قمر البث لاألرضي طبق االستقبال 

 .الفضائي

 صر: اخمسة عن تكون منتالبث الفضائي أدوات استقبال 
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 ستوديوهات التي تصنع البرامج وتصورها وتعدها للبثمركز البرامج يمثل األ.  

  مركز إرسال البث للقمر الصناعي هو محور النظام ويستقبل البرامج في صورة

 الذي يدورموجات رقمية ضخمة يقوم بضغطها ثم يرسلها إلى القمر الصناعي 

 .في مداره حول األرض

 القمر الصناعي موجات البث من محطة اإلرسال األرضية ثم يعيد بثها  يستقبل

  أخرى لألرض. مرة  

 لهوائيات تم تصميمه هو عبارة عن نوع خاص من ا ()الدش طبق االستقبال

اإلشارات تختلف عما تستقبله الهوائيات األرضية من  اا معين  ليستقبل نوع  

 اوفي منتصفه قضيب يحمل رأس   ،، ويتكون من سطح شبه دائري مقعرالقديمة

يستقبل الموجات المجمعة والمرتدة من سطح الطبق، ويعمل الرأس  اإلكترونّي  

الموجات  نوالتخلص مفلترة وتنقية الموجات التي يتم استقبالها على اإللكتروني 

لى إ الموجات التلفازية التي ال تحمل البرامج التلفزيونية، ومن ثم يتم إرسال

 يمكنه وال فقط استقبال اإلرسال وهذا الطبق يمكنه، سيفر(جهاز االستقبال )الر

 .البث

 أساسية:له أربع وظائف  سيفر(جهاز االستقبال )الر 

o وإعادة تكوين البث المشفر فك شفرة اإلرسال. 

o  العادي من  التلفازتحويل الموجات الرقمية إلى موجات عادية ليتمكن

 .عرضها

o فصل القنوات المتصلة مع بعضها في نفس حزمة البث. 

o  التلفازومن ثم إرسال موجات القناة التي يستقبلها فقط إلى جهاز. 

 (اإلنترنت) الشبكة العنكبوتية العالمية المباشر عبرالبث  1-5

 باستخدامفيما بينها تتكامل شبكة عالمية من الروابط بين الحواسيب  (اإلنترنت)

سائل واكتساب المعلومات بوفيما بينهم تسمح للناس باالتصال والتواصل  (بروتوكوالت)

وقيود  ،والكلفة ،والمكان، بصرية وصوتية ونصية مكتوبة، وبصورة تتجاوز حدود الزمان

 الرقابة الحكومية. و ،المسافات
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 ،منصة إرسال ومنصة استقبال :منصتين بينإيصال رسالة رقمية  ن طريقع تتمآلية عملها 

، ويكون التمرير بين عدة منصات بين منصة اإلرسال ومنصة لكل منهما عنوان مميز

كما يمكن  ،ستأخذه الرسالة عبر الشبكة ا بالمسار الذي، بحيث ال يمكن التنبؤ مسبق  االستقبال

 ا وتصل في ترتيب غير ترتيبهاا مختلف  منها مسار   تقسم الرسالة إلى أجزاء يتخذ كل أن

  .ترتيب الرسالةتقوم بإعادة أن على المتلقية  المنصةاألصلي الذي يكون على 

 ولإلنترنت عدة تطبيقات يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

  البحثمحركات 

حث الطويل، عليه عناء البتوفر تفيد المستخدم والعنكبوتية هي برامج متخصصة في الشبكة 

 ع كثيرةبمواق وهي متصلة ،كلمات البحث لكي يتم البحث عنها حيث يقوم المستخدم بوضع

 .(جوجل)محرك البحث  أشهرهاومن  ،يتم استخراج المعلومات والبيانات المبحوث عنهاف

  اإللكترونيالبريد 

البريد اإللكتروني هو مصطلح يطلق على إرسال رسائل نصية إلكترونية بين مجموعات 

من المهم التفريق بين بريد وإلرسال الرسائل قبل ظهور اإلنترنت.  مشابهةفي طريقة 

كتروني قد اإلل (اإلنترنت)فبريد  ،اإلنترنت اإللكتروني وبين البريد اإللكتروني الداخلي

 وأجهزة أخرى خارج نطاق تحكم كلينتقل ويخزن في صورة غير مشفرة على شبكات 

وخالل فترة االنتقال من الممكن لمحتويات البريد أن ت قرأ وي عبث  ،من المرسل والمستقبل

 ةالبريد اإللكتروني الداخلي ال تغادر فيها البيانات شبكأما خارجية،  اتبها من خالل جه

 (والجي ميل) (الهوتميل( )لييماإل)مواقع  ها:ومن أشهر .االمرسل والمستقبل وهي أكثر أمن  

  االجتماعيةمواقع الوسائط 

يتم فيها تبادل األخبار االجتماعية بين أفراد المجتمع، وهي عبارة عن مواقع يشترك فيها 

 .(تويتر) و (الفيس بوك)، ومن أشهر المواقع المستخدمون لتبادل اآلراء واألفكار

  الويبمواقع 
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 مرتبطة مع بعضها البعض عن طريقوالمجموعة من الوثائق والمصادر المتصلة  بيالو

، والبرامج التي تقوم بإظهار (اإلنترنت) الشبكة العنكبوتية إطارضمن  روابط وعناوين

لى الدخول إبقوم ، حيث ت(إنترنت إكسبلورر) مثل (الويب)الوثائق تسمى متصفحات 

أخرى عن طريق الروابط إلى وتمكن المستخدم من التجول من صفحة  (بيالو)صفحات 

ور، الص بيانات بما فيهاالمزيج من على يمكن أن تحتوي  (بيالو)صفحة و والعناوين،

، والوسائط المتعددة بما في (الفيديوالمرئيات )والرسومات، والصوتيات، والنصوص، و

 ذلك األلعاب.

  والمؤتمراتاالجتماعات 

جتماعات والمؤتمرات من أن يشاهد ما يعرض في اال (اإلنترنت)يستطيع مستخدم شبكة 

 .عبر الشبكة بكل سهولةالصورة و الصوتخالل برامج نقل 

  لكترونيةالجامعة اإل 

كوسيلة لنشر المعرفة واالرتباط بالطلبة، وغالبا  (اإلنترنت)وهي مؤسسات جديدة تستخدم 

للنقاش  االتي تمكنها من سرعة التواصل وتفتح مجاال مباشرمنتديات الجامعة  ما تعتمد على

 .ساتذةوالحوار بين الطلبة واأل

 التسويق 

بعض الشركات الكبيرة ضخمت من أعمالها بأن ، فا واسعةسوق   (اإلنترنت) ت شبكةأصبح

بالتجارة  أخذت مميزات قلة تكلفة اإلعالن واإلتجار عبر اإلنترنت، والذي يعرف

 ةاألفراد، ونتيجوهي تعتبر أسرع طريقة لنشر المعلومات إلى عدد كبير من  اإللكترونية،

شخص يمكن لأنه  ، ومن أمثلة ذلكبعمل ثورة في عالم التسوق (اإلنترنت)شبكة  تلذلك قام

البريد العادي خالل  عبر اإلنترنت وسوف تصله عبر سطوانة مدمجةأ ما أن يطلب شراء

كة شب تقام اإذا تيسر ذلك. أيض   (اإلنترنت)، أو بإمكانه تنزيلها مباشرة عبر مدة محددة

لشخص  ابتسهيل عملية التسوق الشخصي والذي يتيح لشركة ما أن تسوق منتج   (اإلنترنت)

 .ط إعالنييمعين أو مجموعة معينة من األشخاص بطريقة أفضل من أي وس
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لق  نسان بشكل طبيعي وبدونوهو تصرف وسلوك يمارسه اإل شخصهو نعت ي نعت به  الخ 

على ه بأناإلنسان أ شير لهذا  امن حياته، فإن كان هذا السلوك طيب   اتكلف حتى أصبح جزء  

لق حسن وإن كان على ال لق سيئ.على بأنه ينعت عكس خ  نسان اإلوالسلوك الذي يمارسه  خ 

يعد ادات التمسك بالعبفخرين، ولهذا لتعبدي أو في مسار التعامل مع اآلقد يتمثل في مساره ا

 ف باعتبارها أخالقيات  المؤل  هذا اإلنسان، وسوف ندرجها في ق لدى الخل حسن من مظاهر

 .قسامأ ةقسمة إلى ثالثائل والقيم موهذه األخالقيات الحميدة المطلوبة لغرس الفض ،حميدة  

 أخالقيات مرتبطة بالعقيدة 1-2

عباد ند محاسبة الساس عاألتعد نها حيث إالدنيا الحياة  الحديث عن العقيدة من أهم األمور في

ى العقيدة لها أخالقيات يجب علو .صاحبها نجا هلل وحدهيوم القيامة فإن كانت سليمة خالصة 

ا في ذهنه وقبل أن نتحدث عن هذه األخالقيات يجب دائم  العبد االلتزام بها وجعلها حاضرة 

في مسألة النية، فالنية السليمة أساس أي عمل فإن كانت يدقق النظر على كل مسلم أن 

لثواب المرجو من هللا، ولهذا صادقة مخلصة في أداء العمل هلل فقد حاز صاحبها على ا

تلك  ، وقبل الحديث عنبالعقيدةاألخالقيات المرتبطة  تحقيقل شرط أساسالنية فإخالص 

 .وصدقها النيةإخالص  ألخالقيات سوف نسلط الضوء علىا

  وصدقها  النيةإخالص  2-1-1

اأن يكون من المعلوم أن شرط قبول العمل الصالح   عالىخالصة هلل ت هلل بنية صادقة مخلص 

 " :سبحانه وتعالىــ ال يتخللها رياء أو حب ظهور أو سمعة فقد قال هللا      

           " (5 البينة) 

  وقال سبحانه وتعالى 

 "                " (11  )الزمر 
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 " ما نوى امرئا األعمال بالنيات وإنما لكل " إنم (:صلى هللا عليه وسلم)وقال رسول هللا 

ق )متف" إن هللا ال ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم" :  وقوله

 عليه(.

ا وجه هللا خالصة لصادقة ال بوجود نية رتبطة بالعقيدة ال يمكن تحقيقها إاألخالقيات المف إذ 

عمل القلب نحو ال ميلوهي وشرط لقبول العمل متين الساس األركين والركن الفهي تعالى 

 جلب نفع أو دفع ضر.كالموافق لغرض صحيح 

 

 األخالقيات الحميدة المرتبطة بالعقيدة 2-1-2

 مكن أن نجملها في النقاط التاليةاألخالقيات الحميدة كثيرة ولكن ي 

 اإليمان باهلل تعالى 

وفاطرالسموات المخلوقات  خالق أنهو ـى ـتبارك وتعالــ  هللا العبد بوجوديؤمن وهو أن 

هو األول وليس ، ال إله إال هللا الغيب والشهادة ورب كل شيء ومليكهوهو عالم ، واألرض

قوله  يفهللا عن نفسه في كتابه المقدس شيء، وذلك بإخبار بعده وليس اآلخر وقبله شيء، 

"  :تعالى                                

                     "  الحديد(. ومن األدلة العقلية(

ية في حالخلق والتكوين، والتنشئة والتطوير لسائر الكائنات الأثناء وجود هذا النظام الدقيق 

د حثم تمر به أطوار عجيبة ال دخل أل في الرحم نطفةبيبدأ خلقه هذا الوجود فاإلنسان مثال  

ا  ا.سوّي   غير هللا فيها يخرج بعدها بشر 

 لكل شيءــ تعالى  ــ يمان بربوبية هللااإل 

ة له ال شريك معه وفقا لألدلة النقلي هللا وحده خالصة فالعبد يجب عليه أن يؤمن بربوبية

" :العقلية، فقد قال هللا تعالىو              "(11 وقال ،)الرعد
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 "تعالى في بيان ربوبيته وألوهيته                     

                     "  الدالئل)الدخان(، ومن 

أو زاحف أو سابح أو  ما من حيوان أو طائرفبالرزق، ــ سبحانه وتعالى ــ العقلية تفرده 

حشاء إال وهللا تعالى خالق رزقه وهاديه إلى معرفة الحصول عليه وكيفية ن في األيمستك

 تناوله واالنتفاع به.

  وصفاته هللااإليمان بأسماء 

 ينا أاليجب علولكن  القرآن الكريم منصوص عليها في  هلل سبحانه وتعالى أسماء وصفات

ثال له ل أو نمث   اشبهنتصور له أو  نتخيل له شكال   جب أن يفاإليمان بأسماء هللا وصفاته م 

 األدلةو شبيه أو تمثيل أو تحريف أو تعطيل،دون ت العزيز نؤمن بها كما وردت في كتابه

  " :النقلية على ذلك قوله تعالى                     

               " (187ومن أقوال الرسول عرافاأل ،) صلى هللا عليه(

" ال تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول : هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها  : وسلم( 

 )متفق عليه(.رجله فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط" 

 اإليمان بالمالئكة عليهم السالم 

أشرف خلقه، وعباد مكرمون من عباده، خلقهم وأنهم خلق من بوجود المالئكة يؤمن المسلم 

ن صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، وقد وكلهم نسان ممن نور كما خلق اإل

لون الموك موالكاتبون ألعمالهم، ومنه ،بوظائف فهم قائمون بها، فمنهم الحفظة على العباد

ترون، ال يف راومنهم المسبحون الليل والنه ،بالجنة ونعيمها، ومنهم الموكلون بالنار وعذابها

ومنهم  ،وإسرافيل ،وميكائيل ،كجبريل :المالئكة المقربوننه تعالى فاضل بينهم فمنهم وأ

 " :دون ذلك. ومن األدلة النقلية قوله تعالى                  
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             " (187وقول رسول هللا النساء .) صلى هللا عليه(

 عالم   رض  واأل السموات   وإسرافيل فاطر   جبريل وميكائيل " اللهم رب   :عند دعائهوسلم( 

يه من ف ف  ل  ت  ني لما اخ  ك فيما كانوا فيه يختلفون اهد  بين عباد   أنت تحكم   والشهادة   الغيب  

 الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراٍط مستقيم"

 اإليمان بكتب هللا تعالى 

لغوا ليبإليهم يؤمن المسلم بجميع ما أنزل هللا من الكتب على رسله، وأنها كالم هللا أوحاه 

ن الكريم المنزل على القرآ : هي الكتب األربعة شرعه ودينه، وأن أعظم هذه الكتب عنه

، ( سالمعليه ال)، والتوراة المنزلة على نبي هللا موسى )صلى هللا عليه وسلم(  محمد نبينا 

رسوله   ونجيل المنزل على عبد هللاواإل ،( عليه السالم) داود نبي هللا  بور المنزل علىوالز

ن الكريم أعظم هذه الكتب والناسخ لجميع شرائعها وأحكامها القرآ نوأ، (عليه السالم) عيسى

 " :ــ  تعالىــ وذلك لقول هللا                        

                 " (187 وقول رسول هللا النساء ،) صلى هللا(

أنزل  وما لينابالذي أنزل إ مناأهل الكتاب وال تكذبوهم وقولوا آ " ال تصدقوا :عليه وسلم(  

 )البخاري( مسلمون" لهكم واحد ونحن لهوإلهنا وإ ليكمإ

  (عليهم السالم)اإليمان بالرسل 

قد اصطفى من الناس رسال وأوصى إليهم بشرعه وعهد ــ تعالى ــ يؤمن المسلم بأن هللا 

رسلهم بالبينات وأيدهم بالمعجزات، وأ ،طع حجة الناس عليه يوم القيامةإليهم بإبالغه لق

 ،ونويمرض ،ويشربون ،فيأكلون عراض البشريةنهم بشر يجري عليهم الكثير من األوأ

لى عــ تعالى ــ فهم أكمل خلق هللا  ويحيون ،ويموتون ،ذكرونتوي ،وينسون ،ويصحون

إيمان عبد إال باإليمان بهم جميعا وذلك لقوله  يكملطالق وأفضلهم بال استثناء، وأنه ال اإل

 " :سبحانه وتعالى                      "(187 
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عن نفسه وعن إخوانه من األنبياء )صلى هللا عليه وسلم(  ر رسول هللا (، وقد أخبالنحل

)رواه  عور الكذاب"األ الال أنذر قومه إبعث هللا من نبي إ " ما :والمرسلين في قوله

 البخاري(

 خراإليمان باليوم اآل 

بعث ر والذي يخ  تي بعدها اليوم اآلنهاية وهي فانية ال محالة ويأهذه الدنيا ليؤمن المسلم بأن 

هذه  يويحاسب فيه جميع الخلق على ما قدموا ف ،وينصب الصراط ،فيه الخالئق من القبور

رات وعالمات وتسمى بأشراط الساعة منها: ماإال بحدوث أ خرالدنيا. وال يأتي اليوم اآل

وخروج الدابة،  (عليه السالم)خروج المسيح الدجال، ويأجوج ومأجوج، ونزول عيسى 

عق، الفناء والص من اآليات، ثم ينفخ في الصور نفخةوطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك 

يمينه، فمنهم من يأخذ كتابه ب أخذ الكتب ثم نفخة البعث والنشور، والقيام لرب العالمين، ثم

م عظ، ويجري الحساب وينتهي الموقف األبه بشماله ويوضع الميزانومنهم من يأخذ كتا

ــ الى سبحانه وتعــ أهل النار في النار. وقد أخبر هللا خلود باستقرار أهل الجنة في الجنة و

" :بذلك في قوله                      "  ،)الرحمن(

" ال تقوم الساعة حتى يمر  عن ذلك بقوله:)صلى هللا عليه وسلم(  هللا وقد أخبر رسول

 )رواه البخاري(ليتني مكانه"  الرجل بقبر الرجل فيقول يا

 اإليمان بالقضاء والقدر 

تعالى عدل في قضائه وقدره،  هللا هللا وقدره وحكمته ومشيئته، وأن يؤمن المسلم بقضاء

ـ ـحكيم في تصرفه وتدبيره، وأن حكمته تابعة لمشيئته. وذلك لألدلة النقلية حيث قال هللا 

 ": تعالى         " (49 )سبحانه وتعالى ــ ، وفي قولهالقمر: "    
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   " ( 22)عن ذلك في قوله)صلى هللا عليه وسلم(  ، وقد أخبر رسوله الحديد:  "

 )حديث مسلم(. لما خلق له" سر  ي  م   عملوا فكل  ا

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآدابه اإليمان بوجوب 

ب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل مسلم مكلف قادر، وأنه وجلمسلم بويؤمن ا

" ــ: تعالىــ يمان باهلل تعالى، فقد قال هللا من أعظم الواجبات الدينية بعد اإل   

                                   

" ما من قوم عملوا  :(صلى هللا عليه وسلم)، وقد قال رسول هللا ال عمران(104 ) "

بالمعاصي وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعلوا إال يوشك أن يعمهم هللا بعذاب من 

 )الترمذي، حسن صحيح(. عنده"

عالجه بعد  رَ س  المرض إذا أهمل ولم يعالج استشرى في البدن، وعَ ومن األدلة العقلية أن 

فه الناس نه ال يلبث أن يألوكذلك المنكر إذا ترك فلم يغير فإتمكنه من الجسم وانتشاره فيه، 

ستوجب يوحينئذ تغييره، أو إزالته، العسير ويفعله كبيرهم وصغيرهم، وعندئذ يصبح من 

التي  نه جار على سنن هللا تعالىإذ إ يستحقونهالعقاب الذي  ذلكتعالى فاعلوه العقاب من هللا 

"ال تتبدل وال تتغير                      " 

 األحزاب(. 62)

به ا بحقيقة ما يأمر ومن آداب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون المسلم عالم  

ا بحقيقة المنكر الذي من أنه معروف في الشرع وأنه قد ت رك بالفعل، كما أنه يكون عالم  

. ومن اآلداب أيضا أن يكون المسلم ا  رتكب حققد ا  هذا المنكر ينهى عنه ويريد تغييره، و

ء ممن نهاه، إذا ناله سوشيئا ق حليما يأمر بالرفق، وينهى باللين، ال يجد في نفسه ل  حسن الخ  

 ل يصبر ويعفو ويصفح.ب
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 خالقيات مرتبطة بالعباداتأ1-1

 يمكن تقسيم األخالقيات المرتبطة بالعبادات إلى ثالثة أقسام وهي:

 خالقيات العبادات األساسيةأ 2-2-1

ها بخالقيات الواجب على المسلم التمسك من األ اجزء  العبادات األساسية يعد االلتزام ب

 ان العمل بها يجب أن يكون مرتبط  حيث إ خالقياتولهذا سوف نطلق عليها مصطلح أ

قسيم القيات. ويمكن تباألخ ابسلوك خاص بها حتى يتم قبولها والسلوك عادة  يكون مرتبط  

 ساسية في النقاط التالية.العبادات األ

 الطهارة 

 " : الطهارة واجبة بالكتاب والسنة قال عز وجل           

                                 

    " (108 )رواه يمان"" الطهور شطر اإل :)صلى هللا عليه وسلم(  وقال  التوبة( 

ثار الذنوب، وذلك بالتوبة النفس من آ هارة الباطن وهي تطهيرمسلم(، والطهارة منها ط

تطهيره الشك، والرياء، و :مثلب التي تتعلق به ئوالشوا ،النصوح، وتطهير القلب من الشرك

ا  من الحسد، والحقد، والغل، والغش، والكبر، والسمعة. أيض 

بإزالة النجاسات بالماء، وطهارة الحدث  ث  بَ ومنها طهارة الظاهر وهي التطهر من الخَ 

 بالوضوء، والغسل، والتيمم.

 الوضوء  

" :تعالىــ الوضوء مشروع بالكتاب والسنة، قال هللا                  
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    " (6 )ال تقبل صالة أحدكم إذا  :)صلى هللا عليه وسلم(، وقال رسول هللا المائدة "

 )رواه البخاري(. " أحدث حتى يتوضأ

 الصالة 

":تعالىــ الصالة فريضة هللا على كل مؤمن فقال هللا               

             " (103 )صلى هللا عليه وسلم( ، وجعلها رسول هللا النساء(

ن أهللا و الله إإ ال: شهادة أسالم على خمس" بني اإل :سالم فقالالركن الثاني من أركان اإل

)رواه البخاري(،  وصوم رمضان"تاء الزكاة وحج البيت يمحمدا رسول هللا وإقام الصالة وإ

ا فتارك الصالة  ، والمتهاون بها فاسق.يقتل شرع 

نها تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويكفي في بيان فضل الصالة تطهر النفس وتزكيها، كما أو

سالم وعموده الصالة " رأس األمر اإل: )صلى هللا عليه وسلم(الصالة وعظم شأنها قوله 

ن بي" :)صلى هللا عليه وسلم()رواه مسلم(، وقوله  يل هللا"وذروة سنامه الجهاد في سب

ئل " عندما س :)صلى هللا عليه وسلم()رواه مسلم( وقوله  الرجل وبين الكفر ترك الصالة"

 )رواه مسلم(. عمال أفضل فقال الصالة لوقتها"عن أي األ

 الزكاة 

ن ب في الخارج ملم يمتلك النصادى لمستحقيها وهي على كل مسأداء الزكاة فريضة وتؤ

هما الذهب، والفضة وما يلحق بهما من المعادن وما يقوم مقام :نالنقديونعام، ، واألرضاأل

 ": ــ تعالى ــ  هللا وراق المالية. قالمن األ                " 

" :ــ عز وجل هللا ــ وقال، التوبة( 103)                  
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     " (60 )التوبة. 

 الصيام 

وهو التقوى والتعبد هلل أال  صيام على كل مسلم من أجل هدف سام  عز وجل الفرض هللا 

من  جنب جميع المفطراتففي الصيام تتحقق العبادة الظاهرة والباطنة، فالعبادة الظاهرة ت

ا والعبادة الباطنة من حيث تحقق النية مأكل ومشرب،  هلل من الصيام في السر والعلن تعبد 

" :تعالىــ وحدة قال                            

       " (183 )البقرة. 

 الحج 

خالق يتطلب من المسلم أن يكون ذا أوهو ما فريضة الحج أداء ومن العبادات األساسية 

ر وجميع بومن حكمة الحج تطهير النفس من الك  ك باحتكاكه بالناس بالقول والفعل، نبيلة وذل

خرة لقول رسول هللا في الدار اآل أهال لكرامة هللا تعالى ليصبح الحاج بعد ذلكالذنوب 

" من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم  :)صلى هللا عليه وسلم(

 )متفق عليه(. ولدته أمه"

 خالقيات في العبادات المؤكدة والتي ال غنى عنها أ 2-2-2

 ويمكن ذكرها في النقاط التالية.

 وسائل الطهارة 

 شيئين:بوسائل الطهارة تكون 
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حيث لم يخالطه شيء وذلك كمياه وهو الباقي على أصله في الخلقة ب :الماء المطلق .1

 :المالحة لقوله تعالى نهار والثلوج الذائبة والبحاروالعيون واألودية واأل باراآل

"              " (48 )الفرقان  

رض الطاهر من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة وهو وجه األ :الصعيد الطاهر .4

علت لي األرض مسجد  : )صلى هللا عليه وسلم(لقوله   .(وطهورا" )متفق عليه ا" ج 

 الغسل 

 " :تعالىغسل مشروع في الكتاب والسنة، قال ال         " (6 )المائدة ،

لجمعة " غسل ا :)صلى هللا عليه وسلم(لجمعة لقول رسول هللا لصالة ا ويستحب االغتسال

 حرام ولتغسيل الميت.)متفق عليه(. ويستحب أيضا لإل واجب على كل محتلم"

 التيمم 

يشرع التيمم لمن لم يجد الماء بعد طلبه، أو وجده ولم يقدر على استعماله لمرض، أو كان 

زيادة المرض أو تأخر البرء، أو كان ال يقدر على الحركة ولم يجد من يخشى باستعماله 

 .الماءمن يناوله 

 :سنة الوتر، ورغيبة الفجر والرواتب والنفل المطلق 

 م تركها بحال.الوتر سنة واجبة ال ينبغي للمسل 

  رغيبة الفجر سنة مؤكدة كالوتر، إذ هي مبتدأ صالة المسلم بالنهار وهي ركعتان

 قبل صالة الفجر والوتر مختتم الصالة بالليل.

 ان ي ركعتان قبل الظهر وركعتالرواتب هي سنن القبلية والبعدية مع الفرائض وه

 رضي هللاــ ، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، لقول ابن عمر بعده

" حفظت من النبي صلى هللا عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل  :عنهما

الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء، 

 )متفق عليه( وركعتين قبل الصبح"
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 ما أذن هللا :)صلى هللا عليه وسلم(ضل عظيم قال التطوع أو النفل: للصالة ف" 

م فوق رأس العبد ما دا ن البر ليذر  في شيء أفضل من ركعتين يصليها وإ لعبد

 )الترمذي( في صالته"

 صالة العيدين 

)صلى هللا مؤكدة كالواجب فعلها رسول هللا  سنة ضحىالفطر واأل :صالة العيدين وهما

بها وأخرج لها حتى النساء والصبيان وهي شعيرة من وواظب عليها وأمر عليه وسلم( 

 يمان والتقوى.هر من مظاهره التي يتجلى فيها اإلسالم ومظشعائر اإل

 صالة الكسوف 

)صلى هللا عليه مؤكدة في حق الرجال والنساء أمر بها رسول هللا  صالة الكسوف سنة

ن لموت أحد وال لحياته ال يخسفايات هللا من آ يتان" إن الشمس والقمر آ :بقولهوسلم( 

 )رواه البخاري(. ذا رأيتم ذلك فصلوا"فإ

 صالة االستسقاء 

س علنها في الناوأ)صلى هللا عليه وسلم( رسول هللا  مؤكدة فعلها صالة االستسقاء سنة

 وخرج لها إلى المصلى.

 خالقيات في العبادات التطوعية والمستحبة أ 2-2-3

 :ويمكن ذكرها في النقاط التالية

 صوم :)صلى هللا عليه وسلم(لغير الحاج لقول رسول هللا  يستحب صيام يوم عرفة"

 ة وصوم عاشوراء يكفر سنةومستقبل يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين ماضية

 )مسلم(. ماضية"

 ام " إذا كان الع :)صلى هللا عليه وسلم(قبله لقوله  صيام يوم عاشوراء وصيام يوم

منا اليوم   )مسلم وأبو داود(. التاسع"المقبل إن شاء هللا ص 
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 من صام رمضان وأتبعه  :وسلم()صلى هللا عليه أيام من شوال لقوله  صيام ستة "

 )رواه مسلم( من شوال كان كصيام الدهر" سًتا

   ما من أيام : )صلى هللا عليه وسلم(ل من شهر الحجة لقوله وَ صيام العشر األ "

يعني العشر األول )يام من هذه األــ عز وجل ــ ا أحب إلى هللا العمل الصالح فيه

وال الجهاد في سبيل  : قالرسول هللا وال الجهاد في سبيل هللا ياقالوا:  (من الحجة

 ال رجل خرج بنفسه وماله، ثم لم يرجع من ذلك بشيء"هللا إ

 يام البيض من كل شهر وهي: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر صيام األ

" أمرنا رسول هللا أن نصوم من الشهر ثالثة أيام  :هللا عنهرضي ــ لقول أبي ذر 

 "هي كصوم الدهر"وقال:  البيض: ثالث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة"

 بن حبان(.)رواه النسائي وصححه ا

 خالقيات مرتبطة بالمعامالتأ 1-3

التعامل وخالقيات ألنها تتعامل مع الخلق األأهم األخالقيات المرتبطة بالمعامالت تعتبر من 

متعددة منها ما يتعلق بالحقوق المادية  ابها حقوق   نإ، حيث مع الخلق مبنية على المشاحة

 ومنها ما يتعلق بالحقوق المعنوية.

خالقيات التي يؤمن بها كل إنسان تنعكس بشكل واضح على سلوكه ويسمى هذا السلوك واأل

يات أخالقلعامة وهي تنقسم إلى ااألخالقيات باألدب، ويمكننا في هذا الجزء أن نتحدث عن 

ن هذه األخالقيات يمثل األدب الذي يتزين به المرء الناجم عسيئة، والسلوك وأخرى حسنة، 

ولهم حقوق تختلف عن الفئات  قارب، فالمرء يتعامل بشكل دائم مع األمع من يتعامل معهم

 الجيران والمسلمين والكفار. :خرى مثلاأل

 سفي حياته والتي سوف تنعك دأ  أن يتخذها مب امرئى كل التي يجب عل خالق الحسنةاأل

 مكن أن نذكرها في النقاط التالية:عديدة يأخالقيات خرة هي على نجاحه في الدنيا ومن ثم اآل

   لق الصبرخ 
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يئة بسيئة لسالصبر هو تحمل النفس األذى الذي يصيبها بالرضا والتسليم وعدم الرد على ا

الصبر على طاعة هللا، والصبر على تجنب معصية هللا، والصبر : الصبرأنواع أخرى، ومن 

 على أذى الخلق.

" :قال تعالى            " (45 )وقوله البقرة ،"          

                 " (24 )وقوله السجدة ،"         

      "(10 )ومن  :)صلى هللا عليه وسلم(   ، وكقول رسول هللاالزمر"

 ايستعفف يعفه هللا ومن يستغن يغنه هللا ومن يتصبر يصبره هللا وما أعطي أحد عطاء خيرً 

": )رواه البخاري(، وقوله تعالى  وأوسع من الصبر"                

                                    " (12 إ)براهيم. 

 خلق التوكل على هللا واالعتماد على النفس 

هو بتدبير  له يحدثأساس في حياة المسلم، إذ هو مؤمن أن كل ما  على هللا مبدأالتوكل 

ك العمل ه للقيام بذلنفس د  ع  يجب عليه أن ي  ما المولى سبحانه، وبذلك عندما يهم المسلم بعمل 

سباب المطلوبة وبعد ذلك يقبل على هللا ثم يتوكل عليه في إنجاز المهمة، من تحقيق األ

المسلم على هللا في تحقيق الهدف المرجو واعتمد على نفسه في تحقيق  وهكذا فقد توكل

 األسباب المعينة على تحقيق الهدف.

 يثار وحب الخيرخلق اإل 

لى إإعطاؤه وه والتنازل عنه في متناول اليد وهو في حاجة إليلما هو ترك المسلم اإليثار 

ا ة منه برحابة صدر واطمئنان خر لالستفادشخص آ عود اإليثار يالثواب من هللا، وهذا راجي 

" :ن هللا ال يضيع أجر من أحسن عمال، قال تعالىعلى صاحبه بالخير الوفير أل   
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                           " 

 .الحشر( 9)

  واالعتدالخلق العدل 

كل ذي حق  حقه، فيعدل المسلم في الحكم وفي القول، وفي التصرف،  هو إعطاء العدل

 " :تعالىــ مور التي يحبها هللا قال والعدل من األ      " (8 )الممتحنة .

معه في عبادته وصفاته، والعدل غيره ال يشرك العدل مع هللا تعالى بأ ومن صور العدل:

ل فال يفض والدحق  حقه، والعدل بين الزوجات واألفي الحكم بين الناس بإعطاء كل ذي 

ا و فعل الشيء دون إفراط ، أما االعتدال فهاخر، والعدل في القول فال يشهد زورآعلى  أحد 

على  في الحصولهمال غة في فعل الشيء، والتفريط هو اإلفاإلفراط هو المبال ،وال تفريط

الشيء. فال يبالغ في اللباس حتى يصل إلى مرحلة الفخر والمباهاة، وال يقصر في اللباس 

حتى يصل إلى مرحلة لبس الخشن والمرقع. وال يبالغ في العبادات حتى يصل إلى الغلو، 

 .)صلى هللا عليه وسلم(ها بالشكل الذي أمر به رسول ال يؤديبحيث وال يهمل فيها 

 مةخلق الرح 

فمن كان يفعل الخير ويعمل  ،الرحمة صورة من صور صفاء النفس وطهارة الروح

طاهر النفس طيب الروح الصالحات ويبتعد عن الشر ويتجنب المفاسد والمنكرات فهو 

والمغفرة لصاحب  ،العفو عن ذي الزلة :هاثار منآ للرحمةولي فهو من الرحماء. وبالتا

وإغاثة الملهوف، ومساعدة الضعيف، وإطعام الجائع وكسوة العاري، ومداواة  ،الخطيئة

 المريض، ومواساة الحزين.

 خلق الحياء 

 من هللا رء فهو يمنعه من فعل القبيح خوف ايمان وهو زينة للمالحياء شعبة من شعب اإل

 :سلم( عليه و)صلى هللاال بخير قال رسول هللا المة. والحياء كله خير وال يأتي إواتقاء الم

يمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها ال إله اال هللا، وأدناها إماطة " اإل
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)صلى هللا )رواه البخاري ومسلم(، وقوله  يمان"ى عن الطريق، والحياء شعبة من اإلاألذ

 )رواه الشيخان(. ال بخير"" الحياء ال يأتي إ:عليه وسلم(

 خلق اإلحسان 

ة المعنى فهي ليست مرتبطة بالعبادة بين المرء وربه بل تتجاوز ذلك لفظة اإلحسان عظيم

بل ويزيد على ذلك إتقان المرء للعمل كالبشر والحيوان والطير إلى اإلحسان إلى الخلق، 

وم يستفيد من العمل الذي يقلمن الذي بين يديه، فهو يعتبر من اإلحسان الذي يقدمه المرء 

 به.

فاإلحسان في العبادات يوجب على المرء القيام بها على أكمل وجه، بل ويجب عليه أن 

، أكمله وجأن يخشع ويؤدي العبادة على للمرء أدعى وهذا أن هللا يتابعه ويراقبه  يستشعر

ا وهو والقيام بأمورهم اوطاعتهم الوالدين من خفض الجناح لهماإلحسان إلى الق ومن الخ  

بيل قارب، واليتامى، وابن الساألإلى لق اإلحسان ا، ومن الخ  رضاهمويطلب  ان لهمممت

حسان كالعطف وفعل الجميل لألقارب، والرحمة حيث كل صنف له ما يخصه من اإل

ن بن تأديب، والوقوف مع اسوتأديبه أح والمحافظة على أموال اليتيم والمسح على رأسه

ما  بإطعامه وعدم تكليفهفيكون حيوان لى الاعدته وقضاء حاجته. أما اإلحسان إالسبيل ومس

 تعب.يحتى ال  التخفيف عليهال يطيق حمله و

 خلق الصدق 

ن الصدق من ال يكذب ودائما يتحرى الصدق ألن المؤالصدق صفة من صفات المؤمن أل

"عليكم  :)صلى هللا عليه وسلم(يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، فقد قال رسول هللا 

جنة، وما يزال الرجل يصدق ن البر يهدي إلى الإالصدق يهدي إلى البر، وبالصدق فإن 

ياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، ويتحرى الصدق، حتى يكتب عند هللا صديًقا، وإ

ى الكذب حتى يكتب عند هللا وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحر

من خصال النفاق، حيث قال رسول هللا  فيه خصلةلكاذب ا نسان)رواه مسلم(. واإل "كذاًبا

تمن ا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤية المنافق ثالث إذآ"  :)صلى هللا عليه وسلم(

 )متفق عليه(. خان"
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 خلق السخاء والكرم 

ال رجل واثق باهلل ويعلم أن هذه الصفة من الصفات المحبوبة قدم عليه إالسخاء خلق ال ي  

 ال من شخص طيب النفس كريموهي ال تصدر إ اوأن هللا سوف يعوضه خير  عند هللا 

" :وال يخاف الفاقة والحاجة إلى الناس، قال سبحانه سخيةذي يد ، العطاء     

          " (16 )صلى هللا عليه وسلم(  ، وقال الرسول الحشر(

راني )رواه الطب خالق ويكره سفاسفها"يحب الجود، ويحب مكارم األ جواد " إن هللا

 الطرف عن ة السخاء والكرم تجعل الناس يغضونبصف والبيهقي والحاكم(، والمتحلي

 العيوب التي قد تكون فيه، قال الشافعي: 

 وإن كثرت عيوبك في البرايا            وسرك أن يكون لها غطاء  

 طيه السخاء  ـيٌب يغـل عـوك            يب  ـل عـسماحة كـطى بالـيغ              

 خلق التواضع وذم الكبر 

ال رجل حكيم، استطاع التعرف على حقيقة الحياة وال يقوم به إ خالقالتواضع من مكارم األ

، رغم أنه يوجد بها الكثير والكثير من المتغيرات، فعند الرجل الحكيم يجد أنها و بساطتها

ياة ال فيقرر أنها ح،  " كن فيكون " ــ : سبحانه وتعالىــ محصورة بين كلمتين عند الخالق 

اضع زينة وإنما التو نسان، فليس في يده شيء يستطيع أن يفعله،تحتاج إلى أن يتكبر اإل

ت صدقة " ما نقص:)صلى هللا عليه وسلم(  ، قال رسول هللا فيزداد رفعة   نسانيتحلى به اإل

 )رواه البخاري(. ال رفعه هللا"ال عًزا وما توضع أحد هلل إا بعفٍو إمن مال وما زاد هللا عبدً 

  ة ءالمروخلق 

وف على الوق اإلنسانحمل ينفساني  أدب تعكس وهي، يمثل عدة أخالق جليل سلوكالمروءة 

، وبذل ، واحتمال للعثراتاللسانصدٌق في  فهو، العاداتعند محاسن األخالق وجميل 

لمروءة شيئان: . وأهم دواعي اللوجه، وطالقة للنفس، وكف لألذى، وصيانة للمعروف

 .والثاني: شرف النفس ،أحدهما: علو الهمة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%87
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  الشجاعةخلق 

ة القلب عند البأس، وهي تدل على الجرأة اإلقدام على وقد قيل هي قدام، واإل الشجاعة شد 

 .والمهالك عند الحاجة إلى ذلك، وثبات الجأش عند المخاوف، واالستهانة بالموتالمكاره 

ود عن الدين أو الحريم أو عن الجار المضطهد  وقال ابن حزم رحمه هللا: " هي بذل النفس للذ 

ا في المال والعرض ، وسائر سبل الحق سواٌء أو عن المستجير المظلوم، وعمن ه ضم ظلم 

  قل  من يعارض أو كثر".

  الورعخلق  

 الورع هو مالزمة األدب"قال الكتاني:  .االكف عن المحارم، والتحرج منه الورع يعني

وكذا ".  والعرف والمروءة النفس، ومالزمة األعمال الحميدة، بموافقة الشرع وصيانة

 وقيل هو مالزمة األعمال الجميلة، وقيلاجتناب الشبهات خوفا  من الوقوع في المحرمات 

 الورع هو ترك ما ال" :القرافي في معنى الورع وحكمه قال. "وكف اللسان كف األذى"

ي ٌن اْلَحالل  بَ ؛ قول رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( : "بأس به حذرا  مما به البأس وأصله

ٌن َوَبْيَنه َما مشتبهات ال َيْعلَم   َواْلَحَرام   َقىَبي  ه   َها َكث يٌر من الناس َفَمْن ات  ْرض  ب َهات  اْسَتْبَرأَ ل ع  الشُّ

ب َهات   ين ه  َوَمْن َوَقَع في الشُّ  ". َوَقَع في اْلَحَرام   َود 

يمكن أن نحصرها في النقاط  خالقيات السيئة التي يجب على المرء أن يبتعد عنهاألوا

 :التالية

 الظلم 

ألموال بالباطل وفيها االعتداء  لللحقوق، وأكال   افيها هضم  الظلم من األمور المقيتة ألن 

" من  :)صلى هللا عليه وسلم(على الخلق في أعراضهم وأبدانهم بغير حق، قال رسول هللا 

ال يكون  منه اليوم قبل أن ألخيه من عرضه أو من شيء فليتحللهاكانت عنده مظلمة 

قدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ دينار وال درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه ب

 )رواه البخاري(. من سيئات صاحبه فحمل عليه"

 الحسد 
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يق شديد ضالمحسود وتصيب الحاسد في الدنيا ب ىثاره تتعدألن آالصفات الحسد من أبشع 

أن يتمنى المرء زوال النعمة من مال أو علم أو  :النوع األول وهم وحزن، والحسد نوعان:

ل النعمة عن غيره ولو لم أن يتمنى زوا :له، والنوع الثاني لتأتيجاه أو سلطان عن غيره 

" إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات :)صلى هللا عليه وسلم(قال رسول هللا  له.تأت 

 كما تأكل النار الحطب أو العشب" )رواه أبو داود(. 

من الحسد وهو تمني حصول نعمة مثل نعمة غيره من علم أو مال أو صالح  تليسالغبطة 

 حال بدون تمني زوالها عن غيره.

 الغش 

شيء يضاح حقيقة الاألمانة ، فال يقوم الغاش بتقديم وإالغش من الصفات الذميمة وهو عكس 

 ش أن يزينللسائل بل على العكس يظهر محاسن الشيء ويخفي مساوئه، ومن صور الغ

المرء ألخيه القبيح أو الشر أو الفساد ليقع فيه، أو أن يريه ظاهر الشيء الطيب الصالح 

ويخفي عليه باطنه الخبيث الفاسد، أو أن يعمد إلى إفساد ماله عليه أو زوجه أو ولده أو 

" :خادمه أو صديقه بالوقيعة فيه والنميمة. قال تعالى        

                            " (58 األ)حزاب 

 الرياء 

بفعل شيء يهدف منه رضا الخلق  نسانمن مظاهر النفاق وهو أن يقوم اإل الرياء مظهر

 عليه )صلى هللاالخالق للحصول على الثناء والمنزلة الرفيعة، قال رسول هللا  وليس رضا

 )متفق عليه(."من راءى، راءى هللا به ومن سمع، سمع هللا به"  :وسلم(

   جب والغرورالع 

نسان وهو ذو علم تجعله يغتر بمعارفه فيحمله ذلك جب والغرور آفة إذا أ صيب بها اإلالع  

ى ترك االستفادة وقد يحمله على احتقار غيره من أهل العلم، وإذا على عدم االستزادة وعل

ط سرف ويتعالى على الخلق وبالتالي يغمر وي  كان من أهل المال فقد يعجب بوفرة المال فيبذ  
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 ويظلم فيكون في ذلك، ويغتر بسلطانه ،الحق، وإذا كان من أهل القوة فقد يعجب بقوته

شرف فقد يغتر بنسبه وأصله فيقعد عن اكتساب المعالي هالكه ووباله، وإذا كان من أهل ال

قر ويصغر ويذل ويهون، وإذا كان من أهل العبادة فقد يعجب بعمله فيحمله على االمتنان حوي

 على منعمه فيحبط عمله ويشقى باغتراره.

 العجز والكسل 

عمال ألإلنسان ضعيف الهمة والذي ال يستطيع المبادرة للقيام بامن صفات االعجز والكسل 

يقوم بها على مضض وتحتاج إلى زمن طويل  إنهالتي ال غنى عنها في حياته، وإذا قام بها ف

امن أجل قضائها حتى وإن كانت أمور   كثير السخط والتذمر على  ا بسيطة، وقد تجده دائم 

أنه هو من صنع تلك  ما ينتابه من أعمال ويلوم فيها الظروف التي تحيط به، وال يدري

لكنه ال يحاول أن يتقنها ز تلك األعمال تكون بأسهل الطرق والوسائل انجإن إالظروف، و

د أن تتم، في المقابل تجلديه المهم فبأي طريقه يقوم بأديها  على أكمل وجه بلوأن يؤديها 

 على حضورها حتى وإن كلفته ماال   افي أدائها وحريص   اهذا اإلنسان في أمور اللهو سباق  

سل عن  طائل منه ويعجز ويكيضيع وقته وماله في شيء الفيا للعجب ، يفإنه ال يبال اووقت

ن م)صلى هللا عليه وسلم(  داء شيء يعود عليه بالمنفعة، ولهذا فقد استعاذ رسول هللا أ

 :العجز والكسل لما يرى فيه من الغبن الواضح في حق العاجز الكسول ومن يعول، فقد قال

)متفق عليه(، وأوصى  سل والجبن والهرم والبخل"ني أعوذ بك من العجز والك" اللهم إ

يء صابك شوال تعجز وإذا أ " احرص على ما ينفعك واستعن باهللبالعمل والحرص فقال 

فال تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر هللا وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل 

 )رواه مسلم(. الشيطان"

يمكننا أن نستعرض السلوك واألدب الذي يجب على وبعد أن ناقشنا األخالق حسنها وسيئها 

 .حسن الخلقمبعثه ــ وال شك ــ امرئ أن يزاوله فهو كل 

 األدب المتولد من األخالقيات المرتبطة بالمعامالت 2-3-1 

 :به المرء إلى عدة أقسام موضحة كالتالي أن نقسم األدب الذي يجب أن يتحلى ويمكن
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 األدب مع النفس 1-3-2-2

 اع حّب  سوية طيبة تش اعة قانعة تكون نفسمطيمما ال شك فيه أن النفس عندما تكون مروضة 

، وذلك بحب الخير للناس والنصح لهم واإليثار، ألنها مقتنعة بأن ما يدور ووالء  وتضحية 

 :في هذا الكون هو مقدر ومكتوب من رب الكون وبالتالي فهي نفس زكية طاهرة، قال تعالى

"                " كس من ذلك تكون )الشمس(، وعلى الع

ا فساد في األرض ألنه ال يوجد ما يردعهبالسوء والتي تسعى إلى اإل مارةالنفس الخبيثة األ

 عن أي تصرف. ولتهذيب النفس وتأديبها هناك وسائل تساعد في ذلك ومنها:

عن سائر الذنوب والمعاصي والندم على كل ذنب  التوبة والمراد منها التخلي .1

 سالف والعزم على عدم العودة إلى الذنب.

م  المراقبة وهي أن  .4 ــ عز وجل ــ ويضعها نصب سه بمراقبة هللا المسلم نفي لز 

في كل لحظة من لحظات الحياة حتى يتم لها اليقين بأن هللا مطلع عليها عينيه 

ه بان هللا ال يخفى عليوبذلك تصبح مؤمنة  عالم بأسرارها رقيب على أعمالها

 .أي شيء

المحاسبة وهي محاسبة النفس على ما تعمل في يومها فتدرك من خالل  .3

أو عمل ما يرضي ، التالي التوبة، والرجوع عن الخطأوبخطأها المحاسبة 

ا  خرة.: الدنيا واآلعلى ما ينفعها في الدارين هللا فتزداد حرص 

لمسلم أن النفس أعدى أعدائه ويجب مكافحتها، فإذا المجاهدة وهي أن يعلم ا .2

صرت في الطاعة أحبت الراحة أتعبها، وإذا رغبت في الشهوة حرمها، وإذا ق

لزمها بفعل ما قصرت فيه، وبالتالي تصبح النفس بعد ذلك عاقبها والمها ثم أ

 طيبة طاهرة مطمئنة. انفس  

 األدب مع األقارب  1-3-2-1

المرتبة فمنهم من الدرجة األولى وهم األصول كالوالدين واألبناء، األقارب يتفاوتون في 

ومنهم من الدرجة الثانية وهم الفروع كاإلخوان واألخوات واألعمام والعمات واألخوال 

 والخاالت.
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 ن واألبناءحسن األدب مع الوالدي 2-3-1-2-1

لى ــ ــ تعا د قرن هللا، فقاخالقّي  ا أاألدب مع الوالدين واجب ديني قبل أن يكون واجب  حسن 

" :حسان واألدب مع الوالدين، قال تعالىبين عبادته واإل             

        " (23 اإل)ومن هذا المنطلق فإن المسلم يجب عليه أن يراعي هذا سراء .

ا  ةااألمر أيما مراع ن بفضل على اال سابقَ لوالدين ، وذلك ألن لــ عز وجل لرحمة هللاطلب 

من حيث مراعاته في طفولته، واالهتمام به وبمتطلباته، والسهر على راحته وتوجيهه 

" :وتربيته على الفضائل، قال تعالى                      

                        " (8 )مور الواجب . ومن األلقمان

 نه في غيرا في كل شيء يريداها أثناء تعامله مع والديه طاعتهمعلى المسلم أن يهتم ب

 " :معصية هللا، قال تعالى                    

                 " (8 )توقيرهما وتعظيم شأنهما، وخفض لقمان ،

، وتكريمهما بالقول وبالفعل فال ينهرهما، وال يرفع صوته فوق صوتهما، اجناح الذل لهم

ببرهما بكل ما يستطيع من قيام ال بإذنهما ورضاهما. والباسمهما، وال يسافر إ هماووال يدع

 ، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما.افعال، والدعاء واالستغفار لهماأل

 األدب مع األبناء يتطلب االعتراف بحقوقهم، وهي تتمثل في اختيار الوالدةحسن 

الهتمام ، وام، وحسن تربيتهموحسن التسمية، وذبح العقيقة للمولود، والنفقة عليه

 سنن.على أداء الفرائض وال م، وتمرينهالسامية باآلداب اإلسالميةبتثقيفهم وتأديبهم 
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 (اوإناثً  ااألدب مع اإلخوة واألعمام واألخوال )ذكورً حسن  2-3-1-2-2

خوة الصغار إلخوانهم دب مع اآلباء واألبناء، فأدب اإلخوة كاألب مع اإلاألدحسن 

خوة الكبار إلخوانهم الصغار يماثل ما كان ار يماثل األدب آلبائهم، وأدب اإلالكب

"  :ــ صلى هللا عليه وسلمــ ألبويهم عليهم من حقوق وواجبات وآداب، وذلك لقوله 

)رواه الحاكم وأصله في الصحيح  " بر أمك وأباك، ثم أختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك

 والسنن(.

عامل األب واألم يجب فالمسلم يلتزم ألقاربه وذوي رحمه باآلداب الكريمة، فكما ي

عليه أن يعامل األعمام واألخوال، وكذلك العمات والخاالت، فيوقر كبيرهم ويرحم 

ن وإ هملصغيرهم، ويعود مريضهم، ويواسي منكوبهم، ويعزي مصابهم، ويص

" :عليه، قال تعالىأو جاروا ن قسوا ، ويلين لهم وإقطعوه          

   " (1 )النساء. 

 األدب مع الجيرانحسن  1-3-2-3

بقول أو فعل إيذائه يجب على المسلم أن يعترف بما للجار من حقوق وآداب ومنها عدم 

فق )مت جاره" فال يؤذي خرؤمن باهلل واليوم اآل" من كان ي :)صلى هللا عليه وسلم(لقوله 

 عليه(. 

إذا استنصر به، ويعينه إذا استعان به، ويعوده إذا حسان إلى الجار، وذلك بأن ينصره اإل

صيب، ويساعده إذا احتاج، ويبدؤه بالسالم، ويلين له رض، ويهنئه إذا فرح، ويعزيه إذا أم

 في بناء أو ممر.عليه  يضيقالكالم، ويصفح عن زالته، وال يتطلع إلى عوراته، ال 

، فال يبيع أو يؤجر ما يتصل إكرام الجار بإسداء المعروف والخير، واحترامه وتقديره

 بالجار أو يقرب منه حتى يعرض ذلك عليه.

 األدب مع المسلم حسن 1-3-2-2

ه المسلم حتى يدوم المعروف بين المسلمين ويفعل يجب على المسلم أن يراعي حقوق أخي

اتلك ال  :ومن هذه الحقوقــ سبحانه وتعالى  ــ بها إلى هللا حقوق تقرب 
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  لقيه قبل أن يكلمه، فيحيه بالسالم والمصافحة، ويرد المسلم عليه أن يسلم عليه إذا

 بالمثل.

 يرحمك هللا ويرد العاطس عليه  :أن يشمته إذا عطس بأن يقول له إذا حمد هللا تعالى

 بقوله يغفر هللا لي ولك.

 (عليه وسلمهللا صلى ) أن يعوده إذا مرض، ويدعو له بالشفاء لقول رسول هللا:  "

باع الجنائز، رد السالم، وعيادة المريض، وات   :ى المسلم خمسحق المسلم عل

 .وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس"

 .أن يشهد جنازته إذا مات 

 تى من أجله حأقسم قسم عليه في شيء ال محذور فيه، فيفعل ما أن يبر بقسمه إذا أ

 ال يحنث في يمينه.

 يبين له ما يرى فيه الخير والصواب كأنْ نصح له إذا استنصحه في شيء أن ي. 

 له ما يكره لنفسه هأن يحب له ما يحب لنفسه ويكر. 

  ه وتأييدهتحتاج فيه إلى نصرفي أي موطن يأن ينصره وال يخذله. 

 ال يمسه بسوء أو يناله بمكروهأ. 

 فيههو من مجلسه المباح ليجلس يوقفه ال ه وأيتواضع له وال يتكبر علي أن. 

  من ثالثة أياميهجره أكثر أال. 

  ايغتابه أو يحتقره أو يعيبه أو يسخر منه أو أال  ينبزه بلقب سوء أو ينم عنه حديث 

 بغرض اإلفساد بينه وبين الناس.

 .ا ا كان أو مْيت   أال يسبه بغير حق حّي 

 ا  .أو يبغضه أو يتجسس عليه أال يحسده أو يظن به سوء 

  يغشه أو يخدعهأال. 

  أو يماطله في قضاء دينه يغره أو يخونه أو يكذبهأال. 

 يالقيه بوجه طلق،أن ذى وسن فيبذل له المعروف ويكف عنه األأن يخالقه بخلق ح 

 ماال يطيق.حسانه ويعفو عن إساءته، وال يكلفه ويقبل منه إ
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 ا ا ويرحمه إن كان صغير   .أن يوقره إن كان كبير 

 أن ينصفه من نفسه ويعامله بما يحب أن يعامل به. 

 يستمع إلى حديث يخفيه عنهأال ته، واته ويستر عورأن يعفو عن زال. 

 في قضاء حاجته إن  مساعدته، وأن يشفع له شفاعة حسنة أن يساعده إذا احتاج إلى

 .في مقدوره كان ذلك

 وأن يعطيه إذا سأله باهلل، وأن يكافئه على معروفه أن يسارع لنجدته إذا استنجده ،

 أو يدعو له.

 األدب مع الكافر 1-3-2-5

نه الدين سالمي فإالدين اإل الإصحابها كفار وأن أ باطلة ديانيعتقد المسلم أن سائر الملل واأل

باإلسالم فهو كافر وبالتالي ــ تعالى ــ هلل  نْ د  أن كل من لم يَ المسلم الحق. ومن هنا يرى 

 تزم حيال الكافر باآلداب التالية:على المسلم أن يل

 به ه على الكفر وعدم الرضاعدم إقرار. 

  له بحيث ال يؤدي هذا البغض إلى ظلمه وأخذ حقهــ تعالى ــ بغضه ببغض هللا. 

 دتهعدم مواالته ومو. 

 ا.نصافه والعدل معه وإ  إسداء الخير له إن لم يكن محارب 

  ،يرحمه بالرحمة العامة كإطعامه إن جاع، ويسقيه إذا عطش، ومداواته إذا مرض

 .وذلك من األخوة البشرية

 ا أو نصرانّي اء إليه، وقبول جواز اإلهدا ا )يهودّي   .(هديته، وأكل طعامه إن كان كتابّي 

 .عدم إنكاحه المؤمنة، وجواز نكاح الكتابيات من الكفار 

 ن سلم عليه رد عليه بقوله )وعليكم(ال يبدؤه بالسالم وإ. 

 مخالفته وعدم التشبه به فيما ليس بضروري. 

 األدب مع الحيوان 1-3-2-6

ا لم يعتبرالمس فيرحمها برحمة هللا تعالى لها، ويلتزم نحوها  أغلب الحيوانات خلق ا محترم 

 :باآلداب التالية
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 إطعامها وسقيها إذا جاعت وعطشت. 

 شفاق عليهارحمتها واإل. 

 إراحتها عند ذبحها أو قتلها. 

  عدم تعذيبها بأي نوع من أنواع العذاب سوء كان بتجويعها أو ضربها أو بتحميلها

 .أو حرقها بالنار ما ال تطيق

 روالفأ ،والعقرب ،والحية ،والذئب ،ة قتل المؤذي منها كالكلب العقورإباح. 

  ذانها للمصلحةــ في آ وهي اإلبل والغنم والبقرــ جواز وسم النعم. 

 يجب فيه الزكاة معرفة حق هللا فيها بأداء زكاتها إذا كانت مما. 

  عن ذكرهبها عن طاعة هللا أو اللهو بها االنشغال عدم. 
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ف عني به القنوات الفضائية فحسب بل أضيالبث المباشر ال أ –من المعلوم أن البث المباشر 

مشاهد يروج لل  -ما يعرف باإلنترنت هو  لكترونية ويه البث عبر الشبكات العالمية اإلإل

اتوجهات وثقافات البلداجميع   في تبعية المتابعين من جميع ن المصدرة للبث حّب ا وطمع 

ورغبتهم في ذلك من أجل السيطرة على عقول وأفكار الشعوب البعيدة وذلك  ،أقطار العالم

ن فبالتالي يسهل توجيه تلك األمم والتمكن م ،من أجل نقل ثقافة تلك األقطار المصدرة للبث

هذه التسمية( أمضى في  الثقافي )إن صحتاالحتالل فقد وجدوا أن  ،يةمقدراته بكل طواع

 ،ةسالميكري كما حدث بعد سقوط الخالفة اإلرب واألهداف من االستعمار العستحقيق المآ

بل وأسهل في تق ،عليهااإلنفاق حيث ال يتطلب وجود جيوش وعتاد يتطلب وأقل تكلفة 

كان نقل الثقافة يأتي من خالل إذا  هشر منالشعوب لثقافات الدول المصدرة للبث المبا

 ،تعمرلمسشعوب الدول المستعَمَرة ل فاالستعمار العسكري يولد حقد ،االستعمار العسكري

كن َرة فال يمفي أذهان الشعوب المستعمَ  ارث من الكره والحقد عالق  فبالتالي يكون هناك إ

 بعد ذلك قبول ثقافة المستعمر.

مم المصدرة للبث المباشر مع ثقافات الشعوب المتابعة لذلك البث فعندما تختلط ثقافات األ

هلة س ن تلك الشعوب سوف تقع فريسةفي بوتقة واحدة جاز لنا أن نقول: إوتصبح منصهرة 

 مم المصدرة للبث.للمخططات التي تسعى لها األ

ن إال يوال يستطيع القائمون على البث المباشر من زرع أفكارهم الهدامة في نفوس المتابع

تنفذ إلى قلوب وعقول المتابعين بطريقة غير مباشرة بل  ،من خالل طرق غير ملموسة

 تية أنها الثقافة الغائبة والتيا باالنتعاش ورؤية الثقافة اآلإحساس  ــ من خاللها ــ ويجدون 

بثها يولن يتم ذلك إال من خالل بعض السلوكيات الممنهجة والتي  ،عنها الشعوبتبحث 

عاة ال اشر . فأخالقيات البث المباعنها فكاك   ين ومن ثم ال يجدونفي روع المتابعلتقع بث ر 

ومن تلك األخالقيات الشريرة التي يريدون من خاللها غرس  ،مبعثها القائمون عليها

حقق فعندما يت ،ةوءلهدامة بصبغة المحافظين على المرفكار اصبغ مروجي األمفاهيمهم هي 

الشخصيات ومن ثم تقمص أفعالهم جميع هذه ع المتلقي بقبول هذا الهدف يستطيعون إقنا

 نفإ ،وإن كان المثقف يعلم ما ي َحاك خلف شاشات البث المباشر ، وسلوك منهجهم الهدام
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وبذلك تجد مقدمي تلك البرامج  ،ذلك السلوك الهابط العامي ال يستطيع فهم المراد مما وراء

 الفكرة تترسخحتى  متعددةأساليب (  ) بسيناريوهاتتكرار الفكرة الرديئة يعملون على 

كار )الرديئة( فإقناع المتابع بأن هذه األومن ثم يتم  ،غرسها في نفوس المتابعينالتي ينشدون 

 . من أساسيات الحياة الحديثة

حرمان النشء من التعرف بل يريدون  الحدوال يقف القائمون على البث المباشر عند هذا 

كل  دةبعيومن هنا تظهر سلوكيات  ،استهالك الوقت في غير منفعةوذلك ب على ما ينفعهم

تناقل بعض األلفاظ السيئة بين مستخدمي برامج التواصل  :سالمي ومنهاالبعد عن منهجنا اإل

 ،االجتماعي والذي سوف ينعكس على السلوك وبالتالي التغيير للسلوك مع مرور الوقت

وتحويل  مهتضليلو ،ص المكذوبة لتوجيه فكر النشءترويج الشائعات والقصوقد يؤدي إلى 

 .المجتمع وتطوير األمة نهضةكعن األمور المحورية األساسية  اهتماماتهم

امن ثم و  يقوم على  اأن يقفوا موقف  ــ وهم األقرب للنشء  ــ على أولياء األمور كان لزام 

ومن وسائل التحصين ما يقدمه اآلباء لألبناء من  ،تحصين متين لمن يتابع البث المباشر

نصح وإرشاد وتنبيهات لتكون النبراس الذي يساعد على تخفيف أخطار البث المباشر على 

 األمة.

فاألمم المصدرة لثقافتها من خالل البث المباشر ال يمكن أن تحقق تطلعاتها إال من خالل 

ساسية وهذا يتطلب التركيز على المحاور األ ،تغيير وتشويه الثقافة السائدة عند تلك الشعوب

ة والتركيز يكمن في تشويه المحاور والمبادئ الجوهري ،التي تقوم عليها ثقافات تلك الشعوب

يعودون إليه  ايكون لتلك الشعوب مرجع  فلن  هاتحريف فعندما يتم تشويهها أو ،لتلك الشعوب

يكون لديهم حصانة تمنعهم من االنزالق في  ولن ،من أجل التفريق بين الحق والباطل

 فبالتالي تختلط عليهم المبادئ وال يستطيعون التفريق بين الغث والسمين و ،مهاوي الردى

أن نحتاط ألنفسنا من ذلك ــ نحن الشعوب المسلمة ــ وجب علينا لذا تكمن المعضلة. هنا 

ا األعداء، لن نصبهالفخ الذي في لنتجنب السقوط الجلل، ونحمي أنفسنا ومن حولنا الخطر 

تها ن أجل مواجهاألخطار التي تحيط بنا مب توخي الحذر واإلحاطةعلينا يتوجب وبالتالي 

ق النبيلة خالمع ملتزمين بعقيدتنا السمحة، واألقدوة حسنة للعالم أج لنظلبشتى الوسائل و



41 
 

عضه ب يان يشدالم، ومجتمع متماسك البنالتي تممها نبي األمة عليه أفضل الصالة والس

ا على ه   حمةفي ل   ابعض    .رفهوثقافته ومعا سالميةويته اإلال يستطيع أحد اختراقها، محافظ 

عوب عقيدة الشالل تشويه وتكمن أخطار البث المباشر في تحجيم الفضائل السائدة من خ

على  ركيزوالت، هاأخالقياتو هاثقافاتو هااالجتماعية، وتشويه معارف آدابهاسالمية، وتشويه اإل

 وسوف نناقش هذه األخطار في األقسام التالية: األطفال. 

 سالميةتشويه العقيدة اإلأخطار البث المباشر على  3-2

 ويمكن توضيحها في النقاط التالية:اإلسالمية للبث المباشر أخطار عديدة على العقيدة 

 ك في نفوس المسلمين، وذلوإضعافها سالم تشويه العقيدة االسالمية محاولة أعداء اإل

المسلمين مقارنة باألمم النصرانية سبب تأخر هو اإلسالمي باإليحاء لهم بأن الدين 

قانون حرية، وديمقراطية، وتنعم بواليهودية، فالشعوب التي تتبع الدين النصراني 

تتجسد في  أنهامظاهر الحرية من والعدالة، إنفاذ صارم يتحقق من خالله 

ن هذا المنطلق قد ة الكتابة، وإبداء الرأي، وحفظ الحقوق، ومالمظاهرات، وحري

إلى تشريعاتهم الدينية فهم بذلك تمكنوا من  أن هذا مرده نيرى بعض المسلمي

 في نفوس المسلمين.وتشويهها اإلسالمية زعزعة العقيدة 

 مين، وذلك بعرض الممثلين، والعبيضعاف عقيدة الوالء والبراء عند المسلإ 

بهم وجعلهم قدوة، التأسي األدباء، وغيرهم وكأنهم عظماء ويمكن الرياضة، و

عداء أمع  ويقلل من حدة الخالف التاريخي والديني البغضوطأة  يخفف وبالتالي

ي . وهذا فلدسائسهم تبهنونمنهم الذي يجعلنا نحذر  هللا ويكسر الحاجز الشعوري

 فمبدأ الوالء والبراء هو الوالء للمسلمين والتكاتف ،الحقيقة ينافي مبدأ الوالء والبراء

  ن من تعاونفمهما يك ،الدينضد أعداء على قلب رجل واحد معهم وأن يكونوا 

بين المسلمين وغيرهم من أعداء الدين ال يمنع من وجود حقد دفين في نفوس قائم 

 ذلك ال وىلمسلمين هو تحقيق المصالح وما سوهمهم في التعاون مع ا ،أعداء الملة

خلف وسائل الخداع الموجودة  ال ننجر  أو ،وبالتالي يجب علينا الحذر منهم ،يهمهم
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في البث المباشر والتي تحاول أن تجعل صورة الكفار وأعداء الدين بمثابة المحبين 

 منهم.و الحذر ولهذا وجب البراء  ،اوالذين يريدون بنا خير  

  كثير من عاداتهم المحرمة التي تقدح تقليد النصارى في عقيدتهم وذلك باكتساب

و ونقل طقوس النصرانية أ في عقيدة المسلم، كاالنحناء، ولبس القالئد والصلبان

 اليهودية أو الوثنية أو االحتفاالت كأعياد الميالد، أو أعياد ما يسمى بالحب، وغيرها

 به شهدت ما والحقــ  اليونسكو عن صدر الذي التقرير هذا في ولننظر، ... إلخ

 يدية،التقل المجتمعات في (التلفزيون) وخاصة جديدة إعالم وسائل دخالإ " إن األعداء

 كرسها حضارية وممارسات السنين، مئات إلى ترجع عادات زعزعة إلى أدى

 ."الزمن

  بث الديانة النصرانية من خالل البث المباشر، فقد قرر الفاتيكان التبشير بالدين

كرالمسيحي من خالل البث عبر األقمار الصناعية،  بناء أن الفاتيكان يستعد ل فقد ذ 

كبيرة للبث في كافة أنحاء العالم للتبشير بتعاليم اإلنجيل بواسطة  تلفازيةمحطة 

( مع العلم أن القمر الواحد 4777روع )نومين ثالثة أقمار صناعية تسمى بمش

)المصدر: الحاجة إلى تنسيق وتكامل إعالمي  األرضية،يغطي ثلث مساحة الكرة 

اجتماع عالمي للتنصير حضره  (هولندا)قد في (.  وأيضا ع  11ـ حمود البدر ص

مليون دوالر، برئاسة المنصر  41كلف تئة دولة و، من أكثر من مامنصر   8112

، وهدف (سامر تيان برس))جراهام بيلي( وقد تحمل نفقات هذا المؤتمر منظمة 

ة رابطة ل)المصدر: مج التنصير،المؤتمر دراسة كيفية اإلفادة من البث المباشر في 

 .((417العالم اإلسالمي )ص 

 من خالل عرض القنوات لحاد وذلك شعوب الكافرة مع قنوات الكفر واإلتعامل ال

د سالمي، فعند متابعة تلك القنوات قاإل الخاصة بالسحر والدجل، والذي ينافي ديننا

ينحرف الفكر ويبدأ المسلم بالتهاون في التعامل مع أعمال السحر والشعوذة والتي 

 خرج من الملة. ت  
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 أخطار البث المباشر على تشويه اآلداب االجتماعية 3-1

 ار عديدة على اآلداب االجتماعية ويمكن توضيحها في النقاط التالية:للبث المباشر أخط

  أفراد ني تببوذلك  ،من الترابط والتراحم فيما بين األسرة بدال   التمزق األسرييحل

سرة أفراد األ فإن ،سلوب الحياة الغربية اليومية بدواعي االنفتاح والحريةاألسرة أ

يولهم ر الزوجة بحاجة زوجها العائد من عمله إلى فال  ،تختلف ثقافاتهم وتتنوع م  تشع 

بعد أن ينهي فاألب  ،إلى مشاكل أوالده األسرة بالهدوء والراحة، كما ال يلتفت ر

حه وذلك بالنظر إلى ما يطر ،ق راحته وما يسلي به نفسهأعماله يعود ليبحث عما يحق

 ،الميةبوتية العالبث المباشر من خالل القنوات الفضائية أو من خالل الشبكة العنك

ي بينما الزوجة يهمها ف ،توفير الغذاء والكساء فياهتمامه بالنسبة لألسرة  يختزلو

لمعاصرة في األزياء هذا الشأن النظر إلى ما تقدمه الفضائيات من الموضة ا

يهتم األبناء فيما تقدمه الفضائيات من مباريات  و ،ثاث والمفروشاتوالمكياج واأل

ما يهمهم من تحصيل ينصرفون ع بناءامرات والتي تجعل األوبرامج المغ رياضية

ع فطرتهن من االهتمام ما يتفق م نَ رْ ع  صبحن ال ي  أما البنات فأ ،دراسي ومعرفي

بل أصبح همهن متابعة المسلسالت العربية وغيرها من  ،ونهبالمنزل وشؤ

رة وهكذا تضعف رابطة األس ،المسلسالت المدبلجة والتي ال تمت إلى ثقافتنا بصلة

ذوي األرحام إلى لتصل عوامل التمزق  سقف واحد، ثم تستمريظلها التي 

  واألصدقاء، وبذلك يفقد المجتمع المسلم أهم مقوماته وهو الترابط االجتماعي.

  قد إلى انفراط ع والذي يؤدياتباع النمط الغربي في التبرج والسفور واالختالط

 .التحرر من القيود الدينية واالجتماعية وعدم االكتراث بهاو، الحياة األسرية العفيفة
 بها األسرة، ن بالرفاهية االجتماعية التي تحظىخرياآل قناعومحاولة إ ظهورحب ال 

أحدث األزياء وأفخم وضع األسرة الحقيقي، وذلك بعرض  وإن كانت ال تعكس

تمزق األسر بسبب مما ي حدث ما شابه فروشات والسيارات الفارهة واألثاث والم

تثقل و واقع الحياة المعاصر، والتي ترهق األسرة باألعباء المالية والمتطلبات اليومية

ينتج عنها الحقد بين أفراد المجتمع والكراهية، والذي بدوره يحطم البناء ف، كاهلها

 سالم من خالل البث المباشر.اعي، وهذا ما يهدف إليه أعداء اإلاالجتم
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  ثل األثر ويتمحياتها، تشجيع المرأة المسلمة على تقليد المرأة األوربية في كل مظاهر

 االجتماعي الذي يتوقع أن يحدثه البث المباشر بعدة صور من أهمها:

في الزواج، وتفشي الطالق، ومحاربة تعدد الزوجات، ولقاءات الفتى  التأخر -ا

 األهل. الفتاة بعد الخطبة وقبل العقد برضوا

ياتها، حنمط المرأة لألزياء العالمية، وتقليد المرأة الغربية في كثير من  متابعة -4

 .وقلة الحياء و ... إلخ ومحادثة الرجال الجرأةو كالخروج من المنـزل

 المرأة على الرجل، وضعف القوامة بدعوى الحرية وتساوي الحقوق. سيطرة -3

كثير من العادات الغربية إلى بيوت المسلمين، واإلعجاب بالنمط الغربي  دخول -2

 للحياة.

وقطع األرحام، وتفكك األسر، وإهمال حقوق  ،القيام بحقوق الوالدين ضعف -5

 الجيران.

 وحب الذات، وضعف الروح الجماعية، وعدم نصرة المظلوم. األنانية -1

 سالميةوثقافات الشعوب اإلى تشويه معارف أخطار البث المباشر عل 3-3

حها ويمكن توضياإلسالمية  نا وثقافتهاعديدة على معارف شعوب اللبث المباشر أخطار  إن 

 في النقاط التالية:

 ين يزاألوربية، وذلك بتاإلسالمية وصبغ المجتمعات اإلسالمية بالصبغة  فقد الهوية

فق عادات اجتماعية تتوا أسلوب الحياة األوربية من خالل عدم التقيد بمبادئ دين، وال

ية، بل تهدف الحياة الغربية إلى مع الدين، وال مع أخالق تتوافق مع الفطرة السو

شباع النفس وما تهوى، وذلك بتجسيدها في البرامج التي تنقل إلينا عبر البث إ

قوم، فتبدأ ولئك المن الحرية السقيمة التي يعيشها أ اش  دهنالمباشر، فيصبح المتابع م

 .اتذوب وتخفت في نفوس أبنائهفي التالشي شيئا فشيئا حتى  اإلسالمية الهوية

 

  طويالا وقتالوقت، وذلك من خالل المكوث تعود المسلم على ظاهرة عدم احترام 

أمام البث المباشر مما يجعله يستهلك وقته في غير مصلحة، وهذا الوقت المستهلك 
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على حساب مهام ومصالح كبيرة تعود بالنفع على صاحبها، فيفقدها ويضطر إلى 

وإذا  ها، وربما ال يستطيع أداءخرىأ وقاتبعض األعمال أو المواعيد إلى أإرجاء 

 تقان، مما ينعكس بالسلب على حياة المتابع ومن يعول.إ بالأداها تكون 

 ير غفي يسرف في االستهالك والتي تجعل المتابع  اإلعالنات التجارية غراءاتإ

، فالشركات المصنعة يمكن االستغناء عنهاولها  حاجةات ال كماليل نماوإ ضرورة

هم وتلقي في نفوستقوم بإنتاج دعايات إعالنية مدروسة تدغدغ مشاعر المتابعين 

 يجعل الحياة مثيرة وذات طابع عصري، بأن اقتناء منتجاتهافتوحي  زائفة   انطباعات  

 األموال بطريقة غير مناسبة.إنفاق فيتم من خاللها 

  كثرة ب العربية، وذلكنشر مفردات لغوية أجنبية بين أبناء المجتمع لتحل محل اللغة

سماع مصطلحات دارجة عند الغرب تجعل  ةجنبية، وكثرالنظر ومتابعة البرامج األ

 لي يبدأ في استخدامها بصورة تلقائية.  المتابع يعجب بها، وبالتا

 ياة م في الحدمن تق هوذلك بسبب ما يشاهد ،المسلمدى ف للتعميق الشعور بالتخ

وذلك من خالل المتابعة لألفالم الغربية وما يستخدم فيها من  ،ى الغربدالمادية ل

ويرى خالل تلك األفالم  ،جهزة الفنيةومتطور وباستخدام أحدث األ ج عال  إخرا

وما تحتويه تلك األفالم من  ،سلحةواأل ،والنقل ،استخدام أحدث وسائل االتصال

عندما و ،وسائل الرفاهية المتقدمة والتي تجعل جميع وسائل الراحة في متناول اليد

ع الذي يتوفر لدى الغرب في جمي يرى المتابع عبر البث المباشر مدى التقدم المادي

ينعكس هذا كله على نفس المتابع ويجعله يشعر بالنقص وتأخر األمة  ،اةون الحيشؤ

ن يلمسلمل اإلسالميةمة وهذا ما يريد أن يوصله أعداء األ ،عن ركب الحياة اإلسالمية

سة وعدم القدرة على المنافواإلحباط  يةفي أنفسهم االنهزام عبر البث المباشر ليلقوا

 ن.فيستكينون و يستسلمو

 لك البث المباشر، ومن تبوط مستوى التعليم بسبب االنشغال بمشاهدة اإلسهام في ه

 ثار:اآل

 عن التحصيل همشغلنها تحيث إإضعاف مستوى التعليم لدى أفراد األمة،  -1

 واالستذكار.
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 مفاهيم جديدة.الطالب تلقين  -4

 ربط الناس بمناهج غربية، يساعد على ذلك شيوع تعلم اللغات األجنبية. -3

إضعاف مستوى التالميذ في اللغة و الخمول، والكسل، وعدم الجدية، شيوع -2

 .العربية

 سالميةشر على تشويه أخالقيات الشعوب اإلأخطار البث المبا 3-2

ي ويمكن توضيحها فاإلسالمية على أخالقيات الشعوب تؤثر للبث المباشر أخطار عديدة 

 النقاط التالية:

  لقي يجعل المت هذات طابع العنف، والذي بدورالترويج للعنف وذلك بعرض األفالم

يرى في العنف وسيلة مناسبة لحل الموضوعات والتي بدورها تحجم اآلداب 

 طفال الذين ال تساعدهم خبراتهم فيا عند األواألخالق عند المجتمع، وخصوص  

ب الجريمة، والنص على ذلك تنتشر مين. وبناء  الثالحياة من التمييز بين الغث و

 (درحمود الب)مراض النفسية بين أفراد المجتمع. وقد ذكر الدكتور ال، واألواالحتي

أنه قد تبين من خالل إحدى الدراسات “ (الحاجة إلى تنسيق وتكامل إعالمي) في بحثه

والجنس تشكل  ،والجريمة ،فيلم طويل أن موضوع الحب 577التي أجريت على 

فيلم  177والعنف في  دراسة أخرى حول الجريمةخالل وأنه تبين من  ،04%

مشهد  03ا فيلم   13بل إنه وجد في  ،مشهد جريمة أو محاولة قتل 118وجود 

 .”جريمة

  التركيز على النزعات المادية، وذلك بصرف أنظار المتابعين إلى أهمية إرضاء

تحقق بإشباع شهوتي البطن والفرج، نسان، وإن كمال المتعة والسعادة يشهوة اإل

، واآلداب السامية، واألخالق العفةند المسلم تبني مبادئ عطمس يوهذا التوجه 

اإلسالمية الرفيعة، والتي تسمو باإلنسان وترفعه من مواطن الرذيلة، وحب الذات 

 واألنانية، وترفض مبدأ الغاية تبرر الوسيلة.
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   س، وطاعة الوالدين، وذلك م الدين، والمدر  اهتزاز القيم واألخالق في احترام عال

جعل ة، تيعرضه البث من تصوير وتمثيل هذه األدوار بصور هزيلة ورث   بسبب ما

 المتابع يستصغر أدوارهم ويحط من قدرهم.

 ألفالم يمكن وصفها كالتالي:السيئة لمشاهدة ا ثاراآل 

 شيوع الرذيلة وسهولة ارتكابها.  .1

شاهدة مبسبب تفجير الغرائز والبحث عن سبل غير شرعية لتصريفها،   .4

 عري.ما فيها من واإلباحية واألفالم الفاضحة 

 .والمغازلة، واالختالطكالخلوة، في السلوكيات وسائل محرمة  ظهور .3

 .شرب الخمر، والمسكرات بجميع أنواعهاكالدعاية ألمور محرمة  .2

 سماع الغناء والموسيقى ونحوهما. .5

القدرة على عدم إنكار المنكر مع و، هللاتربية األهل واألوالد على ما حرم  .1

 ذلك.

 وإهدارالنقمة، إنفاق المال في المعاصي، وذلك كفر للنعمة وسبب لحلول  .0

 .ة هللامعصي الوقت في

 أخطار البث المباشر على األطفال 3-5

 للبث المباشر أخطار عديدة على األطفال ويمكن توضيحها في النقاط التالية: 

 ا ا مؤثر   لبثهذا افي حياة األطفال ألنهم أكثر الفئات مشاهدة ل يلعب البث دور 

، وقد أثبتت الدراسات أن الطفل يقع في حيرة فيما يشاهد هل هو حقيقي أو المسموم

أمام الطفل بشكل فني متكامل مع  مترابطة   ليس كذلك، ولكن عندما تمر األحداث

 الكلمة والصورة، يتأكد الطفل من أنه يعايش الحدث.

 عون طفال يسلمميز، ولهذا فإن منتجي برامج األال الحدث اة الطفل إي ذاكرال يعلق ف

لتوصيل األفكار التي يرغبون توصيلها إلى الطفل من خالل إطار من المداخالت 

ي أو االجتماعي أو الجسدي، وذلك ألنهم يعرفون أن الطفل ال ت الطابع النفسذا
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يسهل تمرير األحداث المطلوب يستطيع الربط بين المداخالت التي تحدث أمامه، ف

 أن تستقر في ذاكرته.

 داع، فهو بطفال من حيث التخيل والتفكير واإلالبث التلفزيون له تأثير كبير على األ

لتخيل ملكة امفتقرا ليقدم لهم صورة متكاملة تشمل الحركة والكلمة مما يجعل الطفل 

من األمور  اعود على أن كثير  التفكير واالبتكار، وبالتالي يتيفقد القدرة على ومن َثم 

بسهولة أمامه، بينما المطالعة والقراءة تجعل الطفل يتخيل ما يقرأ، ويستطيع  تتوفر

استخالص الصور والمعاني والمفاهيم من خالل الحروف والكلمات والتراكيب، 

وهذه التخيالت والتصورات تنمي لديه حركة الفكر والعاطفة والشعور، بعكس ما 

 لبث التلفزيوني.افي يشاهده 

  على مستوى النشاط الحركي لألطفال فإن البث التلفزيوني يحد من حركة األطفال أما

ويجعلهم يركنون للخمول والكسل، فيؤثر ذلك على النمو الجسدي للطفل ويزيد من 

 احتمال ترهل الجسم وظهور البدانة، مما ينعكس على الصحة العامة لدى األطفال.

 طفل للغة، هي إقامته بوية أن من أبسط شروط اكتساب الأثبتت الدراسات التر

بينه وبين المحيطين له مباشرة خاصة في السنوات األولى من حياته،  عالقات ثابتة

البث التلفزيوني ال يساعد على تحقيق هذا الشرط، وبالتالي يتأخر الطفل في فولهذا 

الكالم  خالله تأمين إيصالزي ال يمكن من ااألولى. فالبث التلفه نسنيتعلم اللغة في 

مع الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، وذلك بسبب تعدد المتحاورين في اإلى مس

المشهد، والسرعة النسبية التي يجري بها الحوار، باإلضافة إلى أن البث التلفزيوني 

غير مؤهل في تثبيت اللغة ونموها وتطورها، ألن المحادثة الحوارية المطلوبة بين 

اوا التلفازفي  المتكلم مع أسباب أخرى  لطفل غير موجودة، مما ينعكس سلب 

 فسيولوجية على انطالق النطق السليم والمبكر عند الطفل.

  كما أن متابعة الطفل لألناشيد من خالل البث المباشر والتي تختلط بها الصورة

لقد ف ،والحركة واإليقاع والكلمات تؤثر أيضا على انطالق النطق السليم عند الطفل

 %55الدراسات أن تركيز الطفل على الصورة والحركة أثناء األناشيد تأخذ أثبتت 

من االنتباه، وبالتالي يبقى من  %38يقاع يصل إلى من انتباهه، والتركيز على اإل
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ال يستطيع من خاللها أن  اكون للكلمات وهذه نسبة بسيطة جّد  ت %0تركيز الطفل 

لية االتصال فعاوبالتالي تقل عند الطفل  اصبح منطوي  من المفردات في يحصل على كم  

 خرين.مع اآل

 نترنتأخطار اإل 3-6

 لإلنترنت أخطار عديدة ويمكن توضيحها في النقاط التالية: 

 خاصة يعرضهم لخطر التحرش.اللمواقع لاستخدام األطفال لإلنترنت و 

  ضرار األ من كثيرله يورث السلبية و شاشة الكمبيوترأمام ال طويوقتا الجلوس

 زيادة الوزن، وضعف النظر.نها: الصحية م

 اعائلة الفراد أ اجتماعأوقات إلنترنت يقلل من اإلفراط في استخدام ا ومع  ،سوّي 

 .صدقاءواأل هلاأل

 .إمكانية الدخول على المواقع اإلباحية بسهولة 

  اصل االجتماعي من خالل برامج التوالالئق غير تداول بعض األلفاظ والكالم

 خالق متداوليها.نتيجة ضعف ثقافة وأ

 موثقة وليس لها مرجعياتغير وأخبار راء وأفكار آ انتشار. 

  لعاب االلكترونية من خالل الشبكة العنكبوتية العالمية تؤدي األ أمامإن الجلوس

للعب أثناء اه و فكرأصابعه  إلى تدمير المهارات التي عند الطفل، حيث يستخدم

نمي  تلكترونية الاإل لعابالجسم ال تتحرك ومن هنا فاأل عضاءباقي أمع سكون 

ا م أمالطفل، وبما أن الطفل يجلس على قدرات ا الحواس الخمس فتؤثر كثير 

لكترونية مدة طويلة ويستخدم أصابعه فقط أثناء اللعب والذي بدوره اإل لعاباأل

يضعف مما  أكثر من المعدل الطبيعي ع من انتقال اإلشارات داخل المخيسر  

االنتباه ومن َثم التركيز وبالتالي سوف ينعكس على قدرة التذكر عند الطفل 

 مشكلة صعوبات التعلم. عنده فتظهر
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غرس القيم الفاضلة عند األبناء يتطلب من اآلباء أن يتعرفوا على واقع الحياة التي تدور 

 فاألب ال ،وغرس الخصال الكريمة عندهم ،أجل تذليل الصعاببينهم وبين أبنائهم من 

أحوالهم ا بن عارف  عنه ومن ثم قبول توجيهه ما لم يكهم ورضايستطيع أن يحقق حب األبناء 

ا ةالنفسي و حالتهم ا بدء  ى حت ،بالمراهقة والتعامل بموجبه معهم من سن الطفولة ومرور 

فهم في النهاية بشر لديهم عواطف  ،مهم عن أنفسهومدى رضا صحتهم النفسيةيراعي 

ويجب على األب  ، لخاء... إوالبك ،والضحك ،والحزن ،والفرح ،والكره ،وأحاسيس الحب

اعيهم ويحسن إليهم وليسوا يجب أن ير ،أن يدرك أن األبناء أمانه في عنقه وهم قطعة منه

وبناء على ذلك سوف نتطرق في هذا الفصل إلى  ،هم كيفما شاءيتصرف في رقاءأو أ أدوات  

لقي ي :والثاني ،يناقش معرفة اآلباء لواقع األبناء :الموضوع األول :مهمةموضوعات ثالثة 

 ناء.بة ردم الهوة بين اآلباء واألكيفي :وأخيرا ،واقع تعامل اآلباء مع األبناءالضوء على 

 معرفة اآلباء لواقع األبناء 2-2

 اوإدراك اناء وخصائص كل مرحلة من مراحل النمو يزيد اآلباء استيعابمعرفة واقع األب

أن يتعامل معهم بوعي يجعلهم يغضون الطرف والتي من خاللها يستطيع  ،لتصرفات األبناء

ا ابين تغافل لآلباء أ بنويبقى اال ،حيانا أخرىويوجهون أ ،عن بعض تصرفاتهم  أحيان   حيان 

ااءونصيحة بن   ومن هذا المنطلق يمكننا تسليط الضوء على سلوكيات أبنائنا  ،أخرى ة أحيان 

الرشد بلوغ سن ن قبل و تكون هاتان المرحلتا ،ومرحلة المراهقة ،في مرحلة الطفولة

ن من تحقيق الهدف المهم متمكنوا فقد  ،والنضج فإن أحسن اآلباء التعامل مع أبنائهم فيها

 نيزأجوف نتطرق في هذا القسم إلى صالحة. وستربية األبناء التربية السليمة والتنشئة ال

 من الطفل والمراهق. مهمين يوضحان سلوكيات كل

 سلوكيات الطفل 2-2-2

ا ة ت مدروسفي هذه المرحلة ال تخضع إلى تصرفاــ كان أو أنثى  سلوكيات الطفل ــ ذكر 

منطلق  فهي تصرفات تنطلق من ،ي المتابعين والمحيطين بالطفلتضع في عين االعتبار رأ

بة لمعرفة ما يحيط به بة للحصول على الشيء ،فطري للطفل كح  بة الستئ ،أو ح  ثار أو ح 
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 ،خرينستمتاع بما حوله بغض النظر عن اآلللحركة الكثيرة واال بهأو ح   ،عطف والديه

 سلوكيات الطفل تتمثل في األمور التالية:فعلى ذلك بناء  و

  االستقراركثرة الحركة وعدم 

إن الحركة الكثيرة، واللعب الدائم، وعدم االستقرار، والصعود والنزول، يزيد من 

 .واسعة قدرات وهي دليل على أن لديه ،ذكاء الطفل وخبرته بعد أن يكبر

 التقليد 

ّ  الطفل يقلد الكبير خاصة الوالدين  فاألب  في الحسن والقبيح،واإلخوة األكبر منه سنا

 بالترتيب هتميحاول تقليده، واألم تسمدخنا كان  إنتقليده، ويحاول الطفل نرى يصلي 

 فيحاول تقليدها.

 العناد 

طفل فال ،اة أو عقوق  ي  ض  رَ وال تعتبر حالة مَ  ،طفال غالبا موجودةصفة العناد عند األ

وهذه الصفة في مرحلة الطفولة ليست سيئة  ،ال يدرك معنى العقوق ازال صغير  ما

 ،عن والديه اعندما يكون الطفل بعيد  السيما بشكل مطلق وإنما قد تكون مفيدة 

ويجب طاعة الوالدين أمر سيئ قناعه بأن العناد والمطلوب من الوالدين محاولة إ

  بدون تعنيف أو تهديد.

 عدم التمييز بين الصواب والخطأ 

حيث ال يستطيع الطفل خاللها التمييز بين  ،لة نقاء وبراءةمرحلة الطفولة هي مرح

وم التقطيع، ففي لحظة غفلة يقيرى أمه تستخدم السكين في  فقد ،الصواب والخطأ

وقد يضع يده في الماء الساخن وهو ال  ،يضا باستخدام السكين فيؤذي نفسههو أ

، فال يحاسب الطفل بالضرب ألن عقله لم ينضج بعد، والصواب خطورتهيعرف 

 .عن مصدر الخطرأن نبعده 

 كثرة األسئلة 

 دون ،أي سؤال يتبادر إلى ذهنه وفي أي وقت من المتوقع أن يسأل الطفل أبويه

جب على توولهذا ي ،التوقف هل هو منطقي أو محرج ألنه ال يميز بين األشياء

وبأسلوب سهل دون  ،يفهمها الطفلبسيطة الوالدين اإلجابة عن السؤال بطريقة 
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الخروج من المأزق، فالطفل خر بهدف فه إلى موضوع آصراللجوء إلى الكذب أو 

ابتهم فربما تكون إج ،خرينسوف يسأل اآللم يقتنع باإلجابة ف سؤاله وإذا لن ينسى

 أثر غير سليم.غير مناسبة وتبقى في ذهنه ويكون لها 

 ذاكرة قوية آلية 

 ،افيةفهي ذاكرة نقية ص ،ذاكرة الطفل قوية حيث لم تنشغل بالهموم ومتطلبات الحياة

حلة رفلهذا على الوالدين استغالل هذه الم ،وآلية بمعنى أنها تحفظ بال وعي وال إدراك

 واألناشيد الطيبة. ،حاديث الشريفةواأل ،ن الكريملتلقينه المفيد كحفظ القرآ

 حب التشجيع 

وتكون عند الطفل من أنجع الوسائل للتهذيب  ،التشجيع صفة محببة إلى النفوس

أو تقليل من  ،تقليل عنادهكوسيلة فاعلة من أجل د من التشجيع فقد نستفي ،والتربية

وكلها مقبولة عند الطفل  ،اأو معنوّي   اوالتشجيع ربما يكون مادّي   ،حركته المزعجة

 افال يكون مادّي   ،لهذا يجب على الوالدين استخدام األسلوب األمثل عند التشجيعو

ا ككلمات الثناء والشكر ،فيتعود الطفل على المقابل الماديدائما  ا دائم   وال يكون معنوّي 

ضا يربط يوأ ،فيمل منه الطفل و يستوي التعزيز وعدمه ويفقد حينها التعزيز قيمته

 خرة. الجميل والذي يدخله الجنة في اآل عند الفعل التشجيع برضا هللا عنه

 حب اللعب والمرح 

اللعب والمرح مع الطفل من الوسائل المهمة في التربية وفي إكسابه المهارات 

ومن خاللها يمكن أن يجمع خبرات تساعده في إنجاز  ،والمعرفة بما يدور حوله

أعماله التي تواجهه وربما ال يحتاج إلى أحد في إنجازها، حيث يكتفي حين تنفيذها 

 ،ومن خالل ذلك ينمو لديه الذكاء والثقة بالنفس ،باالستفادة من الخبرات التي لديه

في جو من  من الفضائل اكثير   هفنغرس من خالل ،ويعتبر اللعب أفضل وسيلة للتعليم

 اللعب والمرح.

 حب التنافس 

ولهذا  ،األطفال التنافس فيما بينهم وكل فرد منهم يحب أن يكون هو الفائزيحب  ادة  ع

فيهم هذه الخصلة ونحفزهم على الحرص على بذل  نغرسقد يكون من المفيد أن 
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الود بين دون أن يكون هذا على حساب المحبة و ،الجهد من أجل الفوز واالنتصار

و التحفيز سوف يؤدي إلى التفوق واالبتكار وه وبالتالي فإن هذا ،والمنافسين القرناء

 المطلوب.

 التفكير الخيالي 

ن قد يجد فيها فرصة أ الوالد للطفل موقفا لم يشاهده بنفسه من قبل حينما يروي

وذلك بعد أن يسأل  ،يتخيل هذا الموقف منذ أن يبدأ والمراحل المتتابعة ونتائجه

عليه فإنه ال يتعين على الوالدين أن بناء و ،والديه عن بعض تفاصيل ذلك الموقف

غلب الطفل يألن الخيال عند  ،ما يريا أن الطفل جالس يفكر في الموقفدينزعجا عن

كة فتنمو لديه مل وألن عقله لم ينضج بعد ،(أحالم اليقظةما يسمى )على تفكيره 

 .  التخيل

 كتساب المهاراتالميل ال 

ك فإنه في فكذل ،اذكرنا في سلوك التقليد عند الطفل أنه يقلد والديه في تصرفاتهم

سلوك اكتساب المهارات يتم نفس األسلوب فالطفل الذي عمره أقل من ست سنوات 

الوالد حرفة  لدى فإن كان ،أو إخوته الكبار ،يمكنه أن يكتسب مهارته من والديه

 يقلده الكتساب المهارة.فإن الطفل سوف  معينة

 النمو اللغوي السريع 

 حفظ المفردات عندهقوية وبالتالي فإن يمتلك ذاكرة ــ  كما ذكرنا سابق اــ الطفل 

ا ولذلك فإن  ،ا مع تكرارها مع األسرة بشكل مستمرخصوص   سوف يكون سريع 

ي توى الطفل اللغو. ويتأثر مسمتواصلالمعجم اللغوي للطفل سوف يزداد بشكل 

ما ية السليمة، فكلالتغذتعتمد على  حيثالصحة العامة للطفل  :منها عدة أمور مهمةب

ألسرة وكلما كانت عالقات ا ،ستفاد في زيادة تحصيله اللغويا اكان الطفل الئق ا صحّي  

سرة وكلما كانت األ ،بالنفع بسبب كثرة االحتكاك مع األسرةعليه قوية ومتينة عاد 

وكلما كان الوضع االجتماعي واالقتصادي  ،مثقفة انعكس ذلك على ثرائه اللغوي

الألسرة  التي  وكلما أمكن توفير التقنيات ،الطفل قابلية للحوار أكثرلدى كان  متيسر 

 .كان أفضل تساعد في زيادة ملكته اللغوية
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 الميل للفك والتركيب 

رت له لفك والتركيب إذا توفإلى االتالي سوف يميل الطفل بطبيعته يحب الحركة وب

عليه فإنه يتوجب على اآلباء أن يحتاطوا لذلك بناء  و ،ل نفسه بذلكلظروف فيشغا

يعتبر  الالسلوك وهذا  ،ن الطفلاألشياء القابلة للفك من أن تكون قريبة مويبعدوا 

ى ينبغي عللذا  ،جزء من تكوينه في مرحلة الطفولةهو شقاوة بل من قبيل  وأى أذ  

 والديه أن يحضرا له األلعاب التي يكون فيها مجال للفك والتركيب.

 حدة االنفعاالت 

فس واألمور التافهة بن المهمةوهو يتعامل مع األمور  ،الطفل سريع االنفعال بطبيعته

نه ال يدرك الصواب من الخطأ. وانفعاالت الطفل تكون إما في إحيث  ،الدرجة

من عمل شيء. ومن انفعاالته منعه في أو  ،يؤخذ منه شيءالغضب وهو عندما 

وإنما من نسج الخيال.  وذلك عندما يهدد بالعقاب من شيء غير مرئي   ،الخوفأيضا 

ار ثلها آانفعاالت وهي تحدث بين القرناء.  وهذه عادة   من االنفعاالت الغيرة،وكذلك 

ع وقوويحذروا ا ذلك آلباء أن يراعوفيجب على ا ،سيئة على الطفل عندما يكبر

 طفال في حدة االنفعاالت.األ

 سلوكيات المراهق 2-2-1

 ،لواقعأقرب ل امراهق   تسميتهتجعل من بمتغيرات عدة فإنه يمر  اعندما يصبح الطفل مراهق  

ااته أيليس بالشخص الناضج في سلوكيفهو ليس بالطفل في سلوكياته كما أنه  ويطلق  ،ض 

حلة تختلف عن سلوكيات وسلوكيات هذه المر ،(المراهقة) مصطلحعلى هذه المرحلة 

د عنها عن أال يغفلوااالعتبار و أن يضعوها فياآلباء خرى والتي يجب على المراحل األ

 تالية:في األمور ال تتمثلسلوكيات المراهق فذلك وفي ضوء  ،التعامل مع أبنائهم المراهقين

 والديهبين شعور المراهق بوجود فجوة بينه و 

( جيةوونفسه )التغيرات الفسيولوجية والسيكلاهق المرجسم التغيرات التي تطرأ على 

فينظر لذاته  ،ما كان عليه أثناء فترة الطفولة المتأخرةع اختلف  تجعل سلوكه وتفكيره م

والديه أصبحا  وأن ،عن نفسه ويستطيع تدبير أموره مسؤوال   ار  يكبأصبح أنه 
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ايتدخال ن والديه وبالتالي يعتقد أ ،ال يتوافق مع نظرته لألموربما  ،في شؤونه ن كثير 

يحاول أن يتحرر من القيود المفروضة عليه  كأنْ فعل  فيتكون عنده رد ،نهال يفهما

 وخوف ا ،من مناقشة الوالدين لمشكالته خوف ا ،من أسرته وأن يشعر باالستقالل الذاتي

 من معرفة الوالدين لما يقوم به. 

 اد اعتقو خذ مشورتهمأل جيله هم من أبناءأقرانه الذين صدقائه ولجوء المراهق إلى أ

 يجعله يبحث عن بديل لكي ينقل له مشكالته ،والديهبين المراهق بوجود فجوة بينه و

ب رأقن تفكيرهم حيث إ ،صدقائهفال يجد في هذه المرحلة أقرب من أ ،حلهاليحاول 

يرهم ليس وتفك ،ويستطيع التعامل معهم بكل أريحية ،إلى تفكيره من تفكير اآلباء

ليه ومن السهل ع ،ما في نفسه ورغبتهقريبة م جاباتهمإنضج من تفكيره فتكون أ

 لتوجهه ورغبته.مخالفون م تركهم إذا رأى أنه

  تقلبات مزاج المراهق 

ا اجه جعل مزي ،للتغيرات الفسيولوجية التي يمر بها المراهق والتغير في قناعاته نظر 

ا لك وفي ذ قضيوي ،ينظر لنفسه ويهتم بمظهره الخارجيف ،يتقلب بشكل سريع قت 

ا وربما  ا مصروفاتكبير   تالنشاطا بممارسة باالهتمام الفتية يبدأو ،مالية أيض 

 .لكالتخفيف من األ في بالمعاناة الفتيات من الكثير بدأي بينما الرياضية،

 منضبط  غير  يصبح للواقع إدراكهم  

امن  ضايا فعند مناقشتهم لبعض الق ،اأن نظرتهم للواقع ليس منضبط سلوكياتهم أيض 

ملة المحتلعواقب بعد نظر فال يرى االتي تهم األسرة ينظرون إليها بسطحية دون 

لى عيرون أنفسهم قادرين  ىحيان أخروفي أ ،من التصرف الذي يعتقدون صحته

ا ،إلنفاق عليهمم لإلى آبائهيحتاجون نفسه الوقت االستغناء عن والديهم وفي   وأحيان 

ويمكن التخلص منها  غير ضرورية باعتبارهاألشياء القديمة ينظرون إلى ا

ا ،رغم أنها ذات قيمة مادية ومعنوية ،واالستغناء عنها يتعاملون مع بعض  وأحيان 

 األمور بنوع من االزدراء رغم أنه يجب التعامل معها بجد واهتمام.

 فترة البلوغ الجنسي 
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ات رويحدث في تلك الفترة تغيُّ  ،من مظاهر مرحلة المراهقة حدوث البلوغ الجنسي

اويتطلب من  ،في بدن المراهق كثيرة جسمية  الوالدين القرب من المراهق خصوص 

 الحيض يأتيها البنتها عندما سيحدث ما حيث يجب على األم مناقشة وتوضيح ،الفتاة

 توضحو فتاة، كل نفس في األثر عميقة الحساسية شديدة تجربة وهي ،للمرة األولى

 بر إلى بابنتها من أجل العبور ،جدا طبيعية تغيراتعبارة عن  ما يحدث أن لها

 ،العتاب عن تماما األم تبتعد وأن ،الهادئ بالحوار الحساسة المرحلة هذه في األمان

 ونهايحب أهلها تشعر بأن والديها وأن وقت من أوسع مساحة للفتاة يوفر أن ينبغيو

 نع بنتهاا مع الكالم إلى تتطرق باإلضافة إلى أنه يجب على األم أن ،ويرحمونها

على األخالق  اتعدي  خرق ا و يعدُّ  هوبأن ،بشكل واضح اآلخر الجنس مع العالقة

حيث ال يجوز أن يكون هناك عالقة مع غير المحرم بدون إذن  ،والمبادئ اإلسالمية

يقع مرحلة وهي ناقصة تجربة فغرر بالفتاة في تلك الوحتى ال ي   ،شرعي يسمح بذلك

 هللا. قدر ور الالمحظ

 االنحراف وسائل قطع 

 جعاليفال  ،وسائل االنحراف بأساليب عدة المراهق ا عنأن يقطع نوالدياليجب على 

ل يجب ب ،وبأي شكل لهم في أي وقت امتاح   مشاهدة الفضائيات وال تصفح اإلنترنت

، كوضع جهاز الحاسب اآللي في مكان عام في المنزل أن يكون هناك تنظيم معين

سمح وال ي ،ويسمح باستخدامه في أوقات محددة ولفترات محددة ،يمكن للجميع رؤيته

بل يجب أن يكون لألسرة ضوابط في متابعة  ،بمتابعة جميع القنوات الفضائية

 ر.وفتقع األسرة في المحظ مينبالث حتى ال يختلط الغث ،القنوات الفضائية

 

 واقع تعامل اآلباء مع األبناء 2-1

تحدث الكثير من المختصين في مجال تربية األبناء بأن واقع تعامل اآلباء مع األبناء له 

قد ولذلك ف ،اآلباء عندباإلضافة إلى وجود بعض األخطاء الشائعة  ،أنماط وأساليب عديدة

 ين:هذا القسم إلى جزأ ينقسم
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 أساليب تعامل اآلباء مع األبناء 2-1-2

 واقع تعامل اآلباء مع األبناء ال يخلو من أحد األساليب التالية: 

   لل  د  األب الم 

ون أن د وتعويدهم على الترف والنعيم والبذخ هو ما يعمل على تلبية احتياجات األبناء

مين بناء مترفين منعاألفينشأ  ،إما إلراحتهم أو لعدم الثقة بهم ةوليؤمسأدنى يتحملوا 

حسب وال يهتمون باآلخرين وال يسألون عن إخوانهم المسلمين وال فهمهم أنفسهم 

يفسد الفطرة ويقتل االستقامة وهذا األسلوب  ،أتراحهمال يشاركونهم أفراحهم و

ولية ؤمما يفقدهم القدرة على تحمل المساتكاليين، األبناء ويجعل  ،والمروءة والشجاعة

أو مواجهة الحياة ألنهم لم غير قادرين على التعامل مع احتياجاتهم  ضعفاءويجعلهم 

 ،يمروا بتجارب كافية ليتعلموا منها كيف يواجهون األحداث التي قد يتعرضون لها

 يصبحونو ،ومثل هؤالء تتسم شخصياتهم بالضعف ويسهل التأثير عليهم واستغاللهم

 ة مع اآلخرين.غير قادرين على تكوين عالقات اجتماعية ناجح

 األب البخيل 

فه، وعواطماله ا ، فتجده ممسك  هئشديد التقتير على أبناهو األب الذي ال يحب العطاء 

 وقد يتولد لديهم شعور الكره نحو، والنقص ويحسون بالحاجة ه بالحرمانؤفيشعر أبنا

وربما قادهم ذلك إلى البحث عن المال بطرق أخرى  مفارقته،في والرغبة  والدهم

وقد ال يحسنون التصرف عندما يملكون ما حرموا منه ألن شعورهم  ،غير سوية

ل بَ والتبذير، كما قد يسهل استغاللهم من ق   ن يالحقهم وهم يواجهونه باإلسرافبالحرما

 .ل اإلجرامأو االرتماء في أحضان رفقة السوء وأه ،من يخفف عنهم شعور الحرمان

 األب المهمل 

بتعليمهم سواء ما يتعلق بالتعاون مع مدارسهم يهتم أو ه ئهو من ال يهتم باحتياجات أبنا

غفلته ل وذلك ،ومتابعة مستواهم التعليمي ومدى التزامهم، أو ما يتعلق باختيار مدارسهم

وانشغاله أو لجهله وعدم وعيه بتلك االحتياجات أو لعدم مباالته، واألبناء مع هذا األب 

ثر في نموهم النفسي ويجعلهم يؤ هكلهذا وال يشعرون بوجوده وعالقتهم به ضعيفة، 



59 
 

وهم عرضة لالنحراف والجريمة وعرضة لالبتزاز  ،نفسّي ا ومضطربين ءسوياأغير 

 واالستغالل بدافع تلبية احتياجاتهم.

 األب المتشدد 

 حوال يتيوهو الذي يفرض الرأي هو األب الذي يعامل أبناءه بطريقة رسمية صارمة، 

على  مإشباع رغباته فيقف حائال  دون ،مساحة من الحرية لألبناء للتعبير عن رأيهم

ا إما بضربهم ضرب   ،العقاب البدني والنفسي والتهديد المستمردم ويستخاإلطالق، 

وء س وا أو بكثرة تقريعهم وتأنيبهم عند كل صغيرة وكبيرة. ومن أمثلةؤا إذا أخطمبرح  

   :وقلة تشجيعهم سلوك بعض التصرفات منهامعاملة األبناء 

سه، عديم الثقة بنف حديثهم مما يجعل االبنمن و هممنإسكاتهم إذا تحدثوا، والسخرية  -أ 

 .قليل الجرأة في الكالم والتعبير عن رأيه

أو لمزهم إذا أخفقوا في موقف أو تعثروا في مناسبة مما  طؤواخأالتشنيع بهم إذا  -ب 

 .يولد لديهم الخجل والهزيمة

منهم تقى  ىه إذا رأءأبنايسخر من فتجد من الوالدين من  هم إذا استقامواؤازدرا -ج 

واستقامة أو اتهام األبناء بالتزمت والتشدد في الدين والوسوسة مما يجعلهم ، اأو صالح  

 .يضلون وعلى أعقابهم ينكصون فيصبحون بعد ذلك عالة على والديهم

ان ة والشدة فيزيدأما العنف والصرام ،فالحزم مطلوب في المواقف التي تتطلب ذلك

بنا ،االمشكلة تعقيد   ا أو لوكّي  أو منحرفين س ،أو سلبيين ،نيأو عدواني ،ءويجعل األبناء ج 

كما أن الصرامة والشدة تجعل األبناء يخافون ويحترمون المربي في وقت  ،اأخالقّي  

 . منعهم من تكرار السلوك مستقبال  ي حدوث المشكلة فقط، ولكن ال

 األب المزاجي 

وتارة  وإنما تارة يكون مدلال   ،في المعاملة هو األب الذي ال يثبت على نمط معين

ا بين الليوهو . قاسيا ا وتارة يكون شديد   أو مهمال  يكون بخيال   ن التقلب في المعاملة دائم 

فعلى اآلباء أن يضعوا  والشدة والقبول والرفض والمدح والذم بشكل غير صحيح.
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هل وعندما يقتنعون به فإنه سيصبح من الس ،رون عليهيلألبناء يس اواضح   اتربوّي   انظام  

ية ؤدي إلى تكوين شخصسلوب معين في المعاملة يأفعدم الثبات على  عليهم اتباعه.

ه باإلضافة إلى أنبن ومشاعر متناقضة بين الحب والكراهية للوالدين. قلقة لدى اال

جعله غير ويبن ألن التساهل سيربك اال ،يجب عدم التساهل في تطبيق النظام التربوي

 .قادر على تحديد ما هو مقبول منه وما هو مرفوض

  األب الحكيم 

ه في الوقت الذي يحرص فيه على ئا في التعامل مع أبناهو األب الذي يكون مرن  

 تهم، وتلمس مصلحمن خالل التعامل مع احتياجاتهم تهمتربي فتكون، هممصالح

وبما تقتضيه مرحلة االبن ويعاملهم برحمة، فيكون تدخل األب حسب المصلحة 

 العمرية.

 ايجدون من آبائهم عاطفة واهتمام   فاألطفال الذين ،دون حبوال يمكن للتربية أن تتم 

ينجذبون نحوهم، ويصغون إليهم بسمعهم وقلوبهم. ولهذا ينبغي على األبوين أن 

والعقاب  ،ال يقوما بأعمال تبغضهم بهما، كاإلهانةأيحرصا على حب األطفال، و

إذا ــ وعليهما  ،حرياتهم، وعدم تلبية مطالبهم المشروعةوكبت واإلهمال،  ،المتكرر

أن يسعيا الستمالته بالحكمة، لئال يزول الحب الذي  ــ إلى معاقبة الطفل ااضطرا يوم  

وليس معنى الحب أن يستولي األطفال على الحكم في البيت أو  ،ال تتم التربية بدونه

مثل ذلك ال ، فرقيب أو حسيب أوما تهوى أنفسهم دون رادع  ن يفعلواأالمدرسة، أو 

)صلى هللا . وإن حب الرسول وانفراط العقدوالضياع ، بل إنه هو الضعف يعد حّب ا

 إلى ميادين الجهاد،ودفعهم ألصحابه لم يمنعه من تكليفهم بالواجبات، عليه وسلم( 

ا في  ،الدينخرج على حدود  وأوحتى إنزال العقوبة بمن أثم  وكل ذلك لم يسبب فتور 

 .لهت تزيد من محبتهم وطاعتهم محبة الصحابة لنبيهم، بل كان

وإذا أردت أن تصادق طفلك، فال بد أن تعرف أن فمه أكثر يقظة من عقله، وأن 

رقش أحب إليه من زصندوق الحلوى أفضل إليه من الكتاب الجديد، وأن الثوب الم

 ،وأن األب الذكي هو الذي يدخل البيت وفي يده هدية أو تحفة أو طرفة ،المنمقالقول 
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ولن  ،عند األطفال حقائقولكنها  ،في الدنيا أشياء هي عندنا أوهام ا أنوليذكر دوم  

 نظفر بصداقتهم إال إذا رأينا السعادة في عيونهم.

دة ألم لمساعينبغي أن تكون األوامر حازمة، وأن تتضمن اللهجة أيضا استعداد األب وا

فإذا كان الطفل قد فرش أرض الغرفة بألعابه الكثيرة فيمكن لألم أن تقول له  ،الطفل

وهنا تبدأ األم في جمع ألعاب الطفل، وسيبدأ الطفل فورا في  ،لعاب معاهيا نجمع األ

مساعدة األم. وكثيرا ما نجد الطفل يتلكأ، بل قد يبكي ويصرخ عندما تطلب منه األم 

ولكن الطفل لو تلقى األمر  ،بلهجة التهديد أن يذهب ليغسل يديه أو أن يدخل الحمام

بة على الطفل شعر بالرغاإللحاح  بلهجة هادئة فسيستجيب بمنتهى الهدوء. فكلما زاد

 في العناد، وعدم الرغبة في القيام بما نطلب منه من أعمال.

ترك صلة التي تضايقه وتثقل عليه، فاواتعاملنا مع الطفل هي المراقبة المت يف ماوأسوأ 

له شيئا من الحرية، واجتهد في إقناعه بأن هذه الحرية ستسلب إذا أساء استعمالها. ال 

ا. إن الطفل يشعر تراقبه و ال تحاصره، حتى إذا خالف النظام فذكره بأن هناك رقيب 

بدافع قوي للمحاربة من أجل حريته، فهو يحارب من أجل أن يتركه األب يستخدم 

والحقيقة األساسية أن االبن يحتاج إلى أن تحبه وأن تحضنه  ،القلم بالطريقة التي يهواها

ويحتاج إلى أن تعلمه كل جديد  ،لممزوجة بالثقةويحتاج إلى الرعاية ا ،ال أن تحاصره

  أو إجبار.دون إكراه 

الذوق وقوال وفعال  الحالل وما يليق وما ال يليقالحرام و بنيجب على اآلباء تعليم اال

غير مقبولة، فأفهمه أن العيب ليس فيه كشخص، بل  أفعاالفإذا رأيته يفعل  ،العيبو

القد فعلت شيئا " :قل لهو ه كإنسان،فيوليس  سلوكهفي إن الخطأ  ن أن " بدال مسيئ 

 ا" بدال من أن"لقد كان تصرفك مع أخيك قاسي   :وقل له ،" سيئ" إنك ولد  :تقول له

 إنك ولد شقي"." :تخبره

ومن األهمية أن يعرف الوالدان كيف  ،على اآلباء تجنب المواجهات الحادة مع األبناء

يتجاوبان برفق وحزم في آن واحد مع مشاعر األبناء، فال مواجهة حادة بالكالم أو 

الضرب، وال مشاجرة بين األم وابنها، إنما بإشعاره بحزم أن ما قاله شيء سيئ ال 
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 نوهذا يعني أنه يجب أن يكو ،يمكن قبوله، وأنه لن يرضى هو نفسه عن هذا الكالم

فمن حق الطفل أن  ،هناك ضوابط واضحة تحدد ما هو مقبول، وما هو غير مقبول

يعبر عن غضبه بالبكاء أو الكالم، ولكن ال يسمح له أبدا بتكسير األدوات في البيت، 

 أو ضرب إخوته ورفاقه.

 معه في المدرسة، فال تضرب بما يقول عرض الحائطحدث إذا أتاك ابنك ليحدثك عما 

ْض عنه فحديثه إليك في تلك اللحظة أهم من كل ما يشغل بالك  ،بل أقبل عليه وال ت عر 

فهو يريد أن يقول لك ما يشعر به من أحاسيس، بل وربما يريد أن يعبر  ،من أفكار

ك فعندما يرى من ،ه بشهادة التقدير التي نالها في ذلك اليومتلك عن سعادته وفرح

 مما ترغب وتحب. اويكون قريب   اف يكون سعيد  فاعل المناسب سواإلنصات والت

ا، ونبعض اآلباء يتفاخر  وال يفعلون شيئا لم يؤمروا بأن أبناءهم ال يعصون لهم أمر 

ن وآخرو ،هم وكأنهم ممتلكات خاصة ال كيان لهمئوالبعض اآلخر يتعامل مع أبنا ،به !

ذه في كل ه ،يكلفون أبناءهم فوق طاقتهم، ويحملونهم من المسؤوليات ما ال يطيقون

 عن األسلوب الحكيم في التربية. دٌ الحاالت ب عْ 

 األخطاء الشائعة عند اآلباء 2-1-1

 في هذا القسم سنتطرق إلى بعض األخطاء الشائعة عند اآلباء أثناء تعاملهم مع األبناء.

 أسلوب التوبيخ 

س في ذلك قد ينعك ألن ،التقليل من التوبيخانتبهوا أيها اآلباء واألمهات إلى ضرورة 

األسلوب  يعتمد هذاو ،فيولد حالة من عدم االطمئنان، أو فقدان الثقة بالنفس بناالنفس 

 وائيةاالنطب، وهذا يجعله يتصف اتقاد سلوكياته دائم  بالذنب وان بناالعلى إشعار 

ن م حرمانهمكما أن هذا األسلوب يشعره ب ،خرينوقلة الثقة بالنفس والخوف من اآل

 .خارج المنزل ها، مما يجعله يبحث عنالحب والعطف والشفقة والحنان

 أسلوب التفرقة والتفضيل 

باء واألمهات الذين يستخدمون هذا األسلوب بالتمييز بين أبنائهم وتفضيل يقوم اآل

ر ، وعلى األخص فيما يتعلق بمشاعءوالتفرقة بينهم في كل شيبعضهم على بعض 
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فراد محبوب تجاه باقي أالغير  بناالفي نفس  اا كبير  وهذه الطريقة تخلق حقد   ،الحب

 سلوكيات عدوانية.إلى  هذه األحقاد تتحولمن ثم واألسرة 

ينهم. فمنهم بنتيجة للفروق الفردية يحدث  خوة عادة  تفرقة والتفضيل بين اإلأسلوب ال

ا اء  أو أكثر وسامة أو أكثر من هو أكثر ذك ن هذه اوقد يجد الوالد ،لوالديهتودد 

 ،نخوتهم اآلخريإلمن يمتلكها من أبنائهم أكثر من الصفات محببة لديهم وينجذبون 

 .انفسّي   األبناءوقد يؤذي بقية  اكبير   خطأ  يعد ولكن هذا 

 اإلفراط في التسامح والتساهل 

عه في األمور التي والتساهل م بنااليتضمن هذا األسلوب التغاضي عن كل أخطاء 

 حرصه على أداءعدم و بناالمما يؤدي إلى عدم نضج  ،عليها ينبغي معاقبته

 .المطلوب منه بالشكل المطلوب

  بنباالالمبالغة واإلعجاب الزائد 

تم استخدامه بشكل معتدل، ولكن المبالغة في إظهار  إذاا يجابّي  إقد يكون هذا األسلوب 

 على غيره. اا لذاته متكبر  ا ومحّب  يجعله مغرور   بنباالاإلعجاب 

  فقطاالهتمام بالمظاهر 

يعتقد أن حسن التربية يقتصر على توفير الطعام الطيب والشراب  اآلباءكثير من 

الهنيء والكسوة الفخمة والدراسة المتفوقة والظهور أمام الناس بالمظهر الحسن. 

  .هماألمر هو األتنشئة األبناء على التدين الصادق والخلق القويم يفطنون إلى أن وال 

  المبالغة في إحسان الظن باألبناء 

ألنه يجعل األبناء ال  ،أمر غير مرغوب فيهفي إحسان الظن باألبناء المبالغة 

ن بعض أل وذلك ،نتائج أعمالهمبفيجعلهم ال يكترثون  ،يشعرون بمتابعة الوالدين لهم

 يتفقدون أحوالهم والفال يسألون عنهم وال  ار تبالغ في إحسان الظن بأبنائهاألس

 .عن أصحابهم ايعرفون شيئ  

  إساءة الظن باألبناءالمبالغة في 

ا المبالغة في إساءة الظن باألبناء يء ن الوالدين من يسفم ،أمر غير مرغوب فيه أيض 

ق ه يتهم نواياهم وال يثفي ذلك مبالغة تخرجه عن الحق فتجد ويبالغ األبناءالظن ب
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ويشعرهم بأنه خلفهم في كل صغيرة وكبيرة دون أن يتغاضى عن شيء من  ابهم أبد  

 .هفواتهم

 غياب الوالد خارج المنزل 

عدم قدرة  عندما يوافقالسيما  ،ثار سلبيةله آ الوالد خارج المنزل طويال   غياب

الطرف اآلخر على تغطية هذا النقص، مما يعرض األبناء للفتن والمصائب والضياع 

 .واالنحراف

 الدعاء على األبناء 

ألدنى سبب أو بمجرد أن  معلى أبنائهاعتادوا الدعاء اآلباء من  االحظ أن كثير  ن

أن  الوالدانتوقع فيه، وما  اا والذي ربما كان الوالدان سبب  ا أو تمرد  منهم عقوق   وايجد

هذا الدعاء ربما وافق ساعة إجابة فتقع الدعوة موقعها فيندمان بعد فوات األوان وقد 

والدكم أ"ال تدعوا على أنفسكم وال على  :)صلى هللا عليه وسلم(تناسيا في ذلك قوله 

 .وال تدعوا على أموالكم، ال توافقوا من هللا ساعة يسأل فيها عطاًء فيستجاب لكم"

 .رواه مسلم

  الزوجينبين  االحترامعدم  

ي هفالزوجة الصالحة  ،زوجته له احترامإلى يحتاج بصداقة أبنائه األب لكي يظفر 

احترامه وحبه، وتؤكد ها في كل وقت بعظمة أبيهم، وتقودهم إلى ر أبناءَ شع  التي ت  

 أنفومن أجل ذلك  ،الخصالعظيم في أنفسهم الشعور بما يملك من جميل المناقب و

سرة مستقرة ويجعل ، فهو يجعل األشديد األهميةأمر ضروري و احترام األب لألم

 والمنغصات.المشكالت األبناء يعيشون في جو مناسب خال  من 

 التناقض بين القول والفعل من الوالدين 

يأمر  من افترى منهم ،أمام األبناء و أحدهماأ التناقض بين القول والفعل من الوالدين

ابنه بالصدق ويكذب ويأمره بالوفاء وهو يخلف ويأمره بالبر وصلة األرحام وهو 

 ! عاق قاطع لرحمه، أو ينهاه عن شرب الدخان وهو يشربه

 الفضائيةقنوات اللغفلة عما يشاهده األبناء في التلفاز وا  
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ت نترنوات الفضائية على اختالفها أو اإلقناللغفلة عما يشاهده األبناء في التلفاز وا

 .المختلفة عالماإلمن وسائل  هنه أو يسمعوونوما تحويه من مواقع أو ما يقرؤ

  تربي األبناء لخادمات والمربياتا جعل 

وهذا أمر خطير خاصة إذا كانت المربية  دمات والمربيات تربي األبناءاجعل الخ

م فإنها لن تراعي هللا كافرة فذلك مدعاة النحراف األبناء وفساد عقائدهم وأخالقه

 .فيهم ألنها في األصل ال تعرفه

 كيفية ردم الهوة التي بين اآلباء واألبناء 2-3

ة من رهم مجموعبناء يفرض على اآلباء أن يضعوا في اعتباردم الهوة التي بين اآلباء واأل

كيات وهذه السلو ،وتعرفنا على سلوك المراهقين ،فقد تعرفنا على سلوك األطفال ،األمور

ألبناء ايرونه مع ما تناسب تويتعاملون مع أبنائهم بطرق ال  ،يغفل عنها كثير من اآلباء

ن مه والنصح ليس بالدرجة المرجوة فتجعل قبولهم للتوجي ،مع ثقافتهم وفكرهم و ألنفسهم

دور مع أبنائهم أن يراعوا التفكير الذي ي اآلباء عندما يتعاملون يتوجب علىلتالي وبا ،اآلباء

هم هم الداخلي لذواته يتوافق ويتماشى مع ما يحقق رضافإذا كان التوجي ،ن األبناءاذهأفي 

 .اء  وبن   افسوف يكون مثمر  

تعامل فهو ي ،مع األبناء يجب عليهم أن يسلكوا مسالك األب الحكيم واآلباء عندما يتعاملون

 األبناء الذاتي ويحقق رضا ،وتحقق المصلحة العامة لألسرة ،شمولية مع األبناء بنظرة

ويعطي التربية والتوجيه الوقت الكافي لتحقيق الهدف وذلك بالصبر وعدم  ،ألنفسهم

وتفادي  ،ونجاح المقصد من األبوة ،عند األسرةفالهدف تحقيق االستقرار  ،استعجال النتائج

ث االستقرار يفتعود بالنفع الكبير على األبناء من ح ،األخطاء الشائعة التي يقع فيها اآلباء

 األبناء. النفسي والمعنوي لدى

 على اآلباء أخذها في االعتبار عند التعامل مع األبناء ما يلي:يجب ومن الوسائل التي 

 اآلتي ء بالعقيدة الصحيحة وهذا يشملأهمية ربط األبنا: 
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o  الجلوس مع األبناء بشكل متكرر وفي أوقات متفرقة وتذكيرهم بأهمية العمل

 .ما يغضب هللاالطيب على حياة الفرد والبعد ع الصالح والتمسك به ومردوده

o  بشكل مستمر.التأكيد على أهمية الصالة 

o الدعاء لألبناء وتجنب الدعاء عليهم. 

  األمور التالية: بالطفل ومراعاةاالهتمام 

o  الطفل. ومشاعر األبوة الحانية على الحبإظهار 

o اتالتصرف بعض قبول أو عدم قبول أسباب للطفل عن تفسيرات تقديم. 

o  اته تصحيح سلبيووالتشجيع والتعزيز للسلوكيات الصحيحة معه اللعب

 .يمها بطريقة عقالنيةووتق

o  اوإلزامه بالتصرف وفق  ه ومناقشتها معوضع مجموعة من القواعد الواضحة 

 .ستقاللية وثقته بنفسهاال مما يكسبه ،لها ويتحمل نتيجة تصرفاته

o   وتأجيل إشباع احتياجاته لفترة معينة عند القيام بالسلوك  احرمان الطفل جزئّي

حتى يدرك قيمة األشياء وربط هذا اإلشباع بقيامه بالسلوكيات  ،السلبي

 .الصحيحة

  اآلتي وهذا يشمل في نفوس األبناءزرع الثقة: 

o  بيعلى االحترام والتهذالحرص. 

o ظهار مشاعر الحب لهم.إ 

o  من  والحرص والحماس ،سخطوذلك بعدم ال ،ييجابالتفكير اإل ةكيفيتعليمهم

الموضوع من كافة جوانبه قبل  وأخذ ،الوجه األكملالقيام بالمهمة على  أجل

 وعدم االستعجال. ،واالستخارة واالستشارة ،اتخاذ القرار

o استشارة األبناء في بعض األمور. 

o تعويد األبناء على القيام ببعض المسؤوليات. 

o تعويدهم على المشاركة االجتماعية. 

o من نتائج اوتحمل ما يترتب عليه اتتدريبهم على اتخاذ القرار. 

o اإلصغاء إليهم إذا تحدثوا وإشعارهم بأهميتهم. 
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o ت.ا عن التحيز المقيبشكل موضوعي بعيد   تعويدهم على التعبير عن آرائهم 

o ض كتنظيم بع ،األبناء وساالجتهاد في تنويع وسائل إدخال السرور على نف

  الرحالت وتناول بعض الوجبات خارج المنزل وزيارة األقارب.

  ي:باستقرار األسرة وهذا يتطلب اآلتاالهتمام 

o  بالمعروف وكف األذىبين الزوجين الحرص على حسن العشرة. 

o ،فيؤدي اآلباء واجبهم  الحرص على أداء الواجبات قبل المطالبة بالحقوق

 ،ويبذل األبناء ما فرض عليهم من واجبات اإلحسان ،األبناءالزوجة وتجاه 

 وتؤدي الزوجة حق زوجها.

o  االستفادة من التقنيات الحديثة أثناء سفر اآلباء بالتواصل مع األسرة من خالل

بير عن تعبالفقد يوفق اإلنسان  ،سائل الهاتفيةالبريد االلكتروني أو بالر

 .مشاعره أكثر

o ءدون اللجو والبد من حلها بين الزوجين، تكالعش الزوجية ال يخلو من مش 

  لتدخالت الخارجية التي قد تسيء لألسرة وتعرضها للخطر.ل

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

 

 

 الخامس الفصل

 الفضائل غرس في اآلباء دور تعزيز

 والقيم
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 اآلباء المثقفون 5-2 

جب أنه ي أن ننوهقبل أن نناقش مسألة تعزيز دور اآلباء في غرس القيم، فإنه من الواجب 

أدنى من الثقافة والمعرفة، والتي سوف تكون الداعم الحقيقي  على كل أب أن يكون لديه حد  

له في توجيه األبناء وغرس القيم والفضائل، فمن الصعب أن ي طلب من األب توجيه األبناء 

ث بمخاطر البكافية  معرفيةخلفية مخاطر البث المباشر وهو ليس لديه إلى وتنبيههم 

 ." فاقد الشيء ال يعطيه"  :لالمباشر، وكما قي

يتمكن من رؤية األمور حتى  ،يحرص على تثقيف نفسهأن  على كل أبومن هذا المنطلق 

أكثر واقعية، ويستطيع معرفة حاجات األبناء من المعارف التي يحتاجون إليها، شكل ب

 .لألبناءإسداء النصح وأيضا يستطيع أن يحدد الوقت المناسب الذي يتمكن من خالله 

اعليجب التي الموضوعات ومن   ما يتعلق بأمور الدين األساسية ى اآلباء أن يحيطوا بها علم 

ا مور ، واألبها، واألمور المؤكدة التي ال غنى لإلنسان عنها والتي يجب أن يكون اإلنسان ملّم 

ل هذا الموضوع في الفصتناولت في هذه الحياة، وقد  نسان متعة  المستحبة التي تزيد اإل

التي يفترض على األب أن يهتم بها ما يتعلق باللغة أيضا والمهمة الموضوعات الثاني. ومن 

 ،فة الدين واألدب بكل أشكاله وصورهالعربية اللغة األم ففهمها ي مّكن اإلنسان من معر

وبالتالي يستطيع أن ينقل ألبنائه كل ما يثري فكرهم بما هو أصيل ومفيد يزيد من الحكمة 

االجتماعي من األمور المهمة أيضا، فعندما  والتعامل مع األحداث. والتعرف على الجانب

عهم على التعامل م اقادر   يصبحيعرف سلوك األطفال، ويعرف كيفية تفكير المراهقين، 

يجعل األبناء في غاية السرور عندما يرون أن األب يدخل معهم في حوارات صحيح بشكل 

 ياة بشكل عام بما الونقاشات مفيدة. وأن يكون لديه حصيلة كبيرة من المعارف بأمور الح

ة تمكنه من اإلجاب ورؤية عميقة اواسع ااألب أفقلدى ل محددة تجعموضوعات يقتصر على 

والتوجيه لألبناء بشكل مقنع يجعل األبناء يثقون بما لدى األب من خبرة تكون البلسم الذي 

 ن عليهم عندما يقعون في حيرة من أمر  ما.يغنيهم ويهو  
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 األبناء لدىغرس القيم والفضائل  هعمل يتم بموجب برنامجتطوير  5-1 

األبناء يحتاج إلى جهود كبيرة تتم من ق بل األب، واألب هو  فيغرس القيم والفضائل 

الواقع وجد أن موضوع غرس القيم والفضائل  المسؤول الرئيسي في هذا الشأن، وبعد سبر

اآلالثقافي لو يرفالمعستوى مالعلى سبيل المثال  منهاالتي  العراقيليواجه بعض   باء، وأيض 

ضع لك فقد وعلى ذ ائل. وبناء  ر بيئة أسرية متحابة تساعد في غرس القيم والفضيوجوب توف

 برنامج يمكن من خالله غرس القيم والفضائل. 

 

توفرها عند كل أسرة من أجل غرس يجب برنامج العمل المقترح من خمس نقاط ويتكون 

 وهي كالتالي: القيم والفضائل لدى األبناء

  مع أسرهم مبدئية لتصرفات اآلباءمراجعة. 

 ون حياة األسرةالمعرفة والثقافة بشؤمن ادة االستز آلباءيجب على ا. 

 تكوين بيئة أسرية متحابة. 

 غرس القيم الفاضلة في نفوس األبناء لتجنب مخاطر البث المباشر. 

  آلباء للبيئة األسريةمن ادؤوبة مراجعة. 

 

ذ تصور حول وضع األسر ومدى جدوى تطبيق البرنامج المقترح فقد ولكي نستطيع أخ

لنا وضع األسر ومن َثم وضع توصيات تساهم في  وتوضح أن ترشدنا  يمكنحددنا أدوات 

تطبيق البرنامج، ومن هذه الوسائل توزيع استبيانات على شريحة عشوائية تهدف إلى معرفة 

ية واجبهم حيال غرس القيم والفضائل مواطن الضعف المؤثرة على بعض اآلباء في تأد

يتم تحليل اإلجابات ومن َثم نستطيع  و إجابتها لدى األبناء،  وبعد توزيع االستبيانات 

ا خير  وأ ،غرس القيم والفضائل لدى األبناءمن اآلباء تمنع التعرف على المعوقات التي 

الشكل يام بواجباتهم بنتمكن من تحديد التوصيات المناسبة التي تمهد الطريق لآلباء للق

 المناسب.
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 دراسة واقع اآلباء مع أسرهم 5-3 

لكي نصل إلى نتائج مرضية حول تحقيق أهداف هذا الكتاب، وهو غرس القيم والفضائل 

ح يتطلب ن تطبيق البرنامج المقترب تطبيق البرنامج المقترح، وحيث أعند األبناء، فهو يتطل

م د  نهم، جعلنا ن قْ ما بيوتوافق فيوفيه انسجام  اواألبناء كبير  ما بين اآلباء فيأن يكون التواصل 

 على عمل دراسة ميدانية نستكشف من خاللها واقع اآلباء مع األبناء.

الدراسة المقترحة هي إعداد استبيان استقصائي عن عالقة اآلباء باألبناء )ملحق بالكتاب(، 

ما يتعلق باألسرة من حيث  :المحور األولون هذا االستبيان من خمسة محاور: ويتك

ن الفئات السنية التي تشملها األسرة م االمستوى التعليمي لألب وعدد أفراد األسرة متضمن  

ل ألطفال وكيفية تفاعاآلباء بسلوكيات ا درايةيكشف لنا مدى  :األبناء، والمحور الثاني

باء مع األبناء، بائهم، والمحور الثالث يكشف لنا ترابط األسرة وعالقة اآلاألطفال مع آ

يكشف لنا مدى االحترام المتبادل بين أفراد األسرة، والمحور الخامس  :والمحور الرابع

 ساليب المستخدمة للتواصل بين اآلباء واألبناء.يكشف لنا عن األ واألخير

ا  11عشوائية وكانت الردود من  قد تم توزيع االستبيانات على عينةو شاركوا في هذا والد 

 على نتائج المسح فإن اإلجابات وفقا للمحاور المذكورة موزعة كالتالي: ناء  المسح. وب

يتعلق باألسرة من حيث المستوى التعليمي لألب وعدد أفراد محور  :المحور األول1-3-5 

 الفئات السنية التي تشملها األسرة من األبناء ااألسرة متضمنً 

عليها الدراسة، وبذلك فان الدراسة  ت ْبَنىأن الدراسة تكون وفقا لمعايير محددة من المعلوم 

اجعلت من ا في التقييم، وعدد األبناء عند كل أب وفئاتهم  لمستوى التعليمي لألب عامال مهّم 

 السنية، من أجل معرفة كيفية تعامل اآلباء مع األبناء لكل فئة سنية.

في الجدول  ، وموضحة على شكل نسبة مئوية1.1جميع اإلجابات موضحة في الجدول رقم 

 يبين النسب المئوية لكل شريحة، 1.1. بينما الرسم البياني الموضح في الشكل 4.1رقم 

فشريحة المستوى التعليمي تبين نسبة كل مستوى تعليمي للعدد الكلي من المشاركين 

توى تعليمي سوالمجيبين على االستبيان، بينما شريحة فئة أعمار األبناء فالنسب حسب كل م
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سلوكيات الخلفية المعرفية لآلباء عن يكشف لنا مدى  محور :المحور الثاني2-3-5 

 بائهمألطفال وكيفية تفاعل األطفال مع آا

الذي يمارسون فيه جميع ما يبهجهم ويشعرهم الخاص  أن األطفال لهم عالمهممن المعلوم 

أو  جزعامتعتهم، وذلك بدواعي اإلصفو ما يعكر  بحالوة الدنيا، ولكن قد نجد من الوالدين

يذاء أو ما شابه ذلك، والطفل ال يفهم هذا التصور من الوالدين ولكن الخوف عليهم من اإل

حقه الطبيعي، ومن هذا المنطلق ممارسة  ويمنعه منيضيق عليه  ايرى أن الوالدين أو أحدهم

فاعل ألطفال وكيفية تاآلباء بسلوكيات ا درايةيتعلق بمدى  اوضعنا في االستبيان محور  

 بائهم.األطفال مع آ

، كما تم 1.4جابات في الجدول رقم جميع اإلتم رصد المسح االستقصائي خالل ومن 

يبين النسب المئوية لكل  لذيوا، 4.4على شكل نسب مئوية في الجدول رقم التوضيح 

لوك األب بسدراية شريحة، وهي مبنية على أساس كل مستوى تعليمي على حدة، فشريحة 

اكبيرة جدراية عام الذين لديهم توضح أن نسبة اآلباء في مستوى التعليم ال األطفال بسلوك  ّد 

دراية من عدد اآلباء في ذلك المستوى، وأن اآلباء الذين لديهم  %12.41األطفال يمثلون 

مقبولة بسلوك  دراية، وأن اآلباء الذين لديهم %48.50كبيرة بسلوك األطفال يمثلون 

ضعيفة بسلوك األطفال يمثلون دراية ، وأن اآلباء الذين لديهم %38.17األطفال يمثلون 

، نعدمةمصفرية نسبة ا بسلوك األطفال جّد   ضعيفةدراية اآلباء الذين لديهم ، وأن 11.75%

هو شكل  1.4وهكذا بقية الشرائح في ذلك الجدول، بينما الرسم البياني الموضح في الشكل 
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 معرفي من الشريحة المعينة.
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 ترابط األسرة وعالقة اآلباء مع األبناء: المحور الثالث3-3-5 

يكشف لنا مدى تواصل اآلباء مع األبناء، واألبناء في هذا العمر في سن هذا المحور 

المراهقة، وهي سن تحتاج إلى كثير من العناية عند تعامل الوالدين معهم، وذلك ألن غالب 

رشاد بسهولة، بسبب تصورهم أنهم أصبحوا العمر ال يتقبلون أي نصح أو إهذا األبناء في 

لك لة الوصاية، وبذتهم بأنفسهم ويرون أنهم تعدوا مرحاناضجين ويستطيعون اتخاذ قرار

 .مرجوةالحقق النتائج تفقد ال ت بطريقة مناسبة نكتإذا لم  رشادالنصح واإلعملية ن فإ

قم في الجدول ر تم رصد جميع اإلجاباتاالستبيان فقد في وبناء  على اإلجابات الواردة 

ا1.3 ، وهو يبين النسب 4.3على شكل نسب مئوية في الجدول رقم  ، وموضحة أيض 

واصل تالمئوية لكل شريحة وهي مبنية على أساس كل مستوى تعليمي على حدة، فشريحة 

التعليم  بة اآلباء في مستوىتوضح أن نس المراهقين )الفئة العمرية الثانية( مع اآلباء األبناء

ا  يقوبشكل تواصل العام الذين لديهم  من عدد اآلباء في  %2.01مع األبناء يمثلون جّد 

، %43.81مع األبناء يمثلون  يقوبشكل تواصل ذلك المستوى، وأن اآلباء الذين لديهم 

، وأن اآلباء الذين %43.81مقبول مع األبناء يمثلون  بشكل تواصلوأن اآلباء الذين لديهم 
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 تواصل، وأن اآلباء الذين لديهم %11.75ضعيف مع األبناء يمثلون بشكل  تواصللديهم 

ا ، وهكذا بقية الشرائح في ذلك الجدول، بينما نسبة ال تذكر ألبناء مع ا بشكل ضعيف جّد 

 سبح بين تواصل اآلباء مع أبنائهم كل   يبين المقارنة 1.3الرسم البياني الموضح في الشكل 

 المستوى التعليمي وذلك لكل مستوى من التواصل في الشريحة المعينة.
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 مدى االحترام المتبادل بين أفراد األسرة  :المحور الرابع4-3-5 

رام االحت ة في تقبل التوجيه من الوالدين وخاصة اآلباء هو عنصرمن العناصر الرئيس

راد ففقد عنصر االحترام بين أفإن ، والزوجات واجالمتبادل بين اآلباء واألبناء، وبين األز

األسرة سوف يجعل توجيه اآلباء غير مستساغ من األبناء وذلك ألن عدم االحترام بين 

من  يرد فعل عكسهناك فيحدث ألبناء، ل نفسيةالحالة الالزوج وزوجته سوف ينعكس على 

اآلباء بسبب عدم ثقتهم بالتوجيه والنصح الذي يقدمه لهم اآلباء وكذلك لوجود تجاه األبناء 

 تعاطف فطري مع األمهات.

راء األشخاص آ 1.2بيان فقد رصد في الجدول رقم االستفي وبناء  على اإلجابات الواردة 

ضا في راد األسرة، وأيمن المستويات التعليمية المختلفة حول مدى االحترام المتبادل بين أف

النسب المئوية لكل شريحة وهي مبنية على أساس كل مستوى تعليمي  4.2الجدول رقم 

توضح أن نسبة اآلباء في مستوى التعليم  احترام األب للزوجة واألبناءعلى حدة، فشريحة 

من عدد اآلباء  %24.81مع الزوجة واألبناء يمثلون  اجّد   يركب احتراميحظون بالعام الذين 

مع الزوجة واألبناء يمثلون  يركب احتراميحظون ب الذين في ذلك المستوى، وأن اآلباء

مقبول مع الزوجة واألبناء يمثلون  احتراميحظون ب، وأن اآلباء الذين 43.81%

 ،ال تذكر ناء نسبة مع الزوجة واألب قليل احتراميحظون ب، وأن اآلباء الذين 33.33%

ا قليل احتراميحظون بوكذلك اآلباء الذين  كذا ه، ونسبة ال تذكر مع الزوجة واألبناء  جّد 

هو شكل يبين  1.2بينما الرسم البياني الموضح في الشكل  بقية الشرائح في ذلك الجدول.

المقارنة بين اآلباء من مختلف المستويات التعليمية حول االحترام المتبادل بين أفراد األسرة 

 للشرائح المحددة في االستبيان. وذلك لكل مستوى من االحترام وفق ا
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ساليب المستخدمة للتواصل بين اآلباء يوضح األ محور: المحور الخامس واألخير5-3-5 

 واألبناء

ال يكون بشكل مباشر في معظم األوقات، ألن  ونصحهم ألبناءتوجيه ا أن فمن المعلوم

ه ، مما يفقد مهمة التوجيويضجرونالتوجيه المباشر وبشكل مستمر يجعل األبناء يملون 

والنصح فائدته واألهداف المرجوة منه، وبذلك فان أساليب التواصل بين اآلباء واألبناء 

رية س، وخلق بيئة أسرةاأل فراداأللفة والمحبة بين أأواصر من حيث تقوية  للغايةمهمة 

ن الوقار بعياألبناء اآلباء  وكذلك يرى اآلباء ينظرون لألبناء بعين الرضامتحابة، تجعل 

لذي ريحية، وهو الهدف اقبل الكالم الذي يجري بينهم بكل أوالحكمة، فيؤدي إلى التفاهم وت

 نسعى إليه. 

 موضحة كالتالي:وهي  اسلوب  ل المحددة في البحث أحد عشر أساليب التواصوأ

 سلوب القدوةأ .1

 القصةأسلوب  .4

 رشادأسلوب الوعظ واإل .3

 الترغيبأسلوب  .2
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 الترهيبأسلوب  .5

 مثالرب األأسلوب ض .1

 حداثأسلوب استغالل األ .0

 الحوار والمناقشةأسلوب  .8

 قناع العقليأسلوب اإل .1

 المنافسةأسلوب  .17

 المالحظةأسلوب  .11

س يختار المشارك في اإلجابة على االستبيان ي)أي كل شريحة( لها ثالثة مقايأسلوب وكل 

، أو لم استخدمه قليالا، أو جّد  بدرجة كبيرة سلوب م األاستخدأن يكون قد أحدها، وهي إما 

 كما في الجداول التالية: مطلقا. وبناء  على ذلك، تم توضيح اآلراء ستخدمهي

 رشاد.اإلساليب القدوة، والقصة، والوعظ ويوضح اآلراء حول أ 1.5الجدول رقم 

 

االقدوة  سلوبالذين يستخدمون أ شخاصعدد األ أنوهذا الجدول يوضح  ن م بشكل كثير جّد 

 سلوب بشكل قليل، ولميستخدمون األ شخاصأ 8ا، وشخص   13عام الالتعليم ذوي المستوى 

 سلوب، وهكذا بقية اآلراء. يذكر أحد أنه لم يستخدم هذا األ

 مثال.الترغيب، والترهيب، وضرب األ ساليبيوضح اآلراء حول أ 4.5الجدول رقم 

الجدول رقم 1.5

ال استخدمهاستخدام قليلاستخدام كثير جداال استخدمهاستخدام قليلاستخدام كثير جداال استخدمهاستخدام قليلاستخدام كثير جدا

13806871272تعليم عام

4019322291134244جامعي

812534831تعليم عالي

اسلوب الوعظ واالرشاد اسلوب القصةاسلوب القدوة
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والمناقشة،  ستغالل األحداث، والحواريوضح اآلراء حول أساليب ا 3.5رقم الجدول 

 والحوار العقلي.

 

 والمالحظة. المنافسة يوضح اآلراء حول أسلوبي 2.5الجدول رقم 

 

ي تستخدم هذه ليمي والتنسبة إلى كل مستوى تعالبينما الجداول التالية تمثل النسب المئوية ب

 كالتالي: ساليب، وهي موضحةاأل

 

الجدول رقم 2.5

ال استخدمهاستخدام قليلاستخدام كثير جداال استخدمهاستخدام قليلاستخدام كثير جداال استخدمهاستخدام قليلاستخدام كثير جدا

119151338121تعليم عام

41192183310203013جامعي

552471453تعليم عالي

اسلوب ضرب االمثالاسلوب الترغيب اسلوب الترهيب

الجدول رقم 3.5

ال استخدمهاستخدام قليلاستخدام كثير جداال استخدمهاستخدام قليلاستخدام كثير جداال استخدمهاستخدام قليلاستخدام كثير جدا

108391118112تعليم عام

223363028522317جامعي

462930840تعليم عالي

اسلوب االقناع العقلياسلوب الحوار والمناقشةاسلوب استغالل االحداث

الجدول رقم 4.5

ال استخدمهاستخدام قليلاستخدام كثير جداال استخدمهاستخدام قليلاستخدام كثير جدا

91016132تعليم عام

22291221356جامعي

353733تعليم عالي

اسلوب المالحظةاسلوب المنافسة
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القدوة، والقصة، والوعظ  ساليبيوضح النسب المئوية حول استخدام أ 1.1الجدول رقم 

 رشاد.واإل

 

الذين نسبة التعليم العام و مستوىمن ذوي  شخاصوهذا الجدول يوضح أن نسبة األ

ا سلوبيستخدمون أ ، ونسبة االستخدام لنفس %11.17إلى  تصل القدوة بشكل كثير جّد 

من  اصشخ، بينما ال توجد نسبة تمثل األ%38.17إلى تصل سلوب ولكن بشكل قليل األ

 سلوب، وهكذا بقية النسب.العام الذين ال يستخدمون هذا األ مستوى التعليمذوي 

ساليب الترغيب، والترهيب، يوضح النسب المئوية حول استخدام أ 4.1الجدول رقم 

 مثال.ب األوضر

 

ساليب استغالل األحداث، والحوار يوضح النسب المئوية حول استخدام أ 3.1الجدول رقم 

 والحوار العقلي.والمناقشة، 

الجدول رقم 2.6

ال استخدمهاستخدام قليلاستخدام كثير جداال استخدمهاستخدام قليلاستخدام كثير جداال استخدمهاستخدام قليلاستخدام كثير جدا

%4.76%57.14%38.10%14.29%61.90%23.81%4.76%42.86%52.38تعليم عام

%20.63%47.62%31.75%15.87%52.38%28.57%3.17%30.16%65.08جامعي

%25.00%41.67%33.33%8.33%58.33%33.33%16.67%41.67%41.67تعليم عالي

اسلوب ضرب االمثال اسلوب الترهيب اسلوب الترغيب
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 والمالحظة.  ةالنسب المئوية حول استخدام أسلوبي المناقشيوضح  2.1الجدول رقم 

عليمية حول ختلف المستويات التبينما الرسوم البيانية التالية تبين المقارنة بين اآلباء من م  

ناء ه أثيناسبساليب التواصل بين اآلباء واألبناء، فكل أب يحدد المستوى الذي يرى أنه أ

 سلوب وهي موضحة كالتالي:التواصل مع أبنائه وذلك لكل أ

لمستويات التعليمية حول يوضح المقارنة بين اآلباء من مختلف ا 1.0الرسم البياني رقم 

 رشاد.القدوة، والقصة، والوعظ واإل ساليباستخدام أ
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اسلوب الوعظ واالرشاداسلوب القصةاسلوب القدوة

1.7الرسم البياني رقم 

تعليم عام

جامعي

تعليم عالي

الجدول رقم 4.6

ال استخدمهاستخدام قليلاستخدام كثير جداال استخدمهاستخدام قليلاستخدام كثير جدا

%9.52%61.90%28.57%4.76%47.62%42.86تعليم عام

%9.52%55.56%33.33%19.05%46.03%34.92جامعي

%25.00%25.00%58.33%25.00%41.67%25.00تعليم عالي

اسلوب المالحظةاسلوب المنافسة
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ويات التعليمية حول لمستيوضح المقارنة بين اآلباء من مختلف ا 4.0الرسم البياني رقم 

 مثال.الترغيب، والترهيب، وضرب األ ساليباستخدام أ

 

لمستويات التعليمية حول يوضح المقارنة بين اآلباء من مختلف ا 3.0الرسم البياني رقم 

 ، والحوار والمناقشة، والحوار العقلي.ساليب استغالل األحداثاستخدام أ
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اسلوب االقناع العقلياسلوب الحوار والمناقشةاسلوب استغالل االحداث

3.7الرسم البياني رقم 

تعليم عام

جامعي

تعليم عالي
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لمستويات التعليمية حول ين اآلباء من مختلف ايوضح المقارنة ب 2.0الرسم البياني رقم 

  المنافسة والمالحظة. استخدام أسلوبي

 تحليل الدراسة  5-2 

 ا لكل محور وهي كالتالي:وفق  تحليلها يمكن الدراسة مكونة من خمسة محاور 

 اوعدد أفراد األسرة متضمنً  لآلباء يناقش المستوى التعليمي : محورالمحور األول 

  لمشاركين في المسحبناء األ الفئات السنية

إلى صل تالتعليم العام  خريجييتبين من المسح أن نسبة المشاركين في االستبيان من 

، %15.13ى التعليم الجامعي إلخريجي ن من تصل نسبة المشاركي، بينما 41.88%

ا نه لم ، وحيث إ%14.57إلى التعليم العالي  من خريجي نتصل نسبة المشاركي وأخير 

 نسب المشاركة المستوياتتمثل فقد يشارك أحد في المسح من غير المتعلمين، 

التقريبية للتأهيل العلمي لآلباء في المجتمع السعودي، وبناء على ذلك فإن أكثر من 

فوق وهذا سوف ينعكس  تعليم جامعي فما شهادات ن علىمن اآلباء حاصلو 75%

  وتربيتهم. األبناءعلى مدى تفهم اآلباء للتعامل مع 

اء الذين من اآلبالغالبة النسبة وبالمقارنة بين اآلباء حسب المستوى التعليمي، نجد أن 

ويليهم اآلباء من المستوى الجامعي، بينما ، التعليم العاليخريجي طفال هم من لديهم أ

احية ن ، ومنكثرالتعليم العام هم األخريجي من  نمراهقوأبناء سبة اآلباء الذين لديهم ن

 هم نومراهقو طفالليم الجامعي والذين لديهم أبناء أالتعخريجي خرى فإن نسبة اآلباء أ
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اسلوب المالحظةاسلوب المنافسة

4.7الرسم البياني رقم 

تعليم عام

جامعي

تعليم عالي
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الي ال التعليم العخريجي لتعليم العام، بينما اآلباء من اخريجي كثر ويليهم اآلباء من أ

ان يطفال والمراهقد لديهم أبناء من فئتي األيوج ، واآلباء الذين لديهم أبناء من كافة مع 

خريجي باء اآلنسبة  ويليهاهي األكثر التعليم العالي خريجي اآلباء  نسبة فئات نجد أنال

ا ظرة ن نويمكن أن نقول: إالتعليم الجامعي. خريجي اآلباء نسبة  التعليم العام وأخير 

 خرينا من اآلثر عمقً األكهي مع األطفال حول التعامل التعليم العالي  خريجياآلباء 

مع  يالجامعالتعليم  خريجياآلباء  تعاملن غيرهم، بينما م أكثرلديهم أطفااًل بسبب أن 

افضل من تعامل اآلباء من خريجي التعليم العام، رغم أن األبناء المراهقين  المراهقين

ء اما اآلب، أالتعليم الجامعي لدى اآلباء خريجي التعليم العام اكثر من أبناء خريجي

 ن تعاملهم مع األبناء من كافة الفئات أقل من غيرهم.التعليم الجامعي فإ خريجو

 يةسلوكيات األطفال وكيفعن آلباء ل الخلفية المعرفيةيناقش محور  :المحور الثاني 

 .تفاعل معهمال

ديهم ام والذين لالتعليم العخريجي من بيانات المسح المتوفرة نجد أن نسبة اآلباء من 

ا بسلوك الخلفية المعرفية  ذين ، بينما نسبة اآلباء ال%12كثر من أ طفالاألكبيرة جّد 

قدرون كثر من اآلباء وياأل النسبة يمثلون طفالمقبولة بسلوك األخلفية معرفية لديهم 

 ولو ضعيفة ويمثلونخلفية معرفية من هذا المستوى لديهم  وجميع اآلباء %38من  بأكثر

 التعليم الجامعيخريجي  من اآلباء في هذا المستوى، في المقابل نجد أن اآلباء 11%

ا بسلوك خلفية معرفية منهم  فرادأالتعليم العالي يوجد لدى خريجي أو  ضعيفة جّد 

ريجي خ، فعند اآلباء نسبة علىالمقبولة لديهم هي األالخلفية المعرفية ، بينما طفالاأل

عالي التعليم ال خريجو، اما اآلباء %54كثر من الجامعي تصل النسبة لديهم إلى أالتعليم 

من عدد اآلباء في هذا  %33كثر من المقبولة لديهم تصل إلى أالخلفية المعرفية فنسبة 

 المستوى التعليمي.

نجد أن النسب ليست متباعدة بشكل بائهم بجوار آ طفالاألتواجد وبالنظر إلى شريحة 

سلوك ن معرفية عاآلباء الذين لديهم خلفية في شريحة  فت للنظر عن النسب المذكورةال

 طفال.األ
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 طفال مع اآلباء بحيث نجد أن التفاعلهو شريحة تفاعل األ بالفعل للنظر فتالولكن ال

خريجي من اآلباء  %43بائهم، فنجد أن نسبة بجوار آ طفالاأل فترة تواجدمع  ال يتناسب

 بائهمجوار آب يتواجدون، بينما األطفال الذين امعهم قوّي   طفالالتعليم العام يرون تفاعل األ

أن ذلك فإن نسبة اآلباء الذين يرون ، وب%38كثر من مدة طويلة من نفس المستوى أ

خالل ومن معهم، األطفال مدة طويلة  بجوارهم ال تعكس مدى تفاعل األطفال تواجد 

ب تناسيأن بالضرورة ليس  بائهممع آ األطفالن مستوى تفاعل يتبين أهذه النسب 

ا مع  مع  اطفال القوى جد ً فمؤشر تفاعل األ بائهم،آ بجوار طفالاأل فترة تواجدطردي ً

ا مع آ نخروآ طفاليوجد أ نهاآلباء يعني أ  تن كانوإ بائهميتفاعلون بشكل قوي جد ً

ا بائهمبجوار آتواجدهم مدة  عالقة بين مدة ال توجد أنه وهذا يعني  ليست طويلة جد ً

التفاعل بمدى جاذبية اآلباء يكون نما وإ و مدى تفاعلهم بائهمبجوار آ بناءاأل تواجد

 .لألطفال

(، وهذا الرسم يوضح 4تتجلى بوضوح في الرسم البياني رقم ) لألطفالفجاذبية اآلباء  

األطفال لوك سالخلفية المعرفية لآلباء عن شريحة المقارنة بين اآلباء لكل شريحة، ففي 

 ولكن ّدا ،كبيرة جاألطفال التعليم العالي بسلوك خريجي آلباء ل معرفةالخلفية ال نجد أن

ا قوي يضاوتفاعلهم أ طولاآلباء في مستوى التعليم العام أ بجواراألطفال تواجد   ،جّد 

اء من اآلبألطفالهم اذبية كثر جالتعليم العام أخريجي اآلباء  ومن هذه المقارنة نجد أن

م بسلوك تهخرى بالنسبة لآلباء والذين معرف، بينما نجد نتيجة أخرىمن المستويات األ

ن التعليم العالي رغم أخريجي كثر مع اآلباء األطفال نجدهم أكبيرة، فتفاعل األطفال 

ة فليس هناك صيغطول تكون مع اآلباء من مستوى التعليم العام. أ مدة األطفال  تواجد

بائهم، فهي تختلف باختالف مع آ طفالنبني عليها مدى تفاعل األمعينة نستطيع أن 

كثر أ همنجد أن أبناء لألبناءكثر أ لديهم جاذبية، فاآلباء الذين لألبناءجاذبية اآلباء 

 ا، فتفاعل األبناء يمثل حب ً لألطفالمعهم، وهذا شيء مؤثر في عملية نقل القيم  تفاعاًل 

للتوجيه والنصح وهذا هو المطلوب من  كثر تقبالأيكون األطفال ، وبالتالي لآلباءكثر أ

 أجل غرس القيم والفضائل.
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 يناقش ترابط األسرة وعالقة اآلباء مع األبناء : محورالمحور الثالث 

 ابواجالذين أمن الفئة الثانية بناء ( يتضح أن اآلباء الذين لديهم أ1.3من الجدول رقم )

ليسوا و باء المشاركين من نفس المستوى التعليميهذه الشريحة هم جزء من اآل سئلةعن أ

 ةٌ موضح بناء من الفئة الثانيةن نسبة اآلباء الذين لديهم ألك فإ، وبناء على ذكل المشاركين

  :كالتالي

 شريحة تواصل األبناء من الفئة الثانية مع اآلباء 

المستوى 

 التعليمي

تواصل 

قوى 

ا  جّد 

تواصل   

 قوى

تواصل 

 مقبول

تواصل 

 ضعيف

تواصل 

ضعيف 

ا  جّد 

عدد اآلباء 

المجيبين 

على هذا 

 المحور

  عدد     

اآلباء   

 الكلي

   41 15    7   2   5    5    1 العام

   13 35    7   4  13   11    2 الجامعي

   14 5    7   7   3    4    7 العالي

 

 لفئة الثانيةبناء من الديهم أالذين المشاركين نسب اآلباء 

المستوى 

 التعليمي

تواصل 

ا  قوى جّد 

تواصل 

 قوي

تواصل 

 مقبول

تواصل 

 ضعيف

تواصل 

ضعيف 

ا  جّد 

 باءعدد اآل

 المشاركين

 %01.23 %7 %41.10 %33.33 %33.33 %1.10 العام

 %55.55 %7 %5.01 %30.12 %25.01 %11.23 الجامعي

 %21.10 %7 %7 %17.77 %27.77 %7 العالي
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جابات مدى تأثير ذلك على إ عاله يمكن أن نلخصأالجدول ضحة في ومن األرقام المو

شاركين باء المجابات جميع اآلالتاليتين لنفس المحور، وهي تشتمل على إ الشريحتين

 في المسح.

اخذنا ا واذجواء المنزل لآلباء، مدى جاذبية أفالشريحة الثانية من المحور الثالث تبحث 

 العاميم التعلخريجي باء اآلنسبة  ، فاننا نجد أنالمنزل لهم لجاذبيةنسبة اآلباء كمؤشر 

اير المنزل بشكل كب جواءتجذبهم أ يم العالي التعل خريجو، بينما اآلباء اكثر من غيرهم جّد 

بية فجاذ الجامعيالتعليم خريجو ما اآلباء بشكل كبير، أ مؤثرة جاذبية أجواء المنزل

 بشكل مقبول.مؤثرة جواء المنزل لهم أ

ا ــ سعكاتمثل انوهي طاعة األبناء لآلباء  وتوضحالشريحة الثالثة من المحور الثالث 

 نجد الوقد  جواء المنزلائج الشريحة الثانية وهي جاذبية ألنت ــ لى حد مابشكل كبير إ

 عليها عالمات استفهام.

 بناء منين اآلباء بالنسبة للتواصل مع األ( نجد أن المقارنة ب1.3الرسم البياني )في 

سنة 14بناء في هذه المرحلة )بين سلوك األ ن، وذلك ألفيه نوع من التباين الفئة الثانية

 أن طريقةاألبناء اعتقاد ها نوع من االنطواء بسبب مرحلة المراهقة فيوهي سنة( 47و

اتفكيرهم  ا ، فال يكون هناك مع أفكار اآلباء  ال تتوافق كثير  كل بينهم بالشانسجام 

ريجي خآلباء بناء واا بين األضعيف   أننا نجد أن هناك تواصال  إلى  باإلضافةالمطلوب، 

ة الثقافية الخلفيأن التعليم الجامعي، وهذا يرجع إلى خريجي كثر من اآلباء التعليم العام أ

فارق الزمني بينهم و بين قل من غيرهم والعام ربما تكون أالتعليم الخريجي آلباء ل

 . في وجهات النظر المختلفة من التباعد انوع  يسبب كبر وهذا قد ربما يكون أ بنائهمأ

على اآلباء أن يراعوا هذا الجانب  فإن تحليل المحور الثالث يفرض من هذا المنطلقو 

ية التعامل وكيفبناء في هذه المرحلة أللنفسية بالحالة الالثقافية  مخلفيتهزيادة ك بوذل

 الميةسلموافق للشريعة اإليضا بالموروث العرفي اوأ باألفكار معهم بل والنزول أحياًنا

، لعميقةا هذه الهوةتتالشى في هذه المرحلة، حتى األبناء تفكير و ى يتناسب لى مستوً إ

 نفوس فيالحميدة أن يغرسوا القيم  بينهم وبذلك يستطيعون التواصليشتد ومن ثم 
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ع ط بل على جميالتعليم العام فق خريجي، وهذا التحليل ال ينطبق على اآلباء األبناء

م، التعليم العا خريجيكثر عند اآلباء بشكل أ ةن هذه الفئة موجودالمستويات ولكن أل

هي فالثانية والثالثة متقاربة كثيًرا،  بينما نجد أن المقارنة بين اآلباء في الشريحة

مل لآلباء تشاألبناء ن جاذبية المنزل وطاعة في تلك المستويات أل باءتشمل جميع اآل

جد أن وبذلك ن الثانية فقط، من الفئةاألبناء وال تتوقف على  من األبناء جميع الفئات

اً  اً كثيرالمنزل لهم  جواءالتعليم العام جاذبية أ خريجين اآلباء ممن نسبة  من  أعلىجد 

يوجد لديه على األقل فئة واحدة من ن هذا المستوى كل أب من أل ،خرىالمستويات األ

د قتتعامل مع فئات من األبناء اآلباء من هذا المستوى ن إوبالتالي فالمذكورة فئات ال

اً، ج اً للمنزل كثير اآلباءى وهي التي تجذب ال تكون عند اآلباء من المستويات األخر د 

من جهة أخرى فإن نسبة من اآلباء من خريجي التعليم العالي ترى بأن جاذبية المنزل 

وبالتالي ط فقألن أغلبية المشاركين لديهم أبناء من الفئة األولى  ،لهم تعتبر جاذبة كثيراً 

فالتعامل مع األطفال مريح وممتع أكثر من غيرهم، بينما خريجي التعليم الجامعي 

يرون بأن الجاذبية مقبولة وذلك لوجود نسبة ليست قليلة من اآلباء يتعاملون مع 

بة بعض المشاركين من خريجي أبناء من الفئة الثانية، وهذا أيضا نجده في إجا

المستوى التعليم العالي وكذلك من خريجي المستوى التعليم العام بان جاذبية المنزل 

 غيرهم كثر منمن الفئة الثانية أ بناءألهم قليلة، وذلك ألنهم يتعاملون كثيرا مع 

 م،هالتواصل بينهم وأبنائأيضا السبب  وقد يكون انعكس ذلك على جاذبية المنزل لهم،ف

قليلة من خريجي المستوى التعليم بالليست نسبة وهي نسبة من األباء حيث ذكر 

نسبة من اآلباء من خريجي تذكر  وكذلكالعالي أن تواصلها مع األبناء مقبول، 

  أن تواصلها مع األبناء ضعيف. بالمستوى التعليم العام 

 نجدها متقاربة إلى حد ما،أما اإلجابات في الشريحة الثالثة والمتعلقة بطاعة األبناء 

وذلك ألن فعل الطاعة يدخل به عدة اعتبارات منها أن الدين األسالمي يحث على طاعة 

ال ق الوالدين وأنه من أفضل األعمال عند هللا وقد قرن هللا بين عبادته وبر الوالدين

": تعالى                      " (23 )وهذا من  ،اإلسراء
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باً إلى هللا، االسباب القوية التي تجعل األبناء  لكن ويحرصوا على الطاعة لوالديهم تقر 

توجد نسبة بسيطة من المشاركين تذكر بأن طاعة أبنائهم لهم ضعيفة، وهذا يعود إلى 

 تواصل نهمبيليس فئة الثانية أن األبناء من الأن لديهم أبناء من الفئة الثانية، وبسبب 

منهم، فنجد أن  همآباؤيأملها على الطاعة التي هذا  ثرأ فقد، بائهممع آجيد  بشكل

سون يلم منهأ العام يرون العالي وأيضا من خريجي التعليم التعليم  خريجيباء من اآل

 .األبناءمن بعض  قدًرا ضعيفا من الطاعة 

 يناقش مدى االحترام المتبادل بين أفراد األسرة  : محورالمحور الرابع 

ن بالثلث يقدروليم العام التعخريجي شريحة من اآلباء هناك من نتائج المسح تبين لنا أن 

ا يرون احترامهم للزوجة واأل ا بناءتقريب  االحترام المقبول، درجة يصل إلى  و متدني 

ا يرىالعدد  نفسو بنائهم لهم ال يزيد عن مستوى االحترام أن احترام زوجاتهم وأ تقريب 

اخريجي التعليم المقبول، بينما اآلباء  يم التعلريجي خ باءعن اآل الجامعي ال يختلفون كثير 

ا مس تقريب  ي اآلباء من المستوى التعليم العام، أيهم مشابه لرأر العام حيث يوجد الخ 

لعالي التعليم اخريجو اآلباء  ما، أواألبناء وى من احترام الزوجات ويقابله بنفس المست

 .رام ذريتهم لهم يعتبر عالّي افوضعهم من حيث احترامهم لذريتهم واحت

زيد مالتعليم العام يحتاجون إلى  خريجيومن هذه النتائج يمكن تحليلها على أن اآلباء 

 نوكيفية التعامل معهم أل بناءواأل باألسرةالمتعلقة  الخلفية المعرفيةوالدراية من 

شبه تنافر بين اآلباء وذريتهم مما يجعل االحترام بينهم  ب  سب  القصور في هذا الجانب 

تى ح المطلوبشكل الإلى اآلباء ب تستمعال يجعل الذرية ما وهذا ، المقبولحد ال يتعدى 

فوا اآلباء أن يقمن المطلوب ، والحميدةغرس القيم يمكن قبول التوجيه، وبالتالي يتم 

لذرية من العطف ا على دراية بما تحتاجه هل هم بالفعل :لوايتساءأن و نفسهممع أ

 األعمالبيقوم  كل   ؟ة رتيبة روتينيةيعيشون تحت سقف واحد حياأم  ؟والحب والمرونة

ه ما تمليه عليإلى دون النظر  ضميرهعليه  هالمطلوبة منه كالقيام بالواجب الذي يملي

لب وهذا يتطالتصحيح، ومن هنا تبدأ عملية بوة والحقوق الواجبة عليه نحو ذريته، األ

 من ناحية التوجيه ات ذريتهبحاج وخلفيته المعرفية درايتهتزداد ل بأن يتثقف األ
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آلباء اعلى  ــ إلى حد ماــ ، وهذا التحليل أيضا ينطبق بينهم مافيوالحوار وخلق الثقة 

العام،  التعليم خريجيمن اآلباء  لجامعي حيث توجد نسبة منهم قريبةالتعليم ا خريجي

م بنائه ومن ثعلى احتواء أ اسرية يكون قادرً حول البيئة األ باأل فقفعندما يتسع أ

بول قيتم ومن ثم  األبتجاه  رضاال يستشعر األبناءوبدورهم  نفسهمة في أيزرع الثق

يمكن من خاللها غرس األخالق والقيم النبيلة ومن ثم  حسنةً  توجيهه واعتباره قدوةً 

 بناء.نفوس األفي 

 ساليب المستخدمة للتواصل بين اآلباء واألبناء: محور يناقش األالمحور الخامس 

 للتواصل بين اآلباء واألبناء والتي تضمنها المسح هي: االستخدام شائعةاألساليب 

o سلوب القدوةأ 

o  القصةأسلوب 

o رشادأسلوب الوعظ واإل 

o  الترغيبأسلوب 

o  الترهيبأسلوب 

o مثالأسلوب ضرب األ 

o  حداثغالل األاستأسلوب 

o  الحوار والمناقشةأسلوب 

o قناع العقليأسلوب اإل 

o  أسلوب المنافسة 

o  المالحظةأسلوب 

 فهاويمكن وص ىساليب األخراليب له طريقة تعامل تختلف عن األسأسلوب من هذه األوكل 

 :كاالتي

 لقدوةسلوب اأ 
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ن م أكثرخلق غرس توصيل فكرة أو لب األيعتمد على سلوك أو تصرف أسلوب هو 

الق خوقت الجلوس مع األبناء لغرس األ بتوجيه المباشر، وهذا يوفر على األاستخدام ال

 االمطلوب نقله لألخالققد ال يمكن من خالله نقل الصورة الكاملة أسلوب الحميدة، وهو 

تخدمه تصرف أو التعامل الذي يسخرى للسلوك أو البناء، وقد يتصور األبناء تفاسير ألأل

 ب في نقله لألبناء.و المطلوب الذي يرغب األا ال يكون هب وربماأل

 سلوب الترغيبأ 

لق خالتخلق ب وأسلوك جميل أداء لألبناء من أجل  التحفيزمبدأ مبني على أسلوب هو 

ال إ ا،وربما يكون معنوّي   امقابل الحصول على شيء، وهذا الشيء ربما يكون مادّي  حميد 

الو كان حتى أنه يجعل األبناء يتعاملون مع األمور على أساس التحفيز  قد يفهم ، فمعنوّي 

مع مرور الوقت قد ربما ، وليس ذا أهميةتحفيز ه ال يدعماألبناء أن الموضوع الذي 

 سلوب.يصعب على األب االستمرار على هذا األ

 مثالضرب األ سلوبأ 

ومن  االمطلوب تحقيقهالنتائج على فيه اآلباء يركز التوجيه،  ثناءأسلوب مختصر أهو 

ادل الحوار مجال لتبيتسع المثال التي تبين أهمية الخلق الفاضل، وقد ال ثم يضربون األ

 بعاد وأهمية التمسك بالخلق المطلوب غرسه.بين اآلباء واألبناء بشكل يوضح أ مافي

 سلوب الحوار والمناقشةأ 

ا ال أنهبين اآلباء واألبناء، إفكار يتم فيه تناقل األسلوب أهو  ق يقحيعجز عن ت أحيان 

ن اآلباء سوف يحاولون توضيح المشكلة أين تكمن عند األبناء إ، حيث النتيجة المطلوبة

بناء وفي المقابل سوف يحاول األ ومن ثم تحديد الخلق والتصرف المناسب لتلك المشكلة،

 سلوب األنسب واألفضل لذلكو األصرف والسلوك الذي استخدموه هقناع اآلباء بأن التإ

يتفقون  مشتركة يما بينهم حتى يصلوا إلى نقطةالوضع، وبهذا سوف يكون هناك نقاش ف

ي لخلق الذن يعزز اعليها، وربما ال يرضى األب عنها في تلك المرحلة، ولكن بهدف أ

 بينخرى من الحوار، وفيه استهالك للوقت والجهد يرغب في غرسه في جولة أ
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 ثرها أهذلوربما يكون االحتدام و التوتر بعض من  ثناء الحواررين، وقد يحدث أالمتحاو

 بناء.عند األجيد غير 

 سلوب المنافسةأ 

بناء في عمل أو تحقيق الشيء المرغوب عتمد على بث روح المنافسة بين األيأسلوب هو 

ع، كتحفيز وتشجي المطلوب سوف يحصل على مقابل مادي أو معنويفإذا ما حقق فيه، 

ا عندما يكون األ فالمدح والتعزيز عمرية متقاربة،  مراحلبناء في وهذا يكون مجدي 

 .لحسنةخالق ايساهم في غرس الفضائل واألمما  األبناء إلى بث الثقة في نفوس انيؤدي

 رشادالوعظ واإل سلوبأ 

وما ثاره آإظهار وه حالتتوضيح  على إثرهيتم ما  ي بنى على حدوث أمرأسلوب هو 

ن اخالق الحميدة المرتبطة بذلك الحدث وتبي، وبناء على ذلك يمكن غرس األيترتب عليه

لة ومن األمث على المدى البعيد. اإليجابيةثارها األخالق عند استخدامها وآ تلكفضائل 

يم بالصالة يمثل خلق عظ على ذلك عندما يعظ األب أبنائه باألهتمام بالصالة، فاألهتمام

ني أن يبين بأن المحافظة على الصالة تع فيستطيع األبيشتمل على العديد من األخالق، 

أن المحافظ يتمتع بسالمة المعتقد وهذا أمر جوهري لدى المسلم، وأيضا  حرصه على 

ويعكس مدى التزامه أداء األمانة وهذا من األخالق السامية التي يجب أن ي تحال بها، 

 ن الصالة تؤدىإبخلق ايجابة الداعي إلى اداء الصالة، وخلق االلتزام بالمواعيد حيث 

قبول الصالة، وهذا يورث حب االعتناء بها أثناء ادائها من اسباب في مواقيت محددة، و

 نهت صاحبهاديت الصالة بالشكل السليم وهذا من األخالق الحميدة، وإذا أ  اتقان العمل 

في القول والفعل وهذه من األخالق الحميدة التي يجب التمسك  عن الفحشاء والمنكر

 بها.

 قناع العقليأسلوب اإل 

ية كبيرة حول أي سلوك يستخدمه ثقاف ةحصيلاآلباء  يكون لدىأن يتطلب أسلوب هذا 

لق وغرسهاألب إقناع األمع المواقف، بحيث يستطيع األبناء  نفوسهم  في بناء باتباع خ 
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 من خالليستنبطها دلة التي يستنبطها من الوازع الديني أو واألن من خالل البراهي

 .الدين الحنيف مبادئوتجارب الحياة والتي تتفق 

 سلوب المالحظةأ 

ي بناء وذكر مزايا التصرفات التتصرفات األ علىعلى تعليق اآلباء  يعتمدأسلوب هو 

رتبة ثار المتواآل العيوببمكن حدوثها، وفي المقابل ينوه التي يالنتائج حدثت أمامه و

تواجد  يتطلب سلوباأل ا، وهذوتؤثر فيها حياة االبنعلى عكس على ذلك والتي سوف تن

مكن يتحتى األخرى، ساليب ها األوقات التي تحتاجا أطول من األء وقتبنااآلباء مع األ

حية، ريواالبن يكشف عن السلوك بكل أ، هولةبناء بكل ساألب من رؤية تصرفات األ

والثقافي  الثراء الفكري يضايتطلب أو  ،بناءبين اآلباء واألوجود تفاهم كبير يعكس  هذاو

 .لألبناءبداء المالحظات بكل ثقة إ واحتى يستطيع اءباآللدى 

 حداثأسلوب استغالل األ 

في أنه يمكن االستفادة من الحدث الذي يحدث  ةالمالحظأسلوب يختلف عن هو أسلوب 

على  ب، ويتم تعليق األخرينبناء على اآلب واأليحدث أمام األشكل مباشر أو ب لألبناء

هذا الحدث من خالل حوار ونقاش حول التصرف المناسب لهذا الحدث، وبالتالي يمكن 

دى لبناء من خالل الحوار، وبذلك يمكن أن يكون هناك حصانة لأل الجيدنقل التصرف 

يكون لديهم طريقة مناسبة تساعدهم يام، وفي قادم األ مربناء إذا ما حدث لهم هذا األاأل

 .كلما تكررعلى تخطي هذا الحدث 

 سلوب الترهيبأ  

بب بس بواقف التي تحتاج إلى صرامة من األال في بعض المإ اجيد   يعدال أسلوب هو 

اآلباء الذين حبذ استخدامه. وبناء، ولكن بشكل عام ال ي  وجود بعض العناد من األ

ايستخدمونه  ا مع األقليال  تواجدهم من يكون هم  غالب   تعة اطالعهم ليسبناء، وس جّد 

 مه بشكل كبير سوف، واستخدالديهم سهلأا أسلوب   يعد سلوبهذا األبالقدر الكثير، و
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رى قد ال أخ أطرافخالق من أخذ القيم واألبالتالي عن اآلباء و بناءابتعاد األيتسبب في 

  عند اآلباء.مقبولة تكون 

 سلوب القصةأ 

ل ومن خالــ بناء ن األإبناء صغار السن، حيث ويستخدمه المربون مع األ قديمأسلوب 

الي تحداث التي تحدث في القصة، وبالخيل األت ــ يستطيعون ملكة الخيال التي لديهم

 ثارالقصة واآل حداثة لهم وغرسها في نفوسهم من خالل أخالق الفاضلاألنقل يمكن 

 خالق النبيلة.ألوا المترتبة على التمسك بالمبادئالجيدة 

عدة اتجاهات وهي  ساليب مناستخدام هذه األإجابة المشاركين حول ويمكن تحليل 

 كالتالي:

    تحليل إجابة المشاركين من حيث المستوى التعليمي :االتجاه األول1-4-5 

اليب سترتب األ كثرهمأ جابةالتعليم العام كانت إ خريجون في االستبيان المشاركو

 كالتالي:المفضلة لديهم 

o سلوب القدوةأ 

o رشادأسلوب الوعظ واإل 

o  الترغيبأسلوب 

o حداثأسلوب استغالل األ 

o  الحوار والمناقشةأسلوب 

o  المنافسةأسلوب 

o مثالأسلوب ضرب األ 

o قناع العقليأسلوب اإل 

o  المالحظةأسلوب 

o  القصةأسلوب 

o الترهيب أسلوب 
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رنة نسب ت مقانتائج المسح حيث تم خالل ه منوهذا الترتيب قد تم استقراؤ

اسلوب من حيث االستخدام االستخدام لكل أ واالستخدام القليل وعدم  الكثير جد 

 في تفضيل استخدام أسلوب معين علىام، فعندما تكون نسبة المشاركين أاالستخد

ا فسيكون هذا األ عداد ألاقمت بفرز في مقدمة الترتيب، وقد  سلوببشكل كثير جّد 

بت كما تالمفضلة وقد ر   ساليبالفرز تبينت األ، ومن خالل سلوبل أالمستخدمة لك

  رى.خبالنسبة للمستويات التعليمية األ عاله، وبالمثل عمل هذا الفرزهو موضح أ

 

ب ساليب األرت  ت  أكثرهم  جابةالتعليم الجامعي فقد كانت إ خريجوالمشاركون أما 

 المفضلة لهم كالتالي:

o  الترغيبأسلوب 

o  القدوةأسلوب 

o  رشادواإلأسلوب الوعظ 

o  الحوار والمناقشةأسلوب 

o  استغالل االحداثأسلوب 

o قناع العقلي أسلوب اإل 

o  المالحظةأسلوب 

o  المنافسةأسلوب 

o  القصةأسلوب 

o  رهيبالتأسلوب 

o مثالأسلوب ضرب األ 

 

لُّ التعليم العالي فقد كانت  خريجوالمشاركون أما  لمفضلة ساليب اترتب األ جاباتهمإ ج 

 لهم كالتالي:

o  الحوار والمناقشةأسلوب 

o قناع العقليأسلوب اإل  
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o رشادأسلوب الوعظ واإل 

o  القدوةأسلوب 

o  الترغيبأسلوب 

o  القصةأسلوب 

o  الترهيبأسلوب 

o  المالحظةأسلوب 

o حداثأسلوب استغالل األ 

o مثالأسلوب ضرب األ 

o  المنافسة أسلوب 

 

 يتمثل في تحليل الرسم البياني :االتجاه الثاني 5-4-2

التعليم العالي خريجي )وهم من  بين جميع الفئات المعتمدة في المسحوهو يوضح المقارنة 

والتعليم الجامعي والتعليم العام( وذلك لكل استخدام من االستخدامات الموضحة في الرسم 

االبياني )وهذه االس واستخدام قليل وغير  لألسلوب تخدامات محددة باستخدام كثير جّد 

 القخألساليب المستخدمة في غرس الكل أسلوب من األهذه المقارنة  دعقتم قد مستخدم( و

ضوء على الفكرة من وراء وضع المحور الخامس في االستبيان اللقاء إ جلالحميدة. ومن أ

غرس القيم، ومن خالل المستخدمة في  لألساليبهو رؤية المشاركين في مدى استخدامهم 

دد في االستبيان ثالثوقد  لألسلوبأن كل مشارك يحدد مدى استخدامه المسح لوحظ   ح 

ا سلوبدام لكل أدرجات من االستخ يل، بشكل قل ، واستخدامهوهي استخدامه بشكل كثير جّد 

اركة المئوية لكل فئة من الفئات المش نحدد النسبةأن ، وبذلك نستطيع مطلقا هماأو عدم استخد

 اسلوبخدم أتستالتعليم العالي خريجي من أن الفئة المشاركة ب القولي المسح، فنستطيع ف

ا ن ذلك إ :ال، فقد ي قأو قليل أو ال تستخدمه بنسبة معينة ومحددة وبرقم معين بشكل كثير جّد 

ابشكل كثير  ي ستخدماألسلوب  ة يوجد وفي نفس الفئ ،الرقم المحدد تصل إلى وبنسبة جّد 

 ،مطلقا دمهل أو ال تستخسلوب بشكل قليركين في االستبيان تستخدم ذلك األالمشانسبة من 

لى ذلك ع وبناء  بين الفئات المشاركة في المسح،  اكثر استخدام  ومن هنا نعرف األساليب األ
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مطلع لكثر فائدة في تحقيق هدف غرس القيم الفاضلة، ونحث انستطيع أن نحدد األساليب األ

  بنائه.مع أ ثناء تعاملهعلى استخدامها أ

ئة من الفئات المشاركة في غرس سلوك كل فيتمثل في تحديد : وهو االتجاه الثالث 5-4-3

 خالقاأل

 وترتيبها بحيث نستطيع التعرف على لألساليبغلبية ويتم ذلك بحسب استخدام األ

 دة.خالق الحميلغرس األ مثلفرها لتحقيق السلوك والمسار األاتوالخصائص المطلوب 

نسبة االستخدام  في ئة تتمثلها الباحث في تحديد السلوك المفضل لكل فاوالطريقة التي ير

من عدد المشاركين يعتبر من  %57من  أكثرالذي يستخدمه  فاألسلوبسلوب، لكل أ

عند تلك  مفضال   اسلوب  أي َعدُّ ه النسبة من المشاركين ال ساليب المفضلة، وما قل عن هذاأل

ى من النسبة األعل يحصل علىالذي  األسلوبإن فعلى ذلك  ناء  الفئة من المشاركين، وب  

لى نصل إ حتى فاألقلقل الذي يحتل المرتبة األولى، ثم األ سلوبالمشاركين هو األ

ركين، وبذلك من المشا %57ختاروه من نفس الفئة عن ن اسلوب الذي ال يقل ماأل

 .ةساليب المفضللدينا ترتيب األيتوفر 

اليب سألحيث عدد ا خرى منسلوك كل فئة يختلف عن الفئات األ نوقد الحظ الباحث أ

رين ختتوفر عند فئة وال تتوفر عند اآل المفضلة لكل فئة، وذلك يرجع إلى خصائص

 هذا االتجاه إلى ثالثة أقسام:تم تقسيم  وقدوسوف نناقشها في خاتمة الفصل. 

 ن من التعليم العام: سلوك فئة المشاركيالقسم األول 

 ساليبن األعدد م واستخدامالمشاركون من فئة التعليم العام يفضلون التعامل 

قد ال يكفي هذا  بنائهم، ولكنالفاضلة عند أخالق ويكتفون بها من أجل غرس األ

اآلباء من هذه الفئة يظن وهنا ساليب في تحقيق الهدف المرجو، العدد من هذه األ

 فيكشبنائهم، بينما الحميدة لدى أ القخهذه الطريقة قد تمكنوا من غرس األنهم بأ

. فعندما ننظر إلى بنائهمالمطلوبة لم تتحقق جميعها لدى أخالق الواقع أن األ

شاركة من الم ساليب التي ترى الفئةاإلحصائيات والرسم البياني نجد أن ترتيب األ
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ة الثس القيم الفاضلة تنحصر في ثنها كافية لتحقيق هدف غرالتعليم العام أخريجي 

ذا هفي الدراسة وهو يمثل سلوكها، وكلها  كرتذ    اسلوب  أساليب فقط من أحد عشر أ

يه ، ويلبناءالتعامل مع األ ساسالقدوة في أ سلوبالسلوك يمر من خالل استخدام أ

م لم تصلهسلوك غير مناسب وعلى األبناء  في حال بداو ،رشادالوعظ واإل سلوبأ

ناء برأى اآلباء أيضا أن األ نمن خالل سلوك القدوة، فإ باءاآل الرسالة التي يريدها

و ما هسلوب الترغيب، كأ يمارسون نهمفإ رشادالوعظ واإل ألسلوبلم يستجيبوا 

ه الفئة من هذ باءاآلكثر موضح في الرسم البياني واإلحصائيات، وبعد ذلك يتوقف أ

 فضلمحديد السلوك الها الباحث في تاشارة  إلى الطريقة التي يرعند هذا السلوك. وإ

في  اليبسلفئة تستخدم ثالثة أن هذه افي بداية القسم فإوالتي  لدى الفئة المشاركة

جب يخالق بل غرس األ جلالفاضلة، فقد ال تكفي ثالثة أساليب من أ خالقغرس األ

 رجوة، وذلكنتائج المباء إلى الاالستمرار في التعامل مع األبناء حتى يصل اآل

 في تحقيق الهدف. خرى التي تساعداألساليب األباستخدام 

 ن من التعليم الجامعي: سلوك فئة المشاركيالقسم الثاني 

الترغيب وهو توضيح أهمية  سلوبفي مقدمتها أ ساليبسلوك يعتمد على عدة أ وهو

ه اركون من هذخالق وانعكاسها على حياة الشخص الذي يلتزم بها، ثم يتجه المشاأل

لوك القدوة وهي متمثلة في سأسلوب استخدام الترغيب إلى  سلوباستخدام أالفئة بعد 

 بناءمهم وعامل حاسم في التزام األــ شك  الــ بناء وهذا تهم أمام األاآلباء وتصرفا

عندما يرى اآلباء أن  رشادأسلوب الوعظ واإليلي هذا السلوك و الحميدة،  باألخالق

ا باألخالقمن الحث على التمسك  ابناء يحتاجون مزيد  األ  باءيرى اآل الحميدة، وأخير 

بناء بااللتزام من خالله إقناع األيمكن سلوب من هذه الفئة أن الحوار والمناقشة أ

 خرى التياأل ساليباأل نيجد الباحث أ سلوبالحميدة، وبعد هذا األ باألخالق

لتي النسبة ادامها إلى يستخدمها عدد قليل من الفئة المشاركة ال تصل نسبة استخ

وك الباحث في تحديد السل اهي يرالمنهج الذمفضلة بناء  على الساليب تجعلها من األ

من ساليب ضبتلك األ ال يعتدُّ  نهفي بداية القسم، وبهذا يرى أ كورالمفضل والمذ
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 خالق الفاضلة منقد ال يكفي غرس األ نهاآلباء في هذه الفئة، ومما سبق فإسلوك 

ادة زيفضل فقط، فقد يكون من األ ساليبأربعة على أ السلوك الذي يعتمدخالل 

  القخوغرس كريم األ لألبناءليتأكد اآلباء من توصيل الرسالة ساليب المستخدمة األ

 . في نفوسهم 

 التعليم العاليفئة ن من : سلوك المشاركيالقسم الثالث 

م، وعدد بنائهفي سلوكهم عند تهذيب أ ساليبهذه الفئة تستخدم عدة أ نيرى الباحث أ

 ربأقخرى، وهم بذلك من األساليب التي تستخدمها الفئات األ أكثرساليب ه األهذ

. ويرى جميع بناءمن الفئات األخرى في تحقيق غرس األخالق الفاضلة عند األ

 نالحوار والمناقشة ويجب أ سلوبالسلوك يبدأ باستخدام أ نفي المسح أ نالمشاركي

هذا األسلوب خالق الفاضلة، والذي يتخلل عند غرس األول هو األسلوب األيكون 

 راهين يستخدمها اآلباء في غرسدلة وباستخدام عملية اإلقناع العقلي التي تتطلب أ

ار ثرشاد لما فيه من تبيان آأسلوب الوعظ واإل يأتيبناء، ومن ثم األخالق عند األ

السلوك الذي يجب تجنبه وتحديد  والذي يجب ئطاخالسلوك ال وعواقب استخدام

هو و سلوب القدوةأ ذلك ه خير يعود عليهم، يأتي بعدبناء استخدامه لما فيعلى األ

 فطريمنون بها، وهو سلوك ؤنابع من المبادئ التي يوهو اآلباء يستخدمه سلوك 

ب ل وا عليه و في غرس  ثرلغ األابسوف يكون له لى استخدامه، ويحرصون عج 

سلوب الترغيب عند هذه الفئة وذلك يأتي بعد ذلك أ ى أبنائهم،الحميدة لد خالقاأل

لق  لق في نفوس األترسيخ مية رأوا أهإذا ما في الجيد لتثبيت الخ  ، وهذا ناءبذلك الخ 

علهم يرون بناء وتجذب انتباه األسلوب القصة الحقيقية التي تجي بنى على أ سلوباأل

على الشخص الذي يحرص  له المردود الطيبو ي يجابانعكاس نتائج هذه القصة إ نأ

به مما يكسبه العزة والمهابة من المجتمع الذي يحيط الكريمة  خالقعلى هذه األ

 ناءبترى هذه الفئة أنه يلزم متابعة األ ساليبالحسن، وبعد استخدام تلك األ طراءواإل

ن يستخدموفإن اآلباء  ،عليه ناء  ب   الحسنة، و خالقاألالتحلي بومدى حرصهم على 

شكل ب اءبنألل الخطأ تصرفاتالعلى تعليق اآلباء على  سلوب المالحظة الذي يعتمدأ
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نفسية لا ا الحالةالمناسبة التي تكون فيهوقات األيجب اختيار و هميمكن قبوله منهادئ 

 الرسالة إيصال في ثرلغ األالهذا التوقيت بإن ، فمهما قسا التعليق قبلتتفجيدة بناء ألل

ا خي، وأمةالقي   وغرس األخالق  المستخدمة ساليب هذه األ ترى هذه الفئة أن بعضر 

 يب بحيث يستطيعون منسلوب الترهأيصحبها أن يجب خالق الحميدة في غرس األ

ن . ويرى الباحث أبناءاألخالق لدى تثبيت ما تم غرسه من أ سلوبخالل هذا األ

 ضلأف ان هناك سلوك  يرى أنه ات األخرى، إال أمن سلوك الفئ أفضلسلوك هذه الفئة 

بناء في غرس األخالق الحميدة عند األ ايجابّي  إ اسوف يعطي مردود  وستخدم ا   إذا

 وسوف يتم ذكره في التوصيات.

  التوصيات 5-5

ي يحث عليها الشارع الحكيم والتي على المبادئ واألسس التباء اآل العط  اأهمية  -1

 التمسك بتلكتحثه على ربه، ومجتمعه، وما يحيط به، وتتناول عالقة الفرد مع 

ي السعادة فتحقيق ل االعتقاد أنها جزء أساسيالمبادئ وغرسها في نفوس األبناء و

 .الحياة

 بغرض ها ألنها تستخدمخطار وسائل البث المعاصرة والتعرف عليالتحذير من أ -4

ير ليصيمكن اختراقه  جاهلٌ  ضعيفٌ  جيلٌ  لينشأ سالميةاألمة اإل خالقهدم مقومات وأ

 نبيلةال عن المثل اويعيش في صراع مع نفسه بعيد  ، ال يمكن االعتماد عليهودمية، 

ا و الفضيلةوالقيم  مكين في تحقيق النجاح والت فيستحيل عليه تعاليم دينه عنبعيد 

اإلسالمية األمة مقدرات  إهدار ايتم من خاللهسهلة مطية طيعة األرض، ويكون 

 ا.هتستجدي األمم للحصول على مخلفاتوفي ضعف ترزح وجعلها دائما  هاوثروات

إلى  ، والتي تهدفواالحياطة بها القنوات التلفازية السيئةعلى اآلباء تعرف يجب  -3

هدم األخالق عند من يتابعها، وتحذير األبناء منها، وعدم رؤيتها، بل واقناعهم 

لوقوع اإلنحراف والألبناء من  بحذفها من الجهاز المستقبل للقنوات الفضائية عصمة  

 في األخطار التي ذ كرت في ثنايا هذا الكتاب.
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ى يتمكن من التعامل مع أبنائه طفال حتوجوب أن يتعرف األب على سلوكيات األ -2

تجابتهم لما اسب يعجل ذلكتالي وبال حالتهم النفسيةبالشكل السليم مما ينعكس على 

 ب.األإليه يوجههم 

ة مرون بمرحلة المراهقيا يتعدونها ويض  يمرون بمرحلة الطفولة فهم أكما أن األبناء   -5

لحالة اصاحبها تغيرات تطرأ على وهذه المرحلة تختلف عن المرحلة السابقة حيث ي

 ،لة النضجة ومرحبدانهم فهي مرحلة انتقالية بين مرحلة الطفولألبناء وعلى ألنفسية ال

جل من أماط تلك المرحلة وسلوكياتها ى أنباء أن يتعرفوا علجب على اآلتوولهذا ي

بناء قبل األتباء واألبناء مما ينعكس على عدم اآلبين ينشأ تفادي سوء الفهم الذي ربما 

 في نفوسهم. الحميدةباء حول غرس القيم لنصائح وتوجيهات اآل

ذي الب الحكيم األيتقمصوا شخصية باء عند التعامل مع األبناء أن يجب على اآل -1

من خالل التعامل مع  تهمهو من جهة يعمل على تربيه، فئلح أبنايحرص على مصا

ه ويعاملهم برحمة، فيكون تدخل ئ، ومن جهة أخرى يتلمس مصلحة أبنااحتياجاتهم

 األب حسب المصلحة وبما تقتضيه مرحلة االبن العمرية.

يتمكن من يجب على كل أب أن يكون لديه حد أدنى من الثقافة والمعرفة، حتى  -0

وغرس القيم الفاضلة في نفوسهم، فمن الصعب أن ي طلب من ونصحهم بنائه توجيه أ

األب  ديفتقفي الوقت الذي مخاطر البث المباشر إلى األب توجيه األبناء وتنبيههم 

أن ب على كل أالبث المباشر، ومن هذا المنطلق  كافية بمخاطرة يمعرفخلفية نفسه 

ا  كل شن خاللها يتمكن من رؤية األمور بمالثقافة التي على تثقيف نفسه يكون حريص 

ا  ا ، وأيضالزمة ويثري أبناءه بما يحتاجون إليه من ثقافاتاقعية، ووأكثر وضوح 

 .إرشادهمنصح األبناء ويستطيع أن يحدد الوقت المناسب الذي يتمكن من خالله 

سود ي ا في بيئة متحابةوينشؤائل في نفوس األبناء، يجب أن من أجل غرس الفض -8

ا  ود.بين الوالدين من أجل تحقيق الهدف المنش بينهم الود والتفاهم خصوص 

ن منذ س بنائهمالفاضلة في نفوس أ خالقفي غرس األ يبدؤوان يجب على اآلباء أ -1

ميع ج ويتقبلون بآبائهميتعلقون بناء في هذه المرحلة سوف ن األالتمييز، حيث إ

ب يج أعلى ال  ثَ مَ ويرون اآلباء  اصغار لوااز مانهم النصائح والتوجيهات، بسبب أ
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والنصح في هذه ناء  على ذلك يكون من السهل عليهم التوجيه االقتداء بهم، وب  

بناء منذ سن الطفولة تصال الفّعال بين اآلباء واألخرى وجود االالمرحلة، ومن جهة أ

نهم إسن المراهقة، حيث بلغوا إذا ما بناء عند األ السيما  مقبوال   بينهميجعل الحوار 

 رشاد موجودالحوار والنقاش واإلكل من ، فآبائهمفي التعامل مع  الم يجدوا اختالف  

بما  سن المراهقة، وبالتالي ال يشعرونإلى منذ صغرهم ومستمر حتى وصولهم 

ن ينصحه وهو في مرحلة المراهقة األب يريد أأن يشعر به المراهق الذي يجد 

فسه صبح يعتمد على نمن أنه أبه يشعر لما  رشادهالوالد وإيشعر بعدم قبول نصح ف

 .بيكون عليه وصاية من األ نذ قراراته بنفسه وال يحتاج أعلى اتخا اقادر  أصبح و

ع تستخدمه في التعامل م ان كل فئة تعليمية من المشاركين تتخذ لها سلوك  إحيث  -17

 ليبساأاألبناء من أجل غرس القيم الفاضلة، وهذا السلوك يتمثل من خالل استخدام 

ن من يأن سلوك المشاركتباين بين فئة تعليمية وأخرى، فنجد التواصل معهم، وفيه 

، أبنائهموس نف خالق الفاضلة فيلغرس األ ساليبة التعليم العام يستخدمون ثالثة أفئ

ون ساليب، أما المشاركأربعة ن فئة التعليم الجامعي يستخدمون أالمشاركون مبينما 

لبحث ن اإلتواصل مع األبناء، وحيث ل ساليبستة أيستخدمون من فئة التعليم العالي 

ع سلوك يعتمد على استخدام جمي ، فإن الباحث يوصي باستخداماسلوب  قدم أحد عشر أ

ساليب استخدام األهذا السلوك ال يتمثل في للتواصل مع األبناء، و السابقة ساليباأل

ساليب ألتحيط بالمربي، فتسلسل استخدام ابتسلسل ثابت بل يعتمد على الظروف التي 

ه الترابط يبين من خالل ابترتيب محدد وثابت، ولكن الباحث يضع تصور   اليس مطلوب  

ه، علي ار  جبمليس  هولكن امفيد   اتناسق   ان يجد المربي فيهوالذي يمكن أ ساليببين األ

 لجلكي يكّمل بعضها بعض من أ ساليبتوجب على المربي استخدام جميع األبل ي

 كالتالي: موضحالترتيب الذي يقترحه الباحث غرس القيم الفاضلة، و

 ضلفاألسلوب الحوار والمناقشة هو األ بأسلوب الذي يبدأ ن السلوكأ يرى الباحث

الذي وقناع العقلي اإل سلوبأسلوب استخدام تخلل هذا األيالفاضلة، وخالق غرس األل

 بناء، ومنعند األ خالقيستخدمها اآلباء في غرس األلراهين دلة وبأ ق  وْ سَ تطلب ي

لوك ، وهو سبها اآلباء منؤسلوب القدوة وهو سلوك نابع من المبادئ التي يأ يأتيثم 
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في غرس  ثراأل لغأبسوف يكون له وعلى استخدامه،  المربون يحرصفطري 

 رشاد لما فيه منالوعظ واإل سلوبأبعد ذلك  يأتيثم  ،بنائهمأالحميدة لدى  خالقاأل

ناء بالذي يجب على األوما هو السلوك  ،أخطالسلوك الثار وعواقب استخدام آ يضاحإ

 بأسلوبرشاد الوعظ واإل سلوبويمكن ربط أاستخدامه لما فيه خير يعود عليهم، 

 ه القصةانعكاس نتائج هذ نوتجعلهم يرون أ بناءصة الحقيقية التي تجذب انتباه األالق

خالق الكريمة من يحرص على هذه األ على الشخص الذي إيجابي مردود له 

الحسن، ومن األفضل  طراءواإلوالمهابة سبه العزة المجتمع الذي يحيط به، مما يك

خالق الحسنة هنا نتحدث عن األو - مثالضرب األ سلوبالقصة أسلوب أن يتخلل أ

ن هذا الّخلق ممارس ممن سبقونا ووجدوا فيه المثل العليا وهي صفات يثبت أ ألنه -

 الذيو لقلخعلى نتائج هذا ا اواقعّي   مثال يمثل دليال  األ بها، فضرب اءيجب االحتذ

  سلوب الترغيب وذلك لتثبيتأيأتي بعد هذا بناء، تغرس لدى األ نمحاسن يجب أله 

لق الحسن  لق في نفوس األ ترسيخمية رأوا أهإذا ما الخ  ام ، وبعد استخدبناءذلك الخ 

، ةخالق الحسنتطبيق األبناء ومدى حرصهم على متابعة األيجب الترغيب  سلوبأ

تعليق اآلباء حول  ىسلوب المالحظة الذي يعتمد علأ عليه يستخدمون ناء  وب  

قات ووفي األ بناءمكن قبوله من األحتى يهادئ بشكل بناء ألل أالخط تصرفاتال

 لهذا التوقيتن إالتعليق،  قبلتوتجيدة بناء أللنفسية الحالة ال االمناسبة التي تكون فيه

الق طإسلوب المالحظة وومن خالل أ، هاوغرسالنبيلة خالق األيصال إثر في األ لغَ اب

اث والشرح حدتعليمي وتثقيفي يمكن استغالل األ التعليقات المرحة والمناسبة كجزء

لك يضاف على ذ ن، ويمكن أبناءالحميدة لدى األ خالقلغرس األبشيء من التفصيل 

جتهد سلوب المنافسة فيما بينهم حتى يالذين في سن التمييز أ طفالحال التعامل مع األ

لق ويجد تشجيع  اكتساب كل فرد منهم في   ه،ب ونا وثناء  من األب وممن يحيطالخ 

 ساليبعن األ بناءمن األ امتعمد   اعراض  وإ اهناك تعنت   نوجد المربون واآلباء أ نفإ

ا عليه الحسنة والواجب ممارستها  الترهيب بشيء من  سلوبأن ي ستخدم أفإن لزام 

على  السيئ ثرفراط فيه يكون له األالتفريط فيه، ألن اإل وأ فراطالحكمة وعدم اإل

بتعاليم  ستخفونيبناء التفريط فيه يجعل األو البعيد،  ىعلى المد بناءأللنفسية الحالة ال
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الحميدة  باألخالقاالكتراث دي بهم إلى عدم الجد، وقد يؤ خذأوال يأخذونها م اآلباء

هدامة سوف تفضي ساقطة خالق يشاهدون من البث المباشر من أما  ويتقمصون

 يحمد عقباه.ال بهم إلى ما 

 الخاتمة 5-6

 سلوك كل فئة يختلف عن الفئات نمحتوى الفصل وجد الباحث ألمن خالل العرض السابق 

يمكن و الفئات األخرىتتوفر عند فئة وال تتوفر عند  خرى، وهذا يرجع إلى خصائصاأل

كون عند فئة ويقل حدوثه عند فئة ن ييمكن أ ين نجمل هذا االختالف في القصور الذأ

 تي: يأ مافي خرىأ

كل شرؤية األمور بمن خاللها ليتمكن من يحرص على تثقيف نفسه أن يجب على كل أب 

ا يستطيع ، وأيضاألبناء إليها ويتمكن من اإللمام بالثقافات التي يحتاجأكثر واقعية، أوضح و

مهمة ال مورالنصح واإلرشاد لألبناء. ومن األ أن يحدد الوقت المناسب الذي يتمكن من خالله

 ي يجب أنوالت عين االعتبار ما يتعلق بأمور الدين األساسيةخذها بالتي يتعين على اآلباء أ

ا ، واألمور المستحبة بها، واألمور المؤكدة التي ال غنى لإلنسان عنها يكون اإلنسان ملّم 

 هذه الحياة.  في نسان متعة  التي تزيد اإل

غة األم لمور المهمة التي يفترض على األب أن يهتم بها ما يتعلق باللغة العربية الومن األ

تطيع ، وبالتالي يسفة الدين واألدب بكل أشكاله وصورهفهمها ي مّكن اإلنسان من معرحيث إن 

امل مع التعهم من الحكمة في أن ينقل ألبنائه كل ما يثري فكرهم بما هو أصيل ومفيد يزيد

 علىعرف تاألحداث. والتعرف على الجانب االجتماعي من األمور المهمة أيضا، فعندما ي

كل على التعامل معهم بش ااألطفال، ويعرف كيفية تفكير المراهقين، يكون قادر   ياتسلوك

غاية السرور عندما يرون أن األب يدخل معهم في حوارات ونقاشات  يجعل األبناء في

 بأمور الحياة بشكل عام بما ال يقتصركبيرة معرفية يكون لديه حصيلة يجب أن مفيدة، و

مكنه من اإلجابة ي عميقة   ورؤية   اع  واس ااألب أفق  لدى  تجعل محددةموضوعات على 

لسم الذي من خبرة تكون الب يهمأب مقنع يجعل األبناء يثقون بما لدى والتوجيه لألبناء بشكل

 يغنيهم ويهون عليهم عندما يقعون في حيرة من أمر  ما.
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نه ألق بل األب، من وغرس القيم والفضائل الحسنة لدى األبناء يحتاج إلى جهود كبيرة 

على ذلك فقد رأى الباحث وضع برنامج يمكن من  المسؤول الرئيسي في هذا الشأن، وبناء  

جب يخالله غرس القيم والفضائل الحسنة، وبرنامج العمل المقترح يتكون من خمس نقاط 

 توفرها عند كل أسرة من أجل غرس القيم والفضائل الحسنة لدى األبناء وهي كالتالي:

  لآلباء حول تصرفاتهم مع أسرهم.مبدئية مراجعة 

 ون حياة األسرة.زيادة معرفة وثقافة اآلباء بشؤ 

 .تكوين بيئة أسرية متحابة 

  في نفوس األبناء لتجنب مخاطر البث المباشر. النبيلةغرس القيم 

 آلباء للبيئة األسرية.ستمرة من امراجعة م 

سرته يكشف لكل أب وضعه مع أم مع أسرهم لآلباء حول تصرفاته األوليةفالمراجعة 

معرفة ال من دةازباالستفي جانب معين يمكن أن يعالجه  ان كان مقصر  أسرته معه، فإووضع 

، وهذا معا  كال األمرينبوالثقافة، أو من خالل تحسين السلوك مع الزوجة واألبناء، أو 

لدمثة اخالق ية متحابة، ومن ثم يستطيع غرس األسيؤدي بالتأكيد إلى تكوين بيئة أسر

مرة بل يستمر في المراجعة المست ،الحد الحسنة في نفوس األبناء، وال يقف عند هذاالمزايا و

جب يلذا ، دؤوبتتغير بشكل  الحياتيةالظروف  ن األمور و، حيث إأسرته ألسلوبه مع 

 جل توجيه األسرة لما يجلب له ولهم السعادة في الدارين، وهذاير من أعليه أن يواكب التغي

بحث، لساليب المذكورة في اعلى جميع األالسلوك الذي يعتمد  المربي يتطلب أن يمارس

ورة في البحث المذك باألساليبى فَ تَ كْ القيمة الفاضلة لألبناء، وقد ال ي  ينقل حتى يستطيع أن 

 نفي الحياة، وعليه يمكن أ ألتي تطرساليب جيدة وقّيمة من خالل المتغيرات افقد تظهر أ

 خالق الفاضلة.ن اهتماماته ويستخدمها في غرس األثم يدرجها ضميستوعبها 
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ا تبار أن يضعها في االعيتوجب على المربي من التنبيهات التي  يناقش هذا الفصل بعض 

جوانب  هناك صبحيرات التي تحدث في وقتنا الحاضر أبناء، فمع التغتعامله مع األ ثناءأ

د عديدة ق ثناء غرس القيم الفاضلة، وذلك لوجود مؤثراتأ نيجب أال يغفل عنها المربو

ى يفترض علهداف التي يرجوها اآلباء، ومن هذه التنبيهات ما من تحقيق األ تحدُّ  تؤثر و

دى الفطرية لطفال وذلك لوجود بعض الصفات التعامل مع األ ثناءاآلباء االستعانة بها أ

عند  التعامل معهمثناء أال وهي غير محببة عند اآلباء وهذه الصفات تحتاج إلى صبر طفاأل

لتعامل ا ثناءغير الئقة أ ساليبصرار على انتهاج أالطفل بعدم اإل جل توجيهمن أاستخدامها 

لتركها  طفالمؤثرات خارجية، ومحاولة توجيه األخرين، وذلك ألنهم اكتسبوها من مع اآل

ابناءعند األالدمثة  خالقلغرس األ متهاواالبتعاد عنها لعدم مالء وجود تنبيهات  ، وأيض 

 تتعلق بالتعامل مع األبناء ومنها ما يلي:

 طفال اقتراحات لمعالجة بعض تصرفات األ 6-2

لعالج  اتحاقترنورد ايظهر عندهم ولهذا فطري طفال هو تصرف العناد عند األسلوك 

 ومنها ما يلي: تمشكالبعض ال

 العنادعالج مشكلة 

 كئلقاإا في وكن مرن   طاعتكعلى رغامه إلعلى الطفل وامر كثار من األاإل تجنب 

 ،للطفل ايسبب ضرر  ما لم غض الطرف عنه تن أفالعناد البسيط يمكن  ،األوامر

 .زو يا طفلي العزيأفمثال: استخدم عبارات يا حبيبي  الطفل بدفء وحنان وخاطب

  وامر.ه األئعطاإجذب انتباهه قبل  علىاحرص  

 فالتعامل مع الطفل  ؛بالصبر تجنب ضربه ألنك ستزيد بذلك من عناده وعليك

  ه.التعامل مع ذ يتطلب استخدام الحكمة فيإالهين ليس باألمر العنيد 

 نع السلبية التي نتجتاآلثار ووضح له ، نسان كبيرإك هوخاطب معه ناقشتحاوره و 

  .فعالهأ

  أجلى إذا كنت تحبني افعل ذلك من: له لعاطفة وقلإلى اإذا اشتد عناده الجأ. 
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   الهدايا  وأكالحلوى  ليهإوال العاطفة احرمه من شيء محبب  معه العقل د  جْ إذا لم ي

 هوال تؤجلمباشرة ي بعد سلوك الطفل للعناد أا ّي  يكون فور نأوهذا الحرمان يجب 

  .لوقت قادم

  تعابير وجهك ومن خالل معاملتك أنك لن تكلمه حتى يرجعوضح له من خالل.  

 مشكلة الغيرة عند الطفل  عالج

 ل نه عندما يفشونغرس فيه أ، نشجعه على النجاح نأفسه وبن ن نزرع في الطفل ثقتهأ

  .في عمل ما سينجح في عمل آخر

 ة ارنفالمقضعفه وعجزه نقاط  ظهارإو خوتهإمقارنته بأصدقائه و وأنتجنب عقابه  نأ

بعاده عن مواقف المنافسات غير إيجب و ،صدقاءخوة واألالغيرة بين اإل تولد

  .العادلة

 مثلة على ذلكاس ونضرب له األبين الن ةا فردين هناك فروق  أن نعلمه أ.  

 نإالفشل ليس نهاية المطاف بل  نأنخبره و ،نزرع فيه حب المنافسة الشريفة نأ 

  .الفشل قد يقود الى النجاح

 نوازيعبر عن انفعاالته بشكل مت نعلى أه عيتشج.  

 عني خرين ال ين تفوق اآلأسرة واأل ىلدمن صفات عار الطفل بأنه مقبول بما فيه شإ

 مكانته. يريتغو أرة له سسيقلل من حب األ ن ذلكأ

 عه و تزجره بل دأ تنهرهغيرة ابنك منه فال  قدم لألسرة مولود جديد والحظت إذا

شعره أعليه و حدود طاقته واثن   مور هي فيأيساعدك في العناية بالطفل في 

أمامه اهتمامك بالطفل الجديد  ن يشعر، وال تظهرأعد دون وراقبه عن ب  ، بالمسؤولية

، لسلوك الطفل ايقظ   وكن دائما هكل   كَ حب   كَ تمل  هذا الطفل قد  يشعر بأنتجعله وال 

 .وصحح خطأه بلطف ولباقة

 أعلمه و ،ة والفردية والتمركز حول الذاتنانياأل تعويد الطفل منذ الصغر على تجنب

  .الصحيح وضح له السلوكو ،عليه واجبات  أن ا ون له حقوق  أ

  ج الطفل في جماعات نشاط وفرق رياضيةدمالبد من. 



112 
 

 عالج مشكلة الغضب عند الطفل

  سبب نهما على علم بأخباره إثناء غضب الطفل وأ بهدوئهما نان يحتفظ الوالدأالبد

ن يعبر عن غضبه بهذا أ بمكان الخطأ ولكن من ،يغضبن أن من حقه أغضبه و

  .عن غضبه مثل في التعبيرسلوب األره عن األخباإاألسلوب ومن ثم 

 الطفل مع طفل  عدم التدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياته فمثال: عندما يتشاجر

 .أحدهما وأعلى الطفلين  اضرر  ا إذا استشعرال إن ايتدخل الوالد اليجب أآخر 

 للطفلة واستخدامها كعقاب ياالبتعاد عن حرمان الطفل من ممتلكاته الشخص. 

   منه مسمع  مرأ ى وتجنب مناقشة مشاكله مع غيره على. 

  د ربما يقل هألن وسمعه لمرأى الطفعلى  يغضبا الأللطفل و قدوة   نان يكون الوالدأ

 .هماكلي وأالوالدين أحد 

  عليهخوته إ أحدو تفضيل أهماله إعلى إشباع حاجاته النفسية وعدم  العمل. 

 أو الحط من قيمته بهدف المزاح والضحك اد التام عن السخرية من الطفل االبتع

ينظر ف، اتهويحطم معنوي ،أو يكسر كبرياَءه ،حتى ال يقلل ذلك من احترامه لنفسه

 .فيتضاءل قدره كإنسان أمام نفسه ،واستصغار الذات إلى نفسه نظرة الدونية

   استقالليتهتكثر عليه األوامر والتعليمات وليكن له أال.  

  طاقتهتفوق  بأعمالنكلفه  الأ.  

  كان  ذاإ ا واالضطجاع  كان واقف   ذاإ والجلوس   ،لطفل للوضوء عندما يغضبرشاد اإ

 .اجالس  

  مشكلة السرقة عند الطفل  عالج

 الخاصة لآلخرين. حدود الملكيةالطفل  تعليم 

 .تعليمه اآليات واألحاديث التي حذرت من السرقة وبّينت أنها من كبائر الذنوب 

 أن الناس يكرهون السارق وينفرون منه.الطفل  تعليم 

 من ضرورات بالحرمان الضرورية والحذر من معاقبته دائم  إشباع حاجات الطفل ا 

 .الحياة
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 البيت من تأمين الطعام  متطلباتتخصص لقضاء أن األموال التي الطفل  تعليم

خالل في ذلك إالمحافظة عليها، ألن أي  يالضروروالشراب واللبس والكهرباء من 

 سوف يؤدي إلى خلل في تأمين الضروريات.

  ه الحرية في التعبير عن مشاعره ؤعلى عدم كبت رغباته، وإعطاتعويد الطفل

 واحتياجاته.

  ئادهيكون الحوار اليجب أن السرقة، بل عدم اللجوء إلى القسوة في معالجة قضية 

 .هاثارآو السرقةتعليمه مخاطر يجب هو العالج، و

  ترك الشيء المسروق معه عدمو، السرقةإذا أقدم على عدم التهاون مع الطفل 

 في هذا الخطأ هذا سيؤدي إلى تمادي الطفلألن ه، ئا من بكاخوف   ليحتفظ به

يستند على اآليات الكريمة واألحاديث إجراء حوار هادئ هنا يجب و ،يستهويهو

، وابيفعل الصبذلك وأنه ، بإعادة المسروق إلى صاحبه الشريفة بهدف إقناع الطفل

لى ع فتنمو لديه الرقابة الذاتية ،يزول سبب العقابل ،بنفسهخطأه يصحح  يجب أن و

 .فيزيد الوازع الديني سلوكياته وتصرفاته

  عند الطفل  يةمشكلة العدوان عالج

 .تعليم الطفل قيمة التسامح وعدم االعتداء على اآلخرين 

 ن عيهاب الدفاع  االعتداء حتى ال يكون الطفل جبان  معنى رد ا توعية الطفل ليدرك

 نفسه.

  دون قسوة.معاقبة الطفل على العدوان ولكن 

 كره وهو ما يسبب حق  وجه دون على اآلخرين العدوان بخطورةالطفل  إخبار

 الناس له.

 المراقبة مع استمرار  واألنشطة المختلفة بالعصحابه في األأالطفل مع  جدم

 د.عْ ن ب  عوالتوجيه 

  والتخريب. ،والضرب ،والقتل ،والجريمة، العنف فالمأمنع الطفل من مشاهدة 
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 لعابوممارسة أعمال فك وتركيب األ ،لرسما :تعويد الطفل على القيام بأنشطة مثل ،

 .المختلفة وممارسة الهوايات

  االهتمام بأجواء المنزل وأن يسودها العطف والرحمة حتى ينشأ الطفل في جو نفسي

 .هادئ دون مشاحنات أو منغصات

  مشكلة الخجل عند الطفل عالج

 .تنمية قدرات الطفل على الحديث والحوار منذ الصغر 

 .تشجيع الطفل على الثقة بنفسه 

  واحترام.تشجيع الطفل على المناقشة، بل واالعتراض بأدب 

 .تجنب القسوة والتوبيخ الدائم 

 .تجنب معاقبة الطفل أمام الناس 

 رانه.قأالضرورية حتى ال يشعر بنقصه عن  العمل على توفير احتياجات الطفل 

 ادراسي حتى وإن كان مستواه منخفض  تشجيعه على التفوق ال. 

 ث والحدي ،واألخذ والعطاء، والجلوس مع الكبار، تعويد الطفل على البيع والشراء

 الفرصة.كلما سنحت معهم 

  ترابط.العطف واليسوده الحب وتهيئة جو أسري 

 .مساعدة الطفل على تنمية مواهبه الشخصية 

 اواالفتخار بوالده ولو كان فقير   تعويد الطفل على الرضا والقناعة. 

 صين.تخت النطق بواسطة أحد األطباء المعالج مشكال 

 في المواقف االجتماعية المختلفة.الشجاعة األدبية الطفل على  دريبت 
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 بعض التنبيهات الخاصة باألبناء  6-1

 االعتراف بالخطأ أمام األبناء

لقسوة، تلك ا يتطلبقد يحدث أن يتصرف المربي مع ابنه بشيء من القسوة في موضع ال 

ويعترف المربي مع نفسه بأن التصرف الذي فعله خطأ، ومع ذلك فإن المربي ال يعتذر، 

مة وال شعور. وهذا بال شك سلوك وال يعترف بخطئه، وكأن هذا االبن ال حقوق له وال كرا

ة اإليجابيثار ر والكبر. ولو أن المربي أدرك اآل، وهو يولد في نفوس األبناء الغروخطأ

في ثر ألا بالغحكيما وذا تأثير إيجابي ، لكان هذا التصرف البنه العتذار وقام باالعتذارل

ان  يقتضيه هذا السلوك من التواضع للحق،في غرس ما  فوس األبناء، وبالتالي يكون سبب 

ا بأن ل شعورٌ  ومن ثم ينتاب الطفلَ  ،واالعتراف بالخطأ، والتسامح في معاملة اآلخرين ه كيان 

يشعر و ،قليلفيعلم أنه ليس ذا شأن ستحق االعتذار من أفضل الرجال ــ في نظره ــ وقيمة  ت

 .فتقوى شخصيتهكإنسان محترم بوجوده وأهميته في الحياة 

 الفردية في اتخاذ القرار

 الفردية في اتخاذ القرار،التسلط هي  التي تجعل األبناء يمارسون لسلوكيات الخطأمن ا

خوان نتيجة اتخاذ قرارات فردية، وذلك مما يشاهدونه من من اإل همبقمع من دونَ  فيقومون

ـ  افعل والدهم معهم. وهذ ـ بال شك ـ رة ضرو يقوض الشورى ومبدأ  عند األبناءيهدم سلوك ـ

م و تهوإلغاء إرادا خريناآلحريات بت كالوخيمة أيضا من عواقبه خرين، بل االستماع لآل

 والسيطرة عليهم. همعقولهم و آرائ

 احترام الخصوصيات عدم

 العدم الدخول على أحد إبإرشادهم بلك نا احترام الخصوصيات، وذينبغي أن نعلم أبناء

ن عدم احترام ا على أحد قبل فتحه، ألباستئذان، ومن ذلك طرق الباب إذا كان مغلق  

الخصوصيات ينشئ عند األبناء الفوضى والهمجية. وكذلك على اآلباء أن يحترموا 

 نائهمبذلك يؤدي إلى النجاح في تعليم أن عثراتهم، فإقبلوا تيأن وئهم، يات أبناخصوص

 خرين.واحترام خصوصيات اآل
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 اإلقصاء

ألبناء ا هم من مجالس الكبار، وبذلك ي حرم  قصاء لإيعد بمثابة بناء من مخالطة الكبار منع األ

نع الرباني ال يم، والتعلم واالستفادة من خبراتهم. فالمنهج اإلسالمي من األخذ عن الكبار

األبناء من مخالطة الكبار ومجالستهم في مجالسهم ومساجدهم وتجمعاتهم وأسفارهم 

مل تحوأنديتهم، وذلك حتى يكتسبوا الخبرات، ويشاركوا في األعمال، ويتدربوا على 

ن مجالسة الكبار فقد تركوا األبناء يتعلمون ع قصوهماآلباء األبناء وأفإذا أهمل  المسؤوليات،

 ، نتيجة عدم مخالطة الكبار وتعلم معالي األمور.هاسفاسف األمور، وال يثبتوا عند مدلهمات

 بناءتثقيف األ 

بناء تربية ثقافية، وعدم إهمال هذا الجانب أو من أهم ما ينبغي أن يهتم به اآلباء تربية األ

 اعلفالثقافات العالية. فاألسرة لها دور إلى الفئات ذات م المعاصر يحتاج نسيانه؛ ألن العالَ 

ة، وعلى الوالد أن  بناءألوخطير في توعية ا عطي يوتثقيفهم ثقافة دينية، وثقافة تربوي ة وعلمي 

ا  من وقته كل يوم، يالعبهم ويعلمهم، ويبث فيهم معتقداته وأفكاره. أبناءه جزء 

 تحصين األبناء

ك الوقوع في األخطاء دون قصد، وذلن تجعلهم يتفادوألبناء هو أحد األساليب التي تحصين ا

سهم ، وتعزيز الدين وغرسه في نفولذواتهم تهمعندهم من خالل مراقبتربيته وببناء الضمير 

ع القيم اليد التي ال تتنافى مسالمية واالهتمام بالتقتمسك بشعائره، والتمسك بالقيم اإلوال

. ةعلى الكرام اظ  حرية المنفلتة حفاال اعاة مبادئ الحرية المنضبطة وليسومرسالمية، اإل

لحذر نترنت ألخذ الحيطة وااإلالمباشر وبث البأخطار توعيتهم وا يض  أتحصين األبناء  هومن

ة ، وكثير من الثقبناءيضا تحتاج إلى قرب اآلباء من األأوهي  ،من الوقوع في المخالفات

اوشي ، يرضي هللا يؤديههل العمل الذي  :بن أنه يسأل نفسهمن الرقابة، بحيث يجد اال ئ 

مرحلة لبن لهذه ايعود عليه. فعندما يصل اال ئثر سيويعزز من ثقته في نفسه، وليس له أ

  .ابنه ذاتّي  افقد استطاع األب تحصين 
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 التساهل مع المنكراتعدم 

خطاء التي يقع فيها كثير من اآلباء، وقال ابن التساهل مع المنكرات مرفوض، وهو من األ

بإهماله، وترك تأديبه، وإعانته  واآلخرة ،ده وفلذة كبده في الدنيا"وكم َمن أشقى ول القيم:

على شهوته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه، ففاته انتفاعه 

بولده، وفّوت عليه حّظه في الدنيا واآلخرة. وإذا اعتبرت الفساد في األوالد، رأيت عامته 

غناء ى والسماع الموسيق " )تحفة المودود(. ومن التساهل عدم نهي األبناء عن من قبل اآلباء

فالم الماجنة، وتضيع األوقات في الغيبة والنميمة والحديث الذي ومشاهدة المسلسالت واأل

هذا النهي  يكونعلى أن سلوكهم، تقليد و شخصياتهممنه، والتعلق بالكفرة وتقمص طائل ال 

 والعالقة الطيبة مع األبناء. ،والحوار الهادئ ،واإلقناع ،واللين ،بالرفق

 التعامل مع التقنيات الحديثة

تواجه األسرة هذه األيام مشاكل عديدة مع األبناء، نتيجة وقوعهم تحت تأثير األقران 

كنولوجيا التمنتجات  وغيرها من، لعاب اإللكترونيةواأل واإلنترنت ووسائل االتصال الحديثة

عنهم في أمور  اوانشغالهسرة لألبناء عند إهمال األ ال سيماالمعاصرة العديدة األخرى. 

ا كثيرة، أو حين انقطاع التواصل والحديث اليومي المنتظم منطقية أحيان  غير غير مقبولة أو 

في المدرسة ما يواجهونه من صعوبات  مع األبناء في أمور تخص حياتهم ومشاغلهم أو

 اتاجتقصيرهم العاطفي أو المادي في الوفاء بح ناحيةوالتعلم وصحبة األقران، أو من 

يقة معينة طر وأ اسلوبأيضعوا  نأاآلباء  علىولهذا  .الصحية واالنفعالية واالجتماعيةاألبناء 

من خاللها االستفادة من التقنيات الحديثة ومن ذلك استثمار التقنيات الحديثة  نيستطيعو

 : الهوة بين األجيال وذلك والمعاصرة في سدّ 

 تخصيص وقت لمصاحبة األبناء خالل تعاملهم مع التقنيات الحديثة ويكون بشكل ب

 متقطع بين الحين واآلخر أثناء وجود األب في المنزل. 

  تخصيص وقت للحديث وتبادل اآلراء حول مشاهدات وخبرات األبناء على

ن و كاحتى ل ،هم أو مالحظاتهم السلبية أو اإليجابية بخصوصهااتاإلنترنت وانطباع

 . هذا الوقت على مائدة الطعام
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 الإ بناءأمام األ يست األبناء في تنمية شخصياتهم، فلوإذا كانت األسرة ال تستجيب لحاجا

تي ، والمسمومةتهم من البث المباشر الرديء أو من أي وسائل اخالقيأأن يتلقفوا قيمهم و

يدهم وتعو ،ألبناءات االهتمام بتربية شخصيا فعند ،بهم كما يالحظ إلى االنحراف ديوت

ة تحقيق أهدافهم الشخصيمكن األبناء من تعلى االعتماد على ذواتهم في جميع المواقف، ي

  دون الوقوع في مخاطر التقنيات الحديثة والمعاصرة.واألسرية 

 جواء من الصداقة مع األبناءخلق أ

كثير  ياألبناء بإيجابية فساليب جذب األبناء لآلباء تواضع اآلباء، والتفاعل مع ن من أهم أإ

ة مع حفظ ريحييتفاعلون مع اآلباء بكثير من األ نها تجعل األبناءإمن األمور الحياتية، حيث 

المقامات لآلباء، فال يسمح اآلباء لألبناء أن يتجاوزوا حدود األدب المتعارف عليه فيما بين 

اء، بين اآلباء واألبنداقة من الص جواء  ء، فهذا الصنيع بال شك سوف يخلق أاألبناء واآلبا

اء، في نفوس األبن الحميدةن هذا االنسجام يعطي اآلباء فرصة لغرس األخالق وبالتالي فإ

ير غمباشر أو بشكل منتظم والتنويه على الفضائل بشكل هم الجلوس معوذلك من خالل 

حداث لتوصيل بعض في حوارات هادئة واقتناص األ بناءالدخول مع األيضا ، وأمباشر

  .األفكار البناءة

 هممكالباالستمتاع إظهار و ،لألبناء بكل رحابة صدر واستمعاآلباء أن ييوجب على  اوهذ

تجعل اآلباء يتعرفون من خاللها  راءوآ إخراج ما لديهم من أفكارمن األبناء يتمكن حتى 

 ،الجيد لكالما عقب على األبناء لثناءباإلضافة إلى ا ،ايهعل تعليقالومن ثم توجه األبناء 

 . لكالم الذي عليه مالحظاتا على اتعليق  والتوجيه السليم 

استغالل بعض المواقف التي تحدث على شاشة البث المباشر من خالل القنوات ويعتبر 

وافق مع عليها بما يت التعليقب لآلباء لغرس القيم الفاضلة وذلكسانحة فرصة  الفضائية

توجب ي. ومن التوجيهات السديدة التي على األبناء سالمية والتأكيد على خطورتهاالمبادئ اإل

، أمام الشاشاتإهداره أهمية الوقت وعدم بعلى اآلباء الحرص عليها هي التأكيد على األبناء 

في العقيدة  القدحمن  ونما يسمعقبول  فياألبناء الحرص الشديد على عدم تساهل و
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ا لرض في أوقاتها لواتالصالحرص على التمسك بأداء ، باإلضافة إلى سالميةاإل هللا  اطلب 

 عز وجل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

 

 

 

 

 

 

 

استبيان استقصائي عن عالقة  ملحق

 اآلباء باألبناء
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 ؟كيف ترى جاذبية أجواء المنزل لك .14

 ا ا  جاذبة لك جّد   الجاذبية قليلة    جاذبة لك بشكل مقبول       جاذبة لك كثير 

االجاذبية قليلة   جّد 

 

 ؟كيف ترى طاعة أبنائك لك .13

  اطاعة قوية  طاعة ضعيفة        طاعة مقبولة         طاعة قوية                جّد 

اطاعة ضعيفة   جّد 

 

 ؟ما مدى احترامك لزوجتك وأبنائك .12

  ااحترام كثير  احترام قليل      احترام مقبول         احترام كثير                  جّد 

     ااحترام قليل  جّد 

 

 ؟ما مدى احترام زوجتك وأبنائك لك .15

  ااحترام كثير  احترام قليل    احترام مقبول         احترام كثير               جّد 

       ااحترام قليل  جّد 

 

 ما مدى استخدامك ألساليب التواصل التالية: .11

 سلوب القدوة          أ 

      ا امه كثير  أستخد  ستخدمه ال أ أستخدمه قليال                  جّد 

 سلوب القصة     أ 

      ا ا جّد   ستخدمه ال أ أستخدمه قليال                   أستخدمه كثير 

 رشاد  أسلوب الوعظ واإل 

  ا ا جّد   ستخدمه ال أ أستخدمه قليال                 أستخدمه كثير 

 سلوب الترغيب    أ 
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     ا ا جّد   ستخدمه ال أ أستخدمه قليال                    أستخدمه كثير 

 سلوب الترهيب  أ 

     ا ا جّد   ستخدمه ال أ أستخدمه قليال                           أستخدمه كثير 

 مثال      ضرب األ سلوبأ 

     ا ا جّد   ستخدمه ال أ أستخدمه قليال                  أستخدمه كثير 

 سلوب استغالل األحداثأ 

 اأستخد ا جّد   ال أستخدمه أستخدمه قليال                     مه كثير 

  الحوار والمناقشةأسلوب 

 ا ا جّد   أستخدمهال  أستخدمه قليال              أستخدمه كثير 

 قناع العقلي     أسلوب اإل 

   ا ا جّد   أستخدمهال  أستخدمه قليال                   أستخدمه كثير 

  المنافسة           أسلوب 

      ا ا جّد   أستخدمهال  أستخدمه قليال                    أستخدمه كثير 

  المالحظة   أسلوب 

      ا ا جّد   أستخدمهال         قليال  أستخدمه              أستخدمه كثير 
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 المراجع

لة بدو (طفالاالجتماعية لدى عينة من األهارات أثر مشاهدة البرامج الفضائية على الم)ــ 

جامعة الكويت، مجلة رسالة  –، كلية التربية (فاطمة عبد الصمد وشتي)الكويت، د.ل 

 (173الخليج العدد العربي )

محمد عبد )(، د. 1) (قاومتهسالم وطرق مالمباشر على اإل عالميأخطار البث اإل)ــ 

 هـ8/11/1234كة، ، الموقع: شبكة األلو(براهيم داودالعزيز إ

محمد عبد )(، د. 4) (قاومتهسالم وطرق مالمباشر على اإل عالميأخطار البث اإل)ــ 

 هـ11/11/1234، الموقع: شبكة األلوكة، (براهيم داودالعزيز إ

محمد عبد )(، د. 3) (قاومتهسالم وطرق مالمباشر على اإل عالميأخطار البث اإل)ــ 

 هـ13/14/1234، الموقع: شبكة األلوكة، (براهيم داودالعزيز إ

محمد عبد )(، د. 2) (قاومتهسالم وطرق ماإلعالمي المباشر على اإلأخطار البث )ــ 

 هـ40/14/1234، الموقع: شبكة األلوكة، (براهيم داودالعزيز إ

محمد عبد )(، د. 5) (قاومتهسالم وطرق ماإلعالمي المباشر على اإلأخطار البث )ــ 

 هـ47/1/1233، الموقع: شبكة األلوكة، (اهيم داودبرالعزيز إ

محمد عبد )(، د. 1) (قاومتهسالم وطرق ماإلعالمي المباشر على اإلأخطار البث )ــ 

 هـ8/4/1233، الموقع: شبكة األلوكة، (براهيم داودالعزيز إ

م، سال، الموقع: طريق اإل(ن سليمان العمرناصر ب)أ.د/  (رقامالبث المباشر حقائق وأ)ــ 

 12/4/4713نشرت: 

 4773كتوبر أ 12، نشرت: سالمالموقع: مفكرة اإل (البث المباشر)ــ 

ذاعي والتلفزيوني، اإل رسالموقع: هندسة اإلال (رضيالبث التلفزيوني الرقمي األ)ــ 

41/14/4778 
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، (اح  ا ناجب  كيف تصبح أد هللا(، المصدر: كتاب )عادل فتحي عب) )التربية الثقافية لألوالد(ــ 

 هـ40/2/1241 – 3/5/4778الموقع: شبكة األلوكة، 

 سالم ويب، نشرت:، الموقع: إ(حسان شمسي باشا)د.  (صولهالتعامل مع األبناء فن له أ)ــ 

 4771ديسمبر  31

 األخالق موسوعة-ــ الدرر السنية 

ها(القيم وطرق )ــ  ، دراسة (عطية العمري)ستاذ واأل (العاجزفؤاد علي )الدكتور  تعلُّم 

جامعة  ،لتربية في عالم متغير(القيم واكلية التربية والفنون تحت عنوان )مقدمة إلى مؤتمر 

 ردن.األ –ربد ، إ0/1111/ 41 – 40اليرموك، 

 نترنت، الموقع: ويكبيديا الموسوعة الحرةإــ 

تونس، عود الندا المجلة  –عادل بوزيد  (طفالتأثير الشخصيات الكرتونية على األ)ــ 

 ISSN 1756 – 4212الثقافية الشهرية، 

دراسة اجتماعية باستخدام مجموعات النقاش  (بناءتعامل اآلباء مع احتياجات األ)ــ 

 هـ، الموقع: المسلم17/11/1237، (رحمن الروميلعلي بن عبد ا)المحورية، د. 

، (محمد عبد القادر) بالطرق الصحيحة والسليمة( ك: كيف تربي أبناءبناءتربية األ)ــ 

 4712يونيو  8الموقع: تسعة: اسال كيف ... اعرف أكثر، 

ية فن ترب)، كتاب: (محمد سعيد مرسي) الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة( خصائص)ــ 

 .تربية طفلي ول، الموقع:، الجزء األ(سالمفي اإل والداأل

 4712يوليو من  41الموقع: ويب طب، نشرت:  ومشاكلها()خصائص مرحلة المراهقة ــ 

 4713كتوبر من أ 3، نشرت: سالمالموقع: مفكرة اإل يم، عمر السبع(شروط غرس الق)ــ 

محرم  من 11موقع: مجلة الجزيرة، الثالثاء ال يف يعمل البث التلفزيوني الفضائي(ك)ــ 

 هـ1245



126 
 

، (محمد زياد حمدان)أ. د/  ترفيه المعاصرة(جيا المعلومات والنترنت وتكنولومشاكل اإل)ــ 

 4770دار التربية الحديثة بدمشق، 

 معجم قاموس المعانيــ 

)اقتراح برنامج للتواصل مع  (سرة وسبل التدخلمعوقات التواصل اإليجابي داخل األ)ــ 

كلية العلوم  –/غربي صبرينة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة وددويم فايزة  األبناء(، أ/

ال حول: االتصنسانية واالجتماعية/ قسم العلوم االجتماعية، الملتقى الوطني الثاني اإل

 4713بريل أ من 17 – 1سرة وجودة الحياة في األ

 ،(ستوب)الموقع: منتديات  طرق عالجها( –سبابها أ –طفال ملف شامل لمشكالت األ)ــ 

 4717يوليومن  1نشرت: 

بو بكر جابر أ) وعبادات ومعامالت( خالقوأنهاج المسلم، كتاب عقائد وآداب م)ــ 

  م.1180-هـ 1270، دار الشروق، جده، الطبعة السابعة (الجزائري
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