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درجـة ممارسة معلمات املرحلــة األساسية ألسـاليب تعديل
سلوك األطفال كما جاءت يف السنة النبوية وسبل تطويرها
إعداد الطالبة

سناء م سى مح د ضهري
اشراف األستاذ الدكتور

حمم د خل ل أب دف
قدمت هذه الرساةل اس تكام ًال ملتطلبات احلصول عىل درجة املاجس تري يف أصول الرتبية -تربية اسالمية
1435ه 2014-م
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 إلى أعظم مرب وأشرف معمم سيد البشرية محمد .
 إلى أرواح الشيداء الذين قضوا نحبيم في سبيل اهلل
 إلى روح والداي العزيزين الذين ربياني عمى حب العمم والتعمم ،أتمنى من اهلل أن
يسكنيما فسيح جناتو.
 إلى زوجي ورفيق دربي الذي دعمني منذ البداية ووقف بجانبي ألكمل دراستي.
 إلى حبيباتي وقرة عيني ابنتاي جياد وجييان......
 إلى أوالدي الثالثة أحمد وسامح وسممان األعزاء عمى قمبي......
 إلى أخواتي الغاليات واخوتي األعزاء وأبناءىم وبناتيم.
 إلى كل مرب ومعمم جعل من سيد البشر  نبراساً وقدوة لو في عممو .
 إلى صديقاتي الحبيبات  .............رفيقات دربي .......وزينة أوقاتي.
 إلى كل من دعا لي بظير الغيب...........

إلى ىؤالء جميعاً أىدي ىذا البحث المتواضع سائمة المولى – عز وجل – أن يعممنا ما ينفعنا
وينفعنا بما عممنا ،الميم آمين.
الباحثة

ب

شكرىوتقدور
ى

شكر وتقدير

الحمد ﵀ حمداً كثي اًر الذي قدرني ألتـ ىذه الرسالة ،الذي لوال فضمو عمي ما كاف ىذا العمؿ
َٰ
ض ُل المَّ ِـو ي ْؤِت ِ
ض ِل ا ْل َع ِظ ِيم﴾[ .الجمعة]4 :
يو َمن َي َ
ـو ُذو ا ْلفَ ْ
اءَ ،والمَّ ُ
ليرى النور ،قاؿ تعالى ﴿ َذلِ َك فَ ْ
ُ
ش ُ
وأصمي وأسمـ عمى خير البشر معممنا األوؿ رسولنا محمد عميو أفضؿ صبلة وأتـ تسميـ.
الذي قاؿ ":ال يشكر ا﵀ مف ال يشكر الناس" (سنف أبي داود ،ب .ت ،)403 :ومف
منطمؽ قوؿ رسولنا الكريـ  ،أتقدـ بالشكر والعرفاف لجامعتي الجامعة اإلسبلمية ،ىذا الصرح

العظيـ التي أضاءت ألبنائيا طريؽ العمـ والمعرفة.

كما أنني أتقدـ بجزيؿ الشكر والتقدير إلى أستاذي الدكتور الفاضؿ :محمود خميل أبو دف،

الذي تفضؿ بالموافقة عمى اإلشراؼ عمى ىذه الدراسة ،ولـ يبخؿ عمي بعممو ووقتو وتوجيياتو
إلنجاز ىذه الدراسة عمى الوجو الحالي ،فأسأؿ ا﵀ أف يبارؾ لو في عممو ووقتو.
والشكر موصوؿ لعضوي لجنة المناقشة
الدكتور_________________:
والدكتور________________:

وذلؾ لتفضميما بقبوؿ مناقشة ىذه الدراسة ،وتكرميما بإرشادي إلى مواطف الخمؿ والقصور

فييا ،ليتـ تسديده وتصويبو بإذف ا﵀ تعالى.
كما أتػقدـ بالشكر إلى األساتذة األفاضؿ ،الذيف بذلوا الجيد في تحكيـ أدوات الدراسة،
وأتقدـ كذلؾ بالشكر لمعممات المرحمة األساسية في محافظات غزة المواتي أبديف تعاوناً واضحاً في
اإلجابة عف بنود االستبانة بكؿ موضوعية.

وشكري العميؽ إلى األىؿ واألصدقاء عمى دعميـ ومؤازرتيـ ،وتشجيعيـ وصادؽ دعائيـ،
خاصة زوجي العزيز وأبنائي وبناتي .
ىؤالء مف ذكرتيـ فشكرتيـ ،أما مف نسيتيـ فيـ أولى بالشكر والتقدير ،وأدعو ا﵀ أف يناؿ
ىذا العمؿ القبوؿ والرضا ،فما كاف مف توفيؽ فيو مف ا﵀ وما كاف مف خطأ فيو مني ومف

الشيطاف.

وفي الختاـ نسأؿ ا﵀ أف يكوف ىذا العمؿ وجميع عممنا خالصاً لوجيو الكريـ ،وأف ينفع بنا

االسبلـ والمسمميف.
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الملخص
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امللخص

"درجة ممارسة معممات المرحمة األساسية ألساليب تعديل سموك األطفال كما جاءت
في السنة النبوية وسبل تطويرىا"
ىدفت الدراسة إلى تعرؼ ممارسة معممات المرحمة األساسية ألساليب تعديؿ سموؾ األطفاؿ

كما جاءت في السنة النبوية ،والكشؼ عف أثر متغيرات الدراسة (التخصص – المؤىؿ العممي -
سنوات الخدمة) عمى دور المعممات ،ثـ اقتراح سبؿ لتطوير ممارسة معممات المرحمة األساسية
ألساليب تعديؿ سموؾ طمبتيـ.

وقد استخدمت الباحثة ثبلث مناىج ىي (المنيج الوصفي – المنيج التحميمي – المنيج

البنائي) لمحصوؿ عمى المعمومات واإلجابة عف أسئمة الدراسة ،وقد بمغت عينة الدراسة ()295
معممة في محافظات غزة لمعاـ ( ،)2014وذلؾ مف مجتمع الدراسة األصمي البالغ( )1782معممة

’حيث تـ اختيار العينة بطريقة العينة العشوائية بنسبة ( )%15مف مجتمع الدراسة.

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بإعداد استبانة كأداة لمدراسة والتي تكونت مف ( )21فقرة،

وقد تـ التحقؽ مف صدؽ االستبانة وثباتيا مف خبلؿ تطبيقيا عمى عينة استطبلعية مكونة مف
( )30معممة ،وقد قامت الباحثة باستخداـ برنامج ( )spssلتحميؿ استجابات أفراد العينة.
وكان من أبرز نتائج الدراسة ما يمي:
 .1تقوـ المعممات بتعديؿ سموؾ األطفاؿ بنسبة( )%84.80وىي نسبة عالية جداً.
 .2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(

 0 . 05

 ) في متوسطات تقديرات

أفراد العينة حوؿ درجة ممارسة معممات المرحمة األساسية ألساليب تعديؿ سموؾ األطفاؿ
تعزى لمتغير التخصص (عموـ انسانية – عموـ تطبيقية) لصالح معممات العموـ االنسانية.

 .3توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (

 0 . 05

 ) في متوسطات تقديرات

أفراد العينة حوؿ درجة ممارسة معممات المرحمة األساسية ألساليب تعديؿ سموؾ األطفاؿ
تعزى لمتغير المؤىؿ العممي (دبموـ  -بكالوريوس فأعمى) لصالح المعممات الحاصبلت
عمى الدبموـ.

 .4توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (

 0 . 05

 ) في متوسطات تقديرات

إجابات أفراد العينة حوؿ درجة ممارسة معممات المرحمة األساسية ألساليب تعديؿ سموؾ

د

الملخص
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األطفاؿ تعزى لمتغير سنوات الخدمة (أقؿ مف  5سنوات ،مف 10-5سنوات10 ،سنوات
فأكثر) لصالح المعممات المواتي سنوات خدمتيف مف  10سنوات فأكثر.
في ضوء نتائج الدراسة توصمت الباحثة إلى مجموعة من التوصيات أىميا:
 تعزيز التواصؿ بيف الجامعة ومديريات التربية والتعميـ المختمفة لتطبيؽ نتائج الدراسةالحالية عممياً عمى المدارس بالتعاوف بيف المشرفيف التربوييف مف جية والمدراء والمعمميف
مف جية أخرى لممساىمة في تجويد وتعديؿ سموكيـ.

 تشجيع الطبلب عمى حفظ أحاديث نبوية ومواقؼ مف السيرة النبوية والتأسي بيا فيحياتيـ.

 إثراء المناىج الفمسطينية الخاصة بالمرحمة األساسية بمواقؼ مف السيرة النبوية تعالجالسموكات السمبية لدييـ.

ه
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Abstract
"The Degree of Practice of Female School Teachers in the Basic Stage
of Education for Behavior Modification Methods as they are Stated in
Sunnah and the Way of their Developments"
The study aimed to identify the degree of Practice of female school
teachers in the basic stage of education for behavior modification methods
as they are stated in Sunnah and to examine the effect of study variables as
(specialization-scientific qualification-the years of service" on the role of
the female school teachers. In addition ،it aimed to suggest the methods of
developing the practice of school teachers in the basic stage of education
for the methods of modifying their students' behavior.
The researcher used analytical descriptive approach to obtain
necessary data to answer study questions. The study sample was (295)
female school teachers out of (1782) school teachers from Gaza
governorates during the scholastic school year 2013-2014. The sample of
the study was randomly chosen with (15%) form the whole number of the
study population. To achieve the study objectives ،the researcher prepared
a questionnaire. This questionnaire consisted of (21) items. To check its
validity and reliability ،the questionnaire was applied on a pilot sample
consisted of (30) female school teachers. Then ،the researcher used (SPSS)
program to analyze the responses of the study sample .
The results of study showed the following
1. The teacher modified children's behavior with a very high
percentage (84.80%).
2. There were statistically significant differences at the level of
significance   0 . 05 ) )in the mean estimates of the sample on the
degree of the practice of the school teachers in the basic stage of
education for children's' behavior modification methods attributed
to specialization variable (humanities - Applied sciences) in favor
of the school teachers who were enrolled at the Humanities
stream.
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3. There wee statistically significant differences at the level of
significance (   0 . 05 ) in the mean estimates of the sample on the
degree of the practice of the school teachers in the basic stage for
children's' behavior modification methods attributed to scientific
qualification variable (Diploma - Bachelor degree or higher) in
favor of the teachers who hold diploma degree.
4. There were statistically significant differences at the level of
significance (   0 . 05 ) in the mean estimates of the responses of
the sample about the degree of the practice of the school teachers
in the basic stage for children's' behavior modification methods
attributed to the variable of years of service (less than 5 years ،510 years ،0.10 years and over) in favor of the teachers who have
been working for 10 years or more
In light of the results of the study ،the researcher concluded a set of
recommendations ،including :
5. Communication should be occurred between the university and the
different Directorates of Education to apply the results of the
current study practically at schools in cooperation with the
educational supervisors ،teachers and school principals in order to
help improve and modify students' behavior.
6. Encourageing students to save the sayings of the Prophet and
lessons learnt from different situations of the Prophet's biography
in order to follow him as the best example in their life
7. To enrich Palestinian curriculum in the basic stage of education
with the lessons learnt from different situations of the Prophet's
biography that lead to rectify students' bad behavior.
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة

المقدمة:
إف التربية عممية مستمرة ودائمة ما داـ االنساف حياً ،فاإلنساف مف لحظة والدتو حتى وفاتو

وىو يتعمـ ويكتسب معارؼ وقيـ وسموكيات ،فالتربية عممية مبلزمة لئلنساف منذ نزولو عمى االرض
مف الجنة ،ولذلؾ أرسؿ ا﵀ الرسؿ واألنبياء عمييـ الصبلة والسبلـ لتعميـ الناس وىدايتيـ ،وكاف مف

فضؿ ا﵀ عمينا أف بعث لنا محمداً ىادياً ومعمماً ومرشداً ومربياً.

"وما مف شؾ أف التربية تسيـ بقوة في بناء االنساف فيي التي ترتقي بو ،وتنمي فيو

مواىبو ،فتجعمو أداة فعالة وقوة موجية نحو بناء المجتمع واألمة" (أبو دؼ.)2 :2004 ،
كاممة.

والمرحمة األساسية ىي المرحمة التعميمية التي تبدأ مف سف  6سنوات وتستمر 10سنوات
ف يي المرحمة التي تغرس فييا القيـ واالتجاىات والسموكيات االيجابية والسمبية عند الطفؿ،

ويتزود فييا الطفؿ بالمعرفة الضرورية البلزمة لو التي تمكنو مف مواصمة تعميمو في المراحؿ

التالية ،وىذه المرحمة ليا أىميتيا في تبمور شخصية الطفؿ حيث تتشكؿ عنده العديد مف المفاىيـ
مثؿ الحبلؿ والحراـ والصواب والخطأ ،وتغرس فييا القيـ االخبلقية والمبادئ االجتماعية والسموكية.

فالطفؿ في أوؿ سنينو يكوف عمى الفطرة نستطيع النقش داخمو ما نريد ،فيو يتأثر بكؿ ما

حولو ويحاوؿ أف يجاري ما يحدث سواء كاف صحيحاً أو خطئاً ،ونظ اًر لمعصر الذي نعيشو وما

يحدث فيو مف تدفؽ ىائؿ ألنواع مختمفة مف الثقافات ومدى تأثر أبنائنا فييا بوجود التمفاز

واالنترنت ،فعمينا كمربييف أف نكوف عمى درجة عالية مف الوعي لما يكتسبو الطفؿ مف سموكيات
واتجاىات وقيـ تؤثر في ىويتو وشخصيتو ،وىنا يأتي دور كؿ مف األسرة والمعمـ لتوجيو الطفؿ
وتعديؿ سموكو لؤلفضؿ واألحسف ،فالطفؿ في ىذه المرحمة العمرية يستجيب لممعمـ ويقتدي بو في

كؿ تصرفاتو وتوجيياتو ،لذلؾ يقع عمى كاىؿ المعمـ الدور االكبر في تربية الطفؿ ،وتعديؿ سموكو
وتوجييو الوجية الصحيحة نحو بموغ اليدؼ مف وجوده في ىذه الحياة بالعديد مف االساليب.
لقد شيد عقد الستينيات مف القرف العشريف انبثاؽ عمـ تعديؿ السموؾ االنساني ،فقد أرسيت

أساليب تعديؿ السموؾ عمى المفاىيـ والقوانيف التي قدميا المنحى السموكي في عمـ
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النفس"(الخطيب ،)12 :2010 ،وظيرت العديد مف نظريات تعديؿ السموؾ عمى يد العديد مف
عمماء الغرب الذيف اىتموا بيذا الجانب أمثاؿ سكنر وبافموؼ.
" فقد كاف الرسوؿ  حريصا كؿ الحرص عمى تربية أصحابو وتوجيييـ وخاصة الصغار
منيـ فكاف يعمد عمى تصحيح سموكياتيـ لعممو بأىمية ىذا الجانب وخطورتو إلخراج جيؿ مؤمف

قوي اإليماف يميز الصالح والطالح والصح والخطأ ،وبذلؾ تبنى حضارة ومجتمع ويتطور ويصبح
نموذجا يحتذى بو "(اليوشاف ،2013 ،موقع المسمـ.)2013/10/8 ،
وقد تعددت أساليبو  في تعديؿ سموؾ الصغار والغمماف ،فتارة استخدـ النصح واإلرشاد
وؿ ِ
ت ُغبلَما ِفي َح ْج ِر رس ِ
يش
ا﵀ َ و َك َان ْ
ت َيِدي تَ ِط ُ
مثؿ نصحو لعمرو بف ابي سممة حيث قاؿ " ُك ْن ُ
َُ
ً
ِفي الصَّحفَ ِة فَقَاؿ لِي رسو ُؿ ِ
ت تِْم َؾ
ا﵀ َ يا ُغبلَ ُـ َس ِّـ المَّوَ َو ُك ْؿ بَِي ِمينِ َؾ َو ُك ْؿ ِم َّما َيمِ َ
يؾ فَ َما َازلَ ْ
ْ
َُ
ِط ْع َمتِي َب ْع ُد"(البخاري ،1987 ،ج .)88 :7وتارة استخدـ أسموب التجربة العممية حيث َم َّر بِ ُغبلٍَـ
اؿ لَوُ َر ُسو ُؿ المَّ ِو « - تََن َّح َحتَّى أ ُِرَي َؾ فَأ َْد َخ َؿ َي َدهُ َب ْي َف اْل ِجْمِد َوالمَّ ْحِـ فَ َد َح َس بِيَا
َو ُى َو َي ْسمُ ُخ َشاةً فَقَ َ
ت إِلَى ِ
اإل ْب ِط "(أبو داود ،ب .ت ،ج )47 :1
َحتَّى تَ َو َار ْ
لذلؾ كاف لممعمـ في اإلسبلـ دور كبير ومكانة عظيمة ،فقد قاؿ الرسوؿ الكريـ" :معمـ

الخير يستغفر لو كؿ شيء حتى الحيتاف في البحر"( ،البزار ،2009 ،ج )184 :18فيو القادر

عمى بناء جيؿ فاعؿ قادر عمى تحمؿ المسئولية ،فدور المعمـ ال يقتصر عمى إعطاء المعمومات

وحشو األذىاف بالمعارؼ فقط ،ولكف دوره أكبر مف ذلؾ بكثير ،فيو مربي باألساس األوؿ ومعدؿ،
وموجو لسموؾ طمبتو لطريؽ الخير.
وحث المولى عز وجؿ عمى تعديؿ السموؾ الخاطئ والعمؿ عمى تصحيحو فقاؿُ [ :كنتُ ْم
ون ِبا ْلمعر ِ
ُخ ِر َج ْت لِ َّمن ِ
ون ِبالمّ ِو﴾[.آؿ
َخ ْي َر أ َّ
ُم ٍة أ ْ
وف َوتَ ْن َي ْو َن َع ِن ا ْل ُمن َك ِر َوتُ ْؤ ِم ُن َ
ْم ُر َ
َ ُْ
اس تَأ ُ
عمراف]110:
وظيرت العديد مف الدراسات التي اىتمت بتعديؿ سموؾ الطفؿ وخاصة السموؾ العدواني
لديو ومف ذلؾ دراسة دحبلف ( )2003التي أكدت عمى وجود عبلقة بيف مشاىدة التمفاز والسموؾ

العدواني لدى األطفاؿ ،وأكد بركات ( )8002على فاعلٌة أسلوب لعبة السلوك الجٌد فً نقض

السلوك الصفً لدى التالمٌذ ،وحدد الفسفوس( )8002أكثر من ( )00أسلوبا لتعدٌل السلوك،

ووضع نماذج وتطبيقات عممية ليذه األساليب بالتفصيؿ ،وتناوؿ عويضة)  (2003في دراستو

األساليب النبوية في معالجة أخطاء الناس السموكية عمى مستوى الفرد واألسرة ،مبيناً أنواع تمؾ
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األخطاء واآلداب المتعمقة بتصحيحيا ،وتناوؿ سبلمة ( )2001أساليب النبي  في تصحيح
أخطاء الصحابة ،حيث عرض الباحث حوالي ( )19أسموباً مبيناً ما فييا مف فوائد تربوية.
تبيف مما سبؽ أىمية تعديؿ السموؾ في بناء شخصية الطفؿ في المرحمة األساسية ،فقد
اقترحت دراسة الصعيدي ( )2009تفعيؿ استخداـ أساليب الرسوؿ  في تعديؿ سموؾ الطبلب،

كبير في تعزيز سموكيات سمبية لدى الناس،
دور اً
ومف واقع المجتمع الذي نعيشو نجد أف لئلعبلـ اً
فاليجمة الثقافية باتت شرسة وطالت كافة فئات المجتمع وخاصة األطفاؿ ،وقد تضافرت الجيود

لمحاولة ضبط سموؾ الطبلب ،ومنيا إعبلف قانوف االنضباط المدرسي الذي قامت بو و ازرة التربية
والتعميـ ،والمبادرة الوطنية التي قامت بيا وكالة الغوث في مدارسيا ،والورش واألياـ الدراسية
والندوات التي تقوـ بيا مديريات التربية والتعميـ المختمفة التي تيدؼ جميعيا إلى تعديؿ سموؾ

الطبلب في المدارس ،واقتراح حموؿ لمسموكيات الخاطئة ،وقد اىتمت بعض الدراسات واألبحاث
بتعديؿ سموؾ الطبلب مف جانب واحد ،واىتمت بعض الدراسات بالسموؾ اإلنساني عامة ،ولـ تركز
عمى االطفاؿ في تمؾ المرحمة ومف خبلؿ عمؿ الباحثة كمعممة لممرحمة االساسية ،فقد الحظت أف

تقصير مف قبؿ المعممات في تعديؿ السموكيات السمبية لدى الطبلب وعدـ اىتماميف بيذه
ىناؾ
اً

الناحية لعدـ وجود منيجية أو طريقة يتبعنيا لتعديؿ سموكيـ ،وتركيز جؿ اىتماميف عمى الدروس
واكماؿ المنياج المقرر فقط.

مشكمة الدراسة:
في ظؿ ما نعيشو مف انفتاح ثقافي كبير جداً في القرف الواحد والعشريف ،وأثر ما يحدث

حولنا عمى أوالدنا ،وما يتعرضوف لو مف مؤثرات تؤثر وتوجو سموكيـ الى االتجاه السمبي ،وتجعميـ
يقوموف بسموكيات سمبية قد ال يمتفت ليا اآلباء وال األميات في األسرة لكف أثرىا كبير جداً في
تكويف شخصيتيـ وىويتيـ اإلسبلمية ،فاألطفاؿ سريعي التأثر بما يجري حوليـ ومقمديف بدوف وعي

أو فيـ كاؼ لما يشاىدونو في وسائؿ اإلعبلـ ،وأيضا ما تبلحظو الباحثة يومياً مف سموكيات سمبية

لدى الطبلب في ىذه السف فقد دفعيا ذلؾ إلجراء تمؾ الدراسة لمعمؿ عمى تعديؿ سموكيـ مف خبلؿ
سبر أغوار السنة النبوية وتتبع أحاديث الرسوؿ  ومنيجو الذي اتبعو في ذلؾ ثـ االقتداء بو في
تعديؿ السموكيات السمبية لدييـ.
وفي ضوء ما تقدـ أمكف تحديد مشكمة الدراسة في االسئمة التالية:
 .1ما أساليب الرسوؿ  في تعديؿ سموؾ االطفاؿ كما جاءت في السنة النبوية؟
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 .2ما درجة ممارسة معممات المرحمة األساسية الدنيا ألساليب تعديؿ سموؾ االطفاؿ كما
جاءت في السنة النبوية مف وجية نظرىف؟
 .3ىؿ تختمؼ درجة ممارسة معممات المرحمة األساسية ألساليب تعديؿ سموؾ األطفاؿ
تبعاً لمتغيرات الدراسة (التخصص – المؤىؿ العممي  -سنوات الخدمة )؟
 .4ما السبؿ المقترحة لبلستفادة مف أساليب الرسوؿ  الواردة في السنة النبوية لتطوير
ممارسة معممات المرحمة األساسية ألساليب تعديؿ سموؾ األطفاؿ؟

فروض الدراسة:
 .1ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αفي متوسطات
تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة معممات المرحمة األساسية ألساليب تعديؿ سموؾ

األطفاؿ كما جاءت في السنة النبوية تبعاً لمتغير التخصص (عموـ انسانية ،عموـ
تطبيقية)

 .2ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αفي متوسطات
تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة معممات المرحمة األساسية ألساليب تعديؿ سموؾ
األطفاؿ كما جاءت في السنة النبوية تبعاً لمتغير المؤىؿ العممي (دبموـ ،بكالوريوس

فأعمى).

 .3ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ αفي متوسطات
تقديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة معممات المرحمة األساسية ألساليب تعديؿ سموؾ

األطفاؿ كما جاءت في السنة النبوية تبعاً لمتغير سنوات الخدمة( أقؿ مف  5سنوات،
مف 10-5سنوات ،أكثر مف 10سنوات).

أىداف الدراسة:

ىدف الدراسة:
 .1الكشؼ عف أساليب الرسوؿ  في تعديؿ سموؾ األطفاؿ كما جاءت في السنة النبوية.
 .2تحديد درجة ممارسة معممات المرحمة األساسية ألساليب تعديؿ سموؾ األطفاؿ كما
جاءت في السنة النبوية.
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 .3الكشؼ عف دالالت الفروؽ في استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ درجة ممارسة
معممات المرحمة األساسية ألساليب تعديؿ سموؾ األطفاؿ تبعاً لمتغيرات الدراسة

(التخصص – المؤىؿ العممي  -سنوات الخدمة).

 .4تقديـ صيغة مقترحة لبلستفادة مف أساليب الرسوؿ  الواردة في السنة النبوية لتطوير
ممارسة معممات المرحمة األساسية ألساليب تعديؿ السموؾ األطفاؿ.

أىمية الدراسة:
اكتسبت الدراسة أىميتيا مف خبلؿ التالي:
 .1أىمية السموؾ في تكويف شخصية المتعمـ وأثر تعديؿ السموؾ في الحفاظ عمى اليوية
الثقافية اإلسبلمية لدى األطفاؿ ووقايتيـ مف االنح ارفات السموكية.

 .2يتوقع أف يستفيد مف ىذه الدراسة كؿ مف:
 معممي المرحمة األساسية في تطوير استخداـ أساليب تعديؿ السموؾ عند
طبلبيـ.

 أولياء األمور في اتباع أساليب الرسوؿ  في تعديؿ سموؾ أبنائيـ.
 المشرفيف التربوييف.
 .3حاجة البيئة الفمسطينية عمى وجو الخصوص إلى مثؿ تمؾ الدراسات الميدانية ذات
الطابع التأصيمي.

حدود الدراسة:
تمثمت حدود الدراسة في التالي:
 .1حد الموضوع :اقتصرت الدراسة عمى الكشؼ عف درجة ممارسة معممات المرحمة
األساسية ألساليب تعديؿ سموؾ األطفاؿ كما جاءت في السنة النبوية وسبؿ تطويرىا.
 .2الحد البشري :معممات المرحمة األساسية مف الصؼ األوؿ األساسي حتى الصؼ
السادس األساسي.
 .3الحد المؤسسي :مدارس المرحمة األساسية التابعة لو ازرة التربية والتعميـ.
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 .4الحد المكاني :محافظات الجنوب( رفح وخانيونس).
 .5الحد الزماني  :تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي
(.)2014 -2013

مصطمحات الدراسة:
 .1أساليب تعديل السموك" :ىو العمـ الذي يشمؿ عمى التطبيؽ المنظـ لؤلساليب وذلؾ بغية
احداث تغيير جوىري ومفيد في السموؾ" (الخطيب.)15 :2010 ،
 .2السنة النبوية ":ما أثر عف النبي  مف قوؿ أو فعؿ أو تقرير أو صفة خمقية أو خمقية أو
سيرة سواء قبؿ البعثة أو بعدىا" (السباعي.)47 :1978 ،
وقد عرفت الباحثة أساليب تعديل السموك في السنة اجرائيا بأنيا اإلجراءات والوسائؿ التي
استخدميا الرسوؿ  في تعديؿ سموؾ االطفاؿ والتي تـ تحديدىا مف خبلؿ السنة النبوية.
 .3معممات المرحمة االساسية :ىف المعممات المواتي تـ أعدادىف وتدريبيف مف جميع الجوانب
المعرفية والتربوية والنفسية والجسمية واإلنسانية واالجتماعية لمقياـ بميمة التربية والتعميـ
واكساب الطمبة شتى جوانب السموؾ واالخبلؽ" (ربيع والدليمي )13 :2009 ،لمطمبة مف

الصؼ األوؿ األساسي حتى الصؼ العاشر األساسي.
وعرفت الباحثة درجة ممارسة معممات المرحمة األساسية ألساليب تعديل السموك
بأنيا اإلجراءات والوسائؿ التي استخدمتيا معممات المرحمة األساسية بمحافظات غزة
لتعديؿ سموؾ الطمبة مسترشدة بما جاء في السنة النبوية الشريفة ،والتي تـ قياسيا مف

خبلؿ أداة الدراسة التي أعدتيا الباحثة الستجابات المفحوصيف.

 .4محافظات غزة :عرفتيا وازرة التخطيط والتعاوف الدولي بأنيا" :جزء مف السيؿ الساحمي
وتبمغ مساحتيا 365كيمو متر مربع ،ومع قياـ السمطة الفمسطينية تـ تقسيـ قطاع غزة إدارياً

إلى خمس محافظات ىي( :محافظة الشماؿ ،محافظة غزة ،محافظة الوسطى ،محافظة
خانيونس ،ومحافظة رفح) ( و ازرة التخطيط والتعاوف الدولي الفمسطيني.)14 :1997 ،
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الدراسات السابقة:

ى

مف خبلؿ اطبلع الباحثة في مجاؿ الدراسة ،تـ الوقوؼ عمى العديد مف الدراسات ذات
العبلقة بموضوع الدراسة ،والتي أمكف عرضيا مف خبلؿ تصنيفيا الى مجاليف عمى النحو التالي:
أوال :الدراسات المتعمقة بأساليب تعديل السموك:
 -1دراسة عواد( )2010بعنوان " :دور المحفظات بمراكز تحفيظ القرآن الكريم في تعزيز
السموك االيجابي لدى طالبات المراكز" فمسطين.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور المحفظات بمراكز تحفيظ القرآف الكريـ في تعزيز

السموؾ االيجابي لدى الطالبات .

وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي ،و استخدمت فيو استبانة مكونة مف ثبلثة
مجاالت ىي المجاؿ اإليماني والمجاؿ األخبلقي االجتماعي والمجاؿ العممي الثقافي ،وقد طبقت

عاما.
الدراسة عمى عينة تبمغ ( )330طالبة ممف يتجاوز أعمارىفً 15

وكان من أىم نتائجيا :أنيا أظيرت المستوى المرتفع التي حظيت بو المحفظات في تعزيز السموؾ
اإليجابي لمطالبات في مراكز التحفيظ.
وقد أوصت الدراسة بما يمي:
 .1العناية بإعداد المحفظات واالىتماـ بيف ،واعداد البرامج والدروس التي تزيد مف
معرفتيف بأمور الديف وتشجيع الطالبات عمى حفظ القرآف الكريـ.

 .2جذب انتباه الناس إلى المسجد ،والعناية بالجوانب التربوية فيو وذلؾ عف طريؽ المرافؽ
الممحقة بالمسجد مثؿ المكتبات وقاعات الندوات والمحاضرات والمبلعب.

 -2دراسة ابو دف ،الديب ( )2009بعنوان" :مدى ممارسة معممي المرحمة الثانوية ألساليب
تعديل السموك كما جاءت في السنة النبوية من وجية نظر المديرين والمشرفين التربويين

بمحافظات غزة".
ىدفت الدراسة إلى تحديد مستوى ممارسة معممي المرحمة الثانوية ألساليب تعديؿ السموؾ
كما جاءت في السنة النبوية ،والتعرؼ إلى داللة الفروؽ في استجابة أفراد عينة الدراسة في ضوء
متغيرات الدارسة (المينة ،الجنس ،سنوات الخدمة ،المؤىؿ).
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وقد استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي ،حيث قاما ببناء استبانة تكونت مف ()26
فقرة ،طُبقت االستبانة عمى عينة قواميا ( )212مف المديريف والمشرفيف التربوييف بمحافظات غزة.
وقد أبرزت الدراسة النتائج اآلتية:
 .1كشفت الدراسة عف استخداـ المعمميف ألساليب الرسوؿ  في تعديؿ سموؾ طبلبيـ
بنسبة عالية بمغت (.)%81.72

 .2وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المينة (مدير ،مشرؼ) لصالح المديريف
حوؿ درجة استخداـ المعمميف ألساليب تعديؿ السموؾ.

وأوصت الدراسة بما يمي :
 .1أوصت المعمميف بمزيد مف التزاـ أساليب الرفؽ والميف وابداء التعاطؼ مع طبلبيـ .
 .2تقديـ حوافز مادية ومعنوية لمطبلب المتميزيف مف الناحيتيف العممية والسموكية .
 -3دراسة الصعيدي(: )2009بعنوان" األساليب التربوية النبوية المتبعة في التوجيو وتعديل
السموك وكيفية تفعيميا لدى طالب المرحمة الثانوية بنين " تصور مقترح ".السعودية.
ىدفت الدراسة إلى تعرؼ أىـ األساليب التربوية النبوية المستفادة مف السنة النبوية في

مجاؿ التوجيو وتعديؿ السموؾ ،واالستشياد ببعض المواقؼ المشرقة لمرسوؿ  مع أصحابو في

صَّناع القرار التربوي والميتميف بشؤوف التوجيو واإلرشاد،
مجاؿ التوجيو وتعديؿ السموؾ ،ومساعدة ُ
وتعديؿ السموؾ عمى بمورة فكرة التطبيؽ الفعمي لؤلساليب النبوية في التوجيو وتعديؿ السموؾ
بالمرحمة الثانوية بنيف  .واستخدـ الباحث المنيج الوصفي مع استخداـ طريقة االستنباط مف

األحاديث النبوية بيدؼ التعرؼ عمى المنيج النبوي في التربية .
وكان من أبرز نتائج الدراسة:

أف اإليماف الصادؽ بالمنيج الرباني واالمتثاؿ ألحكاـ الشريعة المطيرة لو األثر االيجابي

حيث يشمؿ حياة الطالب المسمـ وجوانب شخصيتو فيكوف لذلؾ أكبر األثر عمى الجانب االنفعالي
النفسي والجانب العقمي والسموكي وبذلؾ يتحقؽ ليذا الطالب األمف النفسي والطمأنينة واالستقرار.
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وقد أوصت الدراسة بما يمي:
 .1ضرورة توجيو المعمميف والمرشديف إلى أىمية تبصير الطبلب بالثمرات التربوية لئليماف
بعقيدة التوحيد وأداء العبادات المفروضة .

 .2ضرورة التعامؿ مع طبلب المرحمة الثانوية ػ مرحمة المراىقة المتأخرة ػ بالميف والموعظة
الحسنة ،وعدـ استخداـ أساليب العنؼ والعقاب معيـ

 -4دراسة العموي ( )2009بعنوان" :خطاب النبي  لمطفل المسمم وتطبيقاتو التربوية"
السعودية.
ىدفت الدراسة الى تعرؼ معالـ خطاب النبي  لمطفؿ المسمـ و بياف كيفية توظيؼ
بويا .واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي في وصؼ
خطاب النبي  لمطفؿ المسمـ تر ً
وتحميؿ خطاب النبي صمى ا﵀ عميو وسمـ لمطفؿ المسمـ ،والطريقة االستنباطية في استنباط
خصائص وأساليب وأىداؼ وأسس وجوانب خطاب النبي  لمطفؿ المسمـ مف خبلؿ األحاديث

النبوية وتطبيقاتيا التربوية.
من أىم نتائج الدراسة:

بويا متكامؿ في التعامؿ مع الطفؿ لو مقاصده وأساليبو
 .1أف ىناؾ
نبويا تر ً
منيجا ً
ً
وتطبيقاتو تضمنو خطاب النبي  الموجو إلى الطفؿ.
نصوصا صريحة لمخطاب النبوي الموجو لمطفؿ فشكمت
 .2تضمنت السنة النبوية
ً
قيما وأساليباً لتربية الطفؿ المسمـ وتوجيو سموكو .
بمضامينيا ً
ومف أىـ ما أوصت بو الدراسة ما يمي:
إعدادا يؤىميـ لمعرفة كيفية التخاطب
 .1إعداد معممي رياض األطفاؿ والمراحؿ االبتدائية
ً
مع األطفاؿ ،وسموؾ الطريقة النبوية في ذلؾ.
 .2االىتماـ بيذا الموضوع ،ومحاولة وضع األطر النظرية لخطاب النبي  التربوي
الموجو لمطفؿ لتسييؿ تطبيقيا في الواقع.

11

الفصلىاألول ى
ى

 -5دراسة أبو دف ( )2006بعنوان " :منيج الرسول  في تقويم السموك وكيفية االستفادة
منو في تعميمنا المعاصر" فمسطين.
ىدفت الدراسة الى الكشؼ عف خصائص منيج الرسوؿ في تقويـ السموؾ وتحديد

األساليب التربوية ،التي استخدميا الرسوؿ  في تقويـ السموؾ ،التقدـ بتصور مقترح لبلستفادة مف
منيجو في تقويـ السموؾ .وقد استخدـ الباحث أسموب تحميؿ المحتوى مف الناحية الكيفية كأحد

مداخؿ وتقنيات المنيج الوصفي.
ومن أبرز النتائج التي توصمت الييا الدراسة ما يمي:
 .1اتصاؼ منيج الرسوؿ  في تقويـ سموؾ األفراد بالشموؿ والتنوع ،حيث استوعب
جوانب الحياة اإلنسانية المختمفة وتعامؿ مع جميع المراحؿ العمرية.

 .2جاءت أساليبو  في تقويـ السموؾ متنوعة تتبلءـ مع الفروؽ الفردية بيف األشخاص في
النواحي النفسية والثقافية والعقمية واالجتماعية مع التأكيد عمى مبدأ المبادرة الذاتية لتقويـ
السموؾ.
 .3غمب عمى أساليبو  في تقويـ السموؾ ،الجانب العممي الذي تجسد في الحوار والمقارنة
وتقديـ البدائؿ الصحيحة ألنماط السموؾ السمبي مع إثارة العاطفة واستثمارىا في توجيو

السموؾ بما يرضي ا﵀.
ومن أىم توصيات الدراسة:

 .1تشجيع المعمميف وحثيـ عمى دراسة السنة النبوية والوقوؼ عمى أساليب الرسوؿ  في
التوجيو واإلرشاد وتقويـ السموؾ.
 .2توجيو المعمميف واألساتذة في جميع مراحؿ التعميـ ،عمى االقتداء بنيج الرسوؿ  في
التعميـ واإلرشاد والتوجيو وتعديؿ السموؾ.
 .3التأكيد عمى ضرورة االىتماـ بتقويـ سموؾ المتعمميف في النواحي األخبلقية واالجتماعية
وعدـ التركيز – فقط -عمى تقديـ المعمومات والمعارؼ والتوجيو األكاديمي ،عمى أف يكوف

ذلؾ في جميع مراحؿ التعميـ.
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 -6دراسة الشريفين( )2002بعنوان" :تعديل السموك اإل نساني في التربية االسالمية" االردن.
ىدفت الدراسة إلى تعرؼ أساليب تعديؿ السموؾ االنساني مف وجية نظر التربية اإلسبلمية

بإبراز دورىا في مجاؿ تعديؿ السموؾ ،وكذلؾ التعرؼ إلى أىداؼ تعديؿ السموؾ في التربية

المنيج ْيف الوصفي
اإلسبلمية ،وابراز الوسائؿ المستخدمة في تعديؿ السموؾ وطرائقو .اعتمد الباحث
َ
واالستنباطي أساساً في معالجة موضوع تعديؿ السموؾ اإلنسانِي في التربية اإلسبلمية ،كما اعتمد

المقارف.
المنيج التأصيمي
َ

وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية:
 .1تعديؿ السموؾ اإلنساني مف القواعد األساسيَّة التي تقوـ عمييا التربية اإلسبلميَّة.
 .2اليدؼ مف تعديؿ السموؾ في التربية اإلسبلميَّة تحقيؽ مصمحة ،أو دفع مفسدة ،وجعؿ
اإلنساف يسير بخطوات ثابتة نحو الغاية التي خمؽ ألجميا.

ِّ
اما
 .3األخذ بوسائؿ تعديؿ السموؾ وطرائقو في التربية اإلسبلمية ٌ
أمر ٌ
الزـ ،فيو يمثؿ التز ً
بمنيج الرسوؿ عميو الصَّبلة والسَّبلـ ،كما ِّ
يشجع عمى بناء المجتمع اإلسبلمي عمى الخير
والفضيمة.
اآلخريف لسموؾ الفرد غير المرغوب فيو ِّ -
يؤدي
 .4عدـ قياـ الفرد بتعديؿ سموكو ،واىماؿ َ
باإلنساف إلى االنحراؼ عف َّ
جادة الصواب ،واضطراب المجتمع وتفككو.
وقد أوصت الدراسة بما يمي:
 .1إيبلء المربِّيف ومخطِّطي المناىج لمبادئ تعديؿ السموؾ في التربية اإلسبلمية وطرائقو
االىتماـ البلزـ.

ِ
المشتغميف في عمـ النفس ألصوؿ ومبادئ تعديؿ السموؾ وطرائقو في
 .2كشؼ التربوييف و
القرآف الكريـ والسنَّة المطيرة.
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 -7دراسة سالمة ( )2001بعنوان" :أساليب النبي  في تصحيح الخطأ عند الصحابة رضوان
اهلل عمييم" فمسطين.
ىدفت الدراسة الى معرفة األساليب النبوية في التربية والتعميـ ،وتبيف مدى الفشؿ الذريع

الذي منيت بو األساليب التربوية األرضية التي تزخر بيا النظريات التربوية المادية واإللحادية عمى
وجو سواء .واستخدـ الباحث المنيج الوصفي مف خبلؿ االستنباط مف السنة الشريفة.

ومن أىم نتائج الدراسة ما يمي:
تنوع األساليب النبوية في التعامؿ مع أخطاء الصحابة رضواف ا﵀ تعالى عمييـ أجمعيف .
وأف ذلؾ قد اختمؼ باختبلؼ األحواؿ واألشخاص ،ومف كاف لديو فقو في ديف ا﵀ ،وأراد االقتداء
بنبينا محمد قاس النظير عمى النظير ،والشبيو عمى الشبيو ،فيما يمر بو مف مواقؼ وأحداث

ليتوصؿ إلى األسموب المناسب لمحالة التي بيف يديو .
ثانيا :الدراسات المتعمقة بالمرحمة األساسية:
 -1دراسة عبد العال ( )2013بعنوان" :المعاممة المدرسية وعالقتيا ببعض أنماط السموك لدى
طمبة المرحمة االساسية العميا في قطاع غزة"
ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف المعاممة المدرسية وبعض أنماط السموؾ اإليجابي

والسموؾ السمبي لدى طمبة المرحمة األساسية العميا ،في ضوء ثبلث متغيرات ىي (الجنس – منطقة
السكف – المستوى التعميمي) .واستخدـ الباحث في دراستو المنيج الوصفي التحميمي ،وقاـ باستخداـ
مقياس المعاممة المدرسية ومقياس دافعية االنجاز ومقياس السموؾ الفوضوي وىي مف إعداد الباحث
نفسو .وتكونت عينة الدراسة مف ( )888طالب وطالبة.
ومن أىم نتائج الدراسة ما يمي:
 .1وجود عبلقة ايجابية بيف المعاممة المدرسية ودافعية االنجاز لدى طمبة المرحمة األساسية
العميا.

 .2وجود عبلقة سمبية بيف السموؾ الفوضوي ودافعية االنجاز لدى طمبة المرحمة األساسية
العميا.
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ومن أبرز توصيات الدراسة:
 .1ضرورة توعية أولياء االمور بأنماط السموؾ السمبي عند الطمبة وما يترتب عمييا مف
مشاكؿ مستقبمية .

 .2ضرورة قياـ المدرسة باستغبلؿ كافة امكانياتيا لتوفير مناخ نفسي لطبلبيا مف حيث
تنظيـ عبلقات تتسـ باأللفة بيف إدارة المدرسة والطبلب.

 -2دراسة الشيري()2011

بعنوان" :دور التربية بالمعب في تنمية القيم الخمقية لطالب

المرحمة االبتدائية ،تصور مقترح في ضوء التربية اإلسالمية" السعودية.
ىدفت الدراسة الى بياف دور المعمـ والنشاط المدرسي في تنمية القيـ الخمقية لطبلب
المرحمة االبتدائية ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي .وقدـ تصور مقترح لدور المعمـ
والنشاط المدرسي في تنمية القيـ الخمقية باستخداـ المعب.

ومن أىم نتائجيا:
 أ ف القيـ الخمقية تشكؿ سموؾ االنساف وتسيـ في بناء شخصيتو وتعريفو بذاتو ،ودور المعمـميـ وحاسـ في تنمية ىذه القيـ بفضؿ ما يقوـ بو مف نصح وارشاد وتوجيو وتعزيز

لمطبلب.
ومن أبرز التوصيات:
 أف يختار المعمموف المكاف والزماف المناسبيف لتنفيذ البرامج واألنشطة التي تنمي القيـالخمقية لطبلب المرحمة االبتدائية.

 -3دراسة البزم( )2010بعنوان" :دور اال نشطة الالصفية في تنمية قيم طمبة المرحمة االساسية
من وجية نظر معممييم بمحافظات غزة".
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور األنشطة البلصفية في تنمية القيـ األخبلقية
واالجتماعية والوطنية لدى طمبة المرحمة األساسية مف وجية نظر معممييـ ،واستخدـ الباحث

المنيج الوصفي التحميمي واستخدـ أداة ىي االستبانة عمى عينة بمغت ( )577معمماً ومعممة.

وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا :أف األنشطة البلصفية ليا دور فعاؿ في
تنمية القيـ في تنمية قيـ طمبة المرحمة األساسية مف وجية نظر معممييـ.
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 -4دراسة السممي ( )2010بعنوان " :إسيام المدرسة في وقاية تمميذ المرحمة االبتدائية من
السموك العدواني من منظور التربية اإلسالمية" السعودية.
ىدفت الدراسة :التعرؼ إلى اسياـ المدرسة في وقاية تمميذ المرحمة االبتدائية مف السموؾ

العدواني مف منظور التربية اإلسبلمية ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي.
ومن أىم نتائج الدراسة ما يمي:

 .1تنشئة الطفؿ الجيدة تؤدي إلى أطفاؿ أسوياء صالحيف في بناء المجتمع.
 .2االىتماـ والعناية بتربية األبناء التربية اإلسبلمية تبعد عنيـ ممارسة السموؾ العدواني.
ومن أبرز توصياتيا:
 االىتماـ بتوعية طبلب المرحمة االبتدائية بأسباب السموؾ العدواني ومظاىره لكي يكوفعوناً ليـ عمى تفادي السموؾ العدواني.

 -5دراسة السيقمي ( )2010بعنوان" :الدور التربوي لممدارس اإلسالمية في مواجية أنماط
السموك الثقافي المخالف لممعايير اإلسالمية" فمسطين.
ىدفت الدراسة الى تعرؼ أىـ مجاالت الدور التربوي في مواجية أنماط السموؾ الثقافي

المخالؼ لممعايير اإلسبلمية ،كما ىدفت إلى التعرؼ إلى الفروؽ بيف تقديرات المعمميف في

المدارس اإلسبلمية الخاصة لمقياـ بدورىـ في مواجية أنماط السموؾ الثقافي المخالؼ لممعايير
اإلسبلمية تبعاً لمتغير الدراسة(الجنس ،المنطقة التعميمية ،سنوات الخدمة ،العمر الزمني) واستخدـ

الباحث المنيج الوصفي التحميمي وكانت األداة المستخدمة ىي االستبانة ،حيث طبقت عمى ()211
معممأ ومعممة.

ومن أىم نتائج الدراسة ما يمي:
 .1أف لممدارس اإلسبلمية الخاصة دور تربوي في مواجية األنماط السموكية الثقافية
المخالفة التي يمارسيا الطالب في حؽ كؿ مف المعمـ ونفسو وزمبلئو والمدرسة.
 .2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ الدور التربوي لممدارس اإلسبلمية الخاصة في
مواجية أنماط السموؾ الثقافي المخالؼ لممعايير اإلسبلمية يعزى لمتغير الجنس وذلؾ

لصالح الذكور.
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ومن أىم توصياتيا:

ى

 .1التركيز عمى السموكيات الثقافية اإليجابية لدى الطمبة ،والعمؿ عمى تعزيزىا.
 .2عقد البرامج وورش العمؿ لممعمميف والمعممات في المدارس اإلسبلمية عمى األساليب
الحديثة والفاعمة في مواجية أنماط السموؾ الثقافي المخالؼ لممعايير اإلسبلمية.
 .3أف يكوف المعمموف والمعممات مثاؿ القدوة الحسنة في تمثيؿ السموكيات الثقافية
اإليجابية ،حتى يغرسوا ىذه السموكيات في نفوس الطمبة.
 -6دراسة بركات ( )2009بعنوان" :مظاىر السموك السمبي لدى تالميذ المرحمة االساسية من
وجية نظر المعممين وأساليب مواجيتيم ليا" فمسطين.
ىدفت الدراسة الى تعرؼ مظاىر السموؾ الصفي السمبي لدى تبلميذ المرحمة األساسية مف

وجية نظر المعمميف ،وتحديد األساليب التي يستخدميا ىؤالء المعمموف لمواجية ىذه المظاىر
السموكية .استخدمت الدراسة المنيج المسحي التحميمي ليذا الغرض طبؽ استبياف عمى عينة مكونة

مف ( )832معمماً ومعممة ،منيـ(  )413معمماً و( )419معممة.
من أىم نتائج الدراسة:

أف مستوى تقييـ المعمميف لمظاىر السموؾ الصفي السمبي لدى تبلميذ المرحمة األساسية

كاف متوسطا ،وأف مستوى مواجيتيـ ليا كاف مرتفعاً بشكؿ عاـ.
ومن أىم توصياتيا:

 .1عقد الدورات التدريبية لممعمميف والمعممات يتـ فييا توجيييـ وتوضيح أىـ المظاىر
السموكية السمبية لدى الطمبة ليتـ ليـ معرفتيا وكيفية التعامؿ معيا؟
 .2استخداـ أساليب المكافأة والتعزيز لكؿ طالب ينجح في التخمص مف أي سموؾ سمبي
لديو بيدؼ تشجيعو نحو السموؾ السوي.
 .3استخداـ األساليب ذات الطابع التربوي والنفسي وتفعيؿ آليات تعديؿ السموؾ البشري
والتقنيات العممية المستخدمة عادة في ىذا المجاؿ.
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 -7دراسة الجارحي ( )2007بعنوان" :تنمية بعض القيم التربوية لتالميذ الحمقة األولى من
التعميم األساسي في مصر في ضوء خبرة اليابان" مصر.
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى واقع القيـ التربوية لتبلميذ تمؾ المرحمة في دولتي المقارنة

وىما مصر والياباف ،وأىـ األساليب المستخدمة في تنميتيا ،وأىـ المعوقات التي تحوؿ تنميتيا في

مصر وكيؼ يمكف االستفادة منيا في ضوء الخبرة اليابانية والتوصؿ إلى مجموعة مف المقترحات
التي مف شأنيا أف تساىـ في تنمية القيـ التربوية لتبلميذ الحمقة األولى مف التعميـ األساسي في

مصر .وقد استخدـ الباحث المنيج المقارف لبيريداي وىو عبارة منيج وصفي ومنيج تحميمي ومنيج
تنبؤي( بنائي) ،واستخدـ الباحث االستبانة وطبقا عمى عينة بمغت ( )3200طالباُ وطالبة ،واختتـ

الباحث دراستو بتقديـ تصور مقترح لتنمية القيـ التربوية لتبلميذ الحمقة األولى مف التعميـ األساسي

في مصر.

ومن أىم نتائج الدراسة ما يمي:
 .1تحققت الممارسة السموكية المرتبطة بأساليب تنمية القيـ التربوية بدرجة " كبيرة "
ألساليب الحافز المعنوي ،والقدوة والقصة ،والحوار البناء ،والنصح واإلرشاد ،والنظاـ

المدرسي والعمؿ التطوعي ،والتعمـ الذاتي.

 .2تحققت الممارسة السموكية ألسموب األنشطة المدرسية بدرجة متوسطة .

التعقيب عمى الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة يمكن التعقيب عمييا عمى النحو التالي:
أوال :أوجو االتفاق:
 أكدت الدراسات عمى الحاجة الماسة إلى استخداـ أساليب تعديؿ السموؾ كما وردت فيالسنة النبوية في التعامؿ مع الطمبة في المدارس.
 أكدت عمى ضرورة التركيز عمى تعديؿ السموؾ عند الطمبة لما لو مف أثر في خمؽشخصية سوية منتمية لدينيا ومتأسية بأخبلؽ نبييا الكريـ. 
 -بينت أف تنوع األنشطة يسيـ في تعديؿ سموؾ الطمبة.
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 أوصت معظـ الدراسات عمى ضرورة وأىمية تعديؿ سموؾ الطمبة ،وايجاد أساليب تربويةلتعديؿ سموكيـ مستمدة مف أساليب الرسوؿ في معاممتو لمف حولو ،واعادة تأىيؿ
المعمميف وتطوير اساليبيـ في تعديؿ سموؾ طبلبيـ.

 من حيث المنيج :اتفقت الدراسات السابقة في استخداـ المنيج الوصفي التحميمي
فمنيا مف استخدـ المنيج الوصفي التحميمي الكيفي كدراسة الشيري ( )2011ودراسة

السممي ( )2010ودراسة العموي ( )2009ودراسة أبو دؼ ( ،)2006ومنيـ مف
استخدـ المنيج الوصفي التحميمي الكمي مثؿ دراسة عبد العاؿ ( )2013ودراسة

عواد( )2010ودراسة السيقمي ( )2010ودراسة أبو دؼ والديب ( )2009ودراسة

بركات (.)2009

 من حيث أداة الدراسة :اتفقت بعض الدراسات الميدانية السابقة في استخداميا
لبلستبانة كأداة لمدراسة مثؿ دراسة البزـ( )2010ودراسة بركات ( )2009ودراسة أبو

دؼ والديب( )2009ودراسة الجارحي(.)2007

 من حيث عينة الدراسة :اتفقت بعض الدراسات الميدانية في استيدافيا لممعمميف مثؿ
دراسة البزـ ( )2010ودراسة السيقمي ( )2010ودراسة بركات( ،)2009وبعض
الدراسات الميدانية استيدفت الطمبة مثؿ دراسة عبد العاؿ ( )2013ودراسة عواد

( )2010ودراسة الجارحي(.)2007
ثانيا  :أوجو االختالف:

 من حيث المنيج :اختمفت الدراسات فيما بينيا في المنيج المستخدـ فمنيا مف
استخدـ المنيج الوصفي التحميمي مف الناحية الكيفية مثؿ دراسة الشيري ()2011

ودراسة السممي ( )2010ودراسة أبو دؼ ( )2006ودراسة العموي ( )2009ودراسة
الشريقييف ( ،)2002ومنيا مف استخدـ المنيج الوصفي التحميمي مف الناحية الكمية

مثؿ دراسة عبد العاؿ ( )2013ودراسة السيقمي ( )2010ودراسة الجارحي ()2007

ودراسة عواد ( )2010ودراسة أبو دؼ والديب (.)2009
 من حيث أداة الدراسة  :يوجد اختبلؼ بيف بعض الدراسات السابقة في االداة
المستخدمة في الدراسة ،فدراسة عبد العاؿ( )2007استخدمت الى جانب االستبانة

مقياس المعاممة المدرسية ومقياس دافعية االنجاز ومقياس السموؾ الفوضوي
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 من حيث عينة الدراسة :يوجد اختبلؼ بيف الدراسات الميدانية في ىذا الجانب حيث
كانت عينة الدراسة في بعضيا مف المعمميف مثؿ دراسة البزـ ( )2010ودراسة
السيقمي( )2010ودراسة بركات ( ،)2009وبعضيا كاف مف الطمبة مثؿ دراسة عبد

العاؿ( )2013ودراسة عواد ( )2010ودراسة الجارحي (.)2007
ثالثا :أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:
استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في:
 .1في كتابة مقدمة الدراسة.
 .2في صياغة مشكمة الدراسة.
 .3في تحديد بعض متغيرات الدراسة.
 .4في التعرؼ إلى المنيج المبلئـ واألدوات المناسبة واألسموب المستخدـ.
 .5في التعرؼ إلى األساليب اإلحصائية المناسبة.
رابعا  :وجو التميز لمدراسة الحالية:
 .1الدراسة تجمع بيف المنيجيف التأصيمي والميداني.

 .2استخدمت الباحثة أكثر مف أداة في الدراسة مثؿ بطاقة تحميؿ المحتوى واالستبانة

ومجموعة بؤرية.

 .3استخدمت الباحثة ثبلثة مناىج ىي منيج التحميمي والمنيج الوصفي والمنيج البنائي.
 .4الدراسة تجاوزت تقييـ الواقع إلى تطوير أساليب لتعديؿ سموؾ الطمبة.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري
 أوالً :المرحمة األساسية
 أىمية المرحمة األساسية
 أىداف المرحمة األساسية
 دور معممات المرحمة األساسية
 ثانياً :األىمية التربوية لمسنة النبوية واىتماميا بالطفولة
 اىتمام الرسول بالطفولة
 أساليب الرسول في تعديل سموك األطفال
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الفصل الثاني
اإلطار النظري

يتناوؿ ىذا الفصؿ وصفاً مفصبلً لئلطار النظري الذي اتبعتو الباحثة في ىذه الدراسة،

ومف ذلؾ المرحمة األساسية (أىميتيا وأىدافيا) ،ودور معممات ىذه المرحمة ،ثـ تناولت األىمية
التربوية لمسنة النبوية واىتماميا بالطفولة مف حيث اىتماـ الرسوؿ  بالطفولة واألساليب التي

استخدميا الرسوؿ  في تعديؿ السموؾ.
وفيما يمي وصؼ لئلطار النظري عمى النحو التالي:

أوال :المرحمة األساسية:
تعد المرحمة األساسية ىي المرحمة األولى لتعميـ واكتساب المعارؼ والميارات والقيـ

واالتجاىات لؤلطفاؿ في العالـ ،وىو تعميـ موجو لمصغار داخؿ المدارس ييدؼ لتعميميـ المواد
الدراسية المختمفة بأسموب يعتمد عمى األنشطة المختمفة المتصمة بحياة األفراد وواقع البيئة التي

يعيشوف بيا ،مما يوثؽ العبلقة بيف الطالب و المدرسة والبيئة المحيطة بو.

ويعتبر ىذا المفيوـ مف المفاىيـ التربوية التي أخذت بيا بعض الدوؿ المتقدمة منذ فترة

طويمة لتطوير المرحمة األولى مف نظاميا التعميمي ،وقد بدأ تطبيقو في بعض دوؿ العالـ الثالث

منذ أواخر الثبلثينات مف القرف الماضي تحت مسميات مختمفة ،إال أف ىذا التعميـ بمفيومو الحديث

لـ يظير إال في أوائؿ السبعينات مف القرف الماضي(.عبود وأخروف.)96 :1994 ،

وقد اختمؼ تسميتيا مف بمد ألخر فمنيـ مف يسمييا المرحمة االبتدائية مثؿ السعودية ومنيـ

مف يطمؽ عمييا مرحمة التعميـ األساسي كما ىو في فمسطيف؛ فيي مرحمة إلزامية لمجميع حتى
نياية الصؼ العاشر في فمسطيف.
ففي أوائؿ سبعينيات القرف الماضي استحوذ مفيوـ التعميـ األساسي عمى اىتماـ متزايد في
مختمؼ أنحاء العالـ ،ولقد كاف الدافع إلى التركيز عمى التعميـ األساسي وتطوير مفيومو ومحتواه؛

أف التعميـ في المرحمة االبتدائية في معظـ الدوؿ النامية قد ثبت في الواقع أنو ال يفي إال بقدر

يسير مف الحاجات التعميمية األساسية ألبناء المجتمعات الريفية عمى وجو الخصوص(.حمس،
.)21 :2011
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تعريف المرحمة األساسية:
ىي المرحمة التي يبدأ المعمـ بتعميـ الطفؿ فييا القراءة والكتابة والحساب والتربية الدينية،

وتبدأ عادة مف سف ست سنوات و تمتد إلى سف ست عشرة سنة في فمسطيف ،فيي تشتمؿ عمى

مرحمتيف ىما المرحمة األساسية الدنيا والمرحمة األساسية العميا.

وقد عرفتيا و ازرة التربية والتعميـ الفمسطينية بأنيا" قاعدة التعميـ واألساس الذي تقوـ عميو
مراحؿ التعميـ االخرى ،ومدتيا عشر سنوات"(.و ازرة التربية والتعميـ)8 :2012 ،
أىمية المرحمة األساسية:
قالوا في القدـ (العمـ في الصغر ،كالنقش في الحجر) مف ىنا تأتي أىمية المرحمة

األساسية في العممية التعميمية والتربوية ،كونيا المرحمة التي تتش ّكؿ فييا المكونات األساسية
لشخصية الطفؿ ،بؿ تتأسس خبلليا المبلمح المستقبمية لشخصيتو.
لقد صار لمتعميـ األساسي أو االبتدائي كما يطمؽ عميو البعض إكبا اًر واجبلالً ،ال ألنو في

بعض البيئات يكوف مرحمة تعميمية ليس بعدىا تعميـ نظامي ،وانما تعميـ الحياة واألياـ والميالي ،وال
ألنو يتناوؿ األطفاؿ في سف مبكرة وعمر ليف مرف فحسب ،ولكف ألنو الركيزة التي يبنى عمييا

التقدـ والتنوع في التعميـ في ما يمي ىذه المرحمة(.ديردف)1 :1980 ،

فكوف المرحمة األساسية في التعميـ ىي بداية السمـ التعميمي فقد جعؿ ليا أىمية عظيمة

ومكانة رفيعة تتمثؿ في :

 .1إنيا تشكؿ في معظـ الحاالت قاعدة التعميـ كمو واألساس الذي تقوـ عميو مراحؿ التعميـ
األخرى وأولى الخطوات عمى طريؽ التممذة الطويؿ الذي بات ال ينتيي عند حد معيف ،بؿ

يستمر في حياة الفرد عمى مداىا.

 .2إنيا إحدى الوسائؿ الفعالة التي تسيـ في تنمية شخصية الفرد باعتباره عضواً في مجتمع،
وفي تدعيـ وحدة األمة وتماسكيا ،وتعميؽ الروح القومية .

 .3وىي تشكؿ منطمقاً لتكافؤ الفرص وباباً رئيساً لمقضاء عمى األمية.
 .4كما تسيـ في الكشؼ عف مواىب األطفاؿ وتنمية قدراتيـ وخمؽ شخصياتيـ المتكاممة.
(التعميـ االبتدائي)21 :2006 ،
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أىداف المرحمة األساسية:
تمثؿ المرحمة األساسية في التعميـ الحد األدنى الذي توفره الحكومات ألفرادىا ،وىذا الحد

يمثؿ في حاالت كثيرة أقصى ما تستطيع أف توفره اإلمكانات المالية المتاحة لمحكومات ،وتعتبر

ىذه المرحمة بداية خروج الطفؿ مف محيط األسرة الضيؽ إلى أفؽ الجماعة والمجتمع الواسع.
لذلؾ وجب أف تكوف أىداؼ ىذه المرحمة مناسبة لما يمر بو الطفؿ وىو :

 .1توفير الحد األدنى الضروري مف المعمومات والمفاىيـ الدينية والخمقية واالجتماعية
والميارات والسموكات البلزمة لممواطنة التي سوؼ يحتاج إلييا كؿ طفؿ في مجتمعو.

 .2تنمية شخصية الطفؿ ،وفكره النقدي البناء ،بحيث يتمكف مف اإلسياـ البناء في تنمية
مجتمعو.

 .3تزويد الطفؿ بقدر مف الميارات العممية القابمة لبلستخداـ ليكوف مواطناً منتجاً ومشاركاً
في مياديف التنمية.

 .4تأصيؿ احتراـ العمؿ اليدوي وممارستو كأساس ضروري لحياة منتجة بسيطة(.النباىيف،
)90 :2000
وقد ذكرت (سالـ )2008 ،في كتابيا التعميـ االبتدائي أف أىداؼ التعميـ االساسي تتمثؿ في:
 .1تعيد العقيدة االسبلمية في نفس الطفؿ ورعايتو بتربية إسبلمية متكاممة في خمقو وجسمو
وعقمو ولغتو وانتمائو لئلسبلـ.
 .2تدريبو عمى إقامة الصبلة وأخذه بآداب السموؾ و الفضائؿ.
 .3تنمية الميارات االساسية المختمفة وخاصة الميارات المغوية والعددية والحركية.
 .4تزويده بالقدر المناسب مف المعمومات في مختمؼ المواضيع.
 .5تعريفو بنعـ ا﵀ عميو في نفسو وبيئتو االجتماعية والجغرافية ليحسف استخداـ ىذه النعـ
وينفع بيئتو ونفسو.
 .6تربية ذوقو البديعي وتعيد نشاطو االبتكاري.
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 .7تنمية وعيو ليدرؾ ما عميو مف واجبات ومالو مف حقوؽ في حدود سنو وغرس حب
الوطف فيو واالخبلص لوالة االمر.
 .8تنمية الرغبة لديو مف االزدياد في العمـ.
 .9إعداده لما يمي مف مراحؿ في حياتو.
وفي ضوء ىذا المفيوـ فإف المرحمة األساسية تستيدؼ معاونة جميع األطفاؿ عمى اكتساب

القدر الضروري مف القيـ الخمقية والدينية المنبثقة مف ثقافتنا اإلسبلمية ،والتزود باالتجاىات
والميارات والسموكات والخبرات العممية التي تمكنيـ مف اإلسياـ في المجتمع الذي يعيشوف

فيو(.الصاوي والرشيد)201 :1999 ،
دور معممات المرحمة االساسية:

التعميـ ىي مينة صناعة البشر أو صياغتيـ عمى النحو الذي يريده المجتمع ،فيي مينة
االنبياء والرسؿ عمييـ أفضؿ الصبلة والسبلـ(عبود وآخروف.)72 :1994 ،
لذلؾ فإف معممات المرحمة االساسية يمعبف دو اًر ىاما في تحقيؽ األىداؼ التربوية

الموضوعة لتمؾ المرحمة اليامة مف مراحؿ التعميـ ،فالمعمـ ىو حجر الزاوية في العممية التعميمية
وىو مفتاح النجاح ألي برنامج مدرسي (.منسي)12 :1993 ،

وال يقتصر دور المعممة عمى حشو أذىاف األطفاؿ بالمعرفة فقط ،فيي مربية قبؿ أف تكوف

معممة ،فالطفؿ يقضي جؿ وقتو في المدرسة .ولقد تغير دور المعممة مف ممقنة ومحفظة إلى
منظمة لبيئة التعمـ ،وىي قدوة لطبلبيا ،فيجب عمييا أف تعامميـ برفؽ وتغرس في نفوسيـ مبادئ
الديف اإلسبلمي الحنيؼ ،وتعمميـ آداب التعامؿ مع األخريف ،وحسف اختيار الصديؽ واالبتعاد عف

رفاؽ السوء.

فنحف بحاجة إلى نمط مف العمماء والمفكريف أمثاؿ :العز بف عبد السبلـ ،وابف تيمية،
وأحمد بف حنبؿ ،وسيد قطب ،ممف رسموا ببطوالتيـ وشجاعتيـ ودمائيـ وعمميـ الطريؽ الواصؿ

إلى ا﵀ تعالى ،ونحف بحاجة ألمثاليـ ليعود وجو الحياة اإلسبلمية يشرؽ مف جديد فوؽ أرض

اإلسبلـ(.شقرة)45 :1978 ،

فمممعممة دور كبير في بناء الحضارات ،ألف أعظـ ىبة يمكف أف َّ
تقدـ لممجتمع؛ ىي تربية

وتعميـ أبنائو ،فالمعممة ىي العامؿ األساسي في نجاح العممية التربوية والتعميمية.
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وىي مف أىـ عناصر التعميـ ،ألف عناصر التعميـ تفقد أىميتيا إذا لـ يتوفر المعمـ الصالح الذي
ذات أثر وقيمة  .قيؿ ألبي حنيفة ػ رحمو ا﵀ ػ  :في المسجد حمقة
ينفث فييا مف روحو فتصبح َ
ينظروف في الفقو  .فقاؿ :أليـ رأس؟ قالوا :ال ،قاؿ :ال يفقو ىؤالء أبدا .والمعمـ ىو الرأس والموجو

لطبلبو(.الفايز ،2009.موقع التربية والتعميـ جنوب الرياض)2014/3/17 ،

إف التعاوف بيف المربيف جميعاً في البيت والمدرسة مف شأنو أف يدفع عممية التربية قدماً في

االتجاه السميـ لتؤتي أكميا عمى الوجو الصحيح والغاية المرجوة(.حسيف.)25 :1983 ،
فمن أدوار المعممة:

 .1تنظيـ البيئة المدرسية تنظيماً يتسنى لكؿ طفؿ فييا أف يكوف في أفضؿ األحواؿ التي
تساعده عمى التعمـ وكسب الخبرات المختمفة بنفسو.

 .2تأديب األطفاؿ تأديباً يعاونيـ ويوجييـ عمى تكويف أخبلقيـ تكويناً متزناً وعمى حكـ أنفسيـ
واالحتفاظ بشخصياتيـ وحريتيـ ،واستقبلليـ الفكري.

 .3تيذيب أذواقيـ ووجدانيـ ،التيذيب الذي يجعميـ يقدروف الجماؿ والتناسؽ في كؿ ما يدور
حوليـ.

 .4تعميميـ بطرؽ تكفؿ ترقية كؿ مواىبيـ واستعداداتيـ وميوليـ ،وتتمشى معيا ،وتدريبيـ عمى

حسف االستفادة مما عرفوه بتطبيقو عممياً واستخدامو في الحياة العممية(.الصاوي والرشيد،
)157 :1999

ثانياً :األىمية التربوية لمسنة النبوية واىتماميا بالطفولة:
تشكؿ السنة النبوية ،مصد اًر أساساً مف مصادر التربية ،وقد وجينا القرآف إلى األخذ والتمقي
ّالر ُس ُ
اَّنَا ُك ْمّ َعـْ ُهّ َفاكت َُفوا] (سورة الحشر ،)7:ولقد كانت سنة
ولّ َف ُخ ُذو ُه َّو َم َ
عف الرسوؿ َ [" و َماّآتَا ُك ُم َّ
النبي - ولـ تزؿ – معيناً تربوياً ال ينضب ،ومصد اًر غنياً لمفكر التربوي ،تفي بحاجات المعمميف

والمتعمميف ويتضح ذلؾ مف خبلؿ معرفة الغاية مف بعثتو  وىي تبميغ الرسالة الربانية ،بما تحمؿ
ِ
نّر مب َك َّوإِ َّ
اّالر ُس ُ
نَّّلّْ َت ْػ َّع ْلّ َف ََمّ
ولّ َب مؾ ْغّ َماّ ُأ ِكز َلّإِ َل ْق َكّم َّ
مف نظرات متكاممة لئلنساف ،والحياة ،والكوفّ[ َيا َأ ه َُّي َّ
َب َّؾ ْغ َت ِّر َسا َلتَ ُه َّواّللُّ ّ َي ْع ِص ُؿ َك ِّم َن ّالـ ِ
َٓ ّ َ ُّْي ِديّا ْل َؼ ْو َم ّا ْلؽَافِ ِرين] (المائدة ،)67 :وتبرز أىمية
َّاس ّإِ َّن ّاّللَّّ ّ
السنة النبوية مف خبلؿ كونيا ،تعمؿ عمى إيضاح المنياج التربوي اإلسبلمي المتكامؿ في القرآف

الكريـ وبياف التفاصيؿ التي لـ ترد فيو (أبو دؼ ،)15 ،14 :2004 ،فالسنة النبوية حققت نجاحاً
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باى اًر ليس لو مثيؿ في تاريخ البشرية ،فقد أوصؿ النبي  المجتمع اإلسبلمي إلى مستوى لـ

يستطع كبار الفبلسفة والمفكريف والمصمحيف عمى مدى العصور السابقة والبلحقة أف يصموا
بمجتمعاتيـ إليو ،وأثبت أف التربية اإلسبلمية تستطيع تغيير األنفس والمجتمعات والوصوؿ بيا إلى

المثالية الواقعية(.الزعبي)134 ،133 :2008 ،

ولقد أثبت التاريخ ،أف رسوؿ ا﵀  كاف معمماً ومربياً متميػ اًز ،ولع ّؿ نظرة يسيرة إلى ما
كانت عميو البشرية قبؿ رسوؿ ا﵀ والى ما آلت إليو بعد رسالتو ،تعطي أوضح شاىد عمى ثبوت

ذلؾ ( .أبو غدة)14 ،13 ،1996 ،

فإف أثر التربية النبوية عمى أصحاب رسوؿ ا﵀  كاف كبي اًر حيث عايش الصحابة دوف

أف يكوف بينو وبينيـ حجاب ،وكاف يخالطيـ في المسجد والسوؽ والبيت والسفر والحضر ،وكانت
أفعالو وأقوالو مح ّؿ عناية وتقدير ،وكاف  محور حياتيـ الدينية والدنيوية( .السباعي،2000 ،
)74
وما مف شؾ في أف تربية الرسوؿ  قد أسيمت – بفاعمية ال مثيؿ ليا – في بناء الجيؿ

القرآني الفريد مف أصحابو ،ىذا الجيؿ لـ يتكرر في التاريخ ( .قطب ،ب.ت)7 ،

لذلؾ كاف االقتداء بالرسوؿ  مطمباً شرعياً ،وسموكاً حث عميو اإلسبلـ كما جاء في
َانّيرجوّاّللََّّوا ْلقوم ِ
َانّ َل ُؽم ِِّفّرس ِ
ّأخ َر َّو َذك ََرّاّللََّّ َّكثِ ًرياّ]
ٌّح َسـَ ٌةّدمَنّك َ َ ْ ُ
ولّاّللَِّّ ُأ ْس َوة َ
َ َْ َ
التوجيو القرآني [ َل َؼدْ ّك َ ْ َ ُ
(األحزاب ،آية )21 :
وىذا االقتداء ينبغي أف يكوف كامبلً يشمؿ جميع مجاالت الحياة بما فييا التربية والتعميـ،

وذلؾ مف منطمؽ أف الديف اإلسبلمي بطبيعتو يشمؿ "نظاـ الحياة الكامؿ الشامؿ لنواحييا
االعتقادية ،والفكرية ،والخمقية ،والعممية " ( .المودودي ،1975 ،ص )136

أ .اىتمام الرسول  بالطفولة
لقد اىتـ الرسوؿ  بالطفؿ والطفولة ،فطفؿ اليوـ ىو رجؿ الغد ،والطفولة ىي أىـ مرحمة

مف مراحؿ حياة اإلنساف ألف فييا تتشكؿ شخصيتو وأخبلقو وسموكاتو ولذلؾ اىتـ الرسوؿ 

بالطفؿ منذ والدتو وحتى قبؿ أف يولد .

وكاف  يتخذ كؿ الوسائؿ لتربية الفرد المسمـ واعادة بنائو بالقوؿ حيناً وبالسموؾ حيناً

أخر ،وكاف تأثيره كبي اًر عمييـ(.شمبي)64 :1999 ،
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لقد أمر الرسوؿ  بحسف اختيار الزوج والزوجة ،فيما الركيزة األولى في بناء األسرة( ،أبو
رموز ،ب .ت )17 ،فعف أبي ىريرة  قاؿ  :قاؿ رسوؿ ا﵀" إذا خطب إليكـ مف ترضوف دينو
وخمقو فزوجوه إال تفعموا تكف فتنة في األرض وفساد عريض"(الترمذي ،ب.ت ،ج ،3:ص)394:

ِ
َ ِ
ضي المَّوُ َع ْنوَُ ،ع ِف َّ
قاؿ  ":تُْن َك ُح اْل َم ْأرَةُ أل َْرَب ٍع لِ َم ِاليَا َولِ َح َسبِيَا
النبِ ِّي َ 
وع ْف أَبي ُى َرْي َرةََ ،ر َ
ظفَر بِ َذ ِ
ِِ
ِ
الد ِ
ات ِّ
اؾ"(.البخاري ،1987 ،ج.)9: 7
ت َي َد َ
يف تَِرَب ْ
َو َج َماليَا َولِدينيَا فَا ْ ْ
وبيف رس ولنا الكريـ المعيار الذي عمى أساسو يكوف االختيار وىو الديف والخمؽ لكؿ مف

الطرفيف حتى يستطيعا تكويف وانشاء بيئة صالحة وأسرة مسممة وأوالد قادريف عمى خدمة دينيـ
ودنياىـ.
وقد حدد (القحطاني في كتابو اليدي النبوي في تربية االوالد) أسباب صبلح الذرية وىي:
 .1التأكد مف صبلح الزوج والزوجة في دينيما وخمقيما .
 .2التأكد مف صبلح أبوي الزوجيف وأوالدىما :إخوة الزوج والزوجة ،ألف أخبلؽ الوالديف
وأخبلؽ إخوة الزوجيف ليا تأثير عمى أوالد الزوجيف ؛ألنيا تورث كما يورث الشبو في

الغالب؛ وألف العرؽ دساس.
اؿ رسو ُؿ ِ
َّاس ،ر ِ
ا﵀
ض َي المَّوُ َع ْنيُ َما ،قَ َ
اؿ  :قَ َ َ ُ
 .3الدعاء عند الدخوؿ وبعده؛ لحديث َع ِف ْاب ِف َعب ٍ َ
اؿ بِ ِ ِ َّ
اف و َجِّن ِب َّ
َّ
 : لَ ْو أ َّ
اف
َف َيأْتِ َي أ ْ
َح َد ُك ْـ إِ َذا أ ََر َاد أ ْ
َف أ َ
الش ْيطَ َ
َىمَوُ فَقَ َ ْ
اسـ ا﵀ الميُ َّـ َجِّن ْب َنا الش ْيطَ َ َ
ِ ِ
اف أ ََب ًدا"( البخاري ،1987 ،ج:9
ضرهُ َش ْيطَ ٌ
َما َرَزْقتََنا ،فَِإَّنوُ إِ ْف ُيقَ َّد ْر َب ْي َنيُ َما َولَ ٌد في َذل َؾ لَ ْـ َي ُ
.)146
 .4أف يكوف االبواف قدوة صالحة ألوالدىما.
وبعد والدة الطفؿ مباشرة أمر  بالفتح عمى المولود بكممة ال إلو إال ا﵀ فعف النبي قاؿ:
"ا ْفتَحوا عمَى ِ
ص ْب َيانِ ُك ْـ أ ََّو َؿ َكمِ َم ٍة بِ َبل إِلَوَ إِ َّال ا﵀ُ" (البييقي ،2002 ،ج ،)128 :11لتكوف كممة
ُ َ
التوحيد ،وشعار الدخوؿ في االسبلـ أوؿ ما يقرع سمع الطفؿ ،وأوؿ ما يفصح لو لسانو ،وأوؿ ما
يعقميا مف الكممات واأللفاظ( .عمواف)158 :1992 ،

فع ِف ْاب ِف ُع َم َرَ ،ع ِف َّ
َحب
النبِ ِّي  قَ َ
اؿ  :أ َ
كما حث رسولنا  عمى حسف تسمية المولود َ
ا﵀ عب ُد ِ
اء إِلَى ِ
األَسم ِ
الر ْح َم ِف(.الترمذي ،1998 ،ج )429 :4وىذا يدؿ عمى مدى اىتماـ
ا﵀ َو َع ْب ُد َّ
َْ
َْ
الرسوؿ الكريـ بالطفؿ منذ الوالدة.
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وؿ ِ
ومف سنة النبي  العقيقة فعف سْمماف ْبف ع ِ
ا﵀ 
ت َر ُس َ
ام ٍر الضَّبِّي ،قَ َ
اؿ َ :س ِم ْع ُ
َ َ ُ ُ َ
َى ِريقُوا ع ْنو َدما وأ ِ
َميطُوا َع ْنوُ األَ َذى(.صحيح البخاري ،1987 ،ج:7
َيقُو ُؿَ :معَ اْل ُغبلَِـ َع ِقيقَةٌ فَأ ْ
َ ُ ً َ
)109
وىكذا تدرج رسولنا الكريـ في االىتماـ بالطفؿ والعناية بو في مختمؼ مراحؿ نموه مف

خبلؿ توجييات نبوية تناسب المرحمة العمرية التي يمر بيا الطفؿ ،فيو يغرس في نفسو المعاني
الدينية والعقيدة الصحيحة بكممات بسيطة تناسب عمره ،ويتبيف ذلؾ في قولو لعبد ا﵀ بف عباس 

قاؿ  :كنت خمؼ رسوؿ ا﵀  يوماً فقاؿ يا غبلـ إني أعممؾ كممات احفظ ا﵀ يحفظؾ ،احفظ ا﵀
تجده تجاىؾ ،إذا سألت فاسأؿ ا﵀ ،واذا استعنت فاستعف با﵀ ،واعمـ أف األمة لو اجتمعت عمى أف
ينفعوؾ بشيء لـ ينفعوؾ إال بشيء قد كتبو ا﵀ لؾ ،ولو اجتمعوا عمى أف يضروؾ بشيء لـ

يضروؾ إال بشيء قد كتبو ا﵀ عميؾ رفعت األقبلـ وجفت الصحؼ "(الترمذي ،ب.ت ،ج:4
.)667
ثـ أمر الرسوؿ  الوالديف بتعويد الطفؿ عمى عبادة ا﵀ وطاعتو مف خبلؿ قولو « ُم ُروا
ِِ
ِِ
أَوالَ َد ُكـ بِ َّ ِ
يف َوفَِّرقُوا َب ْي َنيُ ْـ ِفى
يف َو ْ
اض ِرُب ُ
اء َع ْش ِر سن َ
اء َس ْب ِع سن َ
وى ْـ َعمَ ْييَا َو ُى ْـ أ َْب َن ُ
الصبلَة َو ُى ْـ أ َْب َن ُ
ْ ْ
ض ِ
اج ِع »(.سنف أبي داود ،ب.ت ،ج.)185 :1
اْل َم َ
وأكد الرسوؿ  عمى مبدأ العدؿ بيف األوالد في المعاممة والعطاء فحذر الوالديف مف أثر
اف ْب ُف َب ِش ٍ
ير أ َّ
َف أ َّ
احةَ َسأَلَ ْ
ُموُ بِْن َ
ت َرَو َ
الغيرة بينيـ عمى نفسيتيـ ،ومف ذلؾ ما حدث بو الن ْع َم ُ
ت أ ََباهُ
وؿ المَّ ِو 
ضى َحتَّى تُ ْش ِي َد َر ُس َ
ض اْل َم ْوِى َب ِة ِم ْف َمالِ ِو ِال ْبنِيَا فَاْلتَ َوى بِيَا َس َنةً ثَُّـ َب َدا لَوُ فَقَالَ ْ
ت الَ أ َْر َ
َب ْع َ
وؿ المَّ ِو إِ َّف أ َُّـ
اؿ َيا َر ُس َ
وؿ المَّ ِو  فَقَ َ
َخ َذ أَبِى بَِيِدى َوأ ََنا َي ْو َمئٍِذ ُغبلٌَـ فَأَتَى َر ُس َ
ت ِال ْبنِى فَأ َ
َعمَى َما َو َى ْب َ
اؿ َر ُسو ُؿ المَّ ِو َ « يا َب ِش ُير أَلَ َؾ َولَ ٌد
ت ِال ْبنِيَا .فَقَ َ
َف أُ ْش ِي َد َؾ َعمَى الَِّذى َو َى ْب ُ
احةَ أ ْ
َى َذا بِ ْن َ
َع َج َبيَا أ ْ
ت َرَو َ
اؿ « فَبلَ تُ ْش ِي ْدنِى إِ ًذا فَِإِّنى الَ
اؿ الَ .قَ َ
ت لَوُ ِم ْث َؿ َى َذا » .قَ َ
اؿ َن َع ْـ .فَقَ َ
ِس َوى َى َذا » .قَ َ
اؿ « أَ ُكمَّيُ ْـ َو َى ْب َ
أَ ْشيَ ُد َعمَى َج ْوٍر » (.مسمـ ،ب.ت ،ج)66 :5
وكاف الرسوؿ ىو نفسو قدوة حسنة لآلباء والمربيف في التعامؿ مع األطفاؿ بأسموب ليف
فع ْف أ ََن ِ
س ْب ِف َمالِ ٍؾَ ،ع ِف َّ
يد
اؿ  :إِِّني أل َْد ُخ ُؿ ِفي َّ
النبِ ِّي  قَ َ
الصبلَ ِة فَأ ُِر ُ
فيو رحمة وشفقة ورفؽ ومحبة َ
ُم ِو ِم ْف ُب َكائِ ِو(.البخاري:1987.ج:1
اء َّ
َعمَ ُـ ِم ْف ِش َّد ِة َو ْجِد أ ِّ
الصبِ ِّي فَأَتَ َج َّوُز ِم َّما أ ْ
إِطَالَتَيَا فَأ ْ
َس َمعُ ُب َك َ
)181
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وكاف الرحمة الميداة  يداعب الصغار ويمازحيـ ويخالطيـ فعف أ ََنس ْبف مالِ ٍؾ ،ر ِ
ض َي
َ
َ َ َ
وؿ أل ٍ ِ
َّ
ص ِغ ٍ
اف َّ
ير َيا أ ََبا ُع َم ْي ٍر َما فَ َع َؿ
النبِي  لَُي َخالِطَُنا َحتَّى َيقُ َ
الموُ َع ْنوَُ ،يقُو ُؿ إِ ْف َك َ
َخ لي َ
الن َغ ْي ُر(.البخاري ،1987 ،ج)27 :8
وقد اقتدى الصحابة رضواف ا﵀ عمييـ برسوؿ ا﵀  فسارعوا إلى ممازحة ومداعبة

أطفاليـ ،وكانوا ينزلوف إلى منازليـ ،ويتصابوف ليـ ،ويبلعبونيـ ،فيذا عمر بف الخطاب عزؿ أحد
والتو ألنو وجد منو دليبل عمى قسوة قمبو عمى أوالده( .سويد.)315 :2000 ،
وعمى الرغـ مف كثرة مشاغؿ الرسوؿ وعظـ مسؤولياتو لكنو لـ ينس األطفاؿ ولـ

ت
أَبِي َسمَ َمةَ َ يقُو ُؿ ُك ْن ُ
رسو ُؿ ِ
ا﵀ َ يا ُغبلَ ُـ َس ِّـ
َُ

ييمشيـ ،بؿ كاف يبلعبيـ ويوجييـ ويعمميـ ويؤدبيـ  ..فعف ُع َم َر ْب َف
وؿ ِ
ُغبلَما ِفي َح ْج ِر رس ِ
َّحفَ ِة فَقَاؿ لِي
ا﵀ َ و َك َان ْ
ت َيِدي تَ ِط ُ
يش ِفي الص ْ
َُ
ً
ت تِْم َؾ ِط ْع َمتِي َب ْع ُد(البخاري ،1987 ،ج)88 :7
المَّوَ َو ُك ْؿ بَِي ِمينِ َؾ َو ُك ْؿ ِم َّما َيمِ َ
يؾ فَ َما َازلَ ْ

فع ْف َس ْي ِؿ ْب ِف
ومف مظاىر اىتماـ الرسوؿ  بالطفؿ تقديره لو وتعريفو لحقو ليحافظ عميو َ
وؿ ِ
ِ
سعٍد الس ِ
ا﵀  أُتِي بِ َشر ٍ
ضي المَّوُ َع ْنوُ ،أ َّ
ب ِم ْنوُ َو َع ْف َي ِمينِ ِو ُغبلٌَـ َو َع ْف
َّاعِد ِّ
َف َر ُس َ
اب فَ َش ِر َ
َْ
َ َ
يَ ،ر َ
وؿ ِ
ِ
اخ فَقَ َ ِ
ا﵀ الَ أُوثُِر
اؿ اْل ُغبلَ ُـ الَ َوالمَّ ِو َيا َر ُس َ
ُع ِط َي َى ُؤالَ ِء فَقَ َ
َي َس ِارِه األَ ْش َي ُ
َف أ ْ
اؿ لْم ُغبلَِـ أَتَْأ َذ ُف لي أ ْ
اؿ فَتَمَّو رسو ُؿ ِ
ِ
ِ
ا﵀ ِ في َيِد ِه(.البخاري ،1987 ،ج.)170 :3
بَِنصيبِي م ْن َؾ أ َ
َح ًدا قَ َ ُ َ ُ
ومف شفقتو ورحمتو باألطفاؿ منع اآلباء واألميات مف الدعوة عمى أوالدىـ فقد قاؿ رسوؿ
ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
اعةً
ا﵀ " الَ تَ ْد ُعوا َعمَى أ َْنفُس ُك ْـ َوالَ تَ ْد ُعوا َعمَى أ َْوالَد ُك ْـ َوالَ تَ ْد ُعوا َعمَى أ َْم َوال ُك ْـ الَ تَُوافقُوا م َف المو َس َ
يب لَ ُك ْـ »(مسمـ ،ب.ت ،ج)232 :8
ُي ْسأَ ُؿ ِفييَا َع َ
اء فََي ْستَ ِج ُ
طٌ
إف المتأمؿ لسيرة الرسوؿ  يرى مدى اىتماـ الرسوؿ بالطفؿ وتربيتو ومبلعبتو وتوجييو

لينشئ جيبلً يقود األمة وينشر اإلسبلـ ويؤسس لحضارة غيرت وجو البشرية وأنقذتيا مف الجاىمية

التي كانت تعيش فييا .

ب .أساليب الرسول  في تعديل سموك األطفال.
لقد تعامؿ الرسوؿ  مع األطفاؿ والغمماف واىتـ بتربيتيـ وتعديؿ سموكيـ مف جميع
جوانب شخصياتيـ ،وقد اتسـ خطابو ليـ بالرحمة والشفقة والتمطؼ بيـ وبحاليـ بما يتناسب مع

الموقؼ وحاؿ الطفؿ أمامو.
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ولئلجابة عمى سؤاؿ الدراسة األوؿ "ما أساليب الرسول  في تعديل سموك االطفال كما جاءت في
السنة النبوية؟
قامت الباحثة بالكشؼ عف أساليب الرسوؿ في تعديؿ السموؾ ،فاستخدمت المنيج

التحميمي وىو المنيج الذي يقوـ عمى تحميؿ الظواىر لموقوؼ عمى أبعادىا المختمفة واحتماالتيا

المتعددة( .أبو العنيف)18: 1988 ،

وقد سارت الباحثة في ىذا المنيج ضمف الخطوات التالية:
 تـ الوقوؼ عمى األحاديث النبوية ذات العبلقة ،وحصرىا ،والتأكد مف سبلمتيا مفخبلؿ التوثيؽ مف المكتبة الشاممة.

 قامت الباحثة بتصنيؼ األحاديث حسب األساليب التي اتبعيا الرسوؿ  في تعديؿسموؾ األطفاؿ ،ثـ قامت بعرضيا عمى بعض األساتذة والمختصيف بما فييـ األستاذ
المشرؼ وأخذ ممحوظاتيـ حوليا ،ثـ أعادت كتابتيا وادراجيا في اإلطار النظري.
ومف تمؾ األساليب التي استخدميا الرسوؿ  في تعديؿ السموؾ ما يمي:
 .1النصح واإلرشاد المباشر
النصح واإلرشاد ىو عممية توجيو وتذكير لمشخص بما يغفؿ عنو ابتغاء لمخير .فيذا

األسموب عندما يمقى آذاناً مصغية وقموباً واعية يكوف لو مف التأثير ما يفوؽ الوصؼ وخاصة في
الديف َّ ِ
يحةُُ ،قْم َنا لِ َم ْف؟
النص َ
النفوس الطيبة (.السباعي ،)367 :2007 ،فعف رسوؿ ا﵀  قاؿ" ِّ ُ
ِِ
ِ ِ ِ
قَ َ َِّ ِ ِ ِ
امتِ ِي ْـ "(.مسمـ ،ب.ت ،ج)53 :1
يف َو َع َّ
اؿ :لمو َولِكتَابِو َولِ َر ُسولِو َوألَئ َّمة اْل ُم ْسمم َ
والمقصود بيذا االسموب  :أف نخاطب األطفاؿ بصراحة ووضوح وعمى قدر عقوليـ ،وال
نستخدـ معيـ أساليب ممتوية(.عمر)155 :2007 ،

فنحف نحتاج في تربية الطفؿ وتعديؿ سموكو وتوجييو إلى مخاطبتو مباشرة ،وبكؿ صراحة،

رغـ أف التوجيو غير المباشر أحياناً قد يكوف أبمغ أث اًر ،وأشد تأثي اًر في النفس ،لكف كثير مف
األطفاؿ قد ال يدرؾ المطموب ،أو يستجيب لو إف كاف بأسموب غير مباشر ،وذلؾ نتيجة لقمة

إدراكيـ واستيعابيـ في مراحؿ عمرىـ القميمة ،لذلؾ جاء الخطاب المباشر لمطفؿ ،مراعاة لعقميتو
وصغر سنو(.الفندي)224 :2003 ،
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وقد عممنا المصطفى  أف نتوجو بالخطاب المباشر لمطفؿ بصراحة في كثير مف
المناسبات( ،الخطيب وعيد)136 :2002 ،
ومما يدؿ عمى ذلؾ قوؿ ابف عباس :كنت خمفت رسوؿ ا﵀  يوماً فقاؿ يا غبلـ إني

أعممؾ كممات احفظ ا﵀ يحفظؾ ،احفظ ا﵀ تجده تجاىؾ ،إذا سألت فاسأؿ ا﵀ ،واذا استعنت

فاستعف با﵀ ،واعمـ أف األمة لو اجتمعت عمى أف ينفعوؾ بشيء لـ ينفعوؾ إال بشيء قد كتبو ا﵀
لؾ ،ولو اجتمعوا عمى أف يضروؾ بشيء لـ يضروؾ إال بشيء قد كتبو ا﵀ عميؾ ،رفعت األقبلـ
وجفت الصحؼ (.الترمذي ،ب.ت ،ج )667 :4

ويعمـ مف ىذا أف مف لـ يحفظ ا﵀ فإنو ال يستحؽ أف يحفظو ا﵀ عزوجؿ ،وفي ىذا ترغيب

عمى حفظ حدود ا﵀ عزوجؿ (.ابف العثيميف ،ب .ت ،ج )29 :1وفيو ارشاد إلى التوكؿ عمى ا﵀
وأال يتعمؽ بغيره في جميع أموره.
وقد بيف الغزالي رحمو ا﵀ أف مف وظائؼ المعمـ أف يقتصر بالمتعمـ عمى قدر فيمو فبل
يمقى إليو ما ال يبمغو عقمو فينفره أو يخبط عميو عقمو اقتداء في ذلؾ بالرسوؿ ( الغزالي ،ب .ت،

ج)57 :1

وأيضاً أف أبا ىريرة  أبصر رجميف فقاؿ ألحدىما ما ىذا منؾ فقاؿ أبى فقاؿ  :ال تسمو

باسمو وال تمش أمامو وال تجمس قبمو (البخاري ،1997 ،ج)46 :1

وىذا إرشاد الحتراـ األب وحفظ مكانتو في نظر أوالده ،وحسف تقديرىـ لو.
فمن فوائد الخطاب المباشر لمطفل:
 لفت نظره إلى الحقائؽ المباشرة فيوضحيا ويرتبيا ليدركيا الطفؿ ويفيميا(.العناني،)155 :2001

 إيقاظ ذىنو وشد انتباىو لما يطمب منو. اإلسياـ في نمو عقميتو وسمو فكره. -توضيح الفكرة لو بصورة أفضؿ وطريقة أيسر وجيد أقؿ(.الفندي)225 :2003 ،
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ففي النفس استعداد لمتأثر بما يمقى إلييا مف الكبلـ ،وىو استعداد مؤقت في الغالب ،و
النصح والموعظة المؤثرة تفتح طريقيا إلى النفس مباشرة عف طريؽ الوجداف ،وتيزه ى اًز ،وتثير

كوامنو(.قطب)187 :1993 ،

قلّرب َكّبِ ِْ
ّوادَْ ْو ِع َظ ِة ْ
ّاْلَ َسـ َِّة] (النحؿ )125:فقد أمرنا ا﵀
اْلؽ َْؿ ِة َّ
ويقوؿ ا﵀ تعالى [ا ْد ُعّإِ َ َٰل َّسبِ ِ َ م
سبحانو وتعالى بالتزاـ أسموب النصيحة وكذلؾ تضمنت السنة النبوية العديد مف النصائح والمواعظ

البميغة ،وشاع استخداميا لدى السمؼ الصالح مف خبلؿ دروسيـ ،وخطبيـ ،وأشعارىـ .واذا كاف
الكائف البشري بطبيعتو يرغب في سماع النصح مف محبيو وناصحيو ،ال سيما حينما يكوف صاد اًر
مف القمب إلى القمب ،إال أف ىناؾ تفاوتاً بيف الناس في درجة االستعداد لسماع النصيحة والموعظة

أو التأثر بيا( أبو دؼ)136 : 2004 ،

وقد كاف دأب الرسوؿ  نصح أصحابو والغمماف وتربيتيـ وارشادىـ لما فيو صبلحيـ في

الدنيا واالخرة ،فيا ىو يعمميـ آداب الطعاـ بكممات بسيطة معبرة موجزة وذلؾ أف ُع َم َر ْب َف أَبِي
ت يِدي تَ ِطيش ِفي الصَّحفَ ِة فَقَاؿ لِي رسو ُؿ ِ
سمَمةَ يقُو ُؿ ُك ْنت ُغبلَما ِفي حج ِر رس ِ ِ
ا﵀
ُ
ْ
ُ
وؿ ا﵀ َ و َك َان ْ َ
َ َ َ
َُ
َْ َُ
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت تْم َؾ ط ْع َمتي َب ْع ُد(البخاري ،1987 ،ج:7
َ يا ُغبلَ ُـ َس ِّـ المَّوَ َو ُك ْؿ بَِيمين َؾ َو ُك ْؿ م َّما َيم َ
يؾ فَ َما َازلَ ْ
.)88

فمف ىذا الحديث نتعمـ أف التسمية عند األكؿ أو الشرب واجبة ،وأف اإلنساف يأثـ إذا لـ

يسـ ا﵀ عند أكمو أو شربو ،ألنو إذا لـ يفعؿ ،فإف الشيطاف يأكؿ معو ويشرب معو ،مف الفوائد

أيضاً أنو ينبغي عمى اإلنساف أف يؤدب أوالده عمى كيفية األكؿ والشرب ،وعمى ما ينبغي أف يقوؿ

في األكؿ والشرب ،كما فعؿ النبي  مع ربيبو ،وفي ىذا حسف خمؽ النبي  وتعميمو؛ ألنو لـ
يزجر ىذا الغبلـ حيف جعمت يده في الصحفة ،ولكف عممو برفؽ ،وناداه برفؽ  :يا غبلـ (ابف

العثيميف ،2005 ،ج)205 :2
وعمـ الرسوؿ  غبلماً آخر كيفية السجود الصحيح بدوف زجر وتجيـ بؿ بكممتيف
أف رس َ َّ ِ
اؿ:
بلما لََناُ ،يقَا ُؿ لَوُ :أَ ْفمَ ُح ،إِ َذا َس َج َد َنفَ َخ ،فَقَ َ
موجزتيف فعف أـ سممة قالت َّ َ ُ
وؿ المو َ أرَى ُغ ً
ب َو ْجيَ َؾ»(الترمذي ،1998 ،ج)491 :1
« َيا أَ ْفمَ ُح تَِّر ْ
والنبي  كاف يتخير الوقت المناسب لمنصح واإلرشاد والموعظة ،ويراعي أوقات النشاط

عندىـ خشية الممؿ ،فقد روى البخاري بسنده مف طريؽ ابف مسعود رضي ا﵀ عنو قاؿ" :كاف النبي

 يتخولنا بالموعظة في األياـ كراىة السآمة عمينا"(البخاري ،1987 ،ج" ،) 27 :1وكاف عبد ا﵀
ابف مسعود يذكر الناس في كؿ خميس فقاؿ لو رجؿ يا أبا عبد الرحمف لوددت أنؾ ذكرتنا كؿ يوـ؟
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قاؿ أما إنو يمنعني مف ذلؾ أني أكره أف أممكـ واني أتخولكـ بالموعظة كما كاف  يتخولنا بيا
مخافة السآمة عمينا"(البخاري ،1987 ،ج.) 27 :1
لذلؾ يجب عمى المربية والمعممة تخير الوقت المناسب لمنصيحة حثى يكوف أثرىا قوياً

بميغاً في نفوس المتعمميف.

وتكتسب النصيحة أىميتيا التربوية مف خبلؿ:
 إنيا توقظ العواطؼ الربانية في نفوس الناشئيف ،كعاطفة الخضوع ﵀ ،والخوؼ مفجنتو (.النحبلوي)226 :2007 ،
عذابو ،والرغبة في ّ
 توفػر الجيد عف طريؽ نقؿ الخبرة مف الراشديف إلى غير الراشديف ،ففي ظؿ الموعظةالحسنة ال يضطر المرء إلى المرور بالخبرات الفاشمة أو الخبرات المريرة أو المكمفة .
 ليا دور كبير في التنويو بما قد يغفؿ عنو الفرد في ظرؼ مف الظروؼ ،أو في حادثةمف الحوادث لغفمتو ،أو لفرط حماسو ،أو لعدـ إدراكو" ( .األغا)266 :1986 ،

 .2القدوة الحسنة
القدوة في التربية جاءت القدوة في المغة مف " القَ ْد ُو أصؿ البناء الذي يتشعب منو تصريؼ
االقتداء ،يقاؿ ِ :ق ْدوة وقُدوة لما يقتدى بو والقَ ْدوة و ِ
الق ْدوة  :األسوة " ( .ابف منظور ،1991 ،ج:15
)171

واذا كانت القدوة مرادفة لؤلسوة ،فمقد أشار القرآف الكريـ إلى القدوة الصالحة والمثمى لكؿ
َان ّ َل ُؽم ِِّف ّرس ِ
ول ّاّللَِّّ ُأ ْس َوةٌّ
مسمـ ،والتي تجسدت في شخص رسوؿ ا﵀  فمقد قاؿ تعالى [ َل َؼدْ ّك َ ْ َ ُ
َانّيرجوّاّللََّّوا ْلقوم ِ
ّأخ َرّ َو َذك ََرّاّللََّّكَثِ ًريا] (األحزاب )21 :
َح َسـَ ٌةّدمَنّك َ َ ْ ُ
َ َْ َ
والقدوة مف أىـ األساليب التربوية وأكثرىا تأثي اًر في نفوس المتربيف ،والى االقتداء والتقميد

والمحاكاة ترجح جزء كبير مف سموكات األفراد وتوجياتيـ وأفكارىـ(.الضميمي)455 :2005 ،

فيي مف أنجع الوسائؿ المؤثرة في إعداد الطفؿ خمقياً ،وتكوينو نفسياً واجتماعياً...ذلؾ ألف

المربي ىو المثؿ األعمى في نظر الطفؿ ،واألسوة الصالحة في عينو ،فيقمد سموكو ،ويحاكيو خمقياً

مف حيث يشعر أو ال يشعر ...بؿ تنطبع في نفسو واحساسو صورتو القولية والفعمية والحسية
والمعنوية مف حيث يدري أو ال يدري(.عمواف)607 :1992 ،
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فالتمميذ في المدرسة ال بد لو مف قدوة يراىا في كؿ معمـ مف معمميو ،أو مدرس مف
مدرسيو ،ليقتنع حقا بما يتعممو ،وليرى فعبلً أف ما يطمب منو مف السموؾ المثالي أمر واقعي ممكف

التطبيؽ ،وأف السعادة الحقيقية الواقعية ال تكوف إال في تطبيقو.

فبلبد لؤلب والمعمـ -وكبلىما مرب -مف التحمي بأفضؿ األخبلؽ يستميمانيا مف القرآف،

ومف سيرة الرسوؿ  ،ويصبراف عمى تطبيقيا والتحمي بيا(.النحبلوي)207 :2007 ،

ويكتسب األطفاؿ في مراقبتيـ لسموؾ معمميـ ومربييـ الكثير مف الصفات والسموكات

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .وألف رسولنا  ىو قدوتنا في كؿ شؤوف حياتنا ،فوجب عمينا أف
نتأسى بو في كؿ شيء ،ونتعمـ منو كيؼ نكوف في عيوف وقموب األطفاؿ قدوة حسنة في كؿ

تصرفاتنا.

فعف أَبِي ىريرةَ  ،عف رس ِ ِ
اؿ " :مف قَ َ ِ
اؾ ،ثَُّـ لَ ْـ ُي ْع ِط ِو
اؿ َى َ
صبِي :تَ َع َ
وؿ ا﵀  أََّنوُ قَ َ َ ْ
َْ
اؿ ل َ
َْ َ ُ
َُ ْ َ
فَ ِي َي َك ْذ َبةٌ " (ابف حنبؿ ،2001 ،ج )520 :15

ِ
وعف عبِد ِ
ِ
ِ
ا﵀ ْب ِف ع ِ
ت
صبِي ،قَ َ
ام ٍر ،أَنَّوُ قَ َ
اؿ :فَ َذ َى ْب ُ
َ ْ َْ
َ
اؿ :أَتَ َانا َر ُسو ُؿ ا﵀  في َب ْيت َنا َوأ ََنا َ
ِ
ُمي :يا عب َد ِ
ِ
أْ ِ
َف تُ ْع ِط َيوُ؟ "
ُع ِط َؾ ،فَقَ َ
ا﵀ تَ َع َ
ب ،فَقَالَ ْ
اؿ أ ْ
ت أ ِّ َ َ ْ
اؿ َر ُسو ُؿ ا﵀ َ " : و َما أ ََرْدت أ ْ
َخ ُرُج ألَْل َع َ
ِ
ُع ِط ِ
ت َعمَْي ِؾ َك ْذ َبةٌ " (ابف
اؿ :فَقَ َ
يو تَ ْم ًار ،قَ َ
َما إَِّن ِؾ لَ ْو لَ ْـ تَ ْف َعمِي ُكتَِب ْ
قَالَ ْ
ت :أ ْ
اؿ َر ُسو ُؿ ا﵀  " : أ َ
حنبؿ ،2001 ،ج )470 :24
فانظر كيؼ يعمـ الرسوؿ  األميات واآلباء أف ينشئوا أوالدىـ تنشئة يقدسوف فييا الصدؽ

ويتنزىوف عف الكذب ،ولو أنو تجاوز عف ىذه األمور وحسبيا مف التوافو اليينة لخشي أف يكبر

صغير وىو عند ا﵀ عظيـ(.مناىج جامعة المدينة العالمية،
ًا
ذنبا
األطفاؿ وىـ يعتبروف الكذب ً
ب.ت ،ج)322 :1
فيحثنا الرسوؿ  عمى الصدؽ عند التعامؿ مع األطفاؿ وعدـ الكذب عمييـ ،حتى يتربى
الطفؿ عمى الصدؽ ويصدؽ في كؿ موقؼ يجابيو.
وتظؿ كممات المربيف حب اًر عمى ورؽ مالـ يتحوؿ إلى حقيقة واقعة تتحرؾ عمى األرض..

وما لـ يترجـ إلى تصرفات وسموؾ ومعايير ثابتة ،عندئذ يتحوؿ الكبلـ إلى سموؾ وأخبلؽ وتؤتي

الكممات ثمارىا (خضر ،2014 ،موقع صيد الفوائد)
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س التَّ ِم ِ
َّؿ اْل َح َس َف ْب َف َعمِي ،و ْاألَ ْق َرعُ ْب ُف َحابِ ٍ
فع ْف أَبِي ُى َرْي َرةَ  أ َّ
يمي َجالِ ٌس
َف َر ُسو َؿ المَّ ِو قَب َ
َ
َ
ِع ْن َدهُ ،فَقَا َؿ ْاألَ ْق َرعُ ْب ُف َحابِ ٍ
اؿ:
ت ِم ْنيُ ْـ إِ ْن َس ًانا قَط قَ َ
سَ :يا َر ُس َ
وؿ المَّ ِو ،إِ َّف لِي َع َش َرةً ِم َف اْل َولَِد َما قََّبْم ُ
اؿَ « :م ْف َال َي ْر َح ُـ َال ُي ْر َح ُـ»(البييقي ،1988 ،ج )10 :1
فََن َ
ظ َر إِلَ ْي ِو َر ُسو ُؿ المَّ ِو فَقَ َ
فيذا يدؿ عمى حرص النبي  في أف يظير المربي أماـ مف لو في عنقو حؽ التربية

بمظير الرحمة ليعطييـ بذلؾ قدوة (عمواف)626 :1992 ،

لذلؾ ينبغي أف تكوف سيرة الرسوؿ جزءاً دائماً مف منيج التربية في كؿ وقت ومكاف.

(قطب)186 :1993 ،
 .3الممارسة العممية

ِ
واّو َّع ِؿ ُؾواّ
يحثنا اإلسبلـ عمى اإليماف المقترف بالعمؿ ويرغب فيو قاؿ تعالى ّ[إِ َّن ّا َّلذي َن ّآ َمـُ َ
ِ ِ
َّاتّالـ َِّعق ِّم] (لقماف.)8 :
ّجـ ُ
الصاْلَات ََّل ُ ْم َ
َّ
ويؤكد الرسوؿ المربي  عمى ضرورة الجمع بيف العمـ والعمؿ في العبادات والمعامبلت

واألمور الدنيوية أيضاً ،فقد ال يستطيع الطفؿ القياـ بعمؿ ما عمى وجو الدقة بسبب قمة خبرتو وعدـ

تدريبو المسبؽ عمى الفعؿ ،فيو عندما يرى غيره يقوـ بالعمؿ أمامو يحاوؿ محاكاة ذلؾ والتدرب

عمى اتقانو.

فعندما شاىد الرسوؿ  غبلماً يسمخ شاة ،وال يحسف السمخ ،فما كاف منو  إال أف شمر

عف ساعديو ،وبدأ يسمخ الشاة أماـ الغبلـ ،وراح يتأمؿ الكيفية ،ويعمؿ عقمو في ذلؾ ،ويركز ذىنو
في التعمـ مف رسوؿ ا﵀  (. سويد )123 :2000 ،فعف أَبِى َس ِع ٍيد أ َّ
َف النبي َ م َّر بِ ُغبلٍَـ َو ُى َو
اؿ لَوُ َر ُسو ُؿ المَّ ِو  « تََن َّح َحتَّى أ ُِرَي َؾ فَأ َْد َخ َؿ َي َدهُ َب ْي َف اْل ِجْمِد َوالمَّ ْحِـ فَ َد َح َس بِيَا َحتَّى
َي ْسمُ ُخ َشاةً فَقَ َ
ت إِلَى ِ
اإل ْب ِط ( .أبو داود ،ب.ت ،ج.)74 :1
تَ َو َار ْ
وع ِف ْاب ِف َعب ٍ
ونةَ بِ ْن ِت اْل َح ِار ِث َزْو ِج َّ
اف النَّبِي
َّاس  قَ َ
اؿ بِت ِفي َب ْي ِت َخالَتِي َم ْي ُم َ
َ
النبِ ِّي َ :و َك َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
النبِي  اْل ِع َشاء ثَُّـ جاء إِلَى م ْن ِزلِ ِو فَ َّ
صمَّى َّ
اـ ثَُّـ
َ
َ َ
َ
 ع ْن َد َىا في لَْيمَتيَا فَ َ
َ
اـ ثَُّـ قَ َ
صمى أ َْرَب َع َرَك َعات ثَُّـ َن َ
ت عف يس ِارِه فَجعمَنِي عف ي ِمينِ ِو فَصمَّى َخمس رَكع ٍ
ِ
ِ
ات ثَُّـ
قَ َ
َْ َ
َْ َ َ
َ
ََ
اـ فَقُ ْم ُ َ ْ َ َ
ِّـ ،أ َْو َكم َمةً تُ ْشبيُيَا ثَُّـ قَ َ
اـ اْل ُغمَي ُ
اؿ َن َ
َّ
الصبلَ ِة (.البخاري،1987 ،
ت َغ ِطيطَوُ ،أ َْو َخ ِطيطَوُ ،ثَُّـ َخ َرَج إِلَى َّ
اـ َحتَّى َس ِم ْع ُ
َ
صمى َرْك َعتَْي ِف ثَُّـ َن َ
ج. )40 :1
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ِ
اف صبياً لَ ْـ يبمغ
وىذا يبيف أف اإلماـ إذا لَ ْـ يأتـ بِو غير واحد ،فإنو يقيمو َعف يمينو ،ولو َك َ
الحمـ(.ابف رجب ،1996 ،ج)197 :6
أىمية التربية بالممارسة العممية:
ويكتسب ىذا األسموب أىميتو في التربية مف خبلؿ كونو :
 تكسب الطفؿ معرفة وعمماً(.سويد)123 :2000 ، تحد مف الممؿ الذي يصاب بو الطمبة مف كثرة الدراسات النظرية داخؿ الفصوؿ( .محمود،)80 : 1990
 تعيف المتعمـ عمى اكتشاؼ أخطائو . ممارسة الشيء وتطبيقو عامؿ قوي في حفظ المعمومة وصيانتيا مف النسياف ما أمكف . توفر الوقت والجيد عمى المعمـ لكونو ُيسيؿ عممية االستيعاب لدى المتعمـ ( .الشميوب،)90 : 1996
 تساعد عمى اكتساب القيـ الروحية واألخبلقية واالجتماعية ،التي ال تتأثر بالوعظ وحده والبالحفظ ،بؿ تحتاج إلى ممارسة المتعمـ ليا ( .الجمالي)105 : 1966 ،

 -الممارسة المستمرة لممبادئ التربوية ،تكسب اإلنساف مزيداً مف قوة اإلرادة والعزيمة والتقدـ

في الحياة العقمية والروحية واألخبلقية واالجتماعية ،ومف ثـ ال يشعر بالممؿ والضجر .

(يالجف)62 : 1989 ،
 تعود المرء عمى النظاـ في الحياة وضبط النفس ،وذلؾ مف خبلؿ الممارسة اليومية التيتبلزـ حياة اإلنساف ( .أبو العينيف)112 : 1985 ،

 .4استبدال السموك الصحيح بالسموك الخطأ
والمراد بو تصحيح خطأ الطفؿ الناتج عف عدـ امتبلكو فكرة صحيحة عف الشيء ،فتصرؼ

مف عنده ،فأخطأ ،او بسبب جيمو لصغر سنو ،وعدـ عممو بالصحيح منو.

وقد كاف الرسوؿ  يصحح البنى الفكرية لمطفؿ إذا أخطأ ،ويستخدـ الرفؽ والميف والعطؼ
اف َم ْولًى ِم ْف
فع ْف َع ْبِد َّ
الر ْح َم ِف ْب ِف أَبِى ُع ْق َبةَ َع ْف أَبِى ُع ْق َبةَ َ -و َك َ
في ذلؾ(العنانيَ ،)168 :2001 ،
ِ
ِ
ت مع رس ِ َّ ِ
ت ُخ ْذ َىا ِمِّنى َوأ ََنا
َى ِؿ فَ ِار َس  -قَ َ
أْ
يف فَ ُقْم ُ
ض َرْب ُ
ُح ًدا فَ َ
وؿ المو  أ ُ
ت َرُجبلً م َف اْل ُم ْش ِرك َ
اؿ َش ِي ْد ُ َ َ َ ُ
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َّ
ِ
ص ِارى »(.أبو
ت إِلَ َّى َر ُسو ُؿ المَّ ِو  فَقَ َ
اؿ « فَيَبل ُقْم َ
اْل ُغبلَ ُـ اْلفَ ِارِسى فَاْلتَفَ َ
ت ُخ ْذ َىا مِّنى َوأ ََنا اْل ُغبلَ ُـ األ َْن َ
داوود ،ب .ت ،ج.)494 :4
وفي ىذا المثاؿ لـ يكتؼ الرسوؿ  بتعميـ الغبلـ وارشاده بؿ أعطاه البديؿ المناسب لما
ت ُغبلَ ًما
فع ْف َع ِّـ أَبِي َرِاف ِع ْب ِف َع ْم ٍرو اْل ِغفَ ِار ِّ
ي قَ َ
اؿ ُ :ك ْن ُ
يفعؿ .وفي موضع أخر عمـ الغبلـ ودعا لو َ
اؿ َ :يا ُغبلَ ُـ ،لِ َـ تَْرِمي َّ
ص ِار فَأُتِي بِي َّ
اؿ  :فَبلَ
اؿ  :آ ُك ُؿ  .قَ َ
الن ْخ َؿ ؟ قَ َ
النبِي  فَقَ َ
أ َْرِمي َن ْخ َؿ األ َْن َ
َ
الن ْخ َؿ ،و ُك ْؿ ِم َّما يسقُطُ ِفي أ ِ
تَْرِـ َّ
ط َنوُ(.أبو داود ،ب ت،
اؿ  :المَّيُ َّـ أَ ْشبِ ْع َب ْ
ْسوُ فَقَ َ
ْ
َْ
َس َفميَا ،ثَُّـ َم َس َح َأر َ
َ
ج.)39: 3
فيو في البداية نبيو إلى خطئو وذلؾ بأف األكؿ مف شجر الغير وثمارىـ ال يجوز بدوف

أذنيـ ،ثـ بعد ذلؾ أعطاه البديؿ المناسب وىو األكؿ مما يسقط منيا ،ثـ دعا لو بأف يشبع ا﵀
بطنو .
 .5غض الطرف واإلىمال
غض الطرؼ معناه في المغة  :كؼ البصر(ابف منظور ،ب .ت .ج )196 :7واإلىماؿ

مف الترؾ والمقصود ىنا التظاىر بعدـ معرفة الخطأ وترؾ المحاسبة عميو.

ِِ
فعف أ ََن ٍ
ت َّ
س ْب ِف َمالِ ٍؾ  قَ َ
َم َرنِي بِأ َْم ٍر فَتََو َان ْي ُ
اؿ َ ( :خ َد ْم ُ
ت َع ْنوُ
النبِ َّي َ ع ْش َر سن َ
يف فَ َما أ َ
ِ
ِ
ِ
وف
َى ِؿ َب ْيتِ ِو إِ َّال قَا َؿ َ :د ُعوهُ َفمَ ْو قُ ِّد َر أ َْو قَ َ
َح ٌد ِم ْف أ ْ
اؿ لَ ْو قُض َي أ ْ
َّعتُوُ فَ َبل َمني ،فَِإ ْف َال َمني أ َ
أ َْو َ
َف َي ُك َ
ضي ْ
اف " (ابف حنبؿ ،2001 ،ج )102 :21فكثرة الموـ والعتاب عمى أخطاء الطفؿ في مثؿ ىذا
َك َ
السف غير مفيدة وال مثمرة ،بؿ ربما تكوف ليا نتائج سمبية .
وفي حديث آخر أيضاً لو نفس الداللة والمعنى ،كاف الرسوؿ  فيو يبتعد عف الموـ
ِِ
والمعاتبة لمطفؿ إذا أخطأ ،فح َّدثََنا أ ََنس ،ر ِ
ت َّ
يف فَ َما قَا َؿ
النبِ َّ
ض َي المَّوُ َع ْنوُ ،قَ َ
اؿ َخ َد ْم ُ
َ
ي َ ع ْش َر سن َ
ٌ َ
َّ
ِ
ِ
ت" (البخاري ،1987 ،ج.)17 :8وىذا داللة عمى حسف
ص َن ْع َ
ص َن ْع َ
تَ ،والَ أَال َ
لي أُؼَ ،والَ ل َـ َ
خمقو. 

فما داـ الخطأ مما يقع فيو األطفاؿ عادة في ىذه الفترة مف حياتيـ ،كحبيـ لمعب مع

أقرانيـ حباً شديداً ،وربما يكوف أحياناً عمى حساب عمميـ أو خدمتيـ ألىالييـ ،أو غير ذلؾ مف

الواجبات المترتبة عمييـ ،فاألفضؿ في مثؿ ىذه الحاالت التغاضي و التغافؿ عف مثؿ ىذه
األخطاء ،ألنيا حالة طبيعية لمطفؿ بحكـ تكوينو النفسي والجسدي في مثؿ ىذه الفترة مف حياتو،
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وىذا ما تعممناه مف خبلؿ طريقة تعامؿ الرسوؿ  مع بعض األخطاء التي ظيرت مف بعض
األطفاؿ ،وكيفية معالجتو  لمثؿ ىذه األخطاء (.اليوشاف ،موقع قصة اسبلـ)2014/4/15 ،

 .6الزجر
وىو بمعنى المنع والنيي عف فعؿ الشيء( الرازي ،1999 ،ج ،)135 :1وىو شكؿ مف
أشكاؿ العقاب المعنوي ،يحتاج إليو المربي حيف يكوف الخطأ السموكي كبي اًر ،ال يصمح معو الميف،
(أبو دؼ)16 :2006 ،

فيذا األسموب يكوف بكممات قميمة حازمة تؤدي المراد منيا ،وىو ما فعمو الرسوؿ  مع
ت أَبا ىرْيرةَ ،ر ِ
ِ
ض َي المَّوُ َع ْنوُ،
الحسف ليزجره عف أكؿ الصدقة فقد َح َّدثََنا ُم َح َّم ُد ْب ُف ِزَي ٍاد قَ َ
اؿ َ :سم ْع ُ َ ُ َ َ َ
َّدقَ ِة فَجعمَيا ِفي ِف ِ
َخ َذ اْلحسف ْبف عمِي ،ر ِ
اؿ َّ
النبِي ِ ك ٍخ
يو فَقَ َ
قَ َ
ض َي المَّوُ َع ْنيُ َما تَ ْم َرةً ِم ْف تَ ْم ِر الص َ
اؿ أ َ َ َ ُ ُ َ
ََ َ
َ
َّدقَةَ (.البخاري ،1987 ،ج)157 :2
ِك ٍخ  -لِ َي ْ
ط َر َحيَا ثَُّـ قَ َ
ت أََّنا الَ َن ْأ ُك ُؿ الص َ
َما َش َع ْر َ
اؿ  -أ َ
وفي ىذا الحديث داللة عمَى أََّنو يجب عمَى ْاآلب ِ
وز ِفي َّ
الش ْرِع (أبو
اء َن ْي ُي ْاأل َْوَالِد َع َّما َال َي ُج ُ
َ
ُ ََ َ َ
َ
الحسف ،2002 ،ج ،)1301 :4حتى لو كانوا صغا اًر ليعتادوا الحبلؿ وينفروا مف الحراـ.
 .7التخويف
يأتي التخويؼ بمعنى الترىيب وىو وعيد بعقوبة تترتب عمى اقتراؼ ذنب نيى ا﵀ عنو ،أو
التياوف في العبادة (.الخطيب وعيد)143 :2002 ،
فكثير مف األطفاؿ يردعيـ التخويؼ ووجود أداة العقوبة أماميـ ،فيسارعوف إلى التصحيح
ويتسابقوف عمى االلتزاـ وتتقوـ أخبلقيـ وسموكياتيـ(.العناني)170 :2001 ،
فع ِف ْاب ِف َعب ٍ
َى ُؿ اْل َب ْي ِت(.الطبراني،
اؿ َر ُسو ُؿ المَّ ِو َ : عمِّقُوا الس َّْو َ
اؿ :قَ َ
َّاس ،قَ َ
ط َح ْي ُ
ث َي َراهُ أ ْ
َ
 ،1994ج.)284 :10
وىذا باعث ليـ عمى األدب والتخمؽ باألخبلؽ الفاضمة والمزايا الكاممة وفيو أف تأديب

األىؿ ألوالدىـ مطموب في كؿ حيف( .الحسني ،2011 ،ج  ،)260 :7فيرتدع الطفؿ بذلؾ عف
الوقوع في الرذائؿ.
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 .8شد األذن

ى

فمف أوؿ العقوبات الجسدية لمطفؿ
ِ
َّ ِ
َّ
َع ْب َد المو ْب َف ُب ْس ٍر اْل َم ِازنِ َّيَ ،رض َي الموُ َع ْنوُ
فَأَ َكْم ُ ِ
ت
َف أَُبمِّ َغوُ إِيَّاهَُ ،فمَ َّما ِج ْئ ُ
ت م ْنوُ قَْب َؿ أ ْ
ج)1:356

عقوبة شد األذف ،وذلؾ جزاء لفعؿ خاطئ ارتكبو فعف
ط ٍ
ُمي إِلَى رس ِ
ؼ ِم ْف ِع َن ٍب،
اؿَ :ب َعثَتْنِي أ ِّ
وؿ المَّ ِو  بِِق ْ
قَ َ
َُ
اؿَ « :يا ُغ َد ُر»( ابف السني ،ب.ت،
َخ َذ أُ ُذنِي َوقَ َ
بِ ِو أ َ

فالطفؿ في ىذه المرحمة يتعرؼ عمى ألـ المخالفة ،وعذاب الفعؿ الشنيع الذي ارتكبو،

واستحؽ عميو شد األذف ،ألف تأديب الطفؿ ضرورة ،لتقوية ارادتو ال ىواه ،بتنبييو بقوة إلى ما ىو

صالح ولو بشيء مف الحزـ(.الخطيب وعيد.)150 :2002 ،
 .9تعزيز الصورة اإليجابية عن الذات حال الوقوع في الخطأ

إف موضوع زرع الثقة في نفس الطفؿ أو ترسيخ مفيوـ ذات إيجابي لديو سواء أكاف ذلؾ في
البيت او المدرسة أمر في غاية األىمية ،ويرى عمماء النفس والتربية إنو مفتاح الشخصية السوية
والطريؽ األكيد نحو النجاح في الحياة العممية .

فالطفؿ يبدأ –في السنة الثانية مف عمره -في تكويف اتجاىاتو نحو العالـ مف حولو ،ويعتقد

بعض عمماء نفس النمو أف اإلحساس بالثقة ىو أوؿ تمؾ االتجاىات التي ترتبط بالحاجة إلى
ترسيخ صورة إيجابية عف ذاتو(.الجيني)163 :2001 ،
وقد كاف الرسوؿ حريصاً عمى ذلؾ فنجده يقوـ بتعزيز سموؾ الغمماف واألطفاؿ
يو ،ر ِ
ِِ
ٍِ
الرُج ُؿ ِفي
اف َّ
ض َي المَّوُ َع ْنوُ ،قَ َ
اؿ َك َ
اإليجابية ،ويحثيـ عمى فعؿ المزيد منيا ،ف َع ْف َسالـَ ،ع ْف أَب َ
وؿ ِ
حي ِاة النَّبِ ِّي  إِ َذا أرَى رؤيا قَصَّيا عمَى رس ِ ِ
َف أَرى رْؤَيا فَأَقُصَّيا َعمَى رس ِ
ا﵀
وؿ ا﵀  فَتَ َمَّن ْي ُ
َ ُ َْ
ََ
َُ
َ َ َُ
َ
ت أْ َ ُ
 و ُك ْنت ُغبلَما َشابًّا و ُك ْنت أَناـ ِفي اْلمس ِجِد عمَى عيِد رس ِ ِ
ت ِفي َّ
الن ْوِـ َكأ َّ
َف َممَ َك ْي ِف
وؿ ا﵀  فَ َأرَْي ُ
َ ُ
َ
َْ
َْ َُ
ً
َ ُ َُ
ِ
ط ِوَّيةٌ َكطَ ِّي اْلبِْئ ِرَ ،وِا َذا لَيَا قَ ْرَن ِ
َخ َذانِي فَ َذ َى َبا بِي إِلَى َّ
اس قَ ْد َع َرْفتُيُ ْـ
الن ِار فَِإ َذا ِى َي َم ْ
أَ
افَ ،وِا َذا فييَا أ َُن ٌ
َعوُذ بِالمَّ ِو ِم َف َّ
صةَ
اؿ َ :فمَِق َي َنا َممَ ٌ
آخ ُر فَقَ َ
الن ِار قَ َ
اؿ لِي لَ ْـ تَُر ْ
ؾ َ
فَ َج َعْم ُ
ت أَقُو ُؿ أ ُ
ص ْ
صتُيَا َعمَى َح ْف َ
ع -.فَقَ َ
الرج ُؿ عب ُد ِ
وؿ ِ
ا﵀ لَو َكاف ي ِّ ِ َّ
فَقَصَّتْيا َح ْفصةُ َعمَى رس ِ
اف َب ْع ُد الَ
ا﵀  فَقَ َ
اؿ نِ ْع َـ َّ ُ َ ْ
صمي م َف المْي ِؿ فَ َك َ
ْ َ ُ َ
َُ
َ
َ
َّ
اـ ِم َف المَّْي ِؿ إِال َقمِيبلً"(البخاري ،1987 ،ج)61 :2
َي َن ُ
َّبل ِة بع َد اْلفَ ِر ِ
ص َبلةُ المَّْي ِؿ ،وأ َّ
َف الرْؤَيا الصَّالِ َحةَ تَ ُدؿ َعمَى
َ
وىذا تأكيد عمى أف أَ ْف َ
ض ُؿ الص َ َ ْ
يضة َ
َخ ْي ِر َرائِييَا(العسقبلني ،1960 ،ج)6 :3
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لذلؾ ركزت أساليب الرسوؿ عمى اكساب الطفؿ الثقة بالنفس واالبتعاد عف كثرة الموـ
والتأنيب عندما يخطئ وتوجييو نحو السموؾ السميـ(.الخطيب)142 :2011 ،
 .10تعويد الطفل عمى التقويم الذاتي لسموكو
إف تعزيز وتنمية ممارسة التقويـ الذاتي ينبغي أف تكوف منذ الصغر داخؿ األسرة والمدرسة،

يعودوا الطبلب عمى التقويـ الذاتي قبؿ
فإف لممعمميف داخؿ المدارس دو اًر فاعبلً في ذلؾ؛ فعمييـ أف ّ
أف يقوموا ىـ نفسيـ بالتصحيح ،وأف يمنحوىـ الفرصة الكافية لمحكـ عمى أدائيـ مف خبلؿ األنشطة
التعميمية المنفذة ،لتصبح عممية التقويـ الذاتي نفسيا نشاطا تعميميا وتربويا وأخبلقياً(.الخالدي ،موقع

السكينة)2014/6/5.

وقد دعتنا السنة النبوية إلى تنمية قدرتنا عمى التقويـ الذاتي ومجاىدة أنفسنا ،واصبلح

عيوبيا ،وحثتنا عمى المبادرة الذاتية وتقوية ارادتنا ،وترقية أخبلقنا ،والسمو بيا حتى نفوز بالجنة
بإذف ا﵀ تعالى  (.الزنتاني ،)683 :1993 ،فقد قاؿ أنس بف مالؾ  :قاؿ لي رسوؿ  يا بني إف
قدرت أف تصبح وتمسي وليس في قمبؾ غش ألحد فافعؿ ثـ قاؿ لي يا بني وذلؾ مف سنتي ومف

أحيا سنتي فقد أحبني ومف أحبني كاف معي في الجنة"(الترمذي ،ب.ت ،ج.)46 :5

فممحبتو  عبلمات ،فإف مف أحب شيئاً ظيرت عميو آثاره وعبلمات محبتو عميو ،واال فبل

يكوف صادقاً في حبو ،وكاف مدعياً ،فمف عبلمات محبتو  استكماؿ سنتو ونصرىا والذب عنيا،
واتباع أقوالو وأفعالو ،وامتثاؿ أوامره واجتناب نواىيو ،والتأدب بآدابو في عسره ويسره ومنشطو

ومكرىو(.السفيري ،ب.ت ،ج)7 :21

من خالل استعراض األساليب السابقة تبين ما يمي:
 .1بمغ عدد األساليب التي استخدميا الرسوؿ  في تعديؿ سموؾ األطفاؿ عشرة أساليب
في ىذه الدراسة.

 .2استخدـ الرسوؿ  أساليب عديدة ومتنوعة لتعديؿ سموؾ األطفاؿ ،وىذا يعكس مدى

اىتمامو  بسموؾ األطفاؿ منذ الصغر ،ويعطي مؤش اًر عمى دقة مبلحظتو لسموكيـ،
ويشير أيضاً عمى معايشة الرسوؿ  ليذه الفئة العمرية ،وىذه سمات ينبغي أف يتصؼ
ويتحمى بيا معمـ المرحمة األساسية.

 .3لـ يكتؼ الرسوؿ  بانتقاد سموؾ الصبياف السمبي بؿ قاـ باستبداؿ السموؾ الصحيح
بالسموؾ الخطأ ،وىذه قمة اإليجابية مف قبؿ الرسوؿ .
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 .4جاءت أساليب تعديؿ السموؾ في السنة النبوية شاممة ومنوعة مما يحقؽ ثراء الخبرة
اإلنسانية مف جميع جوانبيا ،ويساعد عمى بناء شخصية الطفؿ بما يتناسب مع الطبائع

النفسية واإلنسانية ولمراعاة الفروؽ الفردية لديو.

 .5استخدـ الرسوؿ  في تعديؿ سموؾ األطفاؿ أساليب متدرجة ،فقد تدرج الرسوؿ  في
ذلؾ مف النصح واالرشاد إلى القدوة الحسنة إلى الممارسة العممية إلى غض الطرؼ

واإلىماؿ إلى التدرج في العقوبة مف الزجر إلى التخويؼ إلى شد األذف.
 .6األساليب التي استخدميا الرسوؿ  في تعديؿ سموؾ األطفاؿ المست شخصية الطفؿ
اإلنساف وأعمت مف قدره.
 .7جاءت أساليب الرسوؿ  في تعديؿ سموؾ األطفاؿ متنوعة ما بيف القوؿ والنصيحة
واألمر والفعؿ.
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الفصل الثالث

الطريقة واإلجراءات
 منيج الدراسة
 مجتمع الدراسة
 عينة الدراسة
 أداة الدراسة
 المعالجات االحصائية
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات

يتناوؿ ىذا الفصؿ وصفاً مفصبلً لئلجراءات التي اتبعتيا الباحثة في تنفيذ الدراسة ،ومف

ذلؾ وصفاً لمنيج الدراسة ،واألفراد مجتمع الدراسة وعينتيا ،وكذلؾ أداة الدراسة المستخدمة وطرؽ

إعدادىا ،وصدقيا وثباتيا ،كما يتضمف ىذا الفصؿ وصفا لئلجراءات التي قامت بيا الباحثة في
تقنيف أدوات الدراسة وتطبيقيا ،وأخي ار المعالجات اإلحصائية التي اعتمدت الباحثة عمييا في تحميؿ

الدراسة ،وفيما يمي وصؼ ليذه اإلجراءات.

منيجية الدراسة
وىي الطريقة البحثية التي اختارتيا الباحثة لتساعدىا في الحصوؿ عمى معمومات تمكنيا

مف إجابة أسئمة البحث مف مصادرىا (األغا و األستاذ.)82:2003 ،

وحيث أف الباحثة عرفت مسبقاً جوانب وأبعاد الظاىرة موضع الدراسة مف خبلؿ اطبلعيا

عمى األدب النظري والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع البحث ،وتسعى الباحثة لتعرف درجة
ممارسة معممات المرحمة االساسية ألساليب تعديل سموك األطفال كما جاءت في السنة النبوية

وسبل تطويرىا ،ومف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي
وىو أحد أشكاؿ التحميؿ والتفسير العممي المنظـ لوصؼ ظاىرة أو مشكمة محددة ،وتصويرىا كمياً

عف طريؽ جمع بيانات ومعمومات مقننة عف الظاىرة أو المشكمة ،وتصنيفيا وتحميميا واخضاعيا
لمدراسات الدقيقة( .ممحـ ،)324:2000 ،واستخدمت الباحثة أيضاً المنيج البنائي في اإلجابة عمى
السؤاؿ الرابع لمدراسة والمتعمؽ بالتصور المقترح.

لذا فإف الباحثة اعتمدت عمى ىذه المناىج لموصوؿ إلى المعرفة الدقيقة والتفصيمية حوؿ

مشكمة البحث ،ولتحقيؽ تصور أفضؿ وأدؽ لمظاىرة موضع الدراسة ،كما أنيا استخدمت أسموب
العينة العشوائية في اختيارىا لعينة الدراسة ،واستخدمت االستبانة في جمع البيانات األولية.
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طرق جمع البيانات:

ى

اعتمدت الباحثة عمى نوعيف مف البيانات:
 .1البيانات األولية.
وذلؾ بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانات لدراسة بعض مفردات الدراسة وحصر

وتجميع المعمومات البلزمة في موضوع الدراسة ،ومف ثـ تفريغيا وتحميميا باستخداـ برنامج SPSS
) (Statistical Package for Social Scienceاإلحصائي واستخداـ االختبارات اإلحصائية
المناسبة بيدؼ الوصوؿ لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعـ موضوع الدراسة .
.2البيانات الثانوية.
لقد قامت الباحثة بمراجعة الكتب و الدوريات و المنشورات الخاصة أو المتعمقة بالموضوع

قيد الدراسة ،والتي تتعمؽ بدراسة درجة ممارسة معممات المرحمة االساسية ألساليب تعديل سموك

األطفال كما جاءت في السنة النبوية وسبل تطويرىا ،بيدؼ إثراء موضوع الدراسة بشكؿ عممي،

وذلؾ مف اجؿ التعرؼ عمى األسس والطرؽ العممية السميمة في كتابة الدراسة ،وكذلؾ أخذ تصور
عاـ عف آخر المستجدات التي حدثت في مجاؿ الدراسة.

مجتمع وعينة الدراسة:
عددىف ( )1782معممة
تكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممات المرحمة األساسية والبالغ
ّ
وفقاً لمسجبلت الرسمية لو ازرة التربية والتعميـ العالي مف العاـ الدراسي لمعاـ 2014ـ.
 .1العينة االستطالعية:
تكونت العينة االستطبلعية مف ( )30معممة ،تـ اختيارى ّف بطريقة عشوائية ،وذلؾ ليتـ
تقنيف أدوات الدراسة عميي ّف مف خبلؿ حساب الصدؽ والثبات بالطرؽ المناسبة ،وقد تـ استبعادى ّف

مف عينة الدراسة التي تـ التطبيؽ عمييا.

 .2العينة الميدانية:
عددىف ()1782
حيث تـ أخذ عينة عشوائية مف جميع معممات المرحمة األساسية والبالغ
ّ
معممة ،وفقاً لمسجبلت الرسمية لو ازرة التربية والتعميـ العالي مف العاـ الدراسي لمعاـ 2014ـ ،حيث
بمغت تمؾ العينة  300مفردة (استبانة) وبعد تفحص االستبانات تـ استبعاد 5استبانات لعدـ تطابقيا
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مع الشروط المطموبة لئلجابة ،وبالتالي فإف نسبة االستبانات المستردة ىي  ،%98.3والجداوؿ التالية
تبيف خصائص وسمات عينة الدراسة كما يمي:

وصف الخصائص والبيانات الشخصية:
 .1التخصص:
ىف مف المعممات
يبيف جدوؿ رقـ ( )1أف ما نسبتو ( )%68.8مف عينة الدراسة ّ
ىف مف التطبيقية.
المتخصصات في العموـ االنسانية ،وما نسبتو (ّ )%31.2
جدول رقم ()1
توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص
النسبة

التخصص

التكرار

العموـ االنسانية

203

68.8

العموـ التطبيقية

92

31.2

المجموع

295

100

المئوية

 .2المؤىل العممي:
ىف مف المعممات حامبلت
يبيف جدوؿ رقـ ( )2أف ما نسبتو ( )%18.0مف عينة الدراسة ّ
ىف مف المعممات
مؤىبلت الشيادة المتوسطة وىي درجة الدبموـ ،وما نسبتو (ّ )%82.0

حامبلت الشيادة الجامعية والعميا وىما درجة البكالوريوس والدراسات العميا .
جدول رقم ()2
توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي
المؤىل العممي

التكرار

دبموـ

53

بكالوريوس فأعمى 242
المجموع

295
45
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المئوية
18.0
82.0

100.0

الفصلىالثالث ى
ى

 .3سنوات الخدمة:
يبيف جدوؿ رقـ ( )3أف ما نسبتو ( )%39.7مف عينة الدراسة ىـ مف المعممات المواتي سنوات
خبرتيف يقؿ عف  5سنوات ،وما نسبتو ( )%31.8ىـ مف المعممات المواتي سنوات خبرتيف مف

 4إلى  01سنوات ،وما نسبتو ( )%28.5المعممات المواتي سنوات خبرتيف أكثر مف 01
سنوات.
جدول رقم ()3

توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخدمة
سنوات الخدمة

التكرار

أقؿ مف  4سنوات

117

النسبة

المئوية

39.7

مف  4إلى  01أقؿ سنوات 94

31.8

أكثر مف  01سنوات

84

28.5

المجموع

295

100.0

أداة الدراسة:
قامت الباحثة باستخداـ استبانة في ىذه الدراسة تكونت مف قسميف:
 .1القسـ االوؿ :البيانات الشخصية ويتكوف مف (التخصص ،المؤىؿ العممي ،سنوات الخدمة)
.2القسـ الثاني وتكوف مف بنود االستبانة لمدراسة وتتكوف مف  21فقرة.
ولقد تم بناء االستبانة بإتباع الخطوات التالية:
بعد اطبلع الباحثة عمى األدب التربوي والدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة الدراسة،

واستطبلع آراء نخبة مف المتخصصيف عف طريؽ المقاببلت الشخصية ذات الطابع غير الرسمي،

وبناء عمى التوجييات المستمرة مف قبؿ المشرؼ األكاديمي ،قامت الباحثة ببناء االستبانة وفؽ

الخطوات التالية:
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 تحديد مجاؿ االستبانة الرئيسي. صياغة فقرات المجاؿ. -إعداد االستبانة في صورتيا األولية والتي شممت ( )26فقرة ،والممحؽ رقـ ( )1يوضح االستبانة

في صورتيا األولية.

 عرض االستبانة عمى المشرؼ العتماد ما يراه مناسباً ،وتعديؿ ما يراه غير مناسب.بناء عمى توجييات المشرؼ.
 تعديؿ االستبانة ً عرض االستبانة عمى ( )12مف المحكميف التربوييف ،المتخصصيف في أصوؿ التربية ،أغمبيـمف أعضاء ىيئات التدريس في الجامعات الفمسطينية بغزة (الجامعة اإلسبلمية ، ،جامعة

األقصى) ،والممحؽ رقـ ( )2بيف أعضاء لجنة التحكيـ وأماكف عمميـ.

 -بعد إجراء التعديبلت التي أوصى بيا المحكموف ،تـ حذؼ ( )5فقرات مف فقرات االستبانة،

بناء عمى توجييات المشرؼ ،وبذلؾ بمغ عدد فقرات
وكذلؾ تـ تعديؿ صياغة بعض الفقراتً ،
االستبانة في صورتيا النيائية ( )21فقرة ،وقد أُعطي لكؿ فقرة وزف مدرج وفؽ سمـ ليكرت خماسي

(بدرجة كبيرة جداً ،بدرجة كبيرة ،بدرجة متوسطة ،بدرجة قميمة ،بدرجة قميمة جداً) أعطيت األوزاف
التالية ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5والممحؽ رقـ ( )3يبيف االستبانة في صورتيا النيائية.
أوال :صدق االستبانة:

صدؽ االستبانة يعني التأكد مف أنيا سوؼ تقيس ما أعدت لقياسو (العساؼ:1995 ،

 ،)429كما يقصد بالصدؽ " شموؿ االستبانة لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف
ناحية ،ووضوح فقراتيا ومفرداتيا مف ناحية ثانية ،بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف يستخدميا (عبيدات

وآخروف  ،)179 ،2001وقد قامت الباحثة بتقنيف فقرات االستبانة وذلؾ لمتأكد مف صدؽ أداة

الدراسة ،وقد تـ التأكد مف صدؽ فقرات االستبياف بطريقتيف:
أوالً :الصدق الظاىري لألداة (صدق المحكمين):

قامت الباحثة بعرض أداة الدراسة في صورتيا األولية عمى مجموعة مف المحكميف تألفت
مف ( )12عضواً مف أعضاء الييئة التدريسية في الجامعة اإلسبلمية ،وجامعة األقصى
المتخصصيف في أصوؿ التربية بالجامعات الفمسطينية في محافظات غزة .ويوضح الممحؽ رقـ

( )2أسماء المحكميف الذيف قاموا مشكوريف بتحكيـ أداة الدراسة .وقد طمبت الباحثة مف المحكميف
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إبداء آرائيـ في مدى مبلءمة العبارات لقياس ما وضعت ألجمو ،ومدى وضوح صياغة العبارات
ومدى مناسبة كؿ عبارة لمجاؿ الدراسة ،ىذا باإلضافة إلى اقتراح ما يرونو ضرورياً مف تعديؿ

صياغة العبارات أو حذفيا ،أو إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة ،وكذلؾ إبداء آرائيـ فيما يتعمؽ
بالبيانات األولية (الخصائص الشخصية والوظيفية) المطموبة مف المبحوثيف ،إلى جانب مقياس

ليكرت المستخدـ في االستبانة ،وتركزت توجييات المحكميف عمى انتقاد طوؿ االستبانة حيث كانت
تحتوي عمى بعض العبارات المتكررة ،كما أف بعض المحكميف نصحوا بضرورة تقميص بعض

العبارات واضافة بعض العبارات.
واستناداً إلى المبلحظات والتوجييات التي أبداىا المحكموف قامت الباحثة بإجراء التعديبلت

التي اتفؽ عمييا معظـ المحكميف ،حيث تـ تعديؿ صياغة العبارات وحذؼ أو إضافة البعض
اآلخر منيا .وعمى ضوء تمؾ اآلراء تـ استبعاد بعض الفقرات وتعديؿ بعضيا اآلخر ليصبح عدد

فقرات االستبانة ( )21بدؿ (.)26

ثانياً :صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة:
تـ حساب االتساؽ الداخمي لفقرات االستبياف عمى عينة الدراسة االستطبلعية البالغ حجميا

( )30مفردة ،وذلؾ بحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لبلستبانة.

وجدوؿ رقـ ( )4يبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة والمعدؿ الكمي

لفقراتيا ،والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ( 0.05أو  ،)0.01حيث
إف مستوى الداللة لكؿ فقرة اقؿ مف ( ،)0.05وبذلؾ تعتبر فقرات االستبانة صادقة لما وضعت

لقياسو.
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جدول رقم ()4

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكمية ليا
م

معامل

الفقرة

االرتباط

القيمة

االحتمالية
().Sig

.1

أحث التبلميذ عمى االقتداء بالرسوؿ . 

0.606

*0.000

.2

أرغب التبلميذ في الخمؽ الحسف.

0.436

*0.016

.3

أستخدـ أسموب الموعظة الحسنة في توجيو التبلميذ.

0.746

*0.000

.4

أحرص عمى أف أكوف قدوة حسنة لمتبلميذ.

0.453

*0.012

.5

أمتدح السموؾ االيجابي لدى التبلميذ.

0.511

*0.004

.6

أبيف لمتبلميذ أف األخبلؽ الحسنة مف عبلمات اإليماف.

0.536

*0.002

.7

أتحيف األوقات المناسبة إلسداء النصيحة لمتبلميذ.

0.504

*0.004

.8

أحث التبلميذ عمى ارتياد المساجد لحفظ القرآف

0.670

*0.000

.9

أوضح الطريقة الصحيحة ألداء الصبلة بأسموب عممي.

0.439

*0.015

.10

أتواصؿ مع األىؿ لحثيـ عمى تعزيز السموكيات االيجابية لدى أبنائيـ.

0.536

*0.002

0.420

*0.021

.01

أشجع التبلميذ عمى القياـ بسموكيات ايجابية.

0.631

*0.000

.02

أحرص عمى متابعة سموؾ التبلميذ بشكؿ مستمر.

0.638

*0.000

.03

أبادر إلى التصحيح الفوري ألخطاء التبلميذ.

0.634

*0.000

.04

أقدـ السموؾ الصحيح بعد انتقاد السموؾ غير المرغوب فيو .

0.718

*0.000

.05

أحث التبلميذ عمى التوبة واالستغفار عند القياـ بسموؾ خطأ.

0.764

*0.000

.06

أخاطب المخطئ بصورة مباشرة ولغة واضحة.

0.468

*0.009

.07

أشجع التبلميذ عمى اكتشاؼ أخطائيـ بأنفسيـ.

0.424

*0.019

.08

أشجع التبلميذ عمى االعتذار عف سموكيـ السمبي في حؽ األخريف

0.522

*0.003

11

تغي اًر ايجابياً في سموكيـ.
أمتدح التبلميذ إذا الحظت ّ

0.485

*0.007

أقوـ بتبرير انتقادي لمسموؾ الخطأ.

0.406

*0.026

 .11أظير الرضا باستخداـ اإلشارة عند قياـ أحدىـ بسموؾ حسف.

.10

* االرتباط داؿ إحصائياً عند مستوي داللة 0.05
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ثانيا :ثبات فقرات االستبانة:
أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد مف أف اإلجابة ستكوف واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقيا

عمى األشخاص ذاتيـ في أوقات مختمفة (العساؼ .)430 :1995 ،وقد أجرت الباحثة خطوات
الثبات عمى العينة االستطبلعية نفسيا بطريقتيف ىما :طريقة التجزئة النصفية ومعامؿ ألفا

كرونباخ.
 .1طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Coefficient
تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف بيف معدؿ األسئمة الفردية الرتبة ومعدؿ األسئمة الزوجية الرتبة لكؿ

بعد وقد تـ تصحيح معامبلت االرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف براوف لمتصحيح
( )Spearman-Brown Coefficientحسب المعادلة التالية:
معامؿ الثبات =

2ر
 1ر

حيث ر معامؿ االرتباط وقد بيف جدوؿ رقـ ( )5يبيف أف ىناؾ معامؿ ثبات

كبير نسبيا لفقرات االستبياف.
جدول رقم ()5
معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية) لالستبانة.
التجزئة النصفية
محتوى االستبانة

درجة ممارسة معممات المرحمة االساسية
ألساليب تعديؿ سموؾ األطفاؿ.

الفقرات

االرتباط

معامل االرتباط
المصحح

مستوى

عدد

معامل

10

7.600

7.870

0.000

المعنوية

* قيمة معامؿ االرتباط دالة عند مستوى داللة 0.05

 .2طريقة ألفا كرونباخ :Cronbach's Alpha
استخدمت الباحثة طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات
وقد يبيف جدوؿ رقـ ( )6أف معامبلت الثبات مرتفعة.
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جدول رقم ()6
معامل الثبات (طريقة ألفا كرونباخ) لالستبانة.
عدد

محتوى االستبانة

الفقرات

درجة ممارسة معممات المرحمة االساسية ألساليب تعديؿ

سموؾ األطفاؿ.

21

معامل
ألفا

كرونباخ
0.876

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة معامؿ الثبات الكمي تساوي ( )0.876وىذا يدؿ عمى

أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.

المعالجات اإلحصائية
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة وتحميؿ البيانات التي تـ تجميعيا ،فقد تـ استخداـ العديد مف

األساليب اإلحصائية المناسبة باستخداـ الحزـ اإلحصائية لمعموـ االجتماعية

) Statistical Package for Social Science (SPSSوفيما يمي مجموعة مف األساليب

اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ البيانات:

 -0تـ ترميز وادخاؿ البيانات إلى الحاسب اآللي ،حسب مقياس ليكرت الخماسي ( 1ضعيفة
جداً 2 ،ضعيفة 3 ،متوسطة 4 ،عالية 5 ،عالية جداً) ،ولتحديد طوؿ فترة مقياس ليكرت

الخماسي (الحدود الدنيا والعميا) المستخدـ في محاور الدراسة ،تـ حساب المدى( ،)4=1-5
ثـ تقسيمو عمى عدد فترات المقياس الخمس لمحصوؿ عمى طوؿ الفقرة أي ( ،)0.8=5/4بعد
ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى اقؿ قيمة في المقياس (وىي الواحد الصحيح) وذلؾ لتحديد الحد

األعمى لمفترة األولى وىكذا وجدوؿ رقـ ( )7يوضح أطواؿ الفترات والوزف النسبي المقابؿ لكؿ

صنؼ ،وىو المحؾ المعتمد لمدراسة كما يمي:
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جدول رقم ()7
يوضح المحك المعتمد لمدراسة
الوزن النسبي

الفترة

التصنيف

اقل من %36

1.80 -1.00

ضعيفة جداً

%52-%36

2.60 -1.80

ضعيفة

%68-%52

3.40 -2.60

متوسطة

%84-%68

4.20-3.40

عالية

 %84فأعمى

5.0 -4.20

عالية جداً

 -2تـ حساب التك اررات والنسب المئوية لمتعرؼ عمى الصفات الشخصية لمفردات الدراسة وتحديد
استجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي تتضمنيا أداة الدراسة.

 -3المتوسط الحسابي  Meanوذلؾ لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة عف
كؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة األساسية ،مع العمـ بأنو يفيد في ترتيب العبارات حسب

أعمى متوسط حسابي .
 -4تـ استخداـ االنحراؼ المعياري ) (Standard Deviationلمتعرؼ عمى مدى انحراؼ
استجابات أف ارد الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة ولكؿ محور مف المحاور الرئيسية

عف متوسطيا الحسابي ،ويبلحظ أف االنحراؼ المعياري يوضح التشتت في استجابات أفراد
الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة إلى جانب المحاور الرئيسية ،فكمما اقتربت قيمتو

مف الصفر كمما تركزت االستجابات وانخفض تشتتيا بيف المقياس (إذا كاف االنحراؼ المعياري
واحد صحيحا فأعمى فيعني عدـ تركز االستجابات وتشتتيا).

 -5اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 -6معامؿ ارتباط بيرسوف لقياس صدؽ الفقرات.
 -7معادلة سبيرماف براوف لمثبات.
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 -8اختبار كولومجروؼ -سمرنوؼ لمعرفة نوع البيانات ىؿ تتبع التوزيع الطبيعي أـ ال
(.) 1-Sample K-S
 -9اختبار  tلمتوسط عينة واحدة  One sample T testلمعرفة الفرؽ بيف متوسط الفقرة
والمتوسط الحيادي.

 -10اختبار  tلمفرؽ بيف متوسط عينتيف مستقمتيف Independent samples T testلمعمجة
الفرضية المتعمقة بمتغيري التخصص والمؤىؿ العممي.

 -11اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ بيف ثبلث عينات فأكثر One way ANOVA
لمعالجة الفرضية المتعلقة بسنوات الخدمة.
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الفصل الرابع

نتائج الدراسة وتفسريها
 اختبار التوزيع الطبيعي
 تحميل فقرات االستبانة
 اختبار فرضيات الدراسة

54

الفصلىالرابع ى
ى

الفصل الرابع
نتائج الدراسة وتفسيرىا

قامت الباحثة في ىذا الفصؿ بعرض تفصيمي لمنتائج التي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ
تطبيؽ أدوات الدراسة ،باإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج مف خبلؿ

اإلجابة عف تساؤالت الدراسة ،وقد تمت اإلجابة عمى سؤاؿ الدراسة األوؿ في اإلطار النظري وىو
ما أساليب الرسول  المستخدمة في تعديل سموك األطفال كما جاءت في السنة النبوية؟

أوال :اختبار التوزيع الطبيعي
اختبار كولمجروف -سمرنوف )(1- Sample K-S
سنعرض اختبار كولمجروؼ -سمرنوؼ لمعرفة ىؿ البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أـ ال وىو اختبار
ضروري في حالة اختبار الفرضيات الف معظـ االختبارات المعممية تشترط أف يكوف توزيع البيانات

طبيعيا .ويوضح الجدوؿ رقـ ( )8نتائج االختبار حيث أف القيمة االحتمالية لكؿ محور اكبر مف

 ) sig .  0 . 05 ( 0.05وىذا يدؿ عمى أف البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخداـ
االختبارات المعممية.
جدول رقم ()8
اختبار التوزيع الطبيعي ()1-Sample Kolmogorov-Smirnov
عدد

محتوى االستبانة

الفقرات

درجة ممارسة المعممات المرحمة االساسية
ألساليب تعديؿ سموؾ االطفاؿ
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21

قيمة Z
0.987

القيمة

االحتمالية
0.654

الفصلىالرابع ى
ى

ثانيا :تحميل فقرات االستبانة:
النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني ومناقشتيا:
ينص السؤال الثاني من أسئمة الدراسة عمى :ما درجة ممارسة معممات المرحمة االساسية
ألساليب تعديل سموك األطفال كما جاءت في السنة النبوية من وجية نظرىن؟
تـ استخداـ اختبار  tلمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ( )10والذي يبيف آراء

أفراد عينة الدراسة في فقرات االستبانة.

وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات محور الدراسة وىي تساوي

) ،)4.24و الوزف النسبي يساوي( )%84.80وىي أكبر مف الوزف النسبي المحايد ( ،)%60وقيمة
 tالمحسوبة تساوي ( )82.75وىي أكبر مف قيمة  tالجدولية والتي تساوي ( ،(1.96والقيمة
االحتمالية تساوي ( )0.000وىي أقؿ مف مستودى الداللة ( )0.05مما يدؿ عمى أف درجة ممارسة

معممات المرحمة االساسية ألساليب تعديؿ سموؾ األطفاؿ جاءت درجة االستجابة ليا بدرجة (عالية

جداً) عند مستوى داللة (

 0 . 05

 ) وىذا النتيجة تتفؽ مع ما توصمت إليو دراسة (ابو دؼ

والديب )2009 ،التي كشفت عف استخداـ المعمميف ألساليب الرسوؿ  في تعديؿ سموؾ طبلبيـ
بنسبة عالية ،وتعزو الباحثة األمر إلى طبيعة المجتمع الفمسطيني المسمـ حيث أنو يعتبر مجتمعاً

محافظاً متمسكاً بقيمو اإلسبلمية التي جاءت في القرآف الكريـ والسنة النبوية المشرفة.

كما يمكف ارجاع ذلؾ إلى دور المعممات في تعديؿ سموؾ الطمبة ،ومحاولتيف انشاء جيؿ

متمسؾ بقيمو وعاداتو وبناء الشخصية اإلسبلمية.

جدول رقم ()9
تحميل فقرات االستبانة
الفقرة

م

المتوسط

الوزن

الحسابي

النسبي

قيمة t

القيمة

االحتمالية

الترتيب

.1

أحث التبلميذ عمى االقتداء بالرسوؿ . 

4.72

94.40

56.54

0.000

2

.2

أرغب التبلميذ في الخمؽ الحسف.

4.77

95.40

67.52

0.000

1

4.52

90.40

42.81

0.000

7

.4

أحرص عمى أف أكوف قدوة حسنة لمتبلميذ.

4.71

94.20

55.75

0.000

3

.5

أمتدح السموؾ االيجابي لدى التبلميذ.

4.56

91.20

46.35

0.000

4

.3

أستخدـ أسموب الموعظة الحسنة في توجيو

التبلميذ.
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م
.6

المتوسط

الفقرة

الوزن

الحسابي

النسبي

أبيف لمتبلميذ أف األخبلؽ الحسنة مف عبلمات

قيمة t

القيمة

االحتمالية

الترتيب

4.41

88.20

34.68

0.000

8

4.23

84.60

29.61

0.000

12

3.92

78.40

15.91

0.000

16

3.68

73.60

10.32

0.000

20

3.61

72.20

10.68

0.000

21

4.20

84.00

24.12

0.000

13

4.53

90.60

41.63

0.000

5

4.15

83.00

26.65

0.000

14

4.35

87.00

34.33

0.000

9

4.24

84.80

29.48

0.000

11

4.08

81.60

21.89

0.000

15

.17

أخاطب المخطئ بصورة مباشرة ولغة واضحة.

3.90

78.00

16.09

0.000

17

.18

أشجع التبلميذ عمى اكتشاؼ أخطائيـ بأنفسيـ.

3.80

76.00

17.51

0.000

19

4.25

85.00

30.33

0.000

10

.20

تغي اًر ايجابياً في
أمتدح التبلميذ إذا الحظت ّ

4.52

90.40

43.83

0.000

6

.21

أقوـ بتبرير انتقادي لمسموؾ الخطأ.

3.85

77.00

16.85

0.000

18

4.24

84.80

52.75

0.000

.7
.8
.9
.10

اإليماف.
أتحيف

لمتبلميذ.

األوقات المناسبة

إلسداء النصيحة

أحث التبلميذ عمى ارتياد المساجد لحفظ القرآف
أوضح الطريقة الصحيحة ألداء الصبلة بأسموب

عممي

أتواصؿ مع األىؿ لحثيـ عمى تعزيز السموكيات

االيجابية لدى ابنائيـ

أظير الرضا باستخداـ اإلشارة عند قياـ أحدىـ

.11

بسموؾ حسف

.12

أشجع التبلميذ عمى القياـ بسموكيات ايجابية.

.13
.14
.15
.16

.19

أحرص عمى متابعة سموؾ التبلميذ بشكؿ

مستمر.

أبادر إلى التصحيح الفوري ألخطاء التبلميذ.
أقدـ السموؾ الصحيح بعد انتقاد السموؾ غير

المرغوب فيو .

أحث التبلميذ عمى التوبة واالستغفار عند القياـ

بسموؾ خطأ.

أشجع التبلميذ عمى االعتذار عف سموكيـ السمبي

في حؽ األخريف
سموكيـ.

الدرجة الكمية لجميع الفقرات

* قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة 0.05ودرجة حرية " "294تساوي 1.96

من خالل الجدول السابق تبين أن أعمى ثالث فقرات ما يمي:
الفقرة "أرغب التالميذ في الخمق الحسن ".قد تبوأت المرتبة األولى بوزف نسبي قدره
( ،)%95.41وىي درجة عالية جداً ،مما يعكس اىتماـ المعممات بدورىف في تعزيز الخمؽ الحسف،
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ويمكف تفسير ذلؾ إلى تقديرىف ألىمية الخمؽ الحسف كجانب أساسي في بناء شخصية الطفؿ وأثره
اإليجابي عمى تقدمو الدراسي ،وألف غرس الخمؽ الحسف في نفسو منذ الصغر يجعمو راسخاً لديو

في الكبر.

أما الفقرة " أحث التالميذ عمى االقتداء بالرسول  "قد جاءت في المرتبة الثانية بوزف
نسبي قدره ( ،(%94.40وىي درجة عالية جداً ،وتعزو الباحثة ذلؾ إلى وعي المعممات ألىمية
وجود القدوة الحسنة في حياة األطفاؿ وما لذلؾ مف أثر عمييـ ،وخير قدوة يتأسى بيا ىي شخصية

الرسوؿ  وحياتو لما تشتمؿ عميو مف مواقؼ كثيرة واقعية تجعميا بعيدة عف األفكار المجردة ،فقد
َانّ َل ُؽم ِِّفّرس ِ ِ
َانّ َي ْر ُجوّال َّؾـ َه َّوا ْلقَ ْو َم ْ
ٌّح َسـَ ٌةّ مَدنّك َ
ّأ ِخ َر َّو َذك ََرّال َّؾـ َّهّ
ولّال َّؾـهّ ُأ ْس َوة َ
قاؿ ا﵀ تعالى عنو [ َّّل َؼدْ ّك َ ْ َ ُ
كَثِ ًريا] ﴿األحزاب﴾ 12 :؛ فيو يشكؿ نموذجاً يجسد الديف اإلسبلمي في كؿ موقؼ أو أسموب اتبعو
في تنشئة جيؿ استطاع نشر رسالة اإلسبلـ وحقؽ الغاية التي يصبو إلييا اإلنساف مف خمقو.
بينما الفقرة " أحرص عمى ان أكون قدوة حسنة لمتالميذ" قد حصمت عمى المرتبة الثالثة
بوزف نسبي( ،)%83.11وىي درجة عالية جداً ،ويرجع ذلؾ ألثرىا عمى الطفؿ ،فيو يحتاج لقدوة

حسنة تقوي ىمتو وتعمي مف قدراتو ،لتدفعو ليحقؽ ما يصبو إليو مف طموحات وأماؿ لذلؾ نجده
يتخذ معممو قدوة فيو يسمع منو ويقمده في كؿ ما يصدر عنو مف سموكيات وتصرفات.
أما أدنى ثالث فقرات فكانت ما يمي:
الفقرة "أتواصل مع األىل لحثيم عمى تعزيز السموكيات االيجابية لدى ابنائيم " فقد

حازت عمى المرتبة األخيرة بوزف نسبي ( (%72.20وىي درجة عالية ،وتعزو الباحثة تواصؿ
المعممة مع األىؿ إلى أىمية السموؾ اإليجابي وأثره في تشكيؿ شخصية الطالب وأىمية تعزيزه

لتتكوف شخصية سوية ذات أخبلؽ نبيمة ،وأما حصوليا عمى المرتبة االخيرة في االستبانة فيرجع

إلى انشغاؿ المعممات بالمنيج والمحتوى التعميمي لممواد المختمفة فجعؿ جؿ تواصميـ مع األىالي

ينصب عمى مناقشة القضايا التعميمية والمناىج ،ويرجع أيضاً إلى عدـ تواصؿ األىالي مع المدرسة
والمعممات إما النشغاليـ أو عدـ تقدير األىالي ألىمية لدور المدرسة وجدوى التواصؿ مع

المعممات والمدرسة لتعزيز الممارسات السموكية اإليجابية ألبنائيـ وأثرىا عمى تحسف مستواىـ
الدراسي .
بينما الفقرة "أوضح الطريقة الصحيحة ألداء الصالة بأسموب عممي " .فقد جاءت في

المرتبة قبؿ األخيرة بوزف نسبي ( (%73.60وىي درجة عالية ،وترجع الباحثة ذلؾ إلى أىمية تعميـ
الصبلة وتعويد الطمبة عمى أدائيا بطريقة صحيحة ألنيا أوؿ ما يحاسب عميو العبد ،وىي عمود
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الديف ،ولكف يرجع حصوليا عمى المرتبة قبؿ األخيرة إلى أف تعميـ الطريقة الصحيحة لمصبلة ال
يتسنى لكثير مف المعممات القياـ بو بسبب نوع المادة التي يدرسنيا ،فمعممات التربية اإلسبلمية

والمرحمة األساسية ىف مف يقع عمييف التدريب العممي لمصبلة ،أما معممات المباحث األخرى
فيجدف صعوبة في ذلؾ الفتقار المناىج وعدـ ربطيا بالعبادات وخاصة الصبلة.

أما تدني الفقرة "أشجع التالميذ عمى اكتشاف أخطائيم بأنفسيم" والتي حازت عمى وزف
نسبي ( )%76.00وىي أيضا درجة عالية ،فتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف المعممة تعمـ الطمبة وتعودىـ
عمى اكتشاؼ الخطأ بالتدريب المستمر واألسموب المنوع حتى يستطيع الطالب التعامؿ مع ما

يواجيو مف مواقؼ والتمييز بيف الصحيح منيا والخطأ ،ويرجع تدنييا إلى صغر سف التبلميذ في

المرحمة األساسية الدنيا؛ فيـ ال يستطيعوف تمييز السموؾ الصحيح مف السموؾ الخطأ ،ويحتاج مف
المعمـ إلى تدريب طمبتو عمى التقويـ الذاتي لتصبح العممية نشاطاً تربوياً وتعميمياً وأخبلقياً.

النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث
ينص السؤاؿ الثالث عمى أنو :ىل تختمف درجة ممارسة معممات المرحمة األساسية

ألساليب تعديل سموك األطفال كما جاءت في السنة النبوية تعزى لمتغيرات الدراسة (التخصص،

المؤىل العممي ،سنوات الخدمة)؟
ولإلجابة عن ىذا السؤال تحققت الباحثة من ثالث فرضيات وىي كما يمي:
 الفرض األول من فروض الدراسة الذي ينص عمى:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دال لة )

 0 . 05

 ( بين متوسطات

تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة معممات المرحمة األساسية ألساليب تعديل سموك
األطفال كما جاءت في السنة النبوية تعزى لمتغير التخصص .
الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار ""T. test

الختبار الفروؽ بيف متوسطات

تقديرات إجابات أفراد العينة حوؿ درجة ممارسة معممات المرحمة األساسية ألساليب تعديؿ سموؾ

األطفاؿ كما جاءت في السنة النبوية تعزى لمتغير التخصص والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ()10
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جدول رقم ()10

نتائج اختبار  tلمفروق بين متوسطات تقديرات إجابات أفراد العينة حول درجة ممارسة معممات
المرحمة األساسية ألساليب تعديل سموك األطفال كما جاءت في السنة النبوية تعزى لمتغير
التخصص

الفرضية

درجة

ممارسة

معممات

التخصص

المرحمة

األساسية ألساليب تعديل سموك

األطفال

العدد

عموـ

203

إنسانية

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.28

0.377

قيمة t

2.781

عموـ

92

تطبيقية

4.14

القيمة

االحتمالية

0.006

0.445

* قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة 0.05ودرجة حرية " "293تساوي 1.96

ويتبيف مف الجدوؿ أف القيمة االحتمالية لجميع فقرات االستبانة تساوي ( )0.006وىي أقؿ
مف ( )0.05وقيمة  tالمحسوبة تساوي ( )2.781وىي أكبر مف قيمة  tالجدولية والتي تساوي ()1.96

مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05في متوسطات تقديرات أفراد
العينة حوؿ درجة ممارسة معممات المرحمة األساسية ألساليب تعديؿ سموؾ األطفاؿ تعزى لمتغير

التخصص ومف خبلؿ المتوسطات فتبيف أف الفروؽ لصالح معممات العموـ االنسانية
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف العموـ اإلنسانية تركز عمى الجانب التربوي واألخبلقي بالدرجة

األولى مما يشكؿ لدييف ثقافة ومعرفة بطبيعة الطفؿ وحاجاتو الماسة وجوانب شخصيتو المختمفة

وطرؽ التعامؿ معو وتعزيز السموكيات الحسنة والترغيب باألخبلؽ الحميدة ،بعكس العموـ التطبيقية
التي ال تيتـ بتمؾ الجوانب إال بدرجة قميمة .
 الفرض الثاني من فروض الدراسة الذي ينص عمى:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 0 . 05

 ( بين متوسطات

تقديرات أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة معممات المرحمة األساسية ألساليب تعديل سموك
األطفال كما جاءت في السنة النبوية تعزى لمتغير المؤىل العممي .
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الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار ""T. test

الختبار الفروؽ بيف متوسطات

تقديرات إجابات أفراد العينة حوؿ درجة ممارسة معممات المرحمة األساسية ألساليب تعديؿ سموؾ

األطفاؿ كما جاءت في السنة النبوية تعزى لمتغير المؤىؿ العممي والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ()11
جدول رقم ()11

نتائج اختبار  tلمفروق بين متوسطات تقديرات إجابات أفراد العينة حول درجة ممارسة معممات
المرحمة األساسية ألساليب تعديل سموك األطفال كما جاءت في السنة النبوية تعزى لمتغير
المؤىل العممي
المؤىل

الفرضية

درجة

ممارسة

معممات

األساسية ألساليب تعديل

األطفال

العدد

العممي

المرحمة

دبموـ

53

سموك بكالوريوس

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.39

0.354

قيمة t

3.089
242

فأعمى

4.20

القيمة

االحتمالية

0.002

0.407

* قيمة  tالجدولية عند مستوى داللة 0.05ودرجة حرية " "293تساوي 1.96

ويتبيف مف الجدوؿ أف القيمة االحتمالية لجميع فقرات االستبانة تساوي ( )0.002وىي أقؿ

مف ( )0.05وقيمة  tالمحسوبة تساوي ( )3.089وىي أكبر مف قيمة  tالجدولية والتي تساوي ()1.96
مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05في متوسطات تقديرات أفراد
العينة حوؿ درجة ممارسة معممات المرحمة األساسية ألساليب تعديؿ سموؾ األطفاؿ تعزى لمتغير

المؤىؿ العممي ومف خبلؿ المتوسطات تبيف أف الفروؽ لصالح المعممات الحاصبلت عمى مؤىبلت
الشيادة لمتوسطة الدبموـ

وتعزو الباحثة ذلك إلى أف المعممات الحاصبلت عمى الدبموـ كاف التركيز أثناء الدراسة لدييف عمى
المواد التربوية والنفسية وبياف كيفية التعامؿ مع األطفاؿ وتعديؿ سموكياتيـ أكثر مف المعممات

الحاصبلت عمى البكالوريوس حيث التركيز يكوف عمى التخصص بدرجة أكبر.
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 الفرض الثالث من فروض الدراسة الذي ينص عمى:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 0 . 05

 ( في متوسطات

تقديرات إجابات أفراد العينة حول درجة ممارسة معممات المرحمة األساسية ألساليب تعديل سموك
األطفال كما جاءت في السنة النبوية تعزى لمتغير سنوات الخدمة.

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي الختبار الفروؽ

في آراء عينة الدراسة في متوسطات تقديرات إجابات أفراد العينة حوؿ درجة ممارسة معممات

المرحمة األساسية ألساليب تعديؿ سموؾ األطفاؿ كما جاءت في السنة النبوية تعزى لمتغير سنوات

الخدمة ،والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ()12

جدول رقم ()12

نتائج تحميل التباين األحادي ) (One Way ANOVAفي متوسطات تقديرات إجابات أفراد

العينة حول درجة ممارسة معممات المرحمة األساسية ألساليب تعديل سموك األطفال كما جاءت
في السنة النبوية تعزى لمتغير سنوات الخدمة
الفرضية

درجة

ممارسة

معممات

مصدر التباين

المرحمة

األساسية ألساليب تعديل سموك األطفال

بين المجموعات

مجموع

درجة

المربعات

متوسط

الحرية المربعات

3.136

2

داخل المجموعات 44.938

292

المجموع 48.075

294

قيمة

القيمة

" " Fاالحتمالية

1.568
0.000 10.190 0.154

* قيمة  Fالجدولية عند درجة حرية " "522 ،2ومستوى داللة  0.05تساوي 3.04

ويتبيف مف الجدوؿ أف القيمة االحتمالية لجميع فقرات االستبانة تساوي ( )0.00وىي أقؿ مف

( )0.05وقيمة  fالمحسوبة تساوي ( )10.190وىي أكبر مف قيمة  fالجدولية والتي تساوي ()3.04
مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

  0 . 05

في متوسطات تقديرات

إجابات أفراد العينة حوؿ درجة ممارسة معممات المرحمة األساسية ألساليب تعديل سموك األطفال كما

جاءت في السنة النبوية تعزى لمتغير سنوات الخدمة ،ومف خبلؿ نتائج اختبار شفيو الموجودة في
الجدوؿ رقـ ( )13تبيف أف الفروؽ لصالح المعممات المواتي سنوات خدمتيـ أكثر مف  10سنوات ثـ
تمييا لمذيف خدمتيـ تتراوح مف  5إلى  10سنوات .

62

الفصلىالرابع ى
ى

وترجع الباحثة ذلك إلى أنو مف الطبيعي أف تكتسب المعممات الخبرة الكافية والقدرة عمى التعامؿ مع
سموكيات األطفاؿ وتعديؿ السموؾ الخطأ بعدة وسائؿ وأساليب متنوعة ومتعددة بعد عدد طويؿ مف
سنوات التدريس.
جدول رقم ()13
يوضح نتائج الفروق باستخدام شفيو
الفرضية

المتوسط ()i

درجة ممارسة معممات المرحمة

أقؿ مف  5سنوات

األطفال

مف  5إلى أقؿ مف

األساسية ألساليب تعديل سموك

المتوسط ()j
مف  5إلى أقؿ مف 10

 10سنوات

الفرق

القيمة

االحتمالية

-0.136

0.045

أكثر مف  10سنوات

-0.250

0.000

أكثر مف  10سنوات

-0.114

0.152

سنوات

النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع:
ينص السؤاؿ الرابع عمى  :ما السبل المقترحة لالستفادة من أساليب الرسول  الواردة
في السنة النبوية لتطوير ممارسة معممات المرحمة األساسية ألساليب تعديل سموك األطفال؟
لقد استخدمت الباحثة المنيج البنائي وىو  :وىو المنيج المتبع في إنشاء وتطوير برنامج أو
ىيكؿ معرفي جديد ،لـ يكف معروفاً مف قبؿ بالكيفية نفسيا(األغا ،االستاذ)83 : 1999 ،
واستخدمتو الباحثة القتراح عدة سبؿ لتطوير ممارسة المعممات ألساليب تعديؿ سموؾ األطفاؿ،

ومف أىـ خطوات ىذا المنياج:
 .1االطبلع عمى األدبيات السابقة.
 .2تحديد الفقرات المتدنية.
 .3صياغة المقترح في شكؿ محاور يندرج تحت كؿ محور نقاط عديدة.
 .4عرضيا عمى المجموعة البؤرية المكونة مف مجموعة مف المدراء والمشرفيف.
 .5الخروج بالتغذية الراجعة مف خبلؿ ممحوظاتيـ.
 .6صياغتيا بصورتيا النيائية ثـ عرضيا عمى المشرؼ.
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ومف أىـ تمؾ السبؿ ما يمي:
أوالً /إثراء معمومات المعممات حول أساليب الرسول  في تعديل السموك وذلك من خالل:
 .1االطبلع عمى شروحات السنة النبوية حوؿ أساليب الرسوؿ  في تعديؿ السموؾ.
 .2قراءة كتب حوؿ أساليب تعديؿ السموؾ.
 .3متابعة المواقع االلكترونية التي تعنى بتعديؿ السموؾ.
 .4تزويد المكتبة المدرسية بالعديد مف الكتب الخاصة بتعديؿ السموؾ وتوجيو المعممات إلى
استعارتيا واالستفادة منيا.

ثانياً /تطوير أداء المعممات في استخدام أساليب تعديل السموك وذلك من خالل:
 .1عقد ورشات عمؿ ودورات تدريبية لممعممات تتعمؽ بموضوع تعديؿ السموؾ وبياف أىـ
األساليب المتبعة في تعديؿ السموؾ.

 .2عقد لقاءات دورية لممعممات في المدارس والمناطؽ المختمفة لتبادؿ الخبرات حوؿ طرؽ
التعامؿ مع سموكيات الطمبة المختمفة.

 .3استضافة خبراء ومختصيف في االرشاد وعمـ النفس لمناقشة القضايا المتعمقة بسموكيات
األطفاؿ ،وسبؿ التعامؿ معيا.
 .4تفعيؿ دور االرشاد المدرسي بيف المعممات والمرشدات في المدارس لتبصير المعممات
ومساعدتيف في ايجاد أفضؿ األساليب والطرؽ لعبلج السموكيات السمبية لطمبتيف.
 .5اصدار نشرات دورية مف قبؿ المدرسة والمشرفيف والمرشديف وارساليا لممعممات االستفادة
منيا حوؿ موضوع تعديؿ السموؾ.
 .6تفعيؿ دور اإلذاعة المدرسية واثراءىا بموضوعات ىادفة حوؿ طرؽ التعامؿ مع المواقؼ
المختمفة لمطمبة.

 .7القياـ بأبحاث اجرائية مف قبؿ المعممات حوؿ تقويـ سموكيات الطمبة .
 .8استخداـ بطاقة التقويـ الذاتي لؤلداء لتقييـ أداء المعممات.
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 .9تبادؿ الزيارات بيف المعممات داخؿ المدرسة الواحدة والمدارس األخرى لبلستفادة مف أساليب
تعديؿ السموؾ التي يستخدمنيا.
 .10تكثيؼ زيارة المشرفيف التربوييف لمتابعة طرؽ تعديؿ السموؾ التي تتبعيا المعممات بيف
طمبتيا واالستفادة مف توجيياتيـ.
ثالثاً/استخدام المعممات أساليب وتكتيكات ابداعية في تعزيز الممارسات المتعمقة بتعديل السموك

وذلك من خالل:

 .1استخداـ التكنولوجيا الحديثة مثؿ االنترنت والفيس بوؾ وتويتر لتعزيز ىذه الممارسات.
 .2استخداـ أساليب تربوية مثؿ الحوار والتربية بالحب والتربية بالمعب واالقناع والقصة وضرب
المثؿ.

 .3اعداد سجؿ خاص بالطمبة وتسجيؿ السموكيات االيجابية والسمبية لدييـ .
 .4عقد لجاف مدرسية مكونة مف الطمبة والمعممات تيدؼ لتعديؿ سموؾ الطمبة مثؿ لجنة
األخبلؽ الحميدة ولجنة اآلداب اإلسبلمية.
 .5مشاركة المعممات لمطمبة في تفعيؿ المناسبات االجتماعية والدينية لغرس السموكيات
االيجابية مثؿ المشاركة في تقديـ واجب العزاء وعيادة المرضى في المشافي واالحتفاؿ

باألعياد الدينية.

 .6مشاركة المعممات في األنشطة المدرسية المختمفة الداعمة لمسموكيات االيجابية والمنفرة مف
السموكيات السمبية مثؿ المسرحيات المدرسية واألناشيد اليادفة وغيرىا والرسومات المعبرة.

 .7تفعيؿ دور المصميات المدرسية لتعويد الطمبة عمى أداء العبادات وخاصة الصبلة بطريقة
صحيحة وفي وقتيا .
 .8عمؿ الئحة بالسموكيات الصحيحة وغير الصحيحة واالتفاؽ عمييا بمشاركة كؿ مف الطمبة
والمعممات واالتفاؽ عمى االلتزاـ بما جاء فييا.
 .9إعطاء جائزة لممعممة المثالية في حسف تعامميا مع الطمبة وزميبلتيا المعممات واإلدارة
المدرسية.
 .10تمثؿ المعممة القدوة في كؿ تصرفاتيا داخؿ وخارج الصؼ ،وأال يخالؼ قوليا فعميا أبداً.
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 .11تفعيؿ دور الطمبة في مجاؿ تعديؿ السموؾ وذلؾ مف خبلؿ:
 تبصير الطمبة بالسموكيات االيجابية والسمبية مف البداية ،والترغيب في فعؿ االيجابيمنيا بالتعزيز المستمر.

 ترغيب الطمبة لبلشتراؾ في المجاف التي تحث عمى فعؿ السموكيات االيجابية مثؿلجنة األخبلؽ الحميدة ولجنة اآلداب اإلسبلمية.

 اعطاء الطمبة فرصة إلبداء رأييـ في بعض التصرفات التي يقوموف بيا وغيرىـ مفالطمبة.

 استخداـ المعممات ألساليب العصؼ الذىني لبعض المشكبلت السموكية واقتراحالحموؿ المختمفة مف قبؿ الطمبة لتمؾ المشكبلت.
 تكميؼ الطمبة بكتابة الفتات تحث عمى ممارسة السموكيات اإليجابية وتعميقيا عمىجدراف المدرسة.
 تفعيؿ النشاطات المدرسية المختمفة وتعزيز مشاركة الطمبة فييا مثؿ اإلذاعة المدرسيةوالنشاطات الكشفية و الرياضية.

 تشجيع الطمبة عمى االشتراؾ في عمؿ مسرحيات وتمثيميات وأناشيد ىادفة تحث عمىالسموكيات الحسنة.

 تخصيص جائزة شيرية ألفضؿ طالب أو طالبة يتحمى باألخبلؽ الفاضمة الحميدةعمى مستوى الصؼ الدراسي والمدرسة.

رابعاً /تفعيل دور المؤسسات االجتماعية لمساندة دور المعممة في مجال تعديل السموك وأىميا:
 -1األسرة:
تأتي االسرة في المرتبة األولى التي تعتني بالطفؿ وتربيتو وتكسبو السموؾ الصحيح ،وىي التي
تساىـ بفاعمية في دعـ دور المدرسة والمعمـ في تعزيز السموؾ وتعديمو ،وذلؾ مف خبلؿ الوسائؿ

األتية:

 التواصؿ بيف المعممات واألىؿ إلطبلعيـ عمى سموؾ أبنائيـ داخؿ المدرسة االيجابيةمنيا والسمبية.
 تفعيؿ مجالس أولياء األمور في المدرسة لتكوف حمقة الوصؿ بيف المدرسة واألىؿوتوضيح اليات التعامؿ مع السموكات المختمفة لمطمبة .
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 استخداـ التقنيات الحديثة لمتواصؿ مع األىؿ واألسرة مف خبلؿ االنترنت واليواتؼالنقالة لتزويدىـ بأىـ التطورات في سموكيات أبنائيـ.
 دعوة أولياء األمور لحضور لقاءات وندوات خاصة لطرؽ التعامؿ مع السموكياتالمختمفة لؤلبناء.

 تزويد أولياء األمور بنشرات توعوية إلرشادىـ ألفضؿ الطرؽ واألساليب في تعديؿسموؾ ابنائيـ.

 التأكيد عمى مبدأ القدوة في حياة الطمبة وخاصة الوالديف لغرس السموكيات الحسنةلدييـ.

 -2المسجد:
يعد المسجد مف أوؿ األماكف التي تربي الطفؿ وتغرس فيو العادات والسموكيات الحسنة ويأتي دوره

مكمبلً لدور األسرة والمدرسة في ذلؾ مف خبلؿ:

 حث المعمـ لمطمبة عمى ضرورة الصبلة في المسجد وأدائيا في وقتيا. تشجيع المعمـ لمطمبة عمى االلتحاؽ بحمقات حفظ القرآف وتعمـ أحكاـ التبلوة. تعزيز التعاوف بيف المسجد والمدرسة مف خبلؿ جمب الدعاة والخطباء إلعطاء ندواتومحاضرات في مجاؿ تعديؿ السموؾ مف خبلؿ القراف والسنة النبوية الشريفة.

 التواصؿ مع الدعاة والخطباء في المساجد لمتركيز في خطبيـ عمى معالجة السموكاتالمنحرفة ،مف خبلؿ بياف أسبابيا وأضرارىا واقتراح سبؿ عبلجيا.

 -3اإلعالم اإلسالمي:
مف المعروؼ أف وسائؿ اإلعبلـ ليا دور تربوي كبير يتعاظـ يوماً بعد يوـ ،وأصبحت وسائؿ
اإلعبلـ منتشرة في كؿ مكاف ،ويستخدميا الكبير والصغير عمى السواء ،والفقير والغني ،لذلؾ يمكف

لممدرسة والمعممات أف تمعب دور في توجيو وتعديؿ سموؾ األطفاؿ مف خبلؿ:
 توعية الطمبة إلى متابعة البرامج اليادفة. -تنبيو الطمبة إلى سمبيات بعض البرامج والقنوات.

 تشجيع الطمبة عمى تخصيص أوقات معينة لمتابعة البرامج اليادفة والمفيدة.67

الفصلىالرابع ى
ى

 عمؿ محاضرات وندوات في المدرسة تبيف وتوضح كيفية االستفادة مف وسائؿ اإلعبلـواستغبلليا االستغبلؿ الصحيح.
 انتاج برامج ورسوـ كرتونية تعمؿ عمى تعديؿ سموكيات األطفاؿ. -بث برامج تعميمية ىادفة حاصة باألطفاؿ .

توصيات الدراسة:
في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يمي:
 .1تفعيؿ التواصؿ بيف الجامعة ومديريات التربية والتعميـ المختمفة لتطبيؽ نتائج الدراسة
الحالية عممياً عمى المدارس بالتعاوف بيف المشرفيف التربوييف مف جية والمدراء والمعمميف
مف جية أخرى لممساىمة في تجويد وتعديؿ سموكيـ.

 .2تشجيع الطمبة عمى حفظ أحاديث نبوية ومواقؼ مف السيرة النبوية والتأسي بيا في حياتيـ
 .3توجيو الطمبة لبلقتداء بالسمؼ الصالح مف خبلؿ حثيـ عمى دراسة سيرىـ ،وبياف فضائميـ،
وشرحيا ليـ.

 .4تكثيؼ البرامج اإلذاعية والتمفزيونية والمواقع اإللكترونية ببرامج تعمؿ عمى تعديؿ سموكات
األطفاؿ.

 .5إثراء المناىج الفمسطينية الخاصة بالمرحمة األساسية بمواقؼ مف السيرة النبوية تعالج
السموكات السمبية لدييـ.

مقترحات الدراسة:
في ضوء نتائج الدراسة وتوصياتيا تقترح الباحثة إجراء الدراسات التالية:
 .1دور مديري مدارس المرحمة األساسية في تعزيز السموؾ اإليجابي لدى الطمبة مف وجية
نظر معممييـ.

 .2مدى ممارسة معممي المرحمة األساسية ألساليب تعديؿ سموؾ األطفاؿ كما جاءت في
السنة النبوية وسبؿ تطويرىا.
 .3أخطاء األسرة الشائعة في معالجة سموكيات األبناء مف وجية نظر اآلباء وسبؿ الحد منيا
في ضوء التربية اإلسبلمية.
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القرآن الكريم  :تنزيل العزيز الرحيم

المصادر والمراجع

 .1ابف السني ،أحمد بف محمد الدنيوري (ب .ت) :عمل اليوم والميمة ،دار القبمة لمثقافة
اإلسبلمية ،جدة.
 .2ابف العثيميف ،محمد بف صالح(  :)2005شرح رياض الصالحين ،دار الوطف لمنشر،
الرياض.
 .3ابف العثيميف ،محمد بف صالح( ب .ت) :األربعون النووية بتعميقات الشيخ ابن
العثيمين.
 .4ابف حنبؿ ،أحمد(  :)2001مسند أحمد ،تحقيؽ :شعيب األرنؤوط وأخروف ،مؤسسة
الرسالة ،بيروت .
 .5ابف رجب ،زيف الديف( :)1996فتح الباري في صحيح البخاري ،تحقيؽ  :مكتب تحقيؽ
دار الحرميف ،مكتبة الغرباء األثرية ،المدينة المنورة.
 .6ابف منظور ،جماؿ الديف محمد بف مكرـ ( :)1991لسان العرب ،دار صادر ،بيروت.
 .7ابف منظور ،جماؿ الديف محمد بي مكرـ( ب .ت) :لسان العرب ،دار الكتب العممية،
بيروت.
 .8أبو الحسف ،عمي بف محمد(  :)2002مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،دار الفكر،
بيروت.
 .9أبو العنيف ،خميؿ ( :)1985فمسفة التربية االسالمية ،دار الفكر العربي ،القاىرة.
 .10أبو العنيف ،عمي خميؿ( :)1988منيجية البحث في التربية اإلسبلمية ،مجمة رسالة الخميج
العربي ،العدد(.)24
 .11أبو داود ،سميماف بف األشعب السجستاني(ب .ت) :سنن أبو داوود ،دار الكتاب العربي،
بيروت.
 .12أبو دؼ ،محمود ( :)2004مقدمة في التربية االسالمية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
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 .13أبو دؼ ،محمود ( :)2006منيج الرسوؿ  في تقويـ السموؾ وكيفية االستفادة منو في
تعميمنا المعاصر ،مؤتمر تطوير كميات التربية بالوطن العربي في ضوء المستجدات

المحمية والعالمية ،كمية التربية ،الزقازيؽ.
 .14أبو دؼ ،محمود ،الديب ،ماجد(".)2009مدى ممارسة معممي المرحمة الثانوية ألساليب

تعديؿ السموؾ كما جاءت في السنة النبوية مف وجية نظر المديريف والمشرفيف التربوييف"،
مجمة الجامعة االسالمية ،المجمد السابع عشر ،العدد( ،)1ص .486-453

 .15أبو رموز ،سيما( ب .ت) :تربية الطفل في اإلسالم ،مكتبة أطفاؿ الخميج االلكترونية.
 .16أبو غدة ،عبد الفتاح ( :)1996الرسول المعمم ،مكتبة المطبوعات اإلسبلمية ،حمب.
 .17األغا ،احساف واألستاذ ،محمود ( :)2003تصميم البحث التربوي ،غزة.
 .18األغا ،احساف(  :)1986أساليب التعميم والتعمم ،غزة.
 .19األغا ،احساف ،االستاذ ،محمود( . )1999تصميم البحث التربوي :النظرية والتطبيؽ،
غزة.
 .20البخاري ،محمد بف إسماعيؿ (: )1987الجامع الصحيح ،دار الشعب ،بيروت.
 .21البخاري ،محمد بف أسماعيؿ ( :)1997صحيح االدب المفرد ،تحقيؽ :محمد ناصر الديف
األلباني ،دار الصديؽ لمنشر والتوزيع.
 .22بركات ،زياد(".)2008فعالية أسموب لعبة السموؾ الجيد في خفض السموؾ الصفي السمبي

لدى تبلميذ الصؼ الثالث األساسي" ،مجمة العموم النفسية والتربوية ،جامعة البحريف،

المجمد التاسع ،العدد (.107 -83 ،)4
 .23البزار ،أبو بكر أحمد( .)2009مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار ،مكتبة العموـ
والحكـ ،المدينة المنورة.
 .24البزـ ،ماىر(".)2010دور االنشطة البلصفية في تنمية قيـ طمبة المرحمة االساسية مف
وجية نظر معممييـ بمحافظات غزة" ،رسالة ماجستير ،جامعة االزىر ،فمسطيف.

 .25البييقي ،أبو بكر( :)1988اآلداب ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بيروت.
 .26البييقي ،أبو بكر( :)2002شعب اإليمان ،مكتبة الرشد لمنشر والتوزيع ،الرياض.
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الترمذي ،أبو عيسى(  :)1998سنن الترمذي ،دار الغرب اإلسبلمي ،بيروت.

 .28الترمذي ،محمد بف عيسى(ب.ت) :الجامع الصحيح ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت.
 .29التعميـ االبتدائي( ،)2006جامعة القدس المفتوحة ،عماف ،االردف.
 .30الجارحي ،محمد رأفت(".)2007تنمية يعض القيـ التربوية لتبلميذ الحمقة االولى مف التعميـ
األساسي في مصر في ضوء خبرة الياباف" ،رسالة دكتوراة ،جامعة الزقازيؽ ،مصر.
 .31الجمالي ،محمد فاضؿ( :)1966تربية اإلنسان الجديد ،الشركة التونسية لمتوزيع ،تونس.
 .32الجيني ،حناف عطية( :)2001الدور التربوي لموالدين في تنشئة الفتاة المسممة في
مرحمة الطفولة ،الرياض.
 .33الحسني ،محمد بف إسماعيؿ(  :)2011التنوير شرح الجامع الصغير ،تحقيؽ :محمد
اسحاؽ إبراىيـ ،مكتبة دار السبلـ ،الرياض.
 .34حسيف  .محمد أحمد (: )1983منياج اإلسبلـ في تربية األبناء ،مجمة ىدى اإلسالم ،عدد
(.26-22 ،)6
 .35حمس ،داوود(  :)2011فمسفة التعميم األساسي( مفيومو -أىدافو -اتجاىاتو) ،الجامعة
اإلسبلمية ،غزة.
 .36الخالدي ،ميا راشد( :)2014التقويم الذاتي واالنطالق نحو النجاح ،موقع السكينة.
 .37خضر ،عصاـ( :)2014مقاؿ بعنواف "القدوة وأثرىا في المربين" ،موقع صيد الفوائد.
 .38الخطيب ،إبراىيـ وعيد ،زىدي(  :)2002تربية الطفل في اإلسالم ،الدار العممية الدولية
لمنشر والتوزيع ،عماف.
 .39الخطيب ،أمؿ إبراىيـ(  :)2010الوجيز في تربية الطفل في اإلسالم ،دار زىراف لمنشر
والتوزيع ،األردف.
 .40الخطيب ،جماؿ( :)2010تعديل السموك اإلنساني ،دار الفكر ،القاىرة.
 .41ديردف ،ر .ؼ( :)1980فمسفة التعميم االبتدائي ،عالـ الكتب ،القاىرة.
 .42الرازي ،محمد بف أبو بكر( :)1999مختار الصحاح ،المكتبة العصرية ،بيروت.
72

المصادرىوالمراجع ى
ى

 .43ربيع ،ىادي ،الدليمي ،طارؽ( .)2009معمم القرن الواحد والعشرين ،مكتبة المجتمع
العربي ،عماف.
 .44الزعبي ،محمد مصمح( :)2008المنيج النبوي في التربية والتعميـ وأثره عمى المجتمع
اإلسبلمي ،المجمة األردنية في الدراسات اإلسالمية ،عدد(.156 -133 ،)4

 .45الزنتاني ،عبد الحميد الصيد( :)1993أسس التربية اإلسالمية في السنة النبوية ،الدار
العربية لمكتاب ،ليبيا.
 .46سالـ ،رائدة (: )2008التعميم االبتدائي ،مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع ،األردف.
 .47السباعي ،مريـ( :)2007تربية المسمـ في الكتاب والسنة ،مجمة كمية دار العموم جامعة
القاىرة ،عدد(.480-319 ،)42
 .48السباعي ،مصطفى( :)1978السنة ومكانتيا في التشريع االسالمي ،المكتب اإلسبلمي،
دمشؽ.
 .49السباعي ،مصطفى(:)2000السنة ومكانتيا في التشريع اإلسالمي ،دار الوراؽ ،المكتب
اإلسبلمي.
 .50السفيري ،شمس الديف( ب .ت) :شرح صحيح البخاري.
.51

سبلمة ،سالـ ( :)2001أساليب النبي  في تصحيح الخطأ عند الصحابة رضواف ا﵀

عمييـ" ،جمعية البحوث والدراسات التربوية الفمسطينية ،عدد( ،)6فمسطيف.

 .52السممي ،فيد(".)2010إسياـ المدرسة في وقاية تمميذ المرحمة االبتدائية مف السموؾ
العدواني مف منظور التربية اإلسبلمية" ،رسالة ماجستير ،جامعة أـ القرى ،السعودية.
 .53سويد ،محمد نور(  :)2000منيج التربية النبوية لمطفل ،دار طيبة ،مكة المكرمة.
 .54السيقمي ،يحيى محمد(" :)2010الدور التربوي لممدارس اإلسبلمية في مواجية أنماط
السموؾ الثقافي المخالؼ لممعايير اإلسبلمية" ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
 .55الشريفيف ،عماد( ".)2002تعديؿ السموؾ اإلنساني في التربية اإلسبلمية" ،رسالة
ماجستير ،جامعة اليرموؾ ،األردف.
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 .56شقرة ،محمد إبراىيـ( )1978منيج تربية األبناء ( ،)3مجمة التوعية اإلسالمية ،عدد (،)4
.49-45
 .57شمبي ،أحمد(: )1999أساليب الرسوؿ في تربية الفرد المسمـ واصبلحو ،مجمة الرأي،
عدد(.65-64 ،)23
 .58الشيري ،أحمد بف عوض(".)2011دور التربية بالمعب في تنمية القيـ الخمقية لطبلب

المرحمة االبتدائية ،تصور مقترح في ضوء التربية االسبلمية" ،رسالة ماجستير ،جامعة أـ

القرى ،السعودية.
 .59الشيموب ،فؤاد(  :)1996المعمم األول( قدوة لكل معمم ومعممة) ،دار القاسـ ،الرياض.
 .60الصاوي ،محمد والرشيد ،حمد( :)1999التعميم االبتدائي (الواقع والمأمول) ،مكتبة
الفبلح ،الكويت.
 .61الصعيدي ،فواز بف مبيرؾ(".)2009األساليب التربوية النبوية المتبعة في التوجيو وتعديؿ

السموؾ وكيفية تفعيميا مع طبلب المرحمة الثانوية بنيف" رسالة ماجستير ،جامعة أـ القرى،

السعودية.
 .62الضميمي ،أحمد عبد الفتاح( : )2005منيج التربية التعميمية في ضوء الكتاب والسنة،
مجمة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ،عدد(.489-454 ،)133

 .63الطبراني ،سميماف بف أحمد( :)1994المعجم األوسط ،دار الحرميف ،القاىرة.
 .64عبد العاؿ ،حمودة(".)2013المعاممة المدرسية وعبلقتيا ببعض أنماط السموؾ لدى طمبة
المرحمة االساسية العميا في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسبلمية ،غزة.

 .65عبود ،عبد الغني وابراىيـ ،رضا وصالح ،ميرفت ومحمد ،سميماف و رمضاف،
عيد( :)1994التعميم في المرحمة األولى واتجاىات تطويره ،مكتبة النيضة المصرية،

القاىرة.
 .66عبيدات ،ذوقاف وعدس ،عبد الرحمف واخروف ( :)2001البحث العممي مفيومو وأدواتو
وأساليبو ،عماف ،دار الفكر لمنشر والطباعة والتوزيع.
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 .67العساؼ ،صالح ( :)1995المدخل إلى البحث في العموم السموكية ،مكتبة العبيكاف لمنشر
والتوزيع ،الرياض ،السعودية.
 .68العسقبلني ،أحمد بف حجر(  :)1960فتح الباري شرح صيح البخاري ،دار المعرفة،
بيروت.
 .69عمواف ،ناصح(  :)1992تربية األوالد في اإلسالم ،دار السبلـ لمنشر والتوزيع ،الرياض.
 .70العموي ،محمد بف صالح(".)2009خطاب النبي  لمطفؿ المسمـ وتطبيقاتو التربوية"،
رسالة ماجستير ،جامعة أـ القرى ،السعودية.

 .71عمر ،احمد عطا(  :)2007تربية الطفل في اإلسالم ،دار الفكر ،عماف.
 .72العناني ،حناف عبد الحميد(  :)2001تربية الطفل في اإلسالم ،دار صفاء لمنشر والتوزيع،
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املالحـــق
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ممحق رقم ()1
االستبانة في صورتيا األولية
بسم اهلل الرحمن الرحيم

السيد الدكتور ____________________________/جفظو اهلل
الموضوع :تحكيم استبانة
تقوـ الباحثة بإجراء دراسة تحميمية بعنواف (درجة ممارسة معممات المرحمة األساسية
ألساليب تعديل سموك األطفال كما جاءت في السنة النبوية وسبل تطويرىا) لنيؿ درجة
الماجستير.
ولتحقيؽ إجراءات الدراسة أعدت الباحثة االستبانة في صورتيا االولية وىي مكونة مف
( )26فقرة حوؿ االساليب التي تتبعيا المعممات.
وبصفتكـ خبراء في ىذا المجاؿ نرجو االطبلع عمى ىذه االستبانة والقياـ بتحكيميا مف
خبلؿ ما يمي:
 .1تقييـ مدى انتماء الفقرات لممجاؿ.
 .2صحة صياغة الفقرات.
 .3حذؼ أو إضافة ما ترونو مف فقرات
مع جزيؿ الشكر ،وجزاكـ ا﵀ عنا كؿ الخير

الباحثة

سناء ضيير
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ما درجة ممارسة معممات المرحمة األساسية الدنيا ألساليب تعديل سموك االطفال كما
جاءت في السنة النبوية من وجية نظرىن؟
من حيث االنتماء

الرقم

تنتمي

فقرات االستبانة
1

أحث الطمبة عمى االقتداء بالرسوؿ 
والصحابة الكراـ.

2

أرغب الطمبة بالخمؽ الحسف.

3

أستخدـ أسموب الموعظة الحسنة
لنصح الطمبة.

4

أقدـ مف خبلؿ سموكي أنموذجاً حسناً يحتذى

5

أمتدح السموؾ االيجابي لدى الطمبة.

6

أبيف لمطمبة أف األخبلؽ الحسنة مف عبلمات

بو الطمبة.

االيماف.

7

أتخوؿ األوقات المناسبة إلسداء النصيحة

8

أحث الطمبة عمى ارتياد المساجد لحفظ القرآف

9

أوضح الطرٌقة الصحٌحة للصالة عملٌا.

10

أتواصل مع االهل لحثهم على تعزٌز
السلوكٌات االٌجابٌة ألبنائهم.
أظهر الرضا باستخدام اإلشارة عند قٌام أحدهم
بسلوك حسن
أعرض عمن ٌقوم بسلوك خاطئ.

13

أشجع الطلبة على القٌام بسلوكٌات اٌجابٌة.

14

أحرص على متابعة سلوك الطلبة بشكل
مستمر.
أحث الطلبة على التعاون فً المحافظة على
نظافة الفصل والمدرسة
أبادر للتصحٌح الفوري ألخطاء الطلبة

17

أقدم السلوك الصحٌح بعد انتقاد السلوك غٌر
المرغوب فٌه .
أشجع الطلبة على قراءة القصص الهادفة .

11
12

15
16
18

79

من حيث الصياغة
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غير صحيحة

التعديل
المطموب
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من حيث االنتماء

الرقم

تنتمي

19

أرسخ عند الطلبة فعل الخٌر.

20

أحث الطلبة على التوبة واالستغفار عند القٌام
بسلوك خاطئ.
أظهر عدم الرضا عند قٌام أحدهم بسلوك
خاطئ
أخاطب المخطئ بصورة مباشرة وبلغة
واضحة.
أشجع الطلبة على اكتشاف أخطائهم بأنفسهم.

24

أشجع الطلبة الذٌن ٌعتذرون عن سلوكهم
السلبً.
أمتدح الطلبة إذا الحظت تغٌرا اٌجابٌا

26

أقوم بتوضٌح األفكار الخاطئة أو بٌان فسادها.

21
22
23
25
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التعديل
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ممحق رقم ()2
أسماء المحكمين وأماكن عمميم

م

مكان العمل

اسم المحكم

1

األستاذ الدكتور عبد المعطي األغا

الجامعة اإلسبلمية

2

الدكتور حمداف الصوفي

الجامعة اإلسبلمية

3

الدكتورة ختاـ السحار

الجامعة اإلسبلمية

4

الدكتور داوود حمس

الجامعة اإلسبلمية

5

الدكتور عاطؼ األغا

الجامعة اإلسبلمية

6

الدكتور عبد الفتاح اليمص

الجامعة اإلسبلمية

7

الدكتور فايز شمداف

الجامعة اإلسبلمية

8

الدكتور محمد زقوت

الجامعة اإلسبلمية

9

الدكتور محمود خمؼ ا﵀

جامعة األقصى

الدكتور ناجي سكر

جامعة األقصى

11

الدكتور نافذ الجعب

جامعة األقصى

12

الدكتورة رندة شرير

جامعة األقصى

10
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ممحق رقم ()3
االستبانة بصورتيا النيائية

اجلامعةةةةةةةةةةةةة ة اإلسةةةةةةةةةةةةة ة م  -غةةةةةةةةةةةةة ة
شةةة ة

البحةةة ة العلمةةة ة الدراسةةةةةا العل ةةةةةا

كل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الرتب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
قسةةةةة أصةةةةة الرتب ةةةةة  -ترب ةةةةة إسةةةةة م

أختي المعممة المحترمة
تقوـ الباحثة بإجراء دراسة ميدانية لنيؿ درجة الماجستير في أصوؿ التربية اإلسبلمية حيث
تيدؼ الدراسة إلى الكشؼ عف " درجة ممارسة معممات المرحمة األساسية ألساليب تعديل سموك
األطفال كما جاءت في السنة النبوية وسبل تطويرىا".
ومف خبلؿ موقعكـ التربوي في العممية التعميمية ،يرجى التكرـ باالطبلع واإلجابة عمى
مقياس الدراسة بكؿ صدؽ وأمانة ،وذلؾ بوضع إشارة (√) أماـ الفقرة وتحت درجة الحكـ التي تعبر
عف رأيكـ ،حيث نأمؿ منكـ كؿ تعاوف مف أجؿ انجاز ىذه الدراسة ،عمماً بأف المعمومات التي سيتـ
الحصوؿ عمييا سوؼ تستخدـ ألغراض البحث العممي فقط ،وبارؾ ا﵀ فيكـ.
البيانات الشخصية:
ضعي إشارة (√) عمى يسار اإلجابة المناسبة لكل بند:
 التخصص
 المؤىل العممي


سنوات الخدمة

عموـ إنسانية ( )
دبموـ

()

عموـ تطبيقية ( )
بكالوريوس فأعمى( )

أقؿ مف  5سنوات ( ) مف  5إلى أقؿ مف  10سنوات ( ) ،أكثر مف  10سنوات ( )

الباحثة
سناء موسى ضيير
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االستجابات

فقرات االستبانة

كبيرة
جداً

1

أحث التبلميذ عمى االقتداء بالرسوؿ . 

2

أرغب التبلميذ في الخمؽ الحسف.

3

أستخدـ أسموب الموعظة الحسنة في توجيو التبلميذ.

4

أحرص عمى أف أكوف قدوة حسنة لمتبلميذ.

5

أمتدح السموؾ االيجابي لدى التبلميذ.

6

أبيف لمتبلميذ أف األخبلؽ الحسنة مف عبلمات اإليماف.

7

أتحيف األوقات المناسبة إلسداء النصيحة لمتبلميذ.

8

أحث التبلميذ عمى ارتياد المساجد لحفظ القرآف

9

أوضح الطريقة الصحيحة ألداء الصبلة بأسموب عممي.

10

أتواصؿ مع األىؿ لحثيـ عمى تعزيز السموكيات االيجابية لدى

11

أبنائيـ.الرضا باستخداـ اإلشارة عند قياـ أحدىـ بسموؾ حسف
أظير

12

أشجع التبلميذ عمى القياـ بسموكيات ايجابية.

13

أحرص عمى متابعة سموؾ التبلميذ بشكؿ مستمر.

14

أبادر إلى التصحيح الفوري ألخطاء التبلميذ.

15

أقدـ السموؾ الصحيح بعد انتقاد السموؾ غير المرغوب فيو .

16

أحث التبلميذ عمى التوبة واالستغفار عند القياـ بسموؾ خطأ.

17

أخاطب المخطئ بصورة مباشرة ولغة واضحة.

18

أشجع التبلميذ عمى اكتشاؼ أخطائيـ بأنفسيـ.

19

أشجع التبلميذ عمى االعتذار عف سموكيـ السمبي في حؽ

20

األخريف
تغي اًر ايجابياً في سموكيـ.
أمتدح التبلميذ إذا الحظت ّ

21

أقوـ بتبرير انتقادي لمسموؾ الخطأ.
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ممحق رقم ()4
تسييل ميمة باحثة
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