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رِكُوا بِ ِ   قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْ  )            

شَ   يْ وا َِبِالْوَال     َِِْْ اِحْ َ   ا وا َِلَ   ا تََُْْلُ   وا أَِْلَ   ااَكُمْ م    ْْ اِمْلَ   ا    َ ْ   ْ     

 َرْزُقُكُمْ َِاَِِّاه مْ َِلَا تَْْرَب وا الْفَوَاح شَ مَا ظَهَرَ م نْهَ ا َِمَ ا بَنَ َْ َِلَ ا     

قِّ ذَل كُ  مْ َِاَّ  اكُمْ بِ  ِ   تََُْْلُ  وا ال  نَّفْلَ الََّ   م حَ  رَّمَ اللَّ  ِ  اِلَّ  ا بِ  الْ َ   

 . سورة األنعام( 151)لَعَلَّكُمْ تَعْْ لُونَ 

 

 صدق اهلل العلي العظيم
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 داءـــاإله
 

أشـــرف األنبيـــاء إىل ســـيدم ومـــو م           

واملرسلني ، أبي القاسم حممـد بـع عبـد اهلل    

 .. ( عليهم الصالة والسالم ) وآله األطهار 
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 دمةاملق
 

احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم علـ  أشـرف األنبيـاء              

 .. واملرسلني ، أبي القاسم حممد بع عبد اهلل وعل  آله األطهار 

 ..أما بعد           

يف دعم اجملتمع ومحايته  والعميق فإّن لألسرة الدور الكبري          

التنشئة األسرية  رم ، لتدعم توجهالتمييز وا ختيار األس اليت تبدأ مع

 مراحل النمو اجلسدم ، وما يتطلبهالعمر وللطفل ، ومتتد عل  مد 

 ..منو الفكر ، وامتداداته النفسية والعقلية والسلوكية  مع

فاألسرة كما يراها علماء النفس وعلماء ا جتماع ، هي نواة          

 ..واإلنساني  األخالقي هاقواممستوى و ااجملتمع وسبيل قيامه

ويرتكز ا جتاه الرتبوم وحيثيات التعلم عل  ما حيمله         

الطفل مع جوانب وراثية وجوانب تربوية مكتسبة ، تبين مستقبله 

، ومنه بناء الشخصية ، ومستوى متاسك الشخصية وحراكها 

 ..األسرم وا جتماعي 

ا يثثر عل  و  يقف عند هذا احلد يف تنشئة الطفل ، بل رمب          

توجهاته املستقبلية الرتبوية والتعليمية بشكل شعورم و  

 ..شعورم 
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ورمبا يكون الطفل بتوجهاته كنظام إنساني مغلق أو نظام           

إنساني منفتح عل  الواقع القائم يف احلياة ومنوها وتطوراته املادية 

 ..وغري املادية املتنوعة واملختلفة 

تطور البيئة احمللية واإلقليمية والعاملية ، هناك ويظهر مع           

عالقة بني الطفل واألسرة والتطور التكنولوجي وتطور ا تصا ت 

العاملية ، وقيام التوجه العوملي يف كل ا جتاهات احلياتية 

 ..واجملتمعية 

ويربز جانب آخر ، أ  وهو البناء األخالقي ، وتهديدات وحتديات           

ا يواجهه الطفل السوم ، وباخلصوص منه ما يكون يف وخماطر م

خضم هذا العصف الرتبوم األفقي عرب ا نرتنت والقنوات التلفازية 

الغري حمدودة ، وما اجنر ذلك يف اختصار التواصل العاملي العوملي 

 ..عرب الشاشة الصغرية 

ام وهنا تضاعفت مهام األسرة املعاصر ، وما يتطلب منها لالهتم         

التقنية احلديثة ، وعندها ظهرت املسثولية  –مبتابعة الطفل 

الكربى والواسعة امللقاة عل  األسرة حلماية الطفل مع تراكم 

الفكر الذم يأخذ ا جتاهات املتعددة ملا يثدم بالطفل هلا ، منها ما 

يتعلق بالعالقات والتعامل مع اآلخر كمكتسبات ومعطيات ، 

 ..مثثرات ا حنراف والعنف  ومنها ما يتعلق بتوجهات

الصديق ، والشارع ، واملثسسات : وميتد كل ذلك وغريه عرب          

، وجمرياتها يف بناء الفكر والتمييز املتنوعة الرتبوية والتأهيلية 

 ..وا ختيار 

مع هذا وغريه كانت وقفة هذا البحث ليدرس ويعاجل جوانب           

ما ميكع مع وضع نظام للتعامل مع التحديات وا حنرافات ، و

 ..واحلماية مع خمتلف املخاطر اليت حتيق بالطفل واألسرة 
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 -ويف مقدمة ذلك ما يتعلق بسالمة الرعاية األسرية           

ا جتماعية ، الرمسية منها وغري الرمسية ، كثقافة وتطبيق 

عقالني عل  أرض الواقع ، مع استعراض احلقوق والواجبات األسرية 

ملتبادلة ، والنظر ملا اجته وتوجه بني ما حيمله الرتاث ، وما متتد به ا

التوجهات املعاصرة ، مع أمور تربوية قائمة عل  الوعي ، وأهمية 

ومسثولية هذه املرحلة العمرية مع اإلنسان بالتوازم مع نظام 

 ..وتنظيم األسرة 

جية ، وكان توجه البحث مبباحثه وحماوره الوقائية والعال         

ومنه ما اختتم البحث جلوانب مع ؛ ا ستنتاجات والتوصيات 

 .. واملقرتحات اليت تسهم بالرعاية القومية 

 ..واهلل تعاىل املوفق 

 

 منهجية البحث
 

ته وإسرتاتيجيته مع اتساع راجديأخذ البحث فلسفته وأهميته و         

ـ  الشرحية املتعلقة واملعنيـة  سـرة والطفـل   ، بالـذات املتعلقـة باأل   هب

 ..واملثسسات الرتبوية واجملتمع والبالد 

 :ي تاآل يسرتشد ضمعمنهجية البحث ، و لذا كان منظور         

 :  مشكلة البحث:  أولا 
ــرة           ــاء األس ــ ،  لبن ــو واقعه ــور ومن ــمان  ،  اوتط ــرورم لض ــر ض أم

 ومشاريع الرتبوية ثسساتاملو سرة والطفلاألبني  املشرتك ستقبلامل

دولة املتنوعة والشـاملة علـ  املثسسـات أو املشـاريع احلكوميـة      ال

وغري احلكوميـة ، ومـا يكاملـها مـع مثسسـات اجملتمـع املـدني ،        
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ــدافها   ــائلها وأه ــا ورس ــا ور اه ــف توجهاته ــتقبل  مبختل ــاء املس ، وبن

 ..احلضارم هلا 

واملشكلة والتهديدات والتحديات اليت تربز ، حينما   يكون           

 ســـرة ،وا ســـتيعاب مبســـتوى خطـــورة وأهميـــة ودور األ الـــوعي

طـا املرسـومة وحتقيـق    اخليف تنفيـذ   تعاون املشـرتك ومتطلبات ال

تتبـادر األسـئلة   ، ولإلسهام يف توضـيح مشـكلة البحـث    .. األهداف 

 :اآلتية 

هــل متتلــك اجلهــات املعنيــة األدوات والتصــورات الواضــحة   -1

 ؟ سرة والطفللأل

هـات املعنيـة ، اسـتخدام النظـام     الكيفية اليت ميكـع للج  -2

اجلــودة الرتبويــة العاليــة املتوافقــة مــع متطلبــات لتحقيـق  

 ؟ جمريات احلياة والتطور احمللي والعاملي

هل سيتحقق النجـا  عنـد اذـاذ التـدابري الالزمـة إلعـادة        -3

 ؟ جما ت الرتبيةيف كل  سرة والطفلالنظر بواقع األ

 

 : أهمية البحث:  ثانياا 
، األولويـة واملكانـة    سرة وتأثر الطفـل األ به أخذت واصاًل ِلمات          

وما دونها يف التطور ، اإلسرتاتيجية يف خطا خمتلف الدول املتقدمة 

، ِلما هلـا مـع اآلثـار البالغـة     حت  الوصول إىل الدول النامية واملتخلفة 

واحلتمية يف تقّدم ورفـع وترقيـة األمـم والشـعوب ، ومـا يـنعكس       

مثثراتهــا العميقــة يف رســوص وتواصــل واســتمرارية بوضــو  علــ  

 .. فاعلية حضاراتها اإلنسانية املنتجة 

وما  األسرة ورعاية الطفل والطفولة ،ذا برز أهمية ا عتناء ببهو         

لضـمان  ، تتطلبه مع اخلطا املثمرة بقوتها وفرص تفوقها وجـدواها  

 ..مسريتها  ، وتقويم مستوىفاعلية وانسيابية ومرونة تنفيذها 
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املتعــاظم ، أيضــيف متطلبــات  ملعاصــر بتطــورهعاملنــا ا ضــمعو         

مـدى  الرتبيـة والتعلـيم ، و  توجهـات الـتعلم و  جديدة ملختلف مراحـل  

 ضمان حقوق كل األطراف عل  أسـاس أخالقـي ،  ارتباطها بأهمية 

، وانعكاسات ذلك عل  جنـا    والرتبوية الرعاية وتلبية متطلبات

املرسـومة  اسـتمراره وحتقيـق األهـداف اإلسـرتاتيجية     ومنو وتطـور و 

 .. لصيانة اإلنسان منذ طفولته 

مـا يتطلبـه مـع ا عتنـاء      أتي أهمية البحث يف حماولة إظهاريو          

الضـعف  احلد مع واملنتجة والفاعلة ، القّوة بالبيئة الداخلية وتعزيز 

اخلارجية اليت حتمل جمرياتها وتفاعلها املثمر مع البيئة ، ويف ُبنيتها 

ــديات ــق،  الفــرص والتح ــدور يف حتقي ــودة وال ــة  ج الرعايــة والرتبي

فضاًل عع مـا  بهذا وو .. واستدامة احلقوق املشرتكة مع تطور احلياة

    : تقدم ، ميكع القول 

 ،هلـذا املوضـوع أمـرر ضـرورم      تقـديم األسـس العلميـة   ُيعد  -1

 –ايـة  واستدامة هلا مع خـالل هندسـة وإعـادة هندسـة الرع    

الرتبية ، وجعل الطفل يشارك بشكل منظم مع أسرته يف 

دعم تنفيذ متطلبـات إجنـا  الرعايـة األسـرية بانسـيابية      

عاٍل ، كما حيصل مثاًل للمدرسة وانفتاحها علـ    وتعاون

  ..أولياء أمور األطفال التالميذ 

يتطلـب  ،  مـع التطـورات امليدانيـة   شـهد احليـاة   تا م ألسباب -2

والـذم    ، هـو جديـد ومالئـم التطبيـق      ا هتمام بكل مـا 

وبـذات الوقـت   ، املسـرية احلضـارية    موضوعية يتعارض مع

 .. الرتبوم ودعم الرعاية األسرية  حيقق التفوق

 بــّد مــع تنميــة إنــه ، ، يــرى الباحــث  مبنظــور مســتقبليو -3

ــب     ــل ، إىل جان ــة الطف ــة وتربي ــثولية لرعاي ــعور باملس الش

ا  بـّد مـع تطـوير الر يـا لـدى      ، وهنمتطلبات احلياة املادية 
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م عل  وقدراته ماختيار ما يطور قابلياتهالتمييز ويف األبويع 

 ..الرعاية املتوازنة اليت   يضيع فيها مستقبل الطفل 

التطـور يف كـل   مـا رـرم مـع    يواكـب   إذا ملمثاًل ف         

، فمـع  بعناية ومتييـز واختيـار مناسـب    ية بواملستويات الرت

ــيت ــديهي س ــع ت مالب ــل ،  راج ــة الطف ــة وتربي ــرية الرعاي مس

، ويصبح ويكون عالة عل  ذاته واألسرة واجملتمع والدولة 

مـع تطـور    (العـراق  ) دولـة  عدم التكافث بني تطـور ومنـو ال  

رعايــة والرتبيــة الــيت تتطلــب أيضــًا داعــم وتوجــه  ومنــو ال

ــة    ــري احلكومي ــة وغ ــات احلكومي ــني املثسس ــرتك ب  مش

وبطبيعـة   ،اية الطفل ومستقبله بالتنسيق مع األسرة حلم

وسـتتفاقم   احلال يثثر ذلك عل  مستقبل الـبالد والعبـاد ،  

التعليمية ويرتاجع اإلبداع وا بتكـار   -املشاكل الرتبوية 

ــان   ــدى اإلنسـ ــاة    –لـ ــتقبل احليـ ــروع مسـ ــل ، مشـ الطفـ

 ..اإلسرتاتيجي 

 

 : أهداف البحث : ثالثاا 
الرعاية األسـرية  هو سبل تطوير ف اختيار البحث ، اهدأ ع بنيوم          

، اجملتمعية  –األسرية وما يثثره عل  تكامل األنشطة ،  املستدامة

ــت   ــام بوق ــتدامة   وا هتم ــرية املس ــة األس ــا التنمي ــرامو وخط ،  وب

 السـابق ما حيدد املشاكل الكائع يف إجناحه ، مدى دقة وسرعة و

حيحة وحتديد أسبابها وما يضعه مع معاجلات سريعة وص، ظهورها ل

 هـذيب وت، ومناسبة هلا ، ومـا يقـوم با هتمـام مبـادة وآليـة املنـاهو       

الرعاية والبناء األسـرم ،  اجلهود املهدورة عبثًا مبا   يثثر عل  جودة 

 .. ومستقبل البالد والعباد
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، حتديد مشكلة البحث واألهمية واألسباب واألهداف مبنظور و        

 :  عّدة منها فإّن البحث يسع  إىل حتقيق جوانب 

األســرة والطفــل ، ومــا يتطلبــه مــع جــودة  العالقــة بــني  -1

ــانة و ــواطع    احلض ــدد م ــيت حت ــة ال ــة الذكي ــة والرتبي الرعاي

 .. التعاون -الفاعلية 

والعوامــل املســتقلة  ملــتغرياتا تشــخي  مــا يتطلــب مــع -2

، إلجنــا  بنــاء الــوعي املشــرتك ضــمع املنظومــة   والتابعــة

املسـتقبلي  وا رتقـاء  ،  بويـة اجلودة الرتحتقيق ، و الرتبوية

 .. باإلنسان

ا احلياتية ، ومبتطوير هذا الدور جبوانبه العملية ل التطلع -3

،  الرعاية والرتبية ، وبتوجه عقالنـي وأخالقـي  تطور  ُيالئم

ــه  ــا في ــق  مب ــا يتعل ــات ب م ــة املثسس ــة  -الرتبوي ، التعليمي

 ..  املتواصلة مع احلضانة والرعاية 

ــوير -4 ــاليب املال تط ــتقبل ااألس ــة ملس ــة ئم ــة والرتبي لرعاي

، وذلك ، مبا فيه ما يتعلق بالطفل  وحقوق اإلنسان املستدام

، واسـتمرارية ومواكبـة تقنيـات     عمق األخالقيمبنظور ال

 ..، وما يدخل ضمع البناء الرتبوم التطور العاملي  

ــالرتابا   -5 ــام ب ــني ا هتم ــذكاء   : ب ــوم وال ــذكاء الرتب ال

ليكـون الـدور فاعـل    ،  الطفلالعاطفي ، ومحاية األسرة و

، وعدم إغفال اجلانب ومرتابا مع الوضع الراهع واملستقبلي 

ــا     ــمنه تراثن ــا يتض ــل فيم ــرة للطف ــة األس ــوم ورعاي الرتب

اإلسالمي املوضـوعي واملعتـدل ، املتمثـل واملتكامـل نـوره      

بــالقرآن الكــريم وتوجيهــات األحاديــث النبويــة الشــريفة 

 ..( السالم عليهم)وأقوال األئمة األطهار 

ــد األرضــية   الــيتســتنتاجات ا  حتديــد -6 ــع شــأنها أن مته م

 املقرتحات والتوصـيات ، وذلـك خلدمـة    املناسبة للوصول إىل

بنـاء األسـرة الكفيلـة    الدور احليوم واملناسـب يف حتقيـق   

بتحمل مسثولية رعاية وتربية الطفـل بـذكاء ، وبعمقـه    
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فاعال يف  ورعله العراق، ومنه ما خيدم مستقبل  اإلنساني

 ..احلضارات اإلنسانية 
 

  : منوذج البحث:  رابعاا 
، وأهدافـه  وأسبابه مع خالل مشكلة البحث و، حياول الباحث            

ــول إىل ــات وال   الوص ــخي  اإلرابي ــرت  لتش ــوذم مق ــلبياتمن ،  س

ويسهم يف الوقايـة والعـالم الرتبـوم املشـرتك بـني الدولـة واألسـرة        

يف آخـر مطـاف   ا ستنتاجات والتوصـيات  شمل ومنه ما ي واجملتمع ،

 ..البحث 

 

 : فرضيات البحث:  خامساا 
إىل غايـــات البحـــث وأهدافـــه ، ميكـــع صـــياغة  لوصـــول ول         

، ومـا   الفرضيات الرئيسة اآلنية وما ينبثق عنها مع فرضيات فرعيـة 

تفـاوت األدوار الـيت   منوذم البحث ا فرتاضي ، وعل  وفـق  مع  يتالءم

 مـع  والرعاية األسرية جانب حيوم،  اجملتمع والدولة –األسرة تلعبها 

 ذكـي ومسـتدام   إسرتاتيجي مبنظور ااألهداف اليت يتطلب حتقيقه

 .. حلماية الطفل مستقبل األمم واحلضارات

 

 : حدود البحث:  سادساا 
كـان مسـار البحـث    ، واإلجناز املعّول عليـه  ، حملدودية البحث           

واجلانــب ، النظــرم املتمثــل باملصــادر واملراجــع  مــبين علــ  اجلانــب

الرعاية األسرية ، وتواصل ملا مت مع دراسـات  التطبيقي املتمثل بواقع 

ومشـاركاته الوطنيـة والدوليـة ، وحلـد هـذا       1993الباحث منذ عام 

البحث املتعلـق برعايـة األسـرة للطفـل وبنـاءه الرتبـوم واألخالقـي        

 ..عراق وقنواته العاملية والعلمي املعول عليه ملستقبل ال
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، ، أن يسـهم هـذا البحـث مبوضـوعية      متمنيًا مع العلي القدير          

إعـادة النظـر   دعم األسرة والطفل ، وبـذات الوقـت مـا يتطلبـه مـع      ل

ــ ــة ،هو الاباملن ــادر الرت رتبوي ــوير الك ــوموتط ــة  ب ــعي لتلبي ، والس

 ..احلضارية  -اإلنسانية  حتياجات ا

 

 :وأساليب مجع البيانات واملعلومات  مصادر:  سابعاا 
با ســتعانة باملصــادر ، البحــث مــع خــالل املباحــث  ةمّت معاجلــ           

ألهم األمـور احليويـة هلـذا املوضـوع مـع       ا جتاهو، العربية واألجنبية 

واملسـاعدة يف تنفيـذ   ،  احللول التطويرية املناسـبة أجل الوصول إىل 

 ..   بكل حيثياته الرتبوية  يأهداف البحث التقوميي املوضوع

 

 : حمددات البحث: ثامناا 
دقة وحساسية املوضـوع ،  مع الصعوبات اليت واجهها الباحث هو             

وما يتطلبه مع متابعة بعض جوانب رافد الرتاث اإلسالمي ، وجوانـب  

معاصرة مما يتعلق بذلك ، وا جتاه باملقارنـة التكامليـة حلمايـة    

 نـب األخالقـي والرتبـوم املوضـوعي للوصـول إىل دقـة      واستدامة اجلا

الرتبيـة بـداعم    –الداعمـة لعمليـة الرعايـة    املقرتحات والتوصـيات  

احلقوق احلقيقية ، وليست الصورية املهددة لرتبية واستدامة رعاية 

 ..الطفل بشكل علمي وموضوعي ممكع التطبيق وجين مثاره 

 ..واستمد العون والتوفيق مع العلي القدير 
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 األول املبحث
 والطفل السرة 

 بني التشكيل والتنشئة الرتبوية
 

 بّد مع أن يبدأ البحث مع مدخل وحماور معينة ، ليتضح توجه             

 :البحث وانسيابية موضوعاته ، وستكون حماور البحث كاآلتي 

 . املدخل واملفاهيم: أوً  

 . لطفولةالتشكيل الرتبوم اإلنساني وا: ثانيًا 

 . التنشئة األسرية للطفل: ثالثًا 

 . املناص األسرم والطفل: رابعًا 

 . األخالق والقيم واألسرة: خامسًا 

 . الدخل األسرم ورعاية الطفولة: سادسًا 

 

 املدخل واملفاهيم: أولا 
 

 بّد مع مدخل لتوضيح جوانب مما يتعلق مبدار البحث             

، لتكون موضوعية وانسيابية وفاعلية  واملفاهيم الضرورية له

والبداية مع مفاهيم حمتوى عنوان البحث عل  وفق أسس علمية ، 

 :إن مفهوم حيث البحث وما له عالقة به ، 
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   األسـرةFamily  اجلماعـة الـيت تـربا أفرادهـا رابطــة      وهـي

وذتلــف أوضــاع األســرة بــاختالف  ..والــدم الواحــد القرابــة 

سة علـم ا جتمـاع الفرنسـية تـرى     اجملتمعات ، حت  أّن مدر

األسرة ظاهرة اجتماعية   بيولوجية ، تكونت عـع حقـوق   

.. وواجبات 

1

 

   نظام األسـرةFamily Institution     هـو جممـوع القواعـد ،

واألسس ا جتماعية اليت هلا األهمية اجلوهرية يف تكـويع  

اجملتمع وحتقيق متطلباته ووجوده ا جتمـاعي علـ  وفـق    

يزة ، ويشكل نسقًا مع األدوار ا جتماعية خصائصه املتم

املرتابطة ، واملعايري اليت تتعلق بتنظـيم العالقـات اجلنسـية    

وتربية األبناء وبناء عالقات القرب 

 

 ..

2

 

  تنظـيم األسـرة   بالتوازم مع مفهوم نظام األسرة ، يربز مفهوم

Birth Control   اجلـزء املكملـل لنظـام األسـرة     الذم هـو ،

مبوجبــه حجــم األســرة والتخطــيا هلــا علــ  وفــق  وامليَحــّدد 

                                                 
0
/ مرجا  الروا ا اتجصمتةناة    / المصايينن االرايا المصخصصانن    نخبة من األساتذة   : راجع مثاًل  - 

 .0975/ مصي / مطتبع الهنئة المصيية الرتمة لوكصتا 

 تقصصاااتديةاإلدارياااة ااتجصمتةناااة اات مصاااطو ت الم سااا ةة / حسااانن نتااااي الم  ااا  هتشااا  . د -

 .امت بردهت  219ص /  2119/ لب تن  -بنيا  / مكصبة لب تن نتشيان / الصجترية ا

/ دار أنبااتل لوطبتةااة اال  ااي  / ةواا  اتجصماات  هااا نهاا  البال ااة  / هتشاا  حساانن نتاااي الم  اا   . د -

 .05ص / الرياق  -ال جف األشيف 
2
/ اإلسك درية / مطبرة اتنصصتر / تقتم س ةو  اتجصمت  / ف  نث م مد ةتط. راجع  ـ د - 

 . 081ص /   0989

ة مع دراسة مندانن)ال ظتا األسيي بنن الصياث االمرتاي  / هتش  حسنن نتاي الم    . د  -

أتقتمصه جمرنة ذ ظن  األسي  / رك ها مؤذمي األم مة المأم نة تب ث ش/ لم تهظة ال جف األشيف 

صرتان مع اتذ تد الدالا لص ظن  األسي  ابينتم  األم  المص د  اإلنمتئا ام ظمة الص ة الرياتقنة بتل

/ اجهت  آخي … الرتلمنة ام ظمة الن ننسنف االمكصب اإلتقونما لص ظن  األسي  لو طن الريبا 

 . 0994/ كتن ن األال /  8ـ  6/ بغداد 
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.. الظروف ا جتماعية وا قتصادية والرتبويـة والبيولوجيـة   

، ويشمل عالم العقم أو ارتفـاع أو اففـاض عـدد املواليـد     

..ومبختلف األساليب املبتعدة عع الشرائع والقوانني 

1 

 

 مفهوم الرتبية  أماEducation  يدل عل  تنشئة اجليـل  فإنه

النفسـي واألخالقـي   التوجـه  ساس قويم بناء الفكر وعل  أ

والعقائدم والسلوكي ، وما يتطلبه مع ا هتمـام بتنميـة   

القدرات العقلية مع خالل التعلم والتعليم ، وما يتطلبه مـع  

..التدريب والتثقيف 

2

 

 تتطلب الرتبية عمق استيعابي ملتطلبات الثقافة تكاماًل و

Culture املة وفاعلة مـع تطـور   اليت هي جمموعة أنظمة ع

ــبة       ــائ  املكتس ــع اخلص ــا م ــا هل ــة ، وم ــع والدول اجملتم

والفطرية ، واملستقلة والتابعة ، واملنظورة وغـري املنظـورة ،   

وما حتقق مع ثراء الفكر املتفتح عل  احلضارة احلقيقية ، 

ــا  ــع تنميته ــا ميك ــريف ،  و وم ــاء املع ــراك البن ــا حل تطويره

ــاورة ، و  ــتفكري واحمل ــل وال ــوم   بالعق ــم وحي ــب مه ــو جان ه

للرتبية ، وما تدعم مفصـلية الثقافـة الرتبويـة وحراكهـا ،     

                                                 
0
 /اث االمرتاي  مع دراسة منداننة  ظتا األسيي بنن الصيال/ هتش  حسنن نتاي الم    . د - 

  .المصدر نفسه 

 . 087ـ  086ص /  المصدر نفسه / نخبة من األستذة  المصيينن االريا المصخصصنن  -

 .0977/ مصي  – القتهي /  مطتبع الدج ي/  لا  ها ةو  اتجصمت اتقي/  أحمد كمتل أحمد. ـ د

ص /  0983/ اإلسك درية /  ة الرصيية المطبر/ الص ة الرتمة ابيامجهت / ةمتد الدين ةند  -

073 . 
2
ذكتمل الب تل الصيب ي ااإلنستنا ها أتق ال اإلمتا ةوا الهتدي / هتش  حسنن نتاي الم    . د - 

شترك ها المؤذمي الس  ي اليابع الدالا / ( ةونه السالا)ااإلمتا ال سن الرسكيي ( ةونه السالا)

 . ا2103/  5/ 08 -07تظمنة المقدسة ، بصتريخ الةي أتقتمصه األمتنة الرتمة لورصبة الك
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بتكاملية التنظيمات الرمسيـة وغـري الرمسيـة وأصـالتها     

..وخصوصية بصماتها احلضارية 

1

  

    نظرية املراحـل الثقافيـةCulture Epoch Theory   وهـي

ترى اجملتمعات اإلنسانية تسرم عل  وفق الرتتيب احلضارم 

.. ، والصناعة الصيد ، الرعي ، الزراعة : يبدأ مع مرحلة  الذم

وعل  منوال هذه النظرية قامت نظرية تقول بتطـور الطفـل   

علــ  مراحــل تشــبه مراحــل تطــور اجلــنس البشــرم ، ولــذا  

يتطلب أن تكون الرتبية عل  نفس املراحل ، وهي نظريـة  

.املراحل الثقافية يف اجملال الرتبوم 

2

 

   ــايف ــكيل ثق ــة :  Culture Configurationتش عملي

اكتساب الشخصية ا جتماعية ، وهو يعين ؛ الوسائل اليت 

يكتسب بها الطفل تدرريًا عادات اجملتمع الـذم يعـي    

..فيه وتصرفاته وعقائده 

 3

 

بشكل عام  Welfareويدخل مصطلح الرفاهية أو الرعاية             

الرعاية ا جتماعية عل  أمور متعددة ، ومنها الرعاية الصحية ، و

Social Welfare  والرعاية األسرية ،family welfare  للطفل

بشكل خاص ، ويلعب اجملال املفاهيمي ، الدور الكبري لتنمية 

 ..وتطوير العالقات اإلنسانية وقنواتها التقليدية وغري التقليدية 

وبني املفاهيم التقليدية واملعاصرة ، ميكع أن تكون هناك          

 Virtual واألسرة ا فرتاضية  Real familyاألسرة احلقيقية 

                                                 
0
 .المصدر نفسه  /هتش  حسنن نتاي الم    . د: يياجع  - 
2
 تقصصتديةاإلدارية ااتجصمتةنة اات مصطو ت م س ةة ال/ حسنن نتاي الم    هتش  . د - 

 . 202ص / المصدر نفسه / الصجترية ا
3
 . 219ص / المصدر نفسه  - 
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family  كما هو عليه اجملتمع احلقيقي ،Real Society 

 .. Virtual Societyواجملتمع ا فرتاضي 

مع األسرة لتلتقي  Child Welfareوتنطلق رعاية الطفل            

سسات يف مصب الرعاية ا جتماعية ورعاية الدولة ورعاية املث

العاملية للطفولة ومنها منظمة اليونيسيف ، وبكل التخصصات 

النفسية والعقلية واجلسدية ، ومنها الرعاية الصحية اليت تضفي 

 ..ا ستقرار النفسي األسرم بني العقل السليم واجلسم السليم 

ويربز يف البحث عّدة مفاهيم فاعلة مكملة ملا سبقها ، حتتام            

ملضامينها ومفاهيمها لتكون الصورة واضحة  إىل اإلشارة

 ..ومتكاملة ، تدفع بها صوب متطلبات البحث العلمي 

ومع املفاهيم ، مكونات عنوان البحث املتكون مع ؛ الرعاية ،            

األسرة ، الرعاية األسرية ، الطفل ، وجمريات ومعاجلات ذلك ضمع 

ة وبيئة اجتماعية ، وبيئة اجملال الرتاثي وما نعاصره ، مع بيئة أسري

داخلية وبيئة خارجية ، وعوامل مستقلة وتابعة حميطة بها ، ومنها 

 ..املثثرة بشكل مباشر وغري مباشر 

 : ومنه ما يدخل ضمع مهام              

  علم نفس األسرةFamily Psychology  ؛ فرع مع فروع

علم النفس ، وهو يعتين بالتعرف عل  املشكالت النفسية 

ني اآلباء واألبناء واألزوام والزوجات ، وآثاره النفسية ب

ودراستها ، ومعاجلة التفكك األسرم للقيام بالوظائف 

..األسرية 

1

 

                                                 
0
/ الك يت / مكصبة الفالح / 2ط / ةو  ال فس األسيي /  م مد مبترك الك دري  أحمد. د: يياجع  - 

 . 09ص /  0992



 20 

  علم نفس الطفلChild Psychology  ؛ فرع مع فروع علم

النفس ، وهو يدرس تطور العمليات العقلية والسلوكية 

..للطفل مع الو دة وحت  النضو 

 1

 

وهنا يظهر مع مثثراته ا ستقرار وا ضطراب الكائع عند              

 ..الفرد ، وصعودًا لألسرة مع جهة ، واجلماعة واجملتمع مع جهة أخرى 

منهو  Social Welfareوبهذا تكون الرعاية ا جتماعية            

ميكع مع خالله تقديم املعونة مبا ميكع مع اجلوانب املادية وغري 

ية للطبقات احملرومة ، ومنها ما يتحقق وينصب ، املادية والنفس

بشكل مباشر وغري مباشر ، ضمع العدالة ا جتماعية والتكافل 

 ..ا جتماعي 

2

 

وهناك الرعاية األسرية اليت تتعلق بأفراد األسرة ، ومنها ما            

تكون رعاية أسرية تقليدية وبدائية ، ورعاية أسرية غري 

عي فيها الصحة ؛ ومنها الصحة النفسية تقليدية ومتطورة ترا

والصحة العقلية والصحة اجلسدية ، وهناك رعاية أسرية ذكية 

 ..تتواكب مع املوقف لتقديم املساعدة ألفرادها 

ومحاية لألسرة وحقوق األسرة والرعاية األسرية ، ومنها ما            

 :م يتعلق حبماية الطفل احلديث الو دة ، ورد يف الذكر احلكي

َوَلا َتْقُتليوا َأْوَلاَدكيْم َخْشَيَة ِإْمَلاٍق َنْحُع َنْرُزقيُهْم َوِإيَّاكيْم ِإنَّ )           

َوَلا َتْقَرُبوا الزلَنا ِإنَُّه َكاَن َفاِحَشًة ( 31)َقْتَلُهْم َكاَن ِخْطًئا َكِبرًيا 

 .سورة اإلسراء  (32)َوَساَء َسِبيًلا 

                                                 
0
/ بنيا  / دار الر د  /  0 ج/ م س ةة ةو  ال فس االص ونل ال فسا / ةبد الم ر  ال ف ا . د  - 

 . 035ص / 0978/  0ط
2
دار الر د  /  2ج/ ص ونل ال فسا م س ةة ةو  ال فس اال/ ةبد الم ر  ال ف ا . د : يياجع مثاًل  - 

 . 304 - 302ص / 0978/  0ط/ بنيا  / 

 .292ص /  المصدر نفسه/ نخبة من األستذة  المصيينن االريا  - 

 . 850ص / المصدر نفسه / ..اإلدارية  مصطو ت م س ةة ال/  هتش  حسنن نتاي الم    . د -



 22 

األسرية سليمة إ  بأن تكون البيئة  و  تكون الرعاية         

األسرية عل  أفضل بناء ، واليت تبدأ مع مضامني حديث رسول اهلل 

 ( :صل اهلل عليه وآله وسلم)

(ذريوا لنطفكم فإن العرق نزاع ) 

1

 

عليه )ومما يقول أمري املثمنني اإلمام علي بع أبي طالب            

 :يف احلقوق األسرية املتبادلة ( السالم

َفَحـق   . لـ  الَوَلـِد َحّقـًا    اِلِد َعَوْلِل إنََّو، اِلِد َحّقًا ِلْلَوَلِد َعل  الَو إنَّ)            

ـ  ل  الَوَلـِد أَ الَواِلِد َع ـ  إ َّ، ي كيـلل َشـْيء    ْن ُيِطيَعـُه ِف ي َمْعِصـَيِة اهلِل  ِف

، َدَبـُه  َوُيَحسلـَع أَ ، ُه ْن ُيَحسلـَع اْسـمَ  اِلـِد أَ ل  الَواَنُه ؛ َوَحق  الَوَلِد َعُسْبَح

(َوُيَعلَِّمُه القيْرآَن 

2

 . 

وميكع أن تكون هذه الرعاية مع داخل األسرة ، أو مع            

احمليا بها ، مع جهات عّدة ، اليت تبدأ مع القرابة األقرب ، لتحقق 

اإلشباع املناسب للحاجة ، أو وضع احللول املناسبة للمشاكل 

ل الرعاية البيئية والصحية األسرية ، ومنها ما األسرية ، ورمبا تشم

ينصب ضمع الرعاية األسرية للطفل ، وهو ما سيكون معاجلته 

 ..ضمع حماور املباحث 

 

 التشكيل الرتبوي اإلنساني والطفولة: ثانياا 
 

حنو الضبا يتجه ؛ مسار  Shapingباألساس التشكيل             

ألمر معني ،  ستكمال  والتأليف األفقي والعمودم واجلانيب

الصورة ووضوحها ، والتوجه بالصياغة والتطبيقات ، ومع خالل 

                                                 
0
 . 708ص  /القتهي / دار ال رب/ 4ج/ إحنتل ةو ا الدين/ الغزالا - 
2
 . 546ص  /نه  البال ة  - 
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اخلطا يتم املعاجلة للتنظيم والتنسيق وموائمته التنفيذية 

 ..واألدائية املستدامة 

والتشكيل أسلوب مع أساليب تعديل السلوك ، ومنه سلوك            

عل  توظيف مبدأ اإلنسان ، ويستخدم فيه أساليب فنية تركز 

التعزيز ، وما يتعلق به مع الثواب والعقاب ، بعد حتديد السلوك 

مبعايري حمددة مستوعبة لكل ما يراد تعديله عل  وفق الدراسة 

 ..والتحليل ، ومنه ما يتحقق مع التخطيا والتنفيذ 

1

   

فهو كل ما حيقق مع تكامل ؛ أما التشكيل الرتبوم            

، والقيماألطفال ، بالفكر واألخالق  و سيما عند عملية التنشئة ،

وما يتطلبه مع تنمية القدرات العقلية وتطويرها داخل املثسسات 

الرتبوية واملنظمات ا جتماعية ، مبا فيه التأثريات الرتبوية 

والتدريبية ، وما يتطلب مع استيعاب الثقافة وقويم التوجهات 

 ..احلضارية 

الفكر والنفس : تشكيل الرتبوم حبلقات وارتباط ال            

تنمية والعقلي ، والسلوك ، وارتباطه مبستوى العمر الزمين والعمر 

 ..ومكتسباته ، ومنه ما يتعلق بالطفل  وتطوير القدرات العقلية

ورمبا اجته التشكيل مبنظومته حنو هندسة وإعادة             

هر واألسس والبناء اهلندسة الرتبوية والتعليمية الذم يشمل اجلو

 ..املتكامل ، مبا فيه العمليات الرتبوية والتعليمية 

وعظيم وعمق مضامني إبداع التشكيالت الرتبوية             

والتعليمية القرآنية املباركة ، وامتدادات مضامينها التعليمية 

 :اإلنسانية ومكاسبها ، ومما يتبني منها عند قوله تعاىل 

                                                 
0
دار /  0ط / مرج  ةو  ال فس االص ونل ال فسا / هيج ةبد القتدر طه ، اآخيان . د: ي ظي مثاًل  - 

 . 020- 021ص / لب تن  –بنيا  / ال هضة لوطبتةة اال  ي 
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َم َآَدَم اْلَأْسَماَء كيلََّها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَل  اْلَمَلاِئَكِة َفَقاَل َوَعلَّ)          

َقاليوا ُسْبَحاَنَك َلا ِعْلَم ( 31)َأْنِبُئوِني ِبَأْسَماِء َهُثَلاِء ِإْن كيْنُتْم َصاِدِقنَي 

َآَدُم َأْنِبْئُهْم َقاَل َيا ( 32)َلَنا ِإلَّا َما َعلَّْمَتَنا ِإنََّك َأْنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم 

ِبَأْسَماِئِهْم َفَلمَّا َأْنَبَأُهْم ِبَأْسَماِئِهْم َقاَل َأَلْم َأقيْل َلكيْم ِإنلي َأْعَلُم َغْيَب 

سورة  (33)السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوَأْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما كيْنُتْم َتْكُتُموَن 

 .البقرة 

سرم ، ومنه ما يتوجه أما مع مضامني التشكيل األ           

بتشكيل الفكر ، املوجه لألسرة نواة اجملتمع ، وآلية ومواقع 

 :حيث ورد يف القرآن الكريم ... استقرارها 

  ( َوقيْلَنا َيا َآَدُم اْسكيْع َأْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنََّة َوكيَلا ِمْنَها َرَغًدا

َتكيوَنا ِمَع الظَّاِلِمنَي َحْيُث ِشْئُتَما َوَلا َتْقَرَبا َهِذِه الشََّجَرَة َف

 .البقرة سورة  (35)

  ( َفَأَزلَُّهَما الشَّْيَطاُن َعْنَها َفَأْخَرَجُهَما ِممَّا َكاَنا ِفيِه َوقيْلَنا

اْهِبطيوا َبْعُضكيْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َوَلكيْم ِفي اْلَأْرِض ُمْسَتَقرٌّ 

 .سورة البقرة  (36)َوَمَتاعر ِإَل  ِحنٍي 

  ( اْهِبطيوا ِمْنَها َجِميًعا َفِإمَّا َيْأِتَينَّكيْم ِمنلي ُهًدى َفَمْع َتِبَع قيْلَنا

 .سورة البقرة  (33)ُهَداَم َفَلا َخْوفر َعَلْيِهْم َوَلا ُهْم َيْحَزُنوَن 

وبدأ التشكيل احلضارم األسرم اجملتمعي ، النواة عل  أرض            

، يدعمها قويم األعمال الدنيا اليت هي دار ممر ،   دار مستقر 

والسلوك املبين عل  سالمة الرتبية ومنهو األسرة ، ومنه رعاية 

ومحاية الطفل والطفولة ، مبا حتمله مع توجهات وتطبيقات 

 ..حلقوق الطفل 
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مع يبدأ األسرة والطفل ،  –استدامة التشكيل الرتبوم و           

ء األسرة ، ويف يف اإلسالم ، ما قبل بنا وتنظيمه النظام األسرم

 :احلديث النبوم الشريف 

(ذريوا لنطفكم فإن العرق نزاع ) 

1

 

واجلانب األخالقي والبيولوجي املرتتب عل  امتداد العالقة بني             

صّل اهلل عليه وآله )حديث رسول اهلل أفراد األسرة ، ومنه ما يتضمنه 

 ( :وسلم

(نظر الولد إىل والديه حبًا هلما عبادة ) 

 2

 

والداعم األسرم لذلك ، دخول ومرتتبات التشكيل الرتبوم              

 ( : عليه السالم)حيث يقول اإلمام علي املعلوماتي بكل أشكاله ، 

(َقِبَلْتُه  ء  ْرضِ اْلَخاِلَيِة َما أيْلِقَي ِفيَها ِمْع َشْيَوِإنََّما َقْلُب اْلَحَدِث َكاأَل) 

3

 

ربوية أخرى ، ضمنها ُيبن  التوجيه ثقافة تتشكيل و            

العالئقي اجلميل مع احمليا اإلنساني األسرم وسالمته ، وهو 

 : لبعض بنيه ( عليه السالم)كائع عند قول اإلمام علي 

يا بين انظر مخسة فال تصاحبهم و  حتادثهم و  ترافقهم يف )             

 .طريق 

 يا أبة مع هم ؟ : فقال            

 ( : عليه السالم)قال            

إياك ومصاحبة الكذاب ، فإنه مبنزلة السراب يقرب لك           

وإياك ومصاحبة الفاسق فإنه بايعك . البعيد ويبعد لك القريب 

وإياك ومصاحبة البخيل فإنه خيذلك يف . أو أقل مع ذلك  بأكلة

                                                 
0
 . 708ص  /المصدر نفسه  /الغزالا - 
2
/ ن آل اليس ل ذ ف الرق ل ة/ أب  م مد ال سن بن ةوا بن ال سنن بن شربة ال يانا   - 

 . 30ص  /  2100/ لب تن  –بنيا  / األمني  لوطبتةة اال  ي االص زيع 
3
دار الكصاتا  / 0ط/ ضاب  نصهاه ااب ا الصاتل      / نه  البال اة  /  اإلمتا ةوا بن أبا طتلب  - 

 . 393ص / 0967/ لب تن / بنيا   / الوب تنا 
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د أن وإياك ومصاحبة ا محق ، فإنه يري. ماله أحوم ما تكون إليه 

فإني وجدته . وإياك ومصاحبة القاطع لرمحه . ينفعك فيضرك 

( ملعونا يف كتاب اهلل

 1

 . 

، وأعمق تشكيل تربوم وأخالقي وهو ما يتضمع أرق             

ملسرية اإلنسان ، مبا حيمله مع  ةعالجيالو ةوقائيبتوجهاته ال

 ..مضامني فلسفية وسلوكية يف احلياة 

 

 سرية للطفلالتنشئة األ: ثالثاا 
 

وتوصاًل ملا تقّدم ، فـإن التنشـئة تتعـدد أشـكاهلا وتوجهاتهـا                 

:  Socializationالتنشـئة ا جتماعيـة   وأهدافها ومراكزهـا ، أمـا   

تبدأ مع األسرة النواة ، وما يدخل ضـمنها مـع تنشـئة الطفـل ،     فإنها 

وفهم  واحتواء كل ما تتطلبه مع حاجات وإشباع ، وا جتاه يف دراسة

ا جتماعي ، وما يتعلـق مـع    -ومعاجلة ما يتطلبه مع البناء النفسي 

..جوانب تربوية متكاملة البناء 

2

 

كما هو عليه ما ينتو مع تفاعل أسرم وتفاعل اجتمـاعي ،              

مبا حيمله التفاعـل مـع مسـة الظـاهرة ا جتماعيـة الـيت تـدعمها        

ــة   ــا ت ا جتماعي ــات وا تص ــ –العالق ــري األس ــة وغ رية ، التقليدي

 ..التقليدية 

                                                 
0
 . 060ص / المصدر نفسه  /أب  م مد ال سن بن ةوا بن ال سنن بن شربة ال يانا  - 
2
 :ي ظي ةوى سبنل المثتل  

- Perry Joh and Ernt " the Social Web : An Introduction to Sociology " ,  

2ed , adepartment of Harrper and Row publisher's , Inc. , new York ,1989 . 

 - Dressler, David & Carns, Donald " sociology ; The Study Of Human 

Interation " 2ed Alfred A. Knopf, Inc., New York , 1973 . 
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وبطبيعة احلال ؛ هو تأثري متبادل بني األفراد املنشـئني تنشـئة               

اجتماعيــة ، ومــا حيــدث  مــع تغــيري يف الــتفكري والســلوك ،       

وتتشكل نتائجه عل  وفق التوجهات األسرية وا جتماعيـة ، ومـا   

ـ      ا رـرم مــع  تتبنـاه املثسسـات احلكوميـة وغــري احلكوميـة ، وم

..التأثري بني اجلهات املعنية 

1

 

األسـرية الكائنـة    –ومنه مـا يتعلـق بالتنشـئة ا جتماعيـة                

بفاعليتها ضمع البيئة ، وما ررم مع إعداد تطبيع أو تهيئـة الفـرد   

منذ و دته حبيث يصـبح العضـو الكـفء املتعـاون واملعـرتف بـه ،       

املثسسـات ا جتماعيـة والبيئـة    وتقوم بهذا الدور األسرة واهليئـات و 

ويشــرتك بــذلك التواصــل ا جتمــاعي احمليطــة بــه ، ورمبــا يســهم 

..ومواقعها الرقمية ، وما ررم مع التفاعل ا جتماعي 

 2

  

وهناك ما يسهم يف التنشئة ا جتماعية للطفل الذم يبدأ مما            

ـ        يم يسيطر عليه مـع الـدوافع الغريزيـة ، ثـم يتجـه باكتسـاب الق

واألخالقيات والتقاليد والعـادات مـع األسـرة واجملتمـع ، وبـداعم مـا       

املتحققـة واملثديـة    Enculturationيكون مع التنشـئة الثقافيـة   

إىل بناء اإلنسـان وفكـره عـع طريـق الرتبيـة والتعلـيم والتـدريب        

ــهم    ــة ، ويس ــه الثقافي ــع يف حيات ــارك للمجتم ــو املش ــبح العض ليص

 .. شعور ويشرتك ضمنه الشعور والال

ــاعي             ــف ا جتم ــر التثقي ــع  Acculturationويظه ــرورة م ض

ضرورات التنشئة ا جتماعية واألسرية املكونة للشخصية الفردية 

 ..واجلماعية واجملتمعية 

                                                 
0
 . 067ص / الميجع نفسه  /نخبة من األستذة  المصيينن االريا : يياجع مثاًل  - 
2
 .084ص / الميجع نفسه / ة من األستذة  المصيينن االريا نخب: يياجع  - 

جصمتةنة ااتتقصصتدية اإلدارية اات م س ةة المصطو ت / هتش  حسنن نتاي الم    . د -

 . 844ص / المصدر نفسه /  االصجترية
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وميكـع األســرة أن تســهم وتســاعد علـ  حفــز اإلبــداع لــدى              

ف ذلـك ،  الطفل واستقامة فكـره وتوجهاتـه السـلوكية ، أو  ـال    

تسهم األسرة وتساعد بإعاقة الطفل للكشـف عـع قدراتـه والثقـة     

بنفسه مـع خـالل اإلهمـال أو القسـوة أو التسـيب ، أو إعاقـة تنميـة        

الــتفكري والــتعلم الــذاتي املتــزامع مــع البنــاء الرتبــوم والتعليمــي 

..للطفل 

1

  

وبهــذا تكــون األســرة هــي الــيت تتحمــل مســثولية التنشــئة             

سرية للطفل عل  أسس وبنـاء الـوعي ، ومـا تتطلبـه مـع مـواطع       األ

التوقيت واملوقـع واملوقـف املناسـب ، لتحقيـق أدق النتـائو املسـتدامة       

 ..حلماية الطفل ومستقبله 

 

 املناخ األسري والطفل: رابعاا 
 

املناص بشكل عام ، هو ما يتعلق مبستوى معني حلالة اجلو           

وتوقيت معني ، ورمبا يتأثر بتغريات الظروف  السائد يف موقع معني

البيئية ، ومنه مثاًل ما يتعلق بتلوث البيئة ومسبباته ، وما يكون 

 ..عليه مع ا حتباس احلرارم وما شاكله 

ولو مت حتديد جانب مع مضامني مفهوم املناص ، لرأينا هناك           

 .إخل .. اص البيئي املناص التنظيمي لألنشطة ، واملناص األسرم ، واملن

أما البيئة األسرية ، وما تضفيه مع توجهات وبناء القيم            

الفكر ومرونة التفكري واحملاورة واألخالقيات الرفيعة واعتدال 

                                                 
0
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، لتكون البوصلة العقالنية  Fanaticismالبعيد عع التعصب 

ويم األمينة للتوج ه بثقافة التمييز املوضوعي وا ختيار والعمل بق

 ..األداء وجودته ، واخلوض يف قويم السلوك واستدامته 

هو انعكاسات عع كل ما ررم ضمع األسرة  املناص األسرمو           

مع ؛ مستوى الفكر ومهارات التفكري ، والصحة النفسية ، 

والتوجهات السلوكية واألدائية ، وما يرتتب مع مسثولية وتوزيع 

ا ، وما يتوافر مع مستوى الضبا أدوار ، ومدى وضوحها وتكامله

 ..والعالقات والتعاون وا ستقرار واألمان والتضحية والتماسك 

1

 

 اتفقت ها، إن اجملال هذا يف أجريت اليت الدارسات نتائو معو         

 األسرم املناص طبيعة بني موجبة ارتباطية عالقة وجود عل 

 وإشباع،  جهة مع السليمة بطةااملرت األسرية العالقات يف املتمثل

 النفسية الصحة مظاهر وبني،  اخرى جهة مع األبناء حاجات

.. السليمة

2

 

وعنده يكون املناص األسرم ، له التأثري البالغ عل  فكر            

ما ُيبن  عل  ووما ررم مع ضغوطات نفسية ،  ، وشخصية الطفل

وسلوكه ، وخزينه املوجله مع خالل  صحته النفسيةأسسه مع 

 ..الشعور والال شعور ألداء مستوى مع العالقات واألعمال 

فحينما يكون املناص األسرم السليم املدّعم بالعالقات األسرية            

، ومتاسكها بالتفاهم وعالم املشاكل قبل تفاقمها ، الطيبة 

يتجه الطفل بسالمة النمو النفسي واألسرم وا جتماعي ، وسالمة 

 ..ا ستقرار العاطفي والنفسي العالقات والسلوك و

                                                 
0
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ويف حالة تراجع املناص األسرم ، برتاجع العالقات وصراع أفراد           

األسرة وخالفاتهم املريرة ، حتمًا سيثثر عل  فكر ونفسية الطفل ، 

النفس ، وبدوره يثدم إىل اضطرابات  –ويثدم  ضطرابات الفكر 

تأثريه عل  بناء الشخصية األسرية وشخصية أفرادها ، ومنهم 

 ..شخصية الطفل ومستقبله األسرم 

الفرد ، ومنهم  –وهنا مما يربز املعاد ت العامة لبناء األسرة              

 :الطفل ، وما يكون عليه اخلا البياني ، وهي كاآلتي 

 لطفل فكر ا بناءادلة ؛ املناص األسرم ، ومستوى سالمة مع.. 

 ى الصحة النفسية للطفل معادلة ؛ املناص األسرم ، ومستو .. 

  معادلة ؛ املناص األسرم ، ومستوى بناء شخصية الطفل .. 

  ، معادلة ؛ املناص األسرم ، وتوجهات الطفل السلوكية

 .. واألداء 

وخطورة ذلك ، عندما تدخل ضمع هذه املعاد ت ، عدم           

مريية الفكر األسرم ، وما متر مع اخلالفات التد -ا ستقرار العقل 

للعالقات ، وعدم السما  للتفاهم وتقارب اآلراء ، وباخلصوص 

الرتبوية منها واألخالقية ، واختالف وخالف الثقافات والتوجه 

 ..األيديولوجي ، واستمرارية الصراعات 

وعندما تكون الرعاية واحلقوق ثقافة فاعلة داخل األسرة ،          

له العمرية املتالحقة مع يتحقق اإلحسان الدورم لإلنسان ، مبراح

الطفولة والشباب والكهولة والعجز ، وبذلك يتطلب بناء رو  

سورة التحسس عل  وفق ما حتمله وتتضمنه اآلية الكرمية يف 

 :اإلسراء 
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  ( ََّوَقَض  َرب َك َألَّا َتْعُبُدوا ِإلَّا ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِع ِإْحَساًنا ِإمَّا َيْبليَغع

ِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكَلاُهَما َفَلا َتقيْل َلُهَما أيفٍّ َوَلا ِعْنَدَك اْل

 ( 23)َتْنَهْرُهَما َوقيْل َلُهَما َقْوًلا َكِرمًيا 

  َواْخِفْض َلُهَما َجَناَ  الذ لل ِمَع الرَّْحَمِة َوقيْل َربل اْرَحْمُهَما َكَما

  (24)َربََّياِني َصِغرًيا 

اإلنسان ، مبا مير به اليوم ؛ الطفل والشاب ، وحتمية دورة حياة         

 ..وغدًا الكهل والشيخ العاجز ، إن طال به العمر 

فكما مت رعايته كطفل ،  بد أن يصون حقوق وحرمة          

ومكانة األب واألم ، لُيصان حينما مير بهذه احللقة مع دورة احلياة 

 ..احلتمية 

ما حيمله مع احلقوق األسرية و ومع التهديدات واملخاطر عل          

الفقه األسرم ومستوى العالقات األسرية والتماسك األسرم ، حينما 

وهو ما ُيحذر منه اإلمام احلسع  ..اإلنسانية  –ترتاجع األخالقية 

 : بالقول ( عليه السالم)العسكرم 

(جرأة الولد عل  والده يف صغره تدعو إىل العقوق يف كربه )    

 1

 

اجلرأة غري احملمودة ، حينما تكون  طورتها تهدد أسس و         

وبناء األسرة والرتبية األسرية ، وجمريات العالقات املستقبلية 

 ..للطفل ، وما يطرأ عل  املناص األسرم 

ولذا فمع املناص األسرم ما يتمثل باستدامته ونقاوته وسالمته ،           

صل )الرسول األكرم  حينما يكون عل  وفق ا سرتشاد مبا قاله

 ( :اهلل عليه وآله وسلم

(أكمل املثمنني إميانًا أحسنهم خلقًا وألطفهم بأهله ) 

2

 

                                                 
0
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2
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وبهذا تكون األرضية الصاحلة واملناسبة لضرورة بناء منظومة           

الرأم والرأم اآلخر ، وسبل سالمته ، ليكتسب الطفل حماسع ذلك 

راع وعنف ، ودون اجلرأة ومرونة تقبل إبداء اآلراء دون تعصب وص

 ..البعيدة عع الرتبية الصاحلة واخللق الكريم 

وهو أسلوب تربوم لرعاية األسرة للطفل ، مما رعل الطفل         

يعرف سياق ما له مع حقوق وما عليه مع واجبات ومسثوليات اجتاه 

 ..اآلخريع ، وحت  منهم أصدقاءه وأقرانه 

 

 الطفولةالدخل األسري ورعاية : ساا خام
 

ويف عاملنا املعاصر ، وبشكل عام ، أصبح التوجه العاملي يهتم            

بأشكال متنوعة متعلقة ؛ بالطفل واألسرة والدخل ، واجملريات 

املادية بالذات محاية الطفل ، كل  عل  منوال أيديولوجيته 

وفلسفته ونظامه وتشريعاته وقوانينه ، حت  راحت الدساتري 

ول تتضمع ا هتمام بذلك ، وجعلت له رصيد يف الوضعية للد

ميزانيات الدول ، واخلطا اإلسرتاتيجية بهذا اخلصوص ، الكفيلة 

 ..بإمكانية التطبيق 

الطفل ورعايته ،   مع  –ورمبا كان ذلك ا هتمام باألسرة            

أجل األسرة والطفل ، بل مع أجل مستقبل بلدانهم حلمايتها مع 

فكرية والرتبوية ، ونسبة فاعلية الرتبية والتعليم التهديدات ال

والتوجهات العلمية واملعرفية ، ومنه ما يتعلق بالتنمية املستدامة 

للدول وتطويرها ، وحتقيق الرفاهية ا جتماعية والرفاهية 

 ..ا قتصادية 

وبهذا فإن للجانب ا قتصادم مثثراته ، تبعًا ملا حيمله الفرد مع          

تهذيب السلوك ، وما تتقارب بأفكارها عنده ليثدم بتوجهات ثقافة 



 33 

النفسية إىل توجه واختيار وسلوك اجتاه أمر  –األسرة الفكرية 

 ..معني 

وُيعد العامل ا قتصادم مع العوامل احملركة ألفراد األسرة ،           

لكنها بتبايع نسيب ، يكفل توجههم حنو هدف حمدد ، حيفز 

 ..تنوعة وحيرك أنشطتهم امل

ورمبا كان العامل ا قتصادم له عمقه وتوجهاته املثثرة عل            

الفكر املادم لإلنسان ، والكائع بني السلوك ا قتصادم واقتصاد 

بعض احللقات ا قتصادية املتمثلة السلوك ، مبا فيه ما يتعلق ب

الدخل وا ستهالك وا دخار وا ستثمار ، وخطورته عند احنراف ب

سلوك عع مفهوم ا قتصاد ليتحول صوب ا ستحواذ وا كتناز ال

والبخل والشح ، وهنا تكمع تهديدات ذلك عل  أفراد العائلة ، 

 ..ومنهم الطفل 

املقابل ملستوى  ومدى استقراره ، وكذلك مثثر مستوى الدخل           

، وما ينجر عل  القدرة الشرائية لألسرة وتغطية واستقراره األسعار 

اإلشباع ، وتفاوته حت  بني أفراد األسرة  –تتطلبه مع احلاجات  ما

 ..املستقبل  –الواحدة ، ومدى الشعور والتجاوب املتناسب مع الدخل 

واألهمية البالغة ، بتوجه ما يتحقق مع خالل العملية الرتبوية            

األسرية املبكرة ملتطلبات تشكيل السلوك وبناء شخصية الطفل 

وتوجيهه حنو العادات والقيم واملمارسات اإلرابية وتنمية  ، وجذبه

املهارات الرتبوية الفاعلة يف املسرية املستقبلية ، وتبيان أهمية 

حتديد اهلدف املناسب والعمل عل  حتقيقه بكفاءة عالية 

 ..وبتنمية وتطوير القدرات والقابليات والضبا األخالقي 

فرادها مع امليول والرغبات اجلاحمة لذا تطلب محاية األسرة وأ         

اليت تثدم بهم لالحنراف يف توجهاتهم السلوكية ا قتصادية ، 

ا ستهالكية وا دخارية وا ستثمارية ، ورمبا جبمو  هذه 
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السلوكيات يثدم بالفرد إىل ا نز ق حنو ارتكاب اجلرائم مع 

 ..اجلنح واجلنايات ، وأقلها توجههم حنو العنف والتضحيات 

 

 األخالق والقيم واألسرة: سادساا 
 

بعدما اتضح ، ومبحدودية البحث ، جوانب مما يتطلبه التوازن          

بني الدخل وامليول والرغبات واحلاجات يف تنشئة ورعاية الطفل ، 

األخالقي ، لكل أفراد  -بل حت  يشمل ذلك ، السلوك ا قتصادم 

 ..األسرة 

لوكية ألفراد األسرة مدعمة بالوعي تطلب بناء أخالقيات س        

والثقافة اليت توافق أرض الواقع ، وما يتطلب مع حتقيق الطموحات 

 ..اليت يضعها أمامه الفرد 

وبني ما تتطلبه األخالقيات والقيم مع بناء دواخل أفراد األسرة         

حلمايتهم مما يكون ضمع البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية ، وما 

مع بناء ثقافة القناعة وترويض النفس اليت تبدأ مع األبويع يتطلبه 

 ..حت  أصغر فرد يف األسرة 

ومضمون مع مضامني تلك األخالقيات وعمق احلقوق والقيم          

 :اإلنسانية ، ما حيمله الن  القرآني املبارك الكريم 

ْحُع َنْرُزقيُهْم َوِإيَّاكيْم ِإنَّ َوَلا َتْقُتليوا َأْوَلاَدكيْم َخْشَيَة ِإْمَلاٍق َن)          

َوَلا َتْقَرُبوا الزلَنا ِإنَُّه َكاَن َفاِحَشًة ( 31)َقْتَلُهْم َكاَن ِخْطًئا َكِبرًيا 

 .سورة اإلسراء  (32)َوَساَء َسِبيًلا 

حقوق اإلنسان ، ومنها حقوق املولود تضمنه هذا النهي ، يمما و         

العالقة ، و( ا َأْوَلاَدكيْم َخْشَيَة ِإْمَلاٍق َوَلا َتْقُتليو) والطفل ؛ 
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الرفاهية اعتدال ما تتطلبه ا قتصادية باألسرة ، وما يتعلق ب

:ا قتصادية ، وما يشمل عل  الوقاية والعالم الداخل ضمع 

1

  

  أم خشية الفقر ، (  َخْشَيَة ِإْمَلاق )علم النفس ا قتصادم ؛ ،

، وهو مما ميثل أصل مع أصول ( اكيْم َنْحُع َنْرُزقيُهْم َوِإيَّ) و 

مما رعل مستوى وبناء الفكر ا قتصادم اإلسالمي ، 

لصرب حلماية وضمان األسرة واجملتمع ، بالتزامع مع ا

وا بتعاد عع القلق والتوتر ، ومنه ما يبين ا ستقرار النفسي 

 ..والسعي اجلاد للرزق 

بغناها فكم مع أسرة كانت فقرية احلال ، امتدت       

ا جتماعية ، مبا وصل إليه أو دها  –واملكانة ا قتصادية 

بالتوكل عل  اهلل ، وما جاد به العقل والذكاء واملثابرة 

 ..والسعي إىل الرزق احلالل الطيب املبارك 

ورمبا بالعكس نراه عل  أرض الواقع ؛ فكم مع أسر       

،  افتقرت بسبب طي  أو دها ومشاكلهم اليت   تنتهي

 ..ا جتماعية  –فمع املوازيع العامة ، التنشئة األسرية 

  املتمثل با متداد األسرم ( َأْوَلاَدكيْم ) علم النفس األسرم ؛ ،

وجمريات توابعه النفسية ، وما يتطلب مع وعي احلقوق 

املرتتبة واملتبادلة ، وما تتطلبه مع أدوار ومسثولية ، وتآلف 

 ..وحمبة وتعاون أسرم 

 نفس الفكرم وعلم النفس السلوكي وعلم نفس علم ال

 ( ..َوَلا َتْقَرُبوا الزلَنا  )، ( َوَلا َتْقُتليوا ) اجلرمية ؛ 
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ومل يقف اإلسالم عند هذا احلد ، بل عاجل بتشريعاته أمور          

حياتية شامله ، منها معاجلة ما اذذه اجملتمع كسياق وسلوك 

، حيث ورد يف القرآن  طبيعي ، كارتكاب جرمية وأد البنات

 :الكريم احلكيم 

( 53)َوِإَذا ُبشلَر َأَحُدُهْم ِباْلأيْنَث  َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو َكِظيمر )          

َيَتَواَرى ِمَع اْلَقْوِم ِمْع ُسوِء َما ُبشلَر ِبِه َأُيْمِسكيُه َعَل  ُهوٍن َأْم َيُدس ُه ِفي 

 .سورة النحل  (59)ا َيْحكيُموَن الت َراِب َأَلا َساَء َم

وحفظ اإلسالم مكانة األنث  ومحايتها مع حلظة الو دة ،           

وامتدادها الزماني ، حفظ كيان املرأة بكل ما يصون مكانتها 

بني اجملتمع ، ويصون كامل حقوقها أيع ما كان دورها ، ويف أم 

 ..مرحلة عمرية 

، سوم النفس ميول وو، مستوى الفكر  الرتابا بنييظهر وهنا           

والتطبيقات السلوكية ، ومستوى التوج ه السلوكي  رتكاب 

اجملتمع ، ورمبا متتد عل  األمع  –اجلرمية العظيمة حبق األسرة 

 ..األسرم واجملتمعي ، ومنه إىل أمع الدولة 
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 ثانياملبحث ال
 األسرة والطفل بني احلقوق والعدالة

 

تواصاًل حملاور املبحث السابق ، نتطلع يف هذا املبحث إىل احملاور         

 :اآلتية 

 .جوانب مع احلقوق األسرية : أوً  

 . حقوق اإلنسان وحقوق الطفل: ثانيًا 

 . العدالة الرتبوية لرعاية الطفولة: ثالثًا 

 

 جوانب من احلقوق األسرية : أولا 
 

حلقوق وتطبيقاتها بني األمس واليوم ، تتعدد حماور وتوجهات ا          

وتكمع املشكلة يف أحقية مواقع احلقوق وما يناسبها مع ؛ 

توصيف ووصف للحقوق ، ومواصفات َمع يشملهم ، كأن يكون 

العمر أو اجلنس أو موقفه ، وما يكاملها مع تقييم وظيفي وتقويم 

 ..أدائي لفاعليتها وانسيابيتها 

ت يف اإلسالم مبنية عل  أسس اجلعل واحلقوق والواجبا         

 :التكويين للمخلوق ، واجلعل التشريعي اإلهلي ، الذم 

َلا ُيَكلُِّف اللَُّه َنْفًسا ِإلَّا ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما )          

 .سورة البقرة /  236مع اآلية (  اْكَتَسَبْت
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وتفرض الواجبات بكل  والرمحة اإلهلية تصون احلقوق         

، وبهذا يلعب التكويع (  ِإلَّا ُوْسَعَها ) ،(  َلا ُيَكلُِّف) أشكاهلا مع ؛ 

 ..احلكم  –والقدرات الدور يف التكليف 

ومما يتضمع الن  املبارك ؛ أن احلقوق مضمونة بوجود           

 ( .. َبْتَوَعَلْيَها َما اْكَتَس) ، ( َلَها َما َكَسَبْت ) العقل  –املخلوق 

ومنه أن   تتقادم احلقوق عند عتبة الدنيا ، بل متتد           

له عمق إنساني ، مبالحقتها إىل ما بعد الدنيا ، وهذا جانب آخر 

عظيم ،   تضيع عنده احلقوق ، ويكون ضمان حلقوق اإلنسان ، 

 ..بل وحت  حقوق كل املخلوقات 

تعددة ، منها ما ورد يف القرآن وتتبني مواطع احلقوق عند أمور م         

 :الكريم ضمع سورة البقرة 

  َوَيْسَأليوَنَك َعِع اْلَيَتاَم  قيْل ِإْصَلا ر َلُهْم َخْيرر َوِإْن ُتَخاِلطيوُهْم

َفِإْخَواُنكيْم َواهللي َيْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمَع اْلُمْصِلِح َوَلْو َشاَء اهللي 

 ( 222)ِكيمر َلَأْعَنَتكيْم ِإنَّ اهلَل َعِزيزر َح

  ِنَساُ كيْم َحْرثر َلكيْم َفْأُتوا َحْرَثكيْم َأنَّ  ِشْئُتْم َوَقدلُموا

ِلَأْنفيِسكيْم َواتَّقيوا اهلَل َواْعَلُموا َأنَّكيْم ُمَلاقيوُه َوَبشلِر 

 ( 223)اْلُمْثِمِننَي 

 وا َوُتْصِلُحوا َوَلا َتْجَعليوا اهلَل ُعْرَضًة ِلَأْيَماِنكيْم َأْن َتَبر وا َوَتتَّقي

 ( 224)َبْيَع النَّاِس َواهللي َسِميعر َعِليمر 

  ِللَِّذيَع ُيْثليوَن ِمْع ِنَساِئِهْم َتَرب ُ  َأْرَبَعِة َأْشُهٍر َفِإْن َفاُءوا َفِإنَّ اهلَل

َوِإْن َعَزُموا الطََّلاَق َفِإنَّ اهلَل َسِميعر َعِليمر ( 226)َغفيورر َرِحيمر 

(222 ) 
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 لََّقاُت َيَتَربَّصَْع ِبَأْنفيِسِهعَّ َثَلاَثَة قيُروء  َوَلا َيِحل  َلُهعَّ َأْن َواْلُمَط

َيْكُتْمَع َما َخَلَق اهللي ِفي َأْرَحاِمِهعَّ ِإْن كيعَّ ُيْثِمعَّ ِباهللِ َواْلَيْوِم 

َوَلُهعَّ  اْلَآِخِر َوُبُعوَلُتُهعَّ َأَحق  ِبَردلِهعَّ ِفي َذِلَك ِإْن َأَراُدوا ِإْصَلاًحا

ِمْثُل الَِّذم َعَلْيِهعَّ ِباْلَمْعُروِف َوِللرلَجاِل َعَلْيِهعَّ َدَرَجٌة َواللَُّه َعِزيزر 

 ( 223)َحِكيمر 

   الطََّلاُق َمرََّتاِن َفِإْمَساٌك ِبَمْعُروف  َأْو َتْسِريحر ِبِإْحَساٍن َوَلا َيِحل

ْيًئا ِإلَّا َأْن َيَخاَفا َألَّا ُيِقيَما َلكيْم َأْن َتْأُخُذوا ِممَّا َآَتْيُتُموُهعَّ َش

ُحُدوَد اهلِل َفِإْن ِخْفُتْم َألَّا ُيِقيَما ُحُدوَد اهللِ َفَلا ُجَناَ  َعَلْيِهَما 

ِفيَما اْفَتَدْت ِبِه ِتْلَك ُحُدوُد اهلِل َفَلا َتْعَتُدوَها َوَمْع َيَتَعدَّ ُحُدوَد 

 ( 229)اهلِل َفأيوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن 

  َفِإْن َطلََّقَها َفَلا َتِحل  َلُه ِمْع َبْعُد َحتَّ  َتْنِكَح َزْوًجا َغْيَرُه َفِإْن

َطلََّقَها َفَلا ُجَناَ  َعَلْيِهَما َأْن َيَتَراَجَعا ِإْن َظنَّا َأْن ُيِقيَما ُحُدوَد 

 ( 232)اللَِّه َوِتْلَك ُحُدوُد اهلِل ُيَبيلُنَها ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن 

 ِإَذا َطلَّْقُتُم النلَساَء َفَبَلْغَع َأَجَلُهعَّ َفَأْمِسكيوُهعَّ ِبَمْعُروف  َأْو َو

َسرلُحوُهعَّ ِبَمْعُروف  َوَلا ُتْمِسكيوُهعَّ ِضَراًرا ِلَتْعَتُدوا َوَمْع 

َيْفَعْل َذِلَك َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه َوَلا َتتَِّخُذوا َآَياِت اهلِل ُهُزًوا 

ْعَمَة اهلِل َعَلْيكيْم َوَما َأْنَزَل َعَلْيكيْم ِمَع َواْذكيُروا ِن

اْلِكَتاِب َواْلِحْكَمِة َيِعظيكيْم ِبِه َواتَّقيوا اهلَل َواْعَلُموا َأنَّ 

 ( 231)اهلَل ِبكيلل َشْيء  َعِليمر 

 َوِإَذا َطلَّْقُتُم النلَساَء َفَبَلْغَع َأَجَلُهعَّ َفَلا َتْعُضليوُهعَّ َأْن َيْنِكْحَع 

َأْزَواَجُهعَّ ِإَذا َتَراَضْوا َبْيَنُهْم ِباْلَمْعُروِف َذِلَك ُيوَعظي ِبِه َمْع كَاَن 
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ِمْنكيْم ُيْثِمُع ِباهلِل َواْلَيْوِم اْلَآِخِر َذِلكيْم َأْزَك  َلكيْم َوَأْطَهُر 

 ( 232)َواللَُّه َيْعَلُم َوَأْنُتْم َلا َتْعَلُموَن 

 ْوَلاَدُهعَّ َحْوَلْيِع َكاِمَلْيِع ِلَمْع َأَراَد َأْن ُيِتمَّ َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَع َأ

الرََّضاَعَة َوَعَل  اْلَمْوليوِد َلُه ِرْزقيُهعَّ َوِكْسَوُتُهعَّ ِباْلَمْعُروِف َلا 

ُتَكلَُّف َنْفسر ِإلَّا ُوْسَعَها َلا ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوَلا َمْوليودر َلُه 

  اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك َفِإْن َأَراَدا ِفَصاًلا َعْع َتَراٍض ِمْنُهَما ِبَوَلِدِه َوَعَل

َوَتَشاُوٍر َفَلا ُجَناَ  َعَلْيِهَما َوِإْن َأَرْدُتْم َأْن َتْسَتْرِضُعوا َأْوَلاَدكيْم 

َفَلا ُجَناَ  َعَلْيكيْم ِإَذا َسلَّْمُتْم َما َآَتْيُتْم ِباْلَمْعُروِف َواتَّقيوا اهلَل 

 ( 233)َواْعَلُموا َأنَّ اهلَل ِبَما َتْعَمليوَن َبِصرير 

  ََّوالَِّذيَع ُيَتَوفَّْوَن ِمْنكيْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َيَتَربَّصَْع ِبَأْنفيِسِهع

َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا َفِإَذا َبَلْغَع َأَجَلُهعَّ َفَلا ُجَناَ  َعَلْيكيْم ِفيَما 

 ( 234)ِهعَّ ِباْلَمْعُروِف َواهللي ِبَما َتْعَمليوَن َخِبرير َفَعْلَع ِفي َأْنفيِس

  َوَلا ُجَناَ  َعَلْيكيْم ِفيَما َعرَّْضُتْم ِبِه ِمْع ِخْطَبِة النلَساِء َأْو

َأْكَنْنُتْم ِفي َأْنفيِسكيْم َعِلَم اهللي َأنَّكيْم َسَتْذكيُروَنُهعَّ 

َأْن َتقيوليوا َقْوًلا َمْعُروًفا َوَلا َتْعِزُموا  َوَلكِْع َلا ُتَواِعُدوُهعَّ ِسرًّا ِإلَّا

ُعْقَدَة النلكَاِ  َحتَّ  َيْبليَغ اْلِكَتاُب َأَجَلُه َواْعَلُموا َأنَّ اهلَل 

َيْعَلُم َما ِفي َأْنفيِسكيْم َفاْحَذُروُه َواْعَلُموا َأنَّ اهلَل َغفيورر َحِليمر 

(235 ) 

 ُتُم النلَساَء َما َلْم َتَمس وُهعَّ َأْو َتْفِرُضوا َلا ُجَناَ  َعَلْيكيْم ِإْن َطلَّْق

َلُهعَّ َفِريَضًة َوَمتلُعوُهعَّ َعَل  اْلُموِسِع َقَدُرُه َوَعَل  اْلُمْقِتِر َقَدُرُه 

 ( 236)َمَتاًعا ِباْلَمْعُروِف َحقًّا َعَل  اْلُمْحِسِننَي 
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 عَّ َوَقْد َفَرْضُتْم َلُهعَّ َفِريَضًة َوِإْن َطلَّْقُتُموُهعَّ ِمْع َقْبِل َأْن َتَمس وُه

َفِنْصُف َما َفَرْضُتْم ِإلَّا َأْن َيْعفيوَن َأْو َيْعفيَو الَِّذم ِبَيِدِه ُعْقَدةي 

النلكَاِ  َوَأْن َتْعفيوا َأْقَرُب ِللتَّْقَوى َوَلا َتْنَسُوا اْلَفْضَل َبْيَنكيْم 

 ( 232)ِإنَّ اهلَل ِبَما َتْعَمليوَن َبِصرير 

  َوالَِّذيَع ُيَتَوفَّْوَن ِمْنكيْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َوِصيًَّة ِلَأْزَواِجِهْم َمَتاًعا

ِإَل  اْلَحْوِل َغْيَر ِإْخَراٍم َفِإْن َخَرْجَع َفَلا ُجَناَ  َعَلْيكيْم ِفي َما 

 (242)َفَعْلَع ِفي َأْنفيِسِهعَّ ِمْع َمْعُروف  َواهللي َعِزيزر َحِكيمر 

 (241)لََّقاِت َمَتاعر ِباْلَمْعُروِف َحقًّا َعَل  اْلُمتَِّقنَي َوِلْلُمَط . 

وهذه مقتطفات مع القرآن الكريم اليت تبني وتتضـمع عمـق              

احلقوق والواجبات وإنسانيتها وأخالقيتها ، الكائنة بـني فلسـفتها   

وإسرتاتيجيتها املمتدة عل  املستوى األسرم واجملتمعـي ، بروحيتهـا   

سيتها ، العالية الدقة يف نظامها وتنظيمهـا وجمريـات تنسـيقها    ونف

ومتابعتها التقييمية كجانب وظيفي والتقوميية كجانب أدائي ، 

ونتائجها ، وانعكاساتها املستدامة بسوم وسالمة شخصـية الرجـل   

ــة يف ؛      ــ  الدق ــاني ، وحت ــي واإلنس ــرة األخالق ــاء األس ــرأة ، وبن وامل

أو ا نفصـال العالئقـي بـالطالق ، ومـا     ا نفصال احلتمـي بـاملوت ،   

 ..يرتتب مع جرائهما مع احلقوق والواجبات 

ومراعاة احلقوق يف اإلسالم ،   تتوقف عند القوم ، بل تصـون            

 ( : عليه السالم)لذا يقول بها الضعيف صاحب احلق ، 

.. ( !َوظيْلُم الضَِّعيِف َأْفَحُ  الظُّْلِم  ) ..

1

 

املتبادلة عل  وفق مراكز وأدوار اإلنسان ، داخل  حلقوقا            

الواجبة عل  الولد اجتاه والده ، تبدأ مع ومنها  األسرة وخارجها ،

                                                 
0
 . 412ص / نه  البال ة   - 
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 الطاعة الطاعة ومالزمة اإلحسان يف كل األمور احلياتية ، إّ  إن

 ..تقف عند املعصية 

َوِإْن َجاَهَداَك ِلُتْشِرَك ِبي َما  َوَوصَّْيَنا اْلِإْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسًنا)            

َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلمر َفَلا ُتِطْعُهَما ِإَليَّ َمْرِجُعكيْم َفأيَنبلُئكيْم ِبَما كيْنُتْم 

 .سورة العنكبوت  (3)َتْعَمليوَن 

َوِفَصاليُه َوَوصَّْيَنا اْلِإْنَساَن ِبَواِلَدْيِه َحَمَلْتُه أيم ُه َوْهًنا َعَل  َوْهٍع )           

َوِإْن َجاَهَداَك ( 14)ِفي َعاَمْيِع َأِن اْشكيْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك ِإَليَّ اْلَمِصرُي 

َعل  َأْن ُتْشِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلمر َفَلا ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما ِفي 

ِإَليَّ َمْرِجُعكيْم َفأيَنبلُئكيْم  الد ْنَيا َمْعُروًفا َواتَِّبْع َسِبيَل َمْع َأَناَب ِإَليَّ ُثمَّ

                  .سورة لقمان  (15)ِبَما كيْنُتْم َتْعَمليوَن 

وعند الوقوف عل  بناء نظام األسرة املتماسكة ،  بّد مع رسـم            

اجتاهــات ثقافيــة تنظيميــة ، لتتحقــق أدق األواصــر بــني أفرادهــا ،  

وما يرتتـب مـع إسـهاماته يف بنـاء      وحمددات الوسا البيئي الرتبوم ،

اجملتمعـي علـ  أسـاس احلقـوق املتبادلـة ، ومـا        –التماسك األسرم 

اإلمـام   يوازيها مع الواجبات املرتتبة عليها ، حيث تبدأ احلقوق مع قول

 ( : عليه السالم) علي

َفَحـق   . َلـِد َحّقـًا   لـ  الوَ اِلـِد عَ َوْلِل إنََّو، اِلِد َحّقًا ِلْلَوَلِد َعل  الَو إنَّ)           

ـ  ل  الَوَلـِد أَ الَواِلِد َع ـ  إ َّ، ي كيـلل َشـْيء    ْن ُيِطيَعـُه ِف ي َمْعِصـَيِة اهلِل  ِف

، َدَبـُه  َوُيَحسلـَع أَ ، ْن ُيَحسلـَع اْسـَمُه   اِلـِد أَ ل  الَواَنُه ؛ َوَحق  الَوَلِد َعُسْبَح

(َوُيَعلَِّمُه القيْرآَن 

1

 . 

كيز علـ  الوالـد والولـد ، وهمـا جانـب مـع       ومما يتضمع الرت          

اجملتمع مع جهة  –مكونات األسرة مع جهة ، ومكون مع بناء الفرد 

أخرى ، وما رمعهمـا مـع حقـوق وواجبـات ، فإنـه خـري دليـل علـ          

ــويع وبنــاء       ــ  عاتقهمــا يف تك ــبري امللقــاة عل ــثولية الك املس

                                                 
0
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مهـا  ومنـه بنـاء ومحايـة نظـام األسـرة وتنظي     األسـرية ،  الشخصية 

ــًا     ــون منطلق ــكها ، لتك ــة ومتاس ــة واألخالقي ــانتها الرتبوي ورص

 ..ملستقبل األسرة واجملتمع والدولة واحلضارة 

 

 حقوق الطفلو حقوق اإلنسان: ثانياا 
 

واستكماً  ملا تقّدم ، ينطلق حقوق الطفل مع حقوق            

، (  1)الذم أول ما يتمثل يف املادة العاملي  Human Rightsاإلنسان 

 :ونصها اآلتي 

(يولد الناس أحرارًا ، متساويع يف احلقوق ) 

1

 

 :وكاآلتي (  2) املادةومتتد تلك احلقوق إىل           

لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع جبميع احلقوق واحلرِّيات املذكورة )           

، و سيما التمييز بسبب  ، دومنا متييز مع أمِّ نوع يف هذا اإلعالن

، أو الرأم سياسيًّا  ، أو الدِّيع ، أو اللغة ، أو اجلنس ، أو اللون رالعنص

،  ، أو املولد ، أو الثروة ، أو األصل الوطين أو ا جتماعي وغري سياسي

وفضاًل عع ذلك   روز التمييُز علي أساس الوضع . أو أمِّ وضع آخر

إليه  السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو اإلقليم الذم ينتمي

، سواء أكان مستقالًّ أو موضوًعا حتت الوصاية أو غري  الشخ 

.(  متمتِّع باحلكم الذاتي أم خاضًعا ألمِّ قيد آخر عل  سيادته
2

   

                                                 
0
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أما يف الدستور العراقي ، فهناك مواد دستورية تهتم باألسرة          

وبالطفل ، بشكل مباشر وغري مباشر ، ومما يظهر ذلك ضمع 

:اآلتي 

1

  

 (32)املادة          

ـ و اصة الطفل واملرأة ـ  ولألسرة تكفل الدولة للفرد:  اوً 

للعي  يف حياة   الضمان ا جتماعي والصحي ، واملقومات ا ساسية

  . حرة كرمية  ، تثمع هلم الدخل املناسب ، والسكع املالئم

تكفل الدولة الضمان ا جتماعي والصحي للعراقيني يف : ثانيًا

املرض أو العجز عع العمل أو التشرد أو اليتم أو  الشيخوخة أوحال 

اجلهل واخلوف والفاقة ، وتوفر هلم  البطالة ، وتعمل عل  وقايتهم مع

وينظم ذلك  السكع واملناهو اخلاصة لتأهيلهم والعناية بهم ،

 . بقانون

 (31)املادة          

الدولة الصحية ، وتعن   لكل عراقي احلق يف الرعاية: اوً 

 بالصحة العامة ، وتكفل وسائل الوقاية والعالم بإنشاء خمتلف

 . انواع املستشفيات واملثسسات الصحية

أو مستوصفات أو دور  لالفراد واهليئات إنشاء مستشفيات: ثانيًا

 . عالم خاصة و باشراف مع الدولة ، وينظم ذلك بقانون

 (32)املادة         

تأهيلهم   حتياجات اخلاصة وتكفلترع  الدولة املعاقني وذوم ا

 .  بغية دجمهم يف اجملتمع وينظم ذلك بقانون

 (33)املادة         

 . لكل فرد حق العي  يف ظروف بيئية سليمة :اوً 

                                                 
0
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والتنوع ا حيائي واحلفاظ  تكفل الدولة محاية البيئة: ثانيًا 

 . عليهما

 (34)املادة         

، وهو  دم اجملتمع وحق تكفله الدولةاساس لتق التعليم عامل: اوً  

 . الدولة مكافحة ا مية الزامي يف املرحلة ا بتدائية ، وتكفل

 . مراحله التعليم اجملاني حق لكل العراقيني يف خمتلف: ثانيًا 

غراض السلمية مبا خيدم تشجع الدولة البحث العلمي لأل: ثالثا 

وخمتلف مظاهر وا بتكار  واإلبداع، وترع  التفوق  ا نسانية

 . النبوغ

 . مكفول وينظم بقانون واألهلياخلاص  التعليم: رابعًا 

 (35)املادة          

واملثسسات الثقافية ، مبا يتناسب مع تاريخ  ترع  الدولة النشاطات

اعتماد توجهات ثقافية  العراق احلضارم والثقايف ، وحترص عل 

 . عراقية حقيقية

 (36)املادة          

لكل فرد وعل  الدولة تشجيع أنشطتها  ة الرياضة حقممارس

 . ورعايتها وتوفري مستلزماتها

وكل ما تقّدم مع املواد الدستورية العراقية ، تتضمع بوضو           

الكثري مع األمور اليت ذ  حقوق مجيع الفئات العمرية ، مبا فيهم 

 حقوق األسرة والطفل ، والبيئة والسكع ، والرعاية الصحية

وا جتماعية ، واألنشطة املتنوعة ، احلكومية وغري احلكومية ، 

وحت  ما خي  الرتبية والتعليم ، والتفوق واإلبداع وا بتكار 

 .إخل .. والبحث العلمي 

ومع جهة أخرى ميكع إمجال ما يتطلب مع مستوى حقوق           

 :الطفل مع حيث 
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  حقوق الطفل مبستوى التعلم. 

 ى الرتبية حقوق الطفل مبستو. 

  حقوق الطفل مبستوى التعليم. 

 التدريب والتطبيقات  حقوق الطفل مبستوى. 

هلذه احلقوق ،  ، أو رمبا يكون سابق وجانب آخر تكميلي          

 :وحتقيقها عل  أساس التصنيف اآلتي 

  حقوق الطفل مبستوى ما قبل تكوينه املتمثل بالتمييز

 ..ة ا ختيار املناسب بني الزوم والزوج

  حقوق الطفل مبستوى ما بعد الزوام ومرحل تكويع

 ..اجلنني وما بعد الو دة 

حقوق الطفل مبستوى احلاجات الفسيولوجية أو  -

 ..اجلسدية 

 ..حقوق الطفل مبستوى حاجات ا ستقرار واألمان  -

 ..حقوق الطفل مبستوى احلاجات ا سرية وا جتماعية  -

لتقدير حقوق الطفل مبستوى حاجات تنمية رو  ا -

 ..وا حرتام 

 ..حقوق الطفل مبستوى حاجات حتقيق إدارة الذات  -

ومنه ما يكون ضمع مراحل البناء النضو الطفولي املرحلي          

:املتكون مع 

1

 

  املرحلة الطفولية القلقة. 
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  مرحلة ما قبل ا ستقرار الطفولي. 

  مرحلة ا ستقرار النسيب لالنتقال إىل مرحلة الشباب. 

ومع أجل صون احلقوق املتكاملة مع حقوق اجملتمع والدولة ،         

يتطلب أن يتم مراعاة العمر الزمين والعمر العقلي والعمر التعلمي 

والعمر الرتبوم والعمر التعليمي والعمر املعريف والعمر األسرم 

 .إخل .. والعمر ا جتماعي 

ل الكامت وحتديات تربية الطفل ، عندما يتجه ويكون الطف        

للمتمرد عل  أساليب الرتبية ، والطفل املعلع للتمرد عل  أساليب 

الرتبية ، ورمبا يكون مترده شعورم و  شعورم ، أو ألسباب 

 ..فكرية أو نفسية أو عقلية 

وحتدم آخر يواجهه الوالديع بتمرد الطفل ، عندما تواجه          

اب ، منها ما العالقات األسرية مشاكل وصراعات متعددة األسب

يكون ذاتي التوجه واألنانية ، ومنها ما يكون موضوعي ، بسبب 

أفكار وأخالقيات ، أو تطلعات مستقبلية لألسرة ، أو يأخذ منح  

 ..نفسي أو سلوكي 

ولذا رمبا يضيع حقوق الطفل بتمرده عل  الواقع ، بسبب وبال          

لتجاوب سبب ، وما يرتتب مع مستوى قناعة الطفل ومستوى ا

والتعاون ، املقابل  ستيعاب الطفل وأفكاره ونفسيته ، وما 

يتطلب مع استقراء سلوكية الطفل الذم يسهم به ؛ الوالديع ، 

واملدرسة ، واملثسسة الرتبوية وغريها مع اجلهات املنظورة وغري 

 ..املنظورة 
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 العدالة الرتبوية لرعاية الطفولة: ثالثاا 
  

ة الرتبوية مع الرعاية األسرية لألطفال والطفولة ، تبدأ العدال        

وتكامله مع املثسسات احلكومية وغري احلكومية ، لتهيئة 

عدالة الفرص وحتسني سبل اكتساب الرتبية والتعليم وجودته 

 .. ونتائجه ، مع مراعاة املساواة بني الناس ، و سيما منهم األطفال 

ية وإنسانيتها ومراعاتها للسبل وهنا يتطلب القيادة التعليم         

الكفيلة بالدراسة والتحليل ، ومنه رسم اخلطا وتنفيذها عل  

أرض الواقع ، وتوجهاتها باألداء العالي املستدام ، وحبمايته بالتقييم 

الوظيفي والتقويم األدائي ، وتعظيم مراكز أو نقاط القوة ، واحلد 

ئق بكل أشكاهلا مع نقاط ضعف الرعاية ، وإزالة العقد والعوا

وعدالة تطبيقاتها ، وتكاملها مع جمريات تنفيذ اخلطا الرتبوية 

 ..والتعليمية ، وما تتطلب مع مساواة الفرص جلميع األطفال 

وخطورة ما يواجهه الطفل ، هو عدم املساواة يف الفرص الرتبوية         

والتعليمية ، وباخلصوص حينما يكون يف الدولة مثسسات 

عليمية حكومية ، ويقابلها مثسسات غري حكومية ، تربوية وت

 ..يتفاوت فيها أساليب التدريس والعناية به 

واألخطر مع ذلك ، حينما يكون هناك املنافسة احلمراء ،         

واحلرب املعلنة وغري املعلنة عل  املثسسات احلكومية ، ومنها 

، وتدمري املثسسات الرتبوية والتعليمية احلكومية مع أجل فشلها 

جيل مع أجل األنانية والرحبية وا جتار بالرتبية والتعليم ، واملناداة 

باخلصخصة الرتبوية والتعليمية ، الذم يضيع عندها حقوق 

الطفل ومساواته بأقرانه ، لعدم امتالكه القدرات املالية للتعليم ، 

 ..وهو ما نراه كائع يف العراق املعاصر 
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معاجلة هذه الفجوة اخلطرة يف الرتبية ولذا مما يتطلب ،         

والتعليم ، وضرورة ا هتمام باجلودة والتصميم وا تساق املثدم إىل 

مجع وترابا وانسيابية وفاعلية ومرنة انتظام الرتبية والتعليم 

واستوائها وكماهلا ، املرتبطة بفلسفتها بني اخلطا والعمليات 

، وسبل التجاوب معها بني والنتائو ومردوداتها اآلنية واملستقبلية 

كل مع يدخل ضمع العملية الرتبوية والتعليمية والتدريبية ، 

البشرية منها املتمثلة باملتعلم واملربي ، وبني مواد وأساليب ومناهو 

الرتبية والتعليم ؛ املادية منها وغري املادية ، وتوجهاتها النفسية 

 ..والسلوكية 

ورعايتها أو املثسسات واملنظمات وهو   يقتصر عل  األسرة         

املدنية واحلكومية وغري احلكومية ، بل يشمل اجلميع ،  سيما 

يف إجراءات اخلطا والتنفيذ ، ومبنظور إسرتاتيجي مستمر 

 ..ومستدام 

وعنده تكون الرعاية والرتبية والتعليم يف املضمون           

ئة اخلارجية ، اإلسالمي ، حبماية وصيانة البيئة الداخلية والبي

ومراعاة العدالة واملساواة القائمة عل  احلقوق والواجبات ، 

 ..األخروية  –وامتدادات آثارها الدنيوية 

مما يضفي عل  املسرية الوعي وا ستيعاب واإلدراك للمنافع            

وا ستدامة احلقيقية ، وحسع استثمار ذلك ، وبناء أرفع جودة متقنة 

 ..  التعليم األسرم واملثسساتي مشرتكة للرتبية و
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 ثالثاملبحث ال
 الطفل وبناء الشخصية

 

ويربز موضوع آخر ، له مع األهمية البالغة يف مستقبل الطفل ،          

أ  وهو أسس وبناء الشخصية بالتعلم والرتبية والتعليم والتدريب 

 ..واخلربات املرتاكمة 

ث احملاور اليت تسهم يف اتضا  الصورة ولذا تطلب أن يدرس املبح         

 :التكاملية ، وستكون كاآلتي 

 الطفل بني الرتبية التقليدية والرتبية غري التقليدية :أوً  

 الطفل بني التشدد الرتبوم وا نفالت الرتبوم:ثانيًا 

 الطفل بني الشخصية الناضجة وغري الناضجة: ثالثًا 

 مميزات الشخصية الناضجة للطفل -1

 ت الشخصية غري الناضجة للطفلمميزا -2

 بناء شخصية الطفل القيادم والريادم: رابعًا 

 الذكاء العاطفي وبناء شخصية الطفل : خامسًا 
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 الطفل : أولا 
 بني الرتبية التقليدية والرتبية غري التقليدية

 

اإلنسان عند حد معني ، فقد حب   –  تتوقف مسرية احلياة           

إلنسان بالعقل الذم   يقف عند مد العنان له بالعلم اهلل تعاىل ا

 ..واملعرفة واحلكمة ، ومرشده احلق واألخالق واملساواة واملعروف 

الرتبية والتعليم ، اتساع الر يا والرسالة  –مما يعين ، بالعقل          

واألهداف ، واألعمق ا متداد الدنيوم حلياة أبق  ، ومما حيدد 

العمل والعالقات اإلنسانية ، مبا فيها العالقات  التوّجه ، مستوى

األسرية ، ويف مقدمتها الروابا األسرية ، ومنها ؛ الرعاية والرتبية 

 ..األسرية للطفل 

وهنا يظهر مستوى املنبه وا ستجابة والتفاعل ، واستمرارية          

ية الود واحملبة والتعاون بني األسرة ؛ ويف مقدمتهم الوالديع ، حلما

ورعاية وتربية الطفل بكل اجتاهاته الفكرية والنفسية 

والعقلية والسلوكية ، واملتابعة والدعم والتقويم لبناء الشخصية 

 ..الرتبوية 

وعند ذلك يتطلب مراعاة أسس وبناء وأدوات وأساليب ومناهو           

الرتبية عل  املستوى األسرم ، وعل  املستوى املثسساتي ، بتوجهات 

الرتبية مع األساليب التقليدية وغري التقليدية ،  –الئم الرعاية ما ي

 ..مبا فيها ما يتعلق بالتطور التقين ، ومدى ا ستجابة 

فهناك نظريات وتطبيقات لرعاية الطفل ، لتكون نتائجها ،           

األسس املتينة والداعمة ملختلف األعمار ، ومنه ما هو له عالقة 

والتدريب ، بفلسفته ومناهجه التقليدية وغري بالرتبية والتعليم 
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التقليدية ، بالتوازم مع تنمية الشعور بالذات والشعور مبا حييا 

..بالفرد مع إنسان ، وبيئة وحمتوى البيئة 

1

 

ورمبا باستيعاب الرتاث وا سرتشاد به مع جوانب متنوعة ،           

تعليم حيقق دينامية الفكر وأساليب الرعاية والرتبية وال

والتدريب ، وملتقياتها بالتعزيز وا ستقطاب اإلرابي املستوعب 

حليثيات الطفل أو احلدث ، وما ُيبن  عليه مع خطا وقرارات تربوية 

ناهضة مبستقبل الطفل وموجه للتفكري ومتطلبات احلياة 

 ..املستدامة 

عع دقة ( عليه السالم)وكما قال أمري املثمنني اإلمام علي          

 :خطورة هذه املرحلة الرتبوية املهمة و

(َقِبَلْتُه  ء  ْرضِ اْلَخاِلَيِة َما أيْلِقَي ِفيَها ِمْع َشْيَوِإنََّما َقْلُب اْلَحَدِث َكاأَل) 

2

 

الدقة ، رمعهما وبني القلب واألرض ، مقاربة ومقارنة عظيمة          

يدية ، ا حتواء ومستوى الرعاية والعناية التقليدية وغري التقل

 ..وتنميتها وتطويرها ، ومستوى العطاء املستقبلي 

وهنا تظهر أهمية تنمية الثقافة الرتبوية والرتبية الثقافية ، لدى         

اآلباء وكل تربوم يهتم برعاية وتربية الطفل عل  أفضل املناهو 

العلمية والتطبيقية املالئمة أو اليت تالئم و  تشوه كما حيدث 

النظريات والتطبيقات مع الدول املتطورة ، فيكون  عندما تستورد

 ..نتائجها وباً  وتهديدًا عل  مستقبل الطفل والشاب 
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لذا  بّد مع التمييز بني القيم واألخالقيات والعادات والتقاليد ،        

يف الدول النامية والدول املتطورة ، وما يثول إليه الوعي يف 

 ..تابعة التقوميية التخطيا والتنفيذ واألداء وامل

وهنا  بّد مع اإلشارة إىل أن األخالقيات بعمومها   حذر منها ، بل         

احلذر مع تفاصيلها وفلسفتها الدينية والعلمانية ، وعل  سبيل 

 : املثال يبن  اجلانب الرتبوم يف الفكر اإلسالمي عل  

 ين احلالل واحلرام ، فما ُبين عل  احلرام فنتائجه حرام ، يع

هناك فارق بني ما حيصل يف أخالقيات العمل واجلودة 

واإلخالص يف العمل ، عند املشاريع احملرمة كمصانع 

 ..اخلمور ، وعند املشاريع الغري حمّرمة 

ففي الفكر اإلسالمي أساسًا   ميكع أن تقوم         

مشاريع حمرمة ، لذا تطبق أخالقيات العمل يف املشاريع 

اتها ، وهو ما ينجر مبفهومه عل  الرعاية الغري حمرمة منتوج

 ..والرتبية وأساليبها ومناهجها التقليدية وغري التقليدية 

  عند يف اإلسالم   تقف آثار األعمال واحلقوق و  تتقادم

عتبة الدنيا ، بل متتد إىل ما بعدها ، وهو ما يفقده الفكر 

العلماني ، وما ينجر به عل  أساليب ومناهو ونظريات 

رعاية والرتبية والتعليم ، مبا فيه ما يتعلق حبقوق ال

 ..ورعاية وتربية األطفال 

ومع جهة أخرى ، يتطلب أن تكون التطبيقات ذكية ملا هو         

خمطا له ، وعل  أسس بناء الذكاءات الرتبوية وتعدد الذكاءات ، 

كما هو عليه ؛ الذكاء اللغوم ، والذكاء املعلوماتي ، وذكاء 
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لذات ومعرفة اآلخر ، والذكاء السمعي والبصرم ، والذكاء معرفة ا

 .إخل .. الرياضي 

وكل ذلك وغريه ، يشمله مراعاة النظر إىل الطفل ورعايته           

وتربيته بني اجلوانب التقليدية وغري التقليدية ، مبا فيه ما يتعلق 

بالتقنيات والربامو والقنوات وشبكات التواصل ا جتماعي اليت 

 ..دم العملية الرتبوية والتعليمية ذ

 

 الطفل بني التشدد الرتبوي والنفالت الرتبوي: ثانياا 
 

وتكاماًل مع ما سبق تبيانه ، فإن لكل نضو مرحلي لعمر            

اإلنسان ، الذم يبدأ مع مرحلة الو دة والطفولة ، مرورًا بالشباب 

معه ، ورمبا حت  يف  والكهولة ، أساليبه الرتبوية ولغته والتعامل

الفئة أو املرحلة العمرية الواحدة ، ذتلف هذه العالقات وأساليب 

 ..التعامل معها 

وبشكل رئيسي ، ومع مرحلة الطفولة ، رمبا يربز أسلوب          

التشدد الرتبوم ، وأسلوب ا نفالت والتسيب الرتبوم ، وأسلوب 

 ..التوازن الرتبوم واعتداله 

ذلك يعتمد عل  األطراف الداخلة ضمع البناء الرتبوم وكل          

وأساليبه ، كاألب واألم واألص واألخت ، ورمبا جهات أخرى تسهم يف 

ذلك ، وذلك عند فقدان الطفل األب واألم ، أو انفصاله عع البيئة 

..األسرية ، أو عندما تكفله جهة معينة 

1
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طفل ومرحلته العمرية ولذا مما يتطلب بذلك ، النظر لنمو ال          

 :وجتاوبه مع القائم برعايته ، ومنه ما يتعلق باآلتي 

  بناء فهم املشاعر لدى الطفل ، وطريقة التجاوب والتعاون

 ..املتواصل 

  بناء توجه الطفل بالتحسس والطمأنينة ، ليتحقق ا نسجام

 ..والتآلف 

  بناء معرفة املنبه والتأثر والتعزيز وا ستجابة ، ليستوعب

 ..التوجيهات الرتبوية 

  متابعة احلركة واللفظ واللغة لتكون اخلزيع املعلوماتي

 ..للطفل 

  الفهم والتفاعل والرتديد وانسيابية التعامل الرتبوم.. 

  التمييز وا ختيار مبحدودية ما ميتلكه مع خزيع

 ..معلوماتي وقدرات وتكامل احلواس 

ن املرور بالتشدد أو اهمال وعندها يتطلب أمور عّدة للحيلولة دو        

الطفل غري املربر ، وا جتاه باألسلوب الرتبوم العقالني املبين عل  

مستوى وشدة املوقف ، وما يتطلبه مع معاجلات إنسانية ، تضع احلد 

لعشوائية سلوك الطفل ، وتوجيهه بالتفاهم عل  مستوى استيعابه 

لة دون الوقوع ، للحيلولة دون تكرار السلوك اخلاطئ ، أو احليلو

..بالسلوك اخلاطئ 

1
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ويكون الطفل وتنشئته وما يتم مع بناء تصوراته الطفولية ،        

وعامله الواقعي ، وعامله اخليالي ، عوامل مهمة جلعل الطفل أكثر 

التشدد الرتبوم وا نفالت مرونة وجتاوب مع األسرة ، وا بتعاد عع 

ة عند موقع امللتقي ، وتهيئة ، والوصول إىل الرتبية املثالي الرتبوم

فرص جنا  الرتبية والتعليم ، وتنمية فهم أسلوب تعلم كيفية 

 ..التعلم املثمر واملستدام واملستمر والذكي 

التشدد الرتبوم وأيضًا مع دعائم ا بتعاد عع خطوط           

، الثقافة الرتبوية وتطبيقاتها وا ستدامة مع  وا نفالت الرتبوم

يري يف البيئة اخلارجية ، وا بتعاد عع اخلالفات العائلية ، حراك التغ

وباخلصوص أمام الطفل ، والسعي للقرب مع الطفل ، وفهم ما 

يتحسس به ليكون األكثر تعاون لرتبيته ، وا جتاه بشكل مرن 

 ..وبانسيابية مناسبة حنو بناء العالقات 

،  و  يكون ا غفال عع ما يضع الطفل يف خميلته       

كالشخ  القدوة ، سواء كان القريب منه عائليًا ، أو البعيد عنه 

 ..، ليكون نصب عينه ويف فكره ، وتقليد سلوكه 

 

 الطفل بني الشخصية الناضجة وغري الناضجة: ثالثاا 
 

استدامة البناء الرتبوم والتعليمي للطفل ، منفذ حلماية كل           

والتطوير يف جما تها احلياتية  اجلهات املعنية باستمرارية التنمية

املتنوعة ، وجانب منه ما يتعلق بسالمة الطفل وبناء مراحل 

شخصيته ، أم إنه يعين مبجمله ، دعم سالمة ومستقبل دولة وأمة 

 ..وحضارة 

لذا  بد مع ا هتمام جبودة اخلطا والبناء الرتبوم والتعليمي           

بيئة الداخلية والبيئة للطفل ، مع خالل استدامة وسالمة ال
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، مبا فيه ما يشمل األسرة واملثسسات املتنوعة ، وا نفتا  اخلارجية

مبفتا  بناء الطفل وشخصيته ، وذلك مع خالل ا ختيار ملناهو 

إبداعية تستند عل  ؛ ماذا يتطلب أن يتعلم الطفل وكيف يتعلم 

كر ، ومنه تنمية قدراته يف أن يتعلم كيف يتعلم ، ويتوجه بالف

 ..التنموم الذكي الناقد املميز واملتميز 

رية داعم أساسي يف هذا التوجه ومكتسباته والرعاية األس          

الرتبوية ، املدعمة باملتابعة ، واملسرتشدة باملعلم أو التدريسي الذم 

يعد نفسه الداعم للتوجه األبوم ، مبنظور أسرم ، مراعي لكل 

القيم واألخالقيات املهنية والعلمية ، وما يرتبا بفع الرتبية 

 ..والتعليم 

صية الطفل تتشكل بسالمة النضوم وحينها تبدأ شخ         

املرحلي ، ومسريتها ضمع كل مرحلة عمرية وعقلية لإلنسان ، 

ونتائجها تتمثل عند الطفل السوم الكائع بني الشخصية 

 ..الناضجة والشخصية غري الناضجة ، وما تظهره مسات ذلك 

وبشكل عام ميكع حتديد مميزات ومسات شخصية الطفل           

 :كاآلتي 

 يزات الشخصية الناضجة للطفلمم  -4
وميكع تبيان جانب مع تلك املميزات ومسات بناء 

 :الشخصية الناضجة للطفل باآلتي 

  تتمتع شخصية الطفل بفاعلية وتعاون.. 

  تتمتع شخصية الطفل با ستقاللية عل  مستوى فهم

 ..الطفولة السوية 

  يتمتع الطفل مبعاينة التجارب ومنها اخلربة املكتسبة

 ..ة الذكي
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  يعتمد عل  الرتبية والتعليم فحسب ، بل يسع  باهتمام  

 .. حنو التحصيل املعريف عع طريق التعلم 

  ، يتحقق بر ى مستقبلية ، كأن حيدد رسالته وأهدافه

ليكون يف ذص  معني كقيادم مثال أو يف جمال 

 .إخل .. ذص  اهلندسة أو الطب 

 كي ، و  اكتساب وإبداع يف تنظيم وإدارة الذات الذ

 ..حيتام إىل موجه بشكل واسع 

  ميتلك حاسة احلدس واإلدراك واملعاينة ، ونوع مع التمييز

 ..وا ختيار املتقدم 

  له قدرة عل  ا ستيعاب والتقييم والتقويم ، وتوجهاته يف

 ..الذكاء الناقد مثاًل ، ويسع  وحياول تنميتها وتطويرها 

 بال ذبا وخمطا له ، و واضح حياول التطبيق بشكل

 ..وعشوائية 

 

 مميزات الشخصية غري الناضجة للطفل  -0
أما جانب مع املميزات ومسات بناء الشخصية غري الناضجة          

 :للطفل ، فيمكع تبيانها باآلتي 

  اإلتكالية وا عتماد عل  اآلخريع يف التعلم والرتبية

 .. والتعليم 

  ما يراه ، أعماله غري متكاملة ، ورمبا يسع  يف تطبيقات

 ..ولكع ليس مبستوى املخطا واملستوعب للعمل 
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  ، اهتماماته بالتحصيل املعريف ، و سيما منه جمال التعلم

تكون سطحية وليست متعمقة ، عل  أقل تقدير 

 ..مبستوى العمر العقلي الطبيعي له 

  ينظر لألمور بال ر يا مستقبلية ، ورسالته وأهدافه تكاد

 ..لومة لديه تكون غري واضحة وغري مع

  يسع  مبنظور شخ  ينظم مسريته احلياتية.. 

  ميتلك احلدس واإلدراك الذم يثهله للتمييز وا ختيار  

 ..والتنفيذ 

 و  يسمع اآلخريع بشكل  ومكاسبها انتقاصه للخربة ،

 ..جيد ومناسب 

  يتسرع بأخذ القرارات ، بال إدارة لذاته.. 

عع ما تقّدم ذكره ، بأن الطفل  وعمومًا ميكع القول ، فضاًل         

عل  كيان يتأرجح بشخصيته بني مستوى ا عتماد عل  الذات و

ان مع داخل أسرته أو مع ا تكالية وا عتماد عل  الغري ، سواء ك

 ..خارجها 

 وبطبيعة احلال ، كلما ارتفع مستوى نضو شخصية الطفل ،          

ار ، كلما كان التمييز وا ختيووضوعية اجتاهاته حنو املو

اعتماده عل  الذات بشكل سوم ، والتعاون مع ما حييا به 

وبأعل  ، بشكل منتو ومفيد ، للوصول إىل أهدافه وغاياته 

 ..مستوى مع النتائو املثمرة 
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 بناء شخصية الطفل القيادي والريادي: رابعاا 
 

 الشخصية ؛ هذا العامل الغريب الذم يتمايز به الناس بعضهم         

عع البعض ، يف التوجهات والقوام ، وعل  مستوى املراحل العمرية ، 

 ..الزمانية منها والعقلية 

وتبدأ مالمح تكويع الشخصية لدى الطفل ، حينما يبدأ        

بإمكانياته عل  التمييز ومدى قدرته عل  ا ختيار الناجح جلوانب 

 : مع أمور احلياة ، فيثشر عل  توجهه بني أقرانه باجتاه

  ، يرتب مسرية مجاعته ، ويرتب ويدير أمورهم ، بتوجه قائد

وبسلوك املستبد ، أو سلوك يكسب مودتهم فينساق معه 

 .. األطفال ، وهو ما ينم عع قدرات قيادية واعدة 

  ، يسهم يف مساعدة أقرانه عل  التمييز وا ختيار

والتصحيح ملا يقومون به بشكل مبدع ينم عع قدرات 

 ..ريادية 

وميكع أن يكون سبب هذا التوجه ، الرعاية األسرية ، أو          

النباهة اليت ميتلكها الطفل مع خالل القدرة العقلية ، أو نباهته 

ومتابعته ملا يدور حوله ، وله قدرة التمييز وا ختيار ، ليكون 

 ..مشروع الطفل القيادم والريادم 

رتبية والتعليم ، ورمبا وهنا يظهر جانب الوراثة ، والتعلم وال       

بشكل وبآخر ، إما أن يكون يعي ما ررم حوله ، فضاًل عع ما 

ميتلكه مع موهبة وقدرات عقلية ، كأنها تكون له بيئة 

تدريبية ومكسب وتراكم خربات ، أو رمبا تسهم األسرة أو جهات 

معينة هلا عالقة برعايته وتربيته يف بناء هذا التوجه ، بشكل 

 ..مقصود  مقصود أو غري
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ويالحظ املتتبع حلركة تعليم الطفل املوهوب واملتفوق وتطور        

علم نفس املوهبة ، أن الدراسات العلمية املبكرة للموهبة واإلبداع ، 

قد ارتبطت بقوة مع ؛ نظرية الذكاء مع جهة ، واألساليب املعيارية 

..مع جهة أخرى 

1

 

املوهوبني والسمات الدالة وتظهر يف دراسات خلصائ  األطفال          

عليها يف عمر ما قبل املدرسة ، منها ما يتعلق ؛ با كتساب املبكر 

للغة ، واملهارات احلركية ، واجملا ت العقلية واإلبداعية ، واجملا ت 

..ا جتماعية ، واجملا ت اخلاصة 

2

 

أما عمق وإسرتاتيجية وفلسفة ما يثشر عليه أمري املثمنني           

 :قوله ( عليه السالم)مام علي اإل

 ء  ْرِض اْلَخاِلَيِة َما أيْلِقَي ِفيَها ِمْع َشْيَوِإنََّما َقْلُب اْلَحَدِث كَاأَل)             

(َقِبَلْتُه 

3

 

واحلدث يف اللغة ، الصغري السع ،  أما مما يربز ويتضمنه الن          

 :املبارك ، أمور عّدة منها 

 مللقاة ، بشكل مباشر وغري مباشر ، عل  املسثولية البالغة ا

كاهل األسرة ، واملثسسات احلكومية وغري احلكومية ، 

 ..لبناء اجلانب الرتبوم والتعليمي 

  ، ا نتباه إىل هذه املرحلة العمرية اخلطرة لإلنسان

وحساسيتها وتراكماتها وتعزيزاتها البنائية التعلمية 

 ..والرتبوية والتعليمية 

                                                 
0
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 اء خطا تتضمع بناء اجلوانب األخالقية والقيم التوج ه لبن

 ..والعادات احلميدة 

  مراعاة التشريعات والقوانني هلذه املرحلة العمرية ، ببناء ؛

الكوادر الرتبوية والتعليمية ، وبث استقامة الرو  الرتبوية 

لألبويع والتشجيع عل  ذلك حبوافز معينة ،  فضاًل عع 

والنفسية لكل األطراف  اجلوانب املادية وغري املادية

 ..الداخلة ضمع اخلطا والتنفيذ ومتابعة األداء والنتائو 

  مراعاة اجلانب البيئي بكل أشكاله ، ومنه توجهات

العوامل السياسية وا جتماعية وا قتصادية ، وما يتطلب 

 ..مع محاية البيئة مع امللوثات املتنوعة 

 ظمة ا هتمام ببناء الفكر واإلصال  وترسيخ األن

ثال اإلنسان لتوجيهاتها وامت، والقوانني ، والطواعية 

، و سيما احلدث الذم هو حباجة النظامية املدروسة 

 ..وبشكل جاذب إىل هذه الثقافة 

وكل ذلك وغريه ، ميكع أن يسهم بشكل فاعل وعميق          

يف بناء شخصية الطفل املستقبلية ، مبا فيه ما يكون عليه مع 

 ..ت التملكية وا ستحواذية مستوى النزعا

وبهذا وبغريه ، ميكع بناء ثقافة إدارة الذات لدى الطفل ،           

وتنمية شخصيته القيادية والريادية عل  أساس املستقبل اجلمعي 

واجملتمعي ، و  يقتصر عل  بناء األنا الفردية التسلطية ، بل البناء 

تعاد عع التشدد والعنف عل  أساس تداول األدوار بانسيابية ، وا ب

 ..وهدر الطاقات 
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وامتداده تدريب وبناء الشخصية القيادية الرفيعة املستوى             

عل  أساس تداول السلطة والتعاون مع اجلميع بشكل إرابي 

وفاعل ومثمر ، حيقق التماسك داخل الشخصية ، والثقة بالنفس 

ملتنوعة ، أيع ما كان الشخ  يف خريطة احلياة وأنشطتها ا

 ..املعطاءة للخري 

وهنا تربز ثقافة الفكر القيادم والفكر الريادم ، الداعم           

لتوجهات الشخصية القيادية والشخصية الريادية يف جما ت 

ومثهالت احلياة ، ومنها ما يتعلق باملواهب وا بتكارات ، ومنها ما 

 ..يتعلق باإلدارة والتنظيم ملختلف املشاريع 

وميكع وضع صورة ميدانية واقعية حدثت يف واحدة مع          

مثسسات الدولة ، حيث تواجد ضمع املراجعني هلذه املثسسة طفل ، 

 ..وجلس عل  واحد مع مقاعد أو كراسي ا نتظار 

ورمبا يكون الطفل مع طبيعته احلركة داخل املكان          

ك مقعده أو املتواجد فيه ، وهو ما ينطبق عل  هذا الطفل ، فرت

كرسيه الذم كان جالس عليه ، وملا عاد رأم شخ  كبري السع 

 : جالس مكانه ، فصرص الطفل وبكل جرأة وبصوت مبحو  

 ..هذا مكاني  -

 : فقال له الرجل       

 ..ُبين هذه كراسي كثرية بقربنا أجلس عل  واحدة منها  -

 :لكع الطفل أخذ يصرص ويبكي وهو يقول       

 ..هذا مكاني  ..هذا مكاني  -

مع هذا املوقف نستشف الكثري يف بناء شخصية هذا الطفل         

ومستوى انتكاس أرحييته وأفكاره ، وهو يف مكان عام ، 

 ..فكيف يكون يف بيت أسرته ، أو يف مستقبل تفكريه 

 :ورمبا يقول القائل            
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ساعد اهلل أصحاب املناصب ، كيف يتحملون مغادرة  -

مراكزهم املتقدمة قي املثسسات املتنوعة ، إذا كراسيهم و

 ..كانوا بهذا الشكل مع التشدد والتفكري 

ومع جهة أخرى ، ميكع للجهات املعنية أن تصقل املواهب           

واإلبداعات ، وتدعمها مبا يتطلبه اجملال وذصصه ، ومنه ما يتعلق 

تناء بتنمية بتوجهات الرعاية األسرية للطفل ، وما يتطلبه مع ا ع

القدرات القيادية والريادية لإلبداع وا بتكار لدى الطفل ، وليس 

 ..مقتصرًا عل  اجلانب اإلدارم وشغل املناصب 

 

  والذكاء الرتبوي الذكاء العاطفي: خامساا 
 وبناء شخصية الطفل

 

هناك أنواع للذكاء ، ومنه الذكاء العاطفي املتعلق مبستوى            

هم الذات وفهم اآلخريع ، ويسهم يف ذلك الذكاء القدرة عل  ف

الرتبوم ، ومدى القدرة عل  إدارة الذات وإدارة اآلخريع ، وما يتعلق 

 ..بإدارة العالقات اإلنسانية 

و بّد مع التفرقة بني الذكاء العاطفي ، واملكر وا ستغالل          

ات العاطفي ، وما يتخلله مع مستوى محاية املواهب واإلبداع

والتفوق ا بداعي لدى الطفل وتنميتها وتطويرها ِعرب الوسائل 

 ..الرتبوية والتعليمية املناسبة للطفل وعمره العقلي 

وتتعدد األطراف الداخلة ضمع تفاعل الذكاء العاطفي ، الذم           

يشكل منظومة نظامية وغري نظامية ، وما تستهدف به جهة 

املقصود ، واملخطا وغري املخطا معينة ، بالشكل املقصود وغري 

 ..له ، اإلرابي منه والسليب 
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ويشرتك يف فاعلية الذكاء العاطفي ؛ مستوى الثقافة            

والوعي والتطلعات املستقبلية ، واملشاعر والرغبات والقدرات 

 ..واحلوافز واملنبه والتعزيزات 

ز الداخلة وكذلك ما يتحقق مع معرفة املصطلحات والرمو          

ضمع الرسالة أو اخلرب أو الفكرة املتداولة ، مبحدوديتها أو سعتها ، 

وتفاصيلها وتنوعها ، وما تعرب عع ما يدخل ضمع العواطف 

 ..واملشاعر 

ومثثر ذلك يكون ضمع البناء الرتبوم وتشكيل الفكر           

لدى اإلنسان ، واألخطر يتحقق عل  مستوى العمر الزمين والعمر 

وهكذا ، يبدأ مع .. عقلي والعمر املعريف والعمر ا جتماعي ال

 ..الطفل الذم هو املستقبل األسرم 

لذا كان هناك اختبارات ومعايري للذكاء العاطفي           

، ومنه ما يتعلق ويسهم بقراءة الذكاء  EQوا نفعالي والوجداني 

ي العاطفي ، ومنه ما يتطلب الوعي يف تنمية الذكاء العاطف

 ..وتطويره الواعي لدى األطفال 

ومع خطواته ، بناء احملبة واحلنان ملواطع اإلنسانية ، والتحسس          

والتفاعل مع احلدث والفر  واألمل ، ومحايته مع دخول الفكرة 

 ..اإلنسانية  –اخلطرة وامللوثة واحرتاقها عع طريق العاطفة 

منتكس ؛ الفكر وعنده يتطلب محاية الطفل مع تبين          

والنفس والسلوك ، وجمرياتها اخلطرة عل  بناء الشخصية ، 

و سيما شخصية الطفل ومستقبله التخطيطي والتنفيذم 

واألدائي ، ومستقبله يف التقييم الوظيفي والتقويم األدائي ، 

ومستقبله املعلوماتي وبناء الفكر والعلم واملعرفة ، مرورًا بالنفس 

 ..والسلوك 
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وميكع تبيان جوانب مع تنمية الشخصية وتطورها ،           

وفاعليتها وتفاعلها ، وما يرتتب مع بناء الذكاء العاطفي ، مع 

 :خالل املخطا املبسا اآلتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني بناء الشخصية والذكاء العاطفي(  1 )املخطا 

 

كاء وتظهر هناك عالقة مفصلية بني الذكاء العاطفي والذ         

الرتبوم الذم يصب يف جمريات ومستوى بناء الشخصية ، وتنمية 

العمر العقلي وتطوير استقبال الرتبية األخالقية القائمة عل  

ب تل 

الةكتل 

 الرتطفا

ذ منة 

ال خصنة 

 اذط رهت

 

الصرو  

االصيبنة 

 االصرون 

ب تل الفكي 

 اذ جهتذه
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 الفكي
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 السو كا

 

 

 المرو مت  الميذد 

 الرمي الزم ا االرمي الرقوا
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املبادئ والقيم اإلنسانية ، و سيما ما يزخر به تراثنا اإلسالمي 

 .. البعيد عع املصاحل املدمرة ملسرية احلياة احلضارية املستدامة 
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 رابعاملبحث ال
 الدولة والطفل واألسرةمؤسسات 

 

وعند الوقوف عل  عتبة ملتق  ؛ األسرة واجملتمع ،             

واملثسسات احلكومية وغري احلكومية ، وما يتبلور مع أهدافهم 

املشرتكة بشكل عام ، ومنه النهوض وحتمل املسثولية الرتبوية 

 :دراسة املبحث املختصر باآلتي  اجتاه الطفل ، تطلب تناول

 . الرعاية األسرية للطفل ودور الدولة واملثسسات الرتبوية: أوً  

 . واملثسسات املختلفةالدولة و اجملتمعاألسرة والطفل بني : ثانيًا 

 

 الرعاية األسرية للطفل : أولا 
 ودور الدولة واملؤسسات الرتبوية

 

مبا فيها احلماية وا هتمـام الـداعم ،   الرعاية األسرية للطفل ،           

هو توجه فطرم ، وتكامله ضمع منظومة تربوية جتمع بني الثقافة 

 ..والعلم والفع والتوجه املهين 

ومنه ما يشمل وما يتعلق سياقه بالقناعـة والتعـاون والتـوازن             

األخالقــي ، ومــا يــرتبا بــالقيم والتقاليــد والعــادات ، للوصــول إىل 

 ..ف الرتبوية املرسومة األهدا
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ومع خماطر وحتديات الرعاية األسرية وتربيتها ، وما ررم مـع            

توجهات املثسسات الرتبوية وإدارتها ، أن يتم قولبة املنهام واألسـلوب  

ــا     ــا ومالئمته ــة دون مراجعته ــارب العاملي ــاس التج ــوم ، أو اقتب الرتب

املسـتدام حملتـوى مـا     وتهذيبها ، وجعلها يف طور إمكانيـة التنفيـذ  

..خمطا له ، بشكل يتوجه به ليحمي األخالقيات والقيم 

1

 

وانفتا  املثسسات الرتبوية عل  األسرة ، وإسهامها املشـرتك يف           

التقييم الوظيفي للمربي والتقويم األدائي جملريات تنفيـذ اخلطـا   

املرسومة ، جعل مع األسرة كمعاجلة فاعلة وحقيقية للمشـاكل  

املعوقات ،  ستيعاب نفسية وسلوك الطفل ، ورفع مستوى التفاهم و

املثسسة الرتبوية مبا فيها رياض األطفال واملدارس ، : والعالقات بني 

..واألسرة مبا فيهم األب واألم ، والطفل مدار الرعاية والرتبية 

 2

 

وإضافة أسلوب للتماسك الرتبوم ، وذلك مع خالل السماع لرأم          

طفل املعين باألمر ، وما يقرت  مع معاجلات ، مع شأنها أن حتقق مـا  ال

ميكـع صــياغته بشـكل مناســب وأكثـر دقــة حملتـوى اخلطــا     

 ..واألدوار والتنفيذ واألداء واستجابة الطفل 

وهــو أســلوب متطــور حلمايــة الطفــل ، وحتقيــق مشــاركاته           

ن يف إجنا  اخلطـا  الفعلية مع أسرته يف اجملا ت املختلفة ، للتعاو

ــع    ــربه م ــة دون تس ــل واحليلول ــوق الطف ــة حق ــع محاي ــة ، م الرتبوي

 ..املنظومة الرتبوية 

وميكــع أن يكــون لــذلك جمــال لتطبيــق الــذكاء الرتبــوم           

والذكاء العاطفي ، وما يدعمه مع ذكاء رعاية األسرة واملثسسـة  

هبــه الرتبويــة للطفــل ، والــدفع بــه حنــو استكشــاف قدراتــه وموا 
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وإبداعاته ، وتنميتها وتطويرها وصقلها بشكل يتالئم مع التطور 

 .. احلاصل يف العامل 

و بد مع أن تكـون الدولـة راعيـة رعايـة األسـرة للطفـل عـع                

طريق أمور متعددة ، منها ما يتعلق بتحمل األعباء املاديـة واملاليـة ،   

 ذرجـه عـع   وتبيان أثر ذلك عل  الطفل وشخصيته وحقوقه الـيت   

طاعة الوالديع ، و  جتعل مع الوالديع يسلكون سلوك العنـف يف  

 ..الرتبية أو اإلهمال للطفل 

ويتطلب مع الـدول ومثسسـاتها ، أن   تكـون انتقائيـة ، ممـا               

جتعل فجوة بني الدولة واجملتمع واألسرة والطفل ، ومنـه مـا يرتتـب    

ألسـس والبنـاء الرتبـوم    مع ضعف الرعاية والرتبيـة عنـد مفاصـل ا   

) أفـراد األسـرة ، والرتبـوم يف املثسسـات الرتبويـة      : املتمثل منـه يف  

ــة  ( املدرســة  ــد ، واألدوات واآلليــات الرتبوي ــوم املعتم ــام الرتب ، واملنه

 ..الذكية املعمول بها 

وهنا مما يربز هو مدى فاعلية التنشـئة املخطـا هلـا والتنشـئة              

اإلشغال الذكي للفراغات أو الفجوات اليت تظهر ، غري املخطا هلا ، و

كما هو عليه ما يظهر بني التنشئة األسرية والتنشئة ا جتماعيـة  

والتنشئة املثسساتية الكائنة ضمع املثسسات احلكوميـة وغـري   

 ..احلكومية ، وما تتكفله الدولة 

واملتابعة الدوريـة هـي عمـادة ذلـك احلـراك املتنـوع بأشـكاله                

جهاته وأنشطته ، ومدى التعاون لفرز ما هو داعم فُيعمـل بـه ، ومـا    و

هــو يضــعف التطبيقــات الرتبويــة فيــتم جتنبــه ، أو تقــوم بعالجــه 

 ..والوقاية منه 

كما حيصل مثاًل يف تسـرب األطفـال مـع املدرسـة ، ليكـون              

اجلميــع هــم يف نطــاق املســثولية ، والتعــاون علــ  معرفــة أســبابه  

ومعاجلة ذلك ، لئال تتسع الفجوة ، ويضـيع األطفـال   بشكل فورم 

 ..بالتمرد عل  األسرة واملدرسة 
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ــة             ــبني منظوم ــا ، ي ــيحي مبس ــا توض ــع خمط ــع وض وميك

وفلسفة الرعاية وتكاملها الشامل والتضامين بني األسرة واجملتمع 

ــة     ــة ، للرعاي ــري احلكومي ــة وغ ــات احلكومي ــة ، واملثسس والدول

 : يانة حقوقه الذكية للطفل وص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني األدوار العامة املشرتكة (  2 )خمطا 

 الطفل –بني الدولة واألسرة 

 

ويظهر بشـكل واضـح مـا رمـع كـل األطـراف ، وجمريـات                 

 :امللتق  واملشاركة عند 

   حقوق اإلنسان ، وما حتمله وتتطلبه مع ثقافة ، ممكـع أن

مجاعي وجمتمعي يدركها اجلميع ، ويطالب بها بشكل 

 ..مع أطراف رمسية ، ورمبا غري رمسية هلا عالقة بذلك 

      رعاية حقوق الطفل ، وما حتمله مع ثقافـة ، يتعـاون علـ

حتقيقها لطرف ضعيف أ  وهو الطفل ، الذم إما أن رهل ما 

ثقتهة حق ق 

 الطفل -اإلنستن 

يوصقا 

 ة د
 ةاال ك م الدالة

 المجصمع ااألسي  

سست  مؤ

حك منة 

ا ني 

 حك منة

 إدار  الةا  األسيي

 الطفل -حمتية األسي  

 ب تل راح الصرتان

 ب تل م ه  ريتدي
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يتطلب مع الرعاية واحلقوق ، أو يكـون قاصـر ملـا لـه ومـا      

 ..ة يدور مع حوله ، فتوكل عنه أطراف معين

بشـكل   الرعاية األسرية للطفلوبهذا وبغريه ، ميكع إسهام           

، أكثـر اتسـاع    دور الدولة واملثسسات الرتبويةيكون و له جدوى ،

 ..وفاعلية وانسيابية وإنسانية 

 

 سرة والطفل األ: ثانياا 
 واملؤسسات املختلفة والدولة بني اجملتمع

 

الدولة ككيان ثابت واحلكومـة   واستكما  ملا تقّدم ، فإن         

كمنظومــة مــتغرية هلــا إدارتهــا وتنظيماتهــا وخططهــا وموازينهــا 

وتطبيقاتها واستثماراتها ونتائجهـا ، وهلـا هندسـة وإعـادة هندسـة      

 ..مسريتها 

وما يكامـل أنشـطتها وأنشـطة مثسسـاتها والـداعم هلـا ، هـو                

سـات أو منظمـات   اجملتمع ونواته األسـرة ، ومـا يكاملـها مـع املثس    

 ..اجملتمع املدني 

وميكع تبيـان املـثثرات البيئيـة ؛ الداخليـة واخلارجيـة ، علـ                

كل تفاصيل ومفاصل املنظومة احلياتية ، ومنها ما يثثر وتتأثر بـه  

الطفل ، حمور البحث ، وإمجال جانب منه باملخطا املختصر  –األسرة 

 :واملبسا اآلتي 
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 الطفل –يبني منظومة احلياة املثثرة عل  األسرة (  3 )خمطا 

 

وأهلـه  ليتـيم  وجانب منه ما يتعلـق حبمايـة مكانـة الطفـل ا              

أخالقيــات العدالــة  اإلســالم ، يقــوم علــ  أســاس يف وكبــار الســع

 .. ةوا قتصادي ةا جتماعي ومضامينها

ــًا ، وتكــا هتمــام  وتســهم الدولــة بــذلك          ون مســثوليته أساس

أعل  رأس يف السلطة التنفيذية ، وبهـذا اخلصـوص يقـول     يتحمله

  ( :عليه السالم)اإلمام علي 

ـ ِوَذَل الُيْتِم َوْهْد َأَتَعهََّو )          ـ م الرلقَّّ ـ  ِة ِف   َو، يَلـَة َلـُه   ْع   ِحي السلـعل ِممَّ

ـ  ذِلـَك عَ َ ، َنْفَسـُه   َلِةَيْنِصُب ِلْلَمْسـأَ  ـ  َو،  ِة َثِقيـلر  ُولـ  ال ُه احَلـق  كيلُّ

 المجصمع

 الدالة

 ةاال ك م

م ظمت  

المجصمع 

 المدنا

المؤسست  

 األسي  ال ك منة 

 االطفل

 

 القن  ااألةياف االصقتلند

 

الم تريع  الص ييرت  االق اننن

 ال ك منة
 

الم تريع 

 ني 

 ال ك منة
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، ْنفيَسـُهْم  وا َأُراِقَبـَة َفَصـبَّ  وا الَعاٍم َطَلُبْقَول  َأَثِقيلر؛ َوَقْد ُيَخفِّفيُه اهللي َع

(وِد اهلِل َلُهْم ُعوا ِبِصْدِق َمْوِثقيَوَو

1

  . 

 :مع عمق رعاية الدولة ما يكامله  بالتواصل مع         

، يـِه َشْخَصـَك   اِت ِمْنـَك ِقْسـمًا ُتَفـرلُغ َلُهـْم فِ    اَجوم احَلَذاْجَعْل ِلَو)          

ُتْقِعَد َعْنُهْم وَِ، م َخَلَقَك ِذيِه هلِل الَّاَضُع ِفَوَتَتاّمًا َفوَتْجِلُس َلُهْم َمْجِلسًا َع

  ُيَكلَِّمـَك ُمـَتَكلُِّمُهْم   تََّح، ُشَرِطَك اِسَك َوْحَراَنَك ِمْع َأْعَوَأُجْنَدَك َو

ـ  -وَل اهلِل ُسإنلي َسِمْعُت َرَف، ٍع  ُمَتَتْعِتغرَي  -ْم َسـلَّ آلـِه وَ ليـِه وَ اهللي َع لََّص

ا َحقُُّه ِمَع يَهيِف ِفِعٌة   ُيْثَخُذ ِللضََّس أيمََّلْع ُتَقدَّ ": ِر َمْوِطٍع ي َغْيوُل ِفقيَي

َوَنـحل َعـْنُهُم   ، ِعـيَّ  اْلَو اْحَتِمـِل اخليـْرَق ِمـْنُهمْ    ُثـمَّ .  "مل َغْيَر ُمَتَتْعِتـٍع  ِوالَق

َك وِجُب َلُيَو، اَف َرْحَمِتِه ْكَنَك َأذِلَك ِبْيْبُسِا اهللي َعَلَنَف َياأَلالضليَق َو

(! اٍر إْعَذاٍل َوَمي إْجْمَنْع ِفاَو، ْعَطْيَت َهِنيئًا ا َأْعِا َمَأَو.  اَب َطاَعِتِهَثَو

2

. 

اية الدولة يف وهكذا يكون ممع تشملهم عناية ورع          

، (  يَلَة َلُهْع   ِحي السلعل ِممَِّة ِفم الرلقَِّّوَذَل الُيْتِم َوْهَأ) اإلسالم ؛ 

 ..حلمايتهم مع الوقوع يف دائرة الفقر والعوز واإلهانة وا حنراف 
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 ام املبحث اخل
 الطفل بني احلرب والسالم

 

يف استكمال ما تقّدم مع  ويأتي هذا املبحث ، ليأخذ جماله         

حماور تضمنتها املباحث السابقة ، وهو   يقل أهمية إسرتاتيجية يف 

بناء فكر ونفسية وسلوك أم إنسان ، واألخطر هو ما يثثر عل  

 :لذا ستكون احملاور كاآلتي ... الطفل وتربيته وتوجهاته 

 .اإلعالم بني األسرة والطفل : أوً  

 . روب الباردة والعسكرية والناعمةاألسرة بني احل: ثانيًا 

 . األسرة والطفل يف بيئة احلرب والسلم: ثالثًا 

 . بعد العوملةما الطفل ما قبل العوملة و: رابعًا 

 

 اإلعالم بني األسرة والطفل: أولا 
؛ منهو مرشد للوصول بالرسالة أو اخلرب  Mediaأرى اإلعالم         

املعين به واملتلقي واهلدف املرسوم ، املقروء واملسموع واملرئي ، إىل 

 ..بعلمية وفنية ومهنية 

واملثسسة اإلعالمية ؛ جمموعة القنوات املقروءة واملسموعة         

واملرئية اليت مع خالهلا يتم إيصال الرسائل املطلوبة للهدف املنشود ، 

املتمثل باملتلقي ، لبناء فكرة معينة ، وتوليد رأم معني مع جراء 

 ..تلك الفكرة ، وأعظمها تشكيل الرأم العام  تفاعل
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وإدارة اإلعالم ؛ تنفيذ املتطلبات اإلعالمية أو األعمال اإلعالمية         

بوساطة املوارد البشرية املتوافرة لديها لتحقيق األهداف املرسومة 

 ..عل  وفق خطا وقرارات 

اإلعالمية أو تنفيذ املتطلبات ( أسلوب ) والقيادة اإلعالمية ؛         

األعمال اإلعالمية بوساطة املوارد البشرية املتوافرة لديها لتحقيق 

 ..األهداف املرسومة عل  وفق خطا وقرارات 

والريادة اإلعالمية ؛ منهو أو أسلوب مبتكر ، لتنفيذ املتطلبات        

اإلعالمية أو األعمال اإلعالمية مبنهو مبدع ومبواهب ذكية 

وفقها املوارد البشرية املوهوبة واملبدعة املتوافرة حتملها وتعمل عل  

لديها لتحقيق األهداف املستدامة الذكية املرسومة عل  وفق خطا 

 ..وقرارات متميزة وإبداعية ، مل يسبق القيام مبثلها 

ويأتي دور اإلعالم بشكل عام ، ليأخذ موقعه الغري حمدود يف         

واته ولغته ووسائله الوسا اجملتمعي ، بكل توجهاته وقن

 .. التقليدية وغري التقليدية ، املسموعة منها واملقروءة واملرئية 

وِعرب العصور التارخيية ، أخذ اإلعالم أشكاله املتنوعة واملثثرة         

، عل  وفق ما مهيأ له مع وسائل إليصال الرسائل املتنوعة جلهات 

 ..متنوعة 

ا املعاصر ، وبفاعلية وانتشار وتطور ذلك حت  وصل يف عاملن       

شبكة ا تصا ت العاملية ، إىل مرحلة اإلعالم الرقمي ، وأصبح 

لفاعلية شبكة التواصل ا جتماعي ، املثثر الواسع والعميق يف 

 ..الفضاء العاملي ، بشقيه اإلرابي والسليب 

وأسهم اإلعالم يف تشكيل الفكر املعتدل والفكر املتطرف ،         

يف فضاءات السلم واحلرب ، واحملبة والعنف ، ليكون العامل  وأسهم

اإلرابي أو السليب يف ؛ بناء الفكر ، وتشكل توجه النفس ، 

وحراك السلوك الفردم واجلمعي واجملتمعي ، ليأخذ اجملتمع 

 ..توجهاته يف التماسك أو التفكك والصراع 
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األسرم ،  –وكل ذلك ، يأخذ مأخذه يف الوسا ا جتماعي          

ليلعب الدور احملرك يف توجهات األسرة وأفرادها ، ومنهم مثثراته عل  

الطفل ، كضغوطات فكرية ونفسية عليه ، أو تشكيل 

 ..الفكر والنفس ، ليتوجه به سلوكيًا ، بشكل جزئي أو كلي 

النفس للطفل ، ما  –وأبسا ما يثثر يف تشكيل الفكر          

وأفالمها وأخبارها وإعالناتها ودعاياتها  تسهم به القنوات الفضائية

وإشاعاتها ، بشكل خمطا أو غري خمطا  له ، ورمبا ميتد إىل 

 ..شبكات التواصل ا جتماعي 

مــري املــثمنني اإلمــام علــي أل وا ســتقراء ا خبــارم والتحــذيرم          

لكل الظروف وعرب التاريخ وامتداده ا ستشـرايف أو  ( عليه السالم)

 :لي املتطور ، رمله عند قوله املستقب

(ْنَفُذ ِمْع َصْوٍل َقْوٍل َأ ُربَّ) 

1

 

وكم مع كلمة و عبارة وقول ، أخذ بالطفل والشاب صوب         

الفكر ، ليخلق منه املتطرف واملتعصب واجملرم ،  –حمرقة املعلومة 

ومنه ما ينجر ذلك عل  توجهاته التعصبية والتمرد واخلالفات 

 .. لعنف والصراعات وا

العنف ميثل سلوك أو فعل يتسـم بالعدوانيـة ، فهنـاك جهـات     و         

أو يقع عليها هذا العنف ، والطفل واحـد   ، متعددة تتأثر بهذا العنف

:مع هذه األهداف اليت تصاب أو يقع عليها هذا العنف 

2

 

  رمبــا و، داخــل األســرة مــع    الطفــلعنــف يقــع علــالمــرة

وألسـباب  ، أو اقتصـادم   موضوعه اجتمـاعي يكون حمدد 

 ..معينة 
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  داخـل مدرسـته ، مـع خـالل     يف عنف يقع عل  الطفل المرة

 ..الذم يقوم بتعليمه  شخ زمالئه أو ال

    وخصوصـا  ، وعنف يقع عل  الطفل ألسباب منهـا جنسـية

) عنـد مــروره يف الشـارع ، ســواء كـان مــا يسـم  جمــازًا ؛     

لشـارع إىل  أو عنـد انتقالـه عـع طريـق ا     ، (بأطفال الشوارع 

 .. ، أو يتم إرساله إليها اجلهة اليت يذهب إليها 

 التوعـوم والتثقيفـي   وهذا يتطلب مـع اإلعـالم أن يلعـب دوره            

، رمبـا يكـون هــو   لكــون الطفـل   ، داخـل كـل مفاصـل احليـاة    

 ..احملذور والضغوطات واملضايقات سيقع عليه املستهدف ، و

ا حنـراف   إىل نتائجهـا  تطـور م بالـيت تـثد  ضـغوطات  ومصادر ال         

 :، ميكع توضيحها مع خالل املخطا اآلتي عنف وال والتمرد

 

 

 

                     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 الطفلالكائنة عل  الضغوطات جهات يبني (  4 )خمطا 

أشختص 

 نطترئ 
 األادتقتل

 ال تر 

 المدرسة

 األسي 
 

استئل 

 اإلةالا
 

 الطفل
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وتتصدر الضغوطات األسرية ، املشهد الرئيسي ، وتسهم معها أو           

إلعالم وشـبكات ا تصـا ت ، والشـارع    رمبا تتقدم عليها وسائل ا

املنفذ اليومي للوصول إىل املدرسة ، املثثر الكـبري الـذم رمـع بـني     

األصدقاء والطارئ مع األشـخاص واألحـداث الكائنـة أمـام الطفـل ،      

وكيفية استقراء والتفاعل مع كـل ذلـك املشـهد الـذم يشـكل      

اذبــة ، وغــري الصــورة الرئيســية واجلانبيــة ، واملخيلــة املرغوبــة واجل

 ..املرغوبة والنافرة أو الطاردة للطفل 

ورمبا يلعب اإلعالم كقطب مشرتك لكل األطـراف الداخلـة            

ضمع املشهد الطفولي الرتبوم والنفسي والسلوكي ، ورمبا يـدخل  

 ..يف ثقافة الرتبية والرعاية األسرية للطفل 

 

 األسرة : ثانياا 
 الناعمةو ب الباردة والعسكريةواحلربني 

 

احلرب حراك متعدد الفعاليات للدول ، وتتنوع تشكيالت            

احلرب بني التقليدية واملتقدمة التقنيات والربامو ، وبتنوعها تتحدد 

 ..وتتعدد األساليب واخلطا املتبعة 

 Securityواحلرب مثثر كبري يف زعزعت استقرار األمع           

.. ألمع اجملتمعي واألمع ا قتصادم بشكل عام ، واألمع الدولي وا

إخل ، بشكل خاص ، وله اخلطورة والتحديات والتهديدات البالغة 

 ..يف مسرية احلياة 

السيطرة عل  : وتوجهات احلروب بكل أشكاهلا ، هدفها            

البلدان ، واستعباد الشعوب ، وتسيري الثقافات واحلضارات 

 ..له واأليديولوجيات عل  وفق ما خيطا 
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وتربز أوً  احلرب الباردة اليت هي وصف للتوترات والصراعات          

والتنافس بني األقطاب والقوى الكربى يف العامل ، وتستعرض كل 

العسكرم ا ستعراضي ،  –منها قوتها اإلعالمية وحراكها العلمي 

 ..ومنه ما يصحب مع استعراضات للتقنيات املتطورة 

ذاته حرب وإرهاب نفسي للدول والشعوب وتهديد وهذا حبد            

أمنها ، وبطبيعته جس النبض للقوى املتقابلة ، بشكل يسبق 

 ..حروب مراكز القوى العسكرية التدمريية 

وبطبيعة احلال ؛ كل ذلك يولد القلق وا ضطرابات النفسية          

 ..واجملتمعية ، ورمبا الصراعات الداخلية والصراعات النفسية 

، وذلك مع  psychologyوهو مما يهتم بدراساته علم النفس            

والسياسي والعسكرم ،  علم النفس ا جتماعيك ه ؛فروعخالل 

لدعم التوجه السلمي واحلربي ، ومنه ا ستفادة مع مواطع قوة 

البالد وفرصها ، وضعف اخلصم أو العدو وجمريات التحديات 

 ..الكائنة يف قدراته وحراكه 

و  تقف احلرب عند احلرب الباردة والساخنة العسكرية ، بل            

يظهر شكل آخر للحرب ، أ  وهو احلرب الناعمة ، وهو ما يدخل 

ضمع الربامو املتنوعة واملختلفة ، ومنها ما يتعلق باجلوانب 

 : األخالقية والرتبوية والتعليمية املنتكسة ، وبهذا إما أن يكون 

  مرسومة ، تتبناها مثسسات ومنظمات مبين ضمع خطا

ودول ، وتسهم به القنوات التلفازية ، برباجمها وأفالمها ، 

ورمبا بلقطة يف فيلم أو مع خالل إعالن معني ، وكذلك 

تسهم شبكات ا تصا ت املتنوعة ، ومواقع التواصل 

 ..ا جتماعي 
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  بغري خطا ، ورمبا يكون التوجه عشوائي ضمع جمتمع

عينة ، للتشويه األخالقي واألسرم أو جمتمعات م

وا جتماعي والثقايف واحلضارم ، ورمبا مسخ اجلانب 

ا قتصادم  نتكاس ا قتصاد والسياسة والفكر ، 

وامتداد اجلرائم باجلنح واجلنايات ، وعندما يكون طويل 

 ..الرتبية املستهدف اإلسرتاتيجي  –األمد ، يكون الطفل 

  الرتبوم القويم فتدعم أو ما يكون عع جهل لألسلوب

برامو احلرب الناعمة لتدمري الفرد أوً  ، ومتتد لألسرة 

وللمجتمع ، وأيسرها الطفل عع طريق ؛ املنظور واملسموع 

 ..واملرئي ، وباألساليب التقليدية وغري التقليدية واملتطورة 

  احملاكاة الرتبوية بال وعي ، تسهم يف نشر احلرب الرتبوية

احلرب الناعمة عل  ومع خالل الرتبية ،  الناعمة ، وتكون

وذلك بالغفلة وا ستجابة العمياء أو املنقوصة ، ليكون 

 ..التسرب وا خرتاق مع خالل فجوات ونقاط الضعف 

  واألخطر يف احلرب الناعمة اليت يعوض عع نواقصها اجملتمع

، وكأنه يسهم كما تسهم اخلاليا اجلذعية يف التغيري 

 ..واملعاجلة 

 ًا األخطر ، حينما تكون احلرب الناعمة منهو وأيض

يتحقق مع خالله تفش  بني جمتمع ، عدم الثقة بالقدرات 

 ..والعقول ، وحت  ميتد  ستقاللية وخصوصية التطبيقات 
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  استخدام أساليب التغيري الفجائي أو التغيري التدرري يف

احلرب الناعمة للرتبية املنتكسة اليت تعوض عع قيام 

باردة واحلرب العسكرية الدموية ، ومنه ما احلرب ال

 : يكون بعمق ومكونات اإلسرتاتيجية مع خالل 

التنافس الرتبوم األمحر ، والتنافس الرتبوم األصفر ،         

 ..والتنافس الرتبوم األخضر ، والتنافس الرتبوم األزرق 

القائمة عل  تقلي  نقاط القوة واحنسارها ، وتفشي        

 ..واقع الضعف وفجواتها واتساع م

يكون ا حباط بتعظيم : وباملقابل للمحيا         

التحديات واملخاطر والتهديدات الشكلية واجلوهرية ، 

 ..واإلفشال واحلد مع الفرص بشكل صورم أو حقيقي 

وهو عمق احلرب الناعمة ، والقوة الناعمة اجلاذبة ،         

أمناطها ووسائلها وا ستجابة الطوعية هلا ، اجلامعة ب

 .. املتعددة بني الفكر والنفس والسلوك الطوعي 

  ، أن يكون الفرد ، املتلقي واملستهلك األعم  للفكر

بكل السبل والقنوات ، و  يكون منتو ومستثمر ، 

ويكون مشاهد ، وأقصاه متفاعل مع ما يشاهده ، وليس 

ضمع العملية التنموية والتطويرية ، وليس ضمع النتام 

 ..فكرم واملعريف وتطبيقاته ال

كما حيصل مثاًل ملشاهد املباريات وتفاعله مع          

أحداثها ، دون أن يكون ضمع أحداثها ونتائجها ، ويضيع 
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بضبابية احلدث ، ويضيع عليه فرصة الدور ، سواء كان 

 ..قيادم أو ريادم أو واحد مع أفراد العملية املنتجة 

احلروب بأشكاهلا ، وباسرتاتيجياتها  رخماط وهكذا تكون           

وتكتيكاتها ، منفذ وقناة ، تدخل مع خالله املثثرات واحملبطات 

لألسرة واجملتمع ، مبا فيهم األطفال والشباب ، وهو األخطر يف مشهد 

 ..الرعاية األسرية وتربيتها للطفل 

 

 األسرة والطفل يف بيئة احلرب والسلم: ثالثاا 
 

 ملا تبني مما سبق ، يتطلب اإلحاطة بشكل استكماً           

خمتصر ومتناسب مع حمدودية البحث ، حول ما يتعلق باألسرة 

والطفل ، وما يعانونه مع خماطر يف بيئة احلرب ، وما يتطلبه مع 

تربية مالئمة هلذا الظرف الطارئ أو املستمر ، الذم خيتلف بطبيعة 

ق وانسيابية مالئمة احلال عع بيئة السلم وما تتطلبه مع انسيا

 ستثمارها يف تنمية القدرات الشاملة لألسرة بشكل عام ، 

 ..ولرعاية الطفل بشكل خاص 

ومع بني املثثرات اخلطرة ، كون احلرب وبيئة احلرب مصدر مع          

مصادر الضغوطات الفكرية والنفسية عل  مسرية وسالمة بناء 

ملشاغلة وا نشغال عع األسرة ، وما تثدم الظروف باألسرة إىل ا

رعاية ومتابعة أفراد األسرة ، ليهدد أقل ما يهدد العالقات اليومية 

والتقاء األسرة ، ومعاجلة املشاكل اليومية لألفراد قبل تراكمها 

 ..وتفاقمها 

و  ننس  اجلانب ا قتصادم يف ظروف احلرب ، ومثثراته           

 ..عار الكبرية عل  الدخل واملستوى العام لألس
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وامتداده عل  ا ستهالك وتذبذبه احلاد بني ا رتفاع           

وا ففاض ، والتوجه ملا تتطلبه احلاجات األساسية ، وإهمال 

احلاجات الرتفيهية أو غري الضرورية والبعيد عع مسألة ضرورة 

 ..اإلشباع 

وما يثثر عل  نسبة ا دخار ، أو حتول ا دخار إىل مسة          

كتناز بسبب اففاض مستوى الثقة باملثسسات الوطنية ، ا 

 ..و سيما منها املثسسات املصرفية 

واستبعاد مسألة ا ستثمار عل  أساس قاعدة ؛ رأس املال            

اجلبان ، الذم يبتعد عع البيئة ا ستثمارية اخلطرة أو اخلاسرة 

..وتهديدات احلروب التدمريية 

 1

 

الطفل ، يعين  –وغريه ، يسبب عدم استقرار األسرة  وكل هذا           

عدم استقرار مستوى الرعاية األسرية للطفل وتلبية حاجاته 

بشكل أوسع ومناسب ، مما يثدم إىل عدم استقرار األسرة وأفرادها 

 ..النفسية  –مع حيث اجلوانب الفكرية 

حول الظرف وهو بذاته   رعل مع استقرار وترية السلوك ، فيت           

إىل ضغوطات نفسية ، وإرباك العالقات األسرية واجملتمعية 

 ..ومتاسكها 

وإحلاق البيئة مبا يهدد استقرارها مع خمتلف النواحي املادية            

 ..وغري املادية ، مبا فيه مشاكل تلوث البيئة والرعاية الصحية 

                                                 
0
،  0ج/ ال يا االصقدها الب يي ؛ دراسة ها ن أ  ال ضتر  الص تةنة / ج ن ننف : راجع مثاًل  - 

/ الرياق  –بغداد  /دار ال يية لوطبتةة / م مد ةبد المجند رؤاف اآخيان : ذيجمة /  2ج

0991- 0990 . 

سمني ةبد اليحن  : ذيجمة ( /  0971 -0871) ال يا االمجصمع ها أاربت / بياين ب ند  -

 . 0988/ الرياق  –بغداد / دار ال يية لوطبتةة / الجوبا 
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، ويلحقه وبسبب ذلك رمبا يكون تفشي األمراض النفسية           

تهديد األمراض العقلية ، ورمبا يهمل اجلانب الصحي بشكل 

 ..كبري 

ويتهدد األمع وا ستقرار األمين ، مما يعين تهديد الطفل            

وأسرته ، وقد ميتد هذا التهديد إىل أن تتحول مشكلة عمالة 

األطفال واشتغاهلم يف أعمال مهددة هلم ولصحتهم إىل ظاهرة خطرة 

لكثري مع أمور احلياة ، و سيما منها ما يتعلق حبقوق تهدد ا

اإلنسان وحقوق املرأة وحقوق الطفل ، وقد ميتد ليهدد الرتبية 

والتعليم ، فيتسرب األطفال مع مدارسهم وترتفع نسبة األمية مع 

 ..جهة ، وترتفع نسبة ذوو العاهات والبطالة والعاطلني عع العمل 

رة عند هذا احلد ، بل يستجد بشكل و  يقف تهديد األس         

مستمر ارتفاع نسبة قتل  احلروب والعنف ، وما يقابلها مع ارتفاع 

 ..نسبة األرامل واأليتام ، واففاض نسبة الدخل 

وهذا جانب مع الصورة الكارثية واملأساوية للحروب ولبيئة           

احلروب ، احلروب ، وهو ما نراه بشكل واضح يف البلدان اليت تواجه 

ومنها بعض البلدان العربية ؛ كالعراق وسوريا واليمع ، وما يتفاقم 

 ..مما تعاني منه األسرة ويعاني منه الطفل 

  

 بعد العوملةما الطفل ما قبل العوملة و: رابعاا 
 

وتكاماًل مع ما سبق ، يظهر عل  الساحة اجملتمعية ، أمور          

عاملية ، اليت هلا أقطابها اإلرابية عّدة منها ما تتمثل بالتطورات ال

وأقطابها السلبية ، وما هو جاذب وما هو نافر أو طارد عع البيئة 

الصاحلة والبيئة غري الصاحلة ، عل  وفق ما ررم مع التحديات ، 

 ..ويكون منها ويف مقدمتها ما يتعلق بالرعاية والرتبية والتعليم 
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 مكونات البيئة وسبل إدارتها وبطبيعة احلال ، إن أم تغيري يف        

، يكون املثثر البالغ عل  اجملتمع وأنشطته ، ويف املقدمة ما تتأثر 

به املوارد البشرية ، ولذا اختلف بشكل كبري ما كان عليه قبل 

 ..مرحلة العوملة وما بعدها 

تنطلق مع اتساع العالقات األممية  Globalizationوالعوملة         

لتبادل األفكار واملعلومات ، والعلوم واملعارف ،  والسرعة الفائقة

والتجارب واخلربات ، ومنه ما ميتد إىل اجلوانب ا قتصادية 

 ..وا جتماعية 

وأسهم بشكل فاعل يف تنامي العوملة ، التجاوب اجملتمعي          

العاملي ، ما وصلت إليه التقنيات املعاصرة ، وما كان مع نتائجها ، 

يب وبراجمياتها ، وما تبعها مع قيام ا نرتنت بشكل أجهزت احلواس

عام ، وشبكة ا تصا ت العاملية ، ومنها شبكة التواصل 

..ا جتماعي ، الذم جعل العامل رتمع ضمع شاشة صغرية 

1

 

وكان لذلك األثر الكبري عل  اإلنسان يف كل مراحله          

وما يتحكم بها  العمرية ، مبا حيمله مع أبعاد إرابية وسلبية ،

 .. مستوى الثقافة والتمييز والرغبة والقدرة وا ختيار والتفاعل 

واملثثر األعظم ، ما وقع عل  كاهل الطفل الذم فتح عينيه           

وذهنه عل  وجود هذا التطور وهذه التقنيات املعاصرة واملتسارعة 

يف يف التطور ، فضاًل عع ما يالقي بيئة   حدود هلا و  سقف 

 –احلاجة واإلشباع والتعزيزات ، و  حدود هلا مع التغيريات 

                                                 
0
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الصراعات املختلفة والعنف واحلروب ، اليت تبدأ بتأثريها وتفاعلها 

مع الطفل وتستمر عرب القائم عل  الرعاية والرتبية والتعليم ، 

وإرباك فيما يتطلبه مع حقوق ومسثوليات وواجبات ، حتفظ 

التكويع اجلنيين ، مع قرار الزوام كرامة اإلنسان مما قبل 

وتكويع األسرة ، وامتدادًا للتمييز وا ختيار والتكويع األسرم مع 

الزوم والزوجة ، وتواصل دورتها بالتكويع اجلنيين والو دة 

 ..والطفولة ، وحت  مواراة اإلنسان الثرى 

وبالتوقف عند مرحلة الطفولة وبناء الفكر ، وما كان مما         

العوملة ، وما ررم ما بعد العوملة ، لرأينا  بّد مع الدراسة  قبل

والتحليل العميق املبين عل  املوضوعية والذاتية ، لوضع خطا مرنة 

وبانسيابية وفاعلية عالية ،  حتواء املوقف وا ستفادة مع إرابيات 

العوملة وما يعقبها ، والوقاية مع سلبياتها وحتدياتها وخماطرها 

 ..تها اآلنية واملستقبلية وتهديدا

وللتوضيح ميكع وضع خمطا مبسا وخمتصر ، لرمبا يسهم          

يف استيعاب جوانب مما مير به اإلنسان واألسرة ، وما مير بالطفل 

احملور الرئيسي يف الرعاية والرتبية ومستقبل احلياة بكل 

 : وجنمله باآلتي .. حيثياته 
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 ثقافة بناء الفكر الوقائي والعالجييبني (  5 )خمطا 

 للمجتمع واألسرة 

 

وتكاماًل مع ذلك ،  بّد يف عاملنا املعاصر ، أن يكون توجه           

األفكار املتطرفة : لبناء ثقافة التمييز األسرم الذكي ، بني 

واألفكار الوسطية املعتدلة ، ومنها ما يتعلق بالفكر الديين 

الديين املعتدل ، والفكر الديين املتذبذب ، املتطرف ، والفكر 

وباخلصوص بناء هذه الثقافة الذكية لدى األطفال منهم ، حلماية 

أفراد األسرة مع الفكر الديين املتطرف واملتذبذب ، والتمسك 

 ..واهلل ولي التوفيق .. بالفكر الديين املستوعب املعتدل 

 

 

 

 

 

 

 

ب تل أخالتقنت  

 الفكي احمتيصه

المجصمع 

ااألسي  

 االطفل

ثقتهة 

 ب تل

 الصقنن  االصق ي 

الفكي 

ال فس 

 السو ك

ب تل ال فس الس ية 

 احمتيصهت

ب تل سو ك 

 المجصمع ااألسي 
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 السادس املبحث
 حات والتوصياتالستنتاجات واملقرت

 

وبعد كل ما تقّدم مع املباحث وحماورها املتنوعة اليت تركز           

عل  جوانب مما تكون عليه الرعاية األسرية للطفل ، وجمرياتها 

بني الرتاث واملعاصرة ، وما يدور حول ذلك ، ضمع البيئة الداخلية 

 ..والبيئة اخلارجية 

 :بحث كاآلتي تطلب أن يكون معاجلات هذا امل        

 .ا ستنتاجات : أوً  

 .املقرتحات والتوصيات : ثانيًا 

 

 الستنتاجات: أولا 
 

ويتطلب يف ختام مدار حماور املباحث املتقدمة ، وضع           

ا ستنتاجات املستمدة مع حمتوى حماورها ، لالستفادة مع أهمية 

 :وأهداف البحث ، وميكع إمجال مع بني أهمها باآلتي 

الرعاية األسرية للطفل ، هي منظومة جتمع بني ؛ الثقافة  -1

والعلم والفع ، ومنه ما يقابلها مع القناعة والتعاون والتوازن 

األخالقي والقيمي اجلامع بني التقييم الوظيفي للرتبية ، 

 ..والتقويم األدائي للوصول إىل األهداف الرتبوية 
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األسرم   بّد مع أن يكون توجه لبناء ثقافة التمييز -2

الفكر الديين املتطرف ، والفكر الديين : الذكي ، بني 

املعتدل ، والفكر الديين املتذبذب ، وباخلصوص بناء هذه 

الثقافة الذكية لدى األطفال منهم ، حلماية أفراد األسرة مع 

الفكر الديين املتطرف واملتذبذب ، والتمسك بالفكر 

 ..الديين املعتدل 

ام والرأم اآلخر ، وسبل سالمته ، ضرورة بناء منظومة الر -3

ليكتسب الطفل حماسع ذلك ومرونة تقبل إبداء اآلراء دون 

 ..تعصب ودون صراع وعنف 

هناك الرعاية األسرية اليت تتعلق بأفراد األسرة ، ومنها ما  -4

تكون رعاية أسرية تقليدية وبدائية ، ورعاية أسرية غري 

الصحة  تقليدية ومتطورة تراعي فيها الصحة ؛ ومنها

النفسية والصحة العقلية والصحة اجلسدية ، وهناك 

رعاية أسرية ذكية تتواكب مع املوقف لتقديم املساعدة 

 ..ألفرادها 

ذريوا لنطفكم فإن العرق ) احلقيقية مع ؛ تبدأ الرعاية  -5

 ، لتكون األرضية الصاحلة املستدامة اليت تستوعب ؛ (نزاع 

َفَحق  . ل  الَوَلِد َحّقًا اِلِد َعَوْلِل إنََّو، َحّقًا اِلِد ِلْلَوَلِد َعل  الَو إنَّ) 

ي َمْعِصَيِة ِف إ َّ، ي كيلل َشْيء  ْن ُيِطيَعُه ِفل  الَوَلِد َأالَواِلِد َع

، ْن ُيَحسلَع اْسَمُه اِلِد َأل  الَواَنُه ؛ َوَحق  الَوَلِد َعاهلِل ُسْبَح

 . (ْرآَن َوُيَعلَِّمُه القي، َدَبُه َوُيَحسلَع َأ
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ميكع أن تكون الرعاية مع داخل األسرة ، أو مع احمليا  -6

 ..بها ، مع جهات عّدة ، اليت تبدأ مع القرابة األقرب 

هناك التشكيل الرتبوم وما حيقق مع تكامل عملية  -2

التنشئة ، و سيما تنشئة األطفال ، بالفكر واألخالق 

ويرها والقيم ، وما يتطلبه مع تنمية القدرات العقلية وتط

داخل املثسسات الرتبوية واملنظمات ا جتماعية ، مبا فيه 

التأثريات الرتبوية والتدريبية ، وما يتطلب مع استيعاب 

 ..الثقافة وقويم التوجهات احلضارية 

الفكر والنفس : ارتباط التشكيل الرتبوم حبلقات  -3

العقلي ، والسلوك ، وارتباطه مبستوى العمر الزمين والعمر 

ومكتسباته ، ومنه ما  تطوير القدرات العقليةتنمية وو

 ..يتعلق بالطفل 

رمبا اجته التشكيل مبنظومته حنو هندسة وإعادة  -9

اهلندسة الرتبوية والتعليمية الذم يشمل اجلوهر واألسس 

 ..والبناء املتكامل ، مبا فيه العمليات الرتبوية والتعليمية 

ْرِض ُب اْلَحَدِث َكاأَلَوِإنََّما َقْل)  : بّد مع استيعاب مضامني  -12

، لوضع اخلطا  (َقِبَلْتُه  ء  اْلَخاِلَيِة َما أيْلِقَي ِفيَها ِمْع َشْي

والقرارات املستقبلية للرعاية والرتبية ، ومنها ما تتطلبه 

 ..خصوصية الرعاية األسرية للطفل يف عصر العوملة 

ميكع األسرة أن تسهم وتساعد عل  حفز اإلبداع لدى  -11

قامة فكره وتوجهاته السلوكية ، و الف الطفل واست

ذلك ، تسهم األسرة وتساعد بإعاقة الطفل للكشف عع 
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الل اإلهمال أو القسوة أو قدراته والثقة بنفسه مع خ

، أو إعاقة تنمية التفكري والتعلم الذاتي املتزامع التسيب

 .. مع البناء الرتبوم والتعليمي للطفل 

توجهات وبناء القيم البيئة األسرية ، وما تضفيه مع  -12

الفكر ومرونة التفكري واألخالقيات الرفيعة واعتدال 

واحملاورة البعيد عع التعصب ، تكون البوصلة العقالنية 

األمينة للتوج ه بثقافة التمييز املوضوعي وا ختيار والعمل 

واخلوض يف قويم السلوك بقويم األداء وجودته ، 

 ..واستدامته
13-

سات عع كل ما ررم ضمع هو انعكا املناص األسرم 

األسرة مع ؛ مستوى الفكر ومهارات التفكري ، والصحة 

النفسية ، والتوجهات السلوكية واألدائية ، وما يرتتب مع 

مسثولية وتوزيع أدوار ، ومدى وضوحها وتكاملها ، وما 

يتوافر مع مستوى الضبا والعالقات والتعاون وا ستقرار 

..واألمان والتضحية والتماسك 

  

عندما تكون الرعاية واحلقوق ثقافة فاعلة داخل األسرة ،  -14

يتحقق اإلحسان والتآلف الدورم لإلنسان ، مبراحله العمرية 

املتالحقة مع الطفولة والشباب والكهولة والعجز ، وبذلك 

يتطلب بناء رو  التحسس مبا مت رعايته كطفل ، ليصون 

ر بهذه حقوق وحرمة ومكانة األب واألم ، لُيصان حينما مي

 ..احللقة مع دورة احلياة احلتمية 
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تطلب محاية األسرة وأفرادها مع امليول والرغبات اجلاحمة  -15

اليت تثدم بهم لالحنراف يف توجهاتهم السلوكية 

ا قتصادية ، ا ستهالكية وا دخارية وا ستثمارية ، 

ورمبا جبمو  هذه السلوكيات يثدم بالفرد إىل ا نز ق 

ائم مع اجلنح واجلنايات ، وأقلها توجههم حنو ارتكاب اجلر

 ..حنو العنف والتضحيات 

 بّد مع محاية كل ضعيف له احلقوق ، ومنه حقوق  -16

 .. .. ( !َوظيْلُم الضَِّعيِف َأْفَحُ  الظُّْلِم  ) ..الطفل ، 

أهمية تنمية الثقافة الرتبوية والرتبية الثقافية ، لدى اآلباء  -12

ة الطفل عل  أفضل وكل تربوم يهتم برعاية وتربي

املناهو العلمية والتطبيقية املالئمة أو اليت تالئم و  تشوه 

كما حيدث عندما تستورد النظريات والتطبيقات مع 

الدول املتطورة ، فيكون نتائجها وباً  وتهديدًا عل  

 ..مستقبل الطفل والشاب 

أهمية ا هتمام جبودة اخلطا والبناء الرتبوم والتعليمي  -13

مع خالل استدامة وسالمة البيئة الداخلية والبيئة للطفل ، 

اخلارجية ، مبا فيه ما يشمل األسرة واملثسسات املتنوعة ، 

وا نفتا  مبفتا  بناء الطفل وشخصيته ، وذلك مع خالل 

ا ختيار ملناهو إبداعية تستند عل  ؛ ماذا يتطلب أن يتعلم 

م الطفل وكيف يتعلم ، ومنه تنمية قدراته يف أن يتعل

كيف يتعلم ، ويتوجه بالفكر التنموم الذكي الناقد 

 ..املميز واملتميز 
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تبدأ مالمح تكويع الشخصية لدى الطفل ، حينما يبدأ  -19

بإمكانياته عل  التمييز ومدى قدرته عل  ا ختيار الناجح 

 ..جلوانب مع أمور احلياة 

ميكع بناء ثقافة إدارة الذات لدى الطفل ، وتنمية  -22

ة والريادية عل  أساس املستقبل اجلمعي شخصيته القيادي

واجملتمعي ، و  يقتصر عل  بناء األنا الفردية التسلطية ، 

بل البناء عل  أساس تداول األدوار بانسيابية ، وا بتعاد عع 

 ..التشدد والعنف وهدر الطاقات

تظهر هناك عالقة مفصلية بني الذكاء العاطفي  -21

ومستوى بناء  والذكاء الرتبوم الذم يصب يف جمريات

الشخصية ، وتنمية العمر العقلي وتطوير استقبال الرتبية 

األخالقية القائمة عل  املبادئ والقيم اإلنسانية ، و سيما 

ما يزخر به تراثنا اإلسالمي البعيد عع املصاحل املدمرة ملسرية 

 .. احلياة احلضارية املستدامة 

خنة   يقف تأثري احلروب عند احلرب الباردة والسا -22

العسكرية ، بل يظهر شكل آخر للحرب ، أ  وهو احلرب 

 ..الناعمة اليت تدخل يف كل مفاصل احلياة 

خطورة سلبيات العوملة عل  األسرة وما يتطلب مع رعايتها  -23

إنساني ، حيفظ القيم والعادات  –للطفل بشكل أخالقي 

 ..الرفيعة بتماسك األسرة واجملتمع والدولة 
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 والتوصيات املقرتحات: ثانياا 
 

واستكماً  ملتطلبات البحث ومع خالل املباحث املتقدمة ،              

ويف ضوء جانب مما مت استنتاجاته ، ميكع وضع املقرتحات 

والتوصيات ، لإلسهام يف معاجلات جوانب مهمة مما يتعلق مبوضوع 

 :الرعاية األسرية للطفل ، وميكع إمجال مع بني أهمها باآلتي 

تمام الدولة بالتعاون مع األسر العراقية أن تقوم يتطلب اه -1

برعاية الطفل عل  وفق خطا وتطبيقات إسرتاتيجية 

 ..قائمة للحفاظ عل  البناء األخالقي والقيم اإلنسانية 

تفعيل دور منظمات اجملتمع املدني املعتمدة بالتعاون مع  -2

األسر يف محاية الطفل مع ا جتاه حنو الفكر املنحرف 

الذم يولد الصراع والعنف األسرم ، املهدد  ستقرار  واملتطرف

 ..الطفل بالفكر وسوم النفس وقويم السلوك 

، اء ماديات احلياة وقلق احلرمانمحاية الطفل مع ا جنرار ور -3

وعدم تكليفه لتحمل عبء ومسثولية األسرة املثدم إىل 

ا ضطراب النفسي ، واضطراره لالنسياق وراء امتهان ذوو 

لضعيفة له ، فيتم استغالله جسديًا وأخالقيًا النفوس ا

 ..وإنسانيًا 

محاية ورعاية الطفل بالثقافة والتوعية ، وتشجيعه  -4

ودعمه يف تواصل دراسته إما يف مدارس خاصة ، أو إدماجه 

ضمع جمتمع الطفولة املوّجهة بفكر معتدل ومنتو 

 ..ومشجع للعطاء ، أو حت  تأهيله مع خالل مدارس حرفية 
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منظمات أو مثسسات حكومية وغري حكومية قيام  -5

معتمدة ، بالتعاون مع منظمات اجملتمع املدني واألسر 

املعنية باألمر ، باستكشاف مواهب األطفال وتنميتها 

وتطويرها وتعزيزها ضمع بيئة تعليمية خاصة  ستفادة 

اجملتمع والدولة مع هذه القدرات والطاقات يف مشاريع 

 ..بتسويق األفكار  ريادية ، ومنه ما يتعلق

ا هتمام باخليال العلمي للطفل املوهوب ، وتنمية قدراته  -6

 ..والتعاون عل  رعايتها املشرتكة بني الدولة واألسرة 

املكافئة الدورية لألطفال ، و سيما منهم الطفل املوهوب  -2

واملتميز يف القدرات ، لتشجيعهم وتشجيع أقرانهم وأسرهم 

 ..وهوب وميوله ورغباته املنتجة عل  ا هتمام باملبدع وامل

قيام املثسسات الرتبوية والتعليمية الدورات اخلاصة  -3

باألطفال ومرحلة الطفولة ، ومنهم استكشاف املتميز 

واملوهوب ، وبناء لديهم إدارة الذات ، وتنمية األخالقيات ، 

ومنه ثقافة أخالقيات العمل والقيم ، وكيفية جعله سياق 

 ..فكر وسلوك 

مشرتك مع األسرة يف رعاية وتنمية قدرات الطفل  إسهام -9

القيادية والريادية ، وبناء ثقافة تبادل األدوار يف جمال 

األنشطة املختلفة ، ليكون الطفل فاعل يف قيادة أقرانه ، 

وبنفس الوقت فاعل ضمنهم إذا كان يف مكانة مل 

يتصدر مجاعته وقيادة أقرانه ، ليكون بذات القوة التعاون 

 ..اء والعطاء واألد
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تنمية أخالقيات العمل لدى الطفل ، وهي ما تنضوم مثاًل  -12

ضمع مادة ا جتماعيات ، أو وضعها كمادة إدارة الذات ، 

 ..وتكون مبستوى السلوك التنظيمي للطفل 

ا جتاه حبقوق الطفل حنو البناء األسرم ، وليس حنو التمرد  -11

، والصراع والتفكك األسرم ، ألن نشر حقوق الطفل 

والعمل مبوجبه بشكل أصم له حديع ، أحدهما إرابي 

واآلخر سليب ، اإلرابي الذكي بثقافة الوعي للحقوق ، 

يثدم إىل التعاون والتماسك األسرم ، والسليب حينما 

تفرض عل  األسرة أساليب غري مالئمة لثقافتهم ومتشددة 

وبأسلوب القولبة األسرية مع خالل ضغوطات حقوق 

 ..الطفل

مبعن  آخر ،  بّد مع أن تكون هناك نوع مع املرونة         

الرتبوية الذكية وا نسيابية والفاعلية يف تطبيق حقوق 

الطفل وبوعي يثدم إىل نتائو مثمرة ، واحليلولة دون 

 ..توليد احلقد والصراعات األسرية والعنف األسرم 

ا ستفادة مع ثقافة الرعاية األسرية للطفل مع املنظومة  -12

عالمية التقليدية وغري التقليدية ، لالستفادة مع اإل

شعبية اجلوانب والرسالة اإلعالمية املسموعة واملقروءة 

 ..واملرئية 

ا ستفادة مع قنوات ا تصا ت وا نرتنت ومواقع التواصل  -13

ا جتماعي ، جلذب األسرة ومشاركة الطفل يف بلورة 

 ..األفكار القومية واملثمرة 
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شكل مباشر وغري مباشر ، وبشكل   مشاركة األسرة ب -14

ينفر منه الطفل أو   يضع حواجز دونه ، بالتمييز ملا يراه 

الطفل مع برامو وأفالم كارتونية ، وبطريقة التقبل 

النفسي لفرز السليب يف السلوكيات الداخلة ضمع األفالم 

وبرامو األطفال ، كأن يتحدث األب واألم واألص األكرب ، 

عل  التعليق اخلاطف واملبسا  بشكل جاذب للطفل

واملقبول ، وجبملة قصرية ومفهومة ، ورأم نقدم له 

 ..إرابياته وسلبياته 

تنمية رو  النقد وثقافته وذلك بتنمية قدرات التمييز لدى  -15

الطفل ، وجعل الطفل ُيبدم رأيه بكل أخالقية وأدب 

وثقة تتالئم مع عمره يف موقف خيصه وما ررم ضمع 

 ..م األطفال مثاًل الربامو وأفال

 

ابهةا اكصمل مت يسع دراسصه ضمن م تار الب ث ، راجنًت من         

الروا القديي أن يسه  ها ب تل ج انب مهمة لمصطوبت  اليةتية االصيبنة 

األسيية لوطفل ، المالئمة لمت ن اجهه من ذ ديت  امختطي اذهديدا  

 ..هنق ااهلل الا الص .. ذط ر ال نت  المتدية الجتم ة 
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 من املصادر واملراجع
 

 : املصادر واملراجع العربية: أولا 
 

 .القرآن الكريم + 

+

ضبا نّصـه صـبحي   / نهو البالغة /  اإلمام علي بع أبي طالب  

 . 1962/ لبنان / بريوت  / دار الكتاب اللبناني / 1ط/ الصاحل 

 بع التعليممطا/  علم النفس الرتبوم/ آمال أمحد يعقوب . د -1

 . 1939/ العراق  –بغداد / العالي 

حتف / أبو حممد احلسع بع علي بع احلسني بع شعبة احلراني   -2

 –بريوت / األمرية للطباعة والنشر والتوزيع / العقول عع آل الرسول 

 . 2211/ لبنان 

مطابع الدجوم / قراءات يف علم ا جتماع / أمحد كمال أمحد . ـ د3

 .1922/ مصر   - ة القاهر/ 

/ 2ط / علم النفس األسرم /  أمحد حممد مبارك الكندرم . د -4

 .1992/ الكويت / مكتبة الفال  

: ترمجة ( /  1922 -1322) احلرب واجملتمع يف أوربا / برايع بوند  -5

/ العراق  –بغداد / دار احلرية للطباعة / مسري عبد الرحيم اجلليب 

1933 . 
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: ترمجة / تعلم كيف تتعلم / بوب جوويع  .فوفاك ، د. جوزيف د -6

جامعة امللك / إبراهيم حممد الشافعي . أمحد عصام الصفدم ، د. د

 .السعودية / الرياض / سعود 

احلرب والتقّدم البشرم ؛ دراسة يف نشأة احلضارة / جون نيف  -2

تعليم / فتحي عبد الكريم جروان : ترمجة /  2، م 1م/ الصناعية 

اإلمارات / دار الكتاب اجلامعي / هيم وتطبيقات التفكري ؛ مفا

 . 1999/ العربية املتحدة 

الفلسفة ا جتماعية / حسني عبد احلميد أمحد رشوان . د -3

/ املكتب اجلامعي احلديث / وا جتاهات النظرية يف علم ا جتماع 

 . 1939 -1933/  2ط / مصر  –اإلسكندرية 

أساليب الكشف عع / مجل حممد جهاد . زيد اهلويدم ، د. د -9

دار الكتاب / املبدعني واملتفوقني وتنمية التفكري اإلبداعي 

 . 2213/  3ط/ اإلمارات العربية املتحدة  –العني / اجلامعي 

حقوق اإلنسان ؛ الشخصية / عبد اهلل حلود ، جوزف مغريل  -12

 . 1935/  2ط/ لبنان  –بريوت / منشورات عويدات / والسياسية 

/ موسوعة علم النفس والتحليل النفسي / عبد املنعم احلفين  .د  -11

 . 1923/  1ط/ بريوت / دار العودة /  1 م

/ موسوعة علم النفس والتحليل النفسي / عبد املنعم احلفين . د  -12

 . 1923/  1ط/ بريوت / دار العودة /  2م

/  املطبعة العصرية / الصحة العامة وبراجمها / عماد الديع عيد  -13

 . 1933/ اإلسكندرية 

 .القاهرة / دار الشعب/ 4م/ إحياء علوم الديع/ الغزالي -14

معجم علم النفس والتحليل / عبد القادر طه ، وآخرون  فرم. د -15

 .لبنان  –بريوت / دار النهضة للطباعة والنشر /  1ط / النفسي 
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 2ط/ دستور مجهورية العراق / جملس النواب ؛ الدائرة اإلعالمية  -16

/ العراق  –بغداد / شركة دار الو ء للطباعة التقنية احملدودة / 

2213 . 

 –بغداد / دار احلرية للطباعة / جمليد ر وف وآخرون حممد عبد ا -12

 . 1991 -1992/ العراق 

مطبعة ا نتصار / قاموس علم ا جتماع / حممد عاطف غيث . ـ د13

 . 1939/ اإلسكندرية / 

جما ت علم ا جتماع املعاصر ؛ / حممد عاطف غيث وآخرون . د -19

اإلسكندرية / عية دار املعرفة اجلام/ أسس نظرية ودراسات واقعية 

 /1939 . 

تنمية الذكاءات املتعددة ؛ توثيق / حممد عبد اهلادم حسني . د -22

/ دار الكتاب اجلامعي / ا ندمام ، برامو ، جما ت ، قضايا وحلول 

 . 2222/  1ط/ اإلمارات العربية املتحدة  –العني 

فس أساسيات علم الن/ عبد الرمحع عدس . حمي الديع توق ، د. د -21

 . 1934/ اجنلرتا / دار جون وايلي وأبنائه / الرتبوم 

معجم العلـوم  / املصريني والعرب املتخصصني فبة مع األساتذة  -22

 .1925/ مصر / مطابع اهليئة املصرية العامة للكتاب / ا جتماعية 

/ علم ا جتماع يف نهو البالغة / هاشم حسني ناصر احملنك . د -23

 .العراق  -النجف األشرف / والنشر دار أنباء للطباعة 

فلسفة اإلدارة املعاصرة واجملتمـع  / هاشم حسني ناصر احملنك . د  -24

 . 1992/ العراق  –النجف األشرف / مطبعة القضاء / 

موسـوعة املصـطلحات اإلداريـة    / هاشم حسني ناصـر احملنـك   . د - 25

/ ن مكتبــة لبنــان ناشــرو/ وا جتماعيــة وا قتصــادية والتجاريــة 

 . 2222/ لبنان  -بريوت 
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 :البحوث واملنشورات  -ثانياا 
 

فسية املناص األسرم وعالقته بالصحة الن/ عفراء إبراهيم خليل . د -26

 -اجلامعة املستنصرية  –جملة كلية الرتبية األساسية / لألبناء 

 . 2226/ العدد التاسع واألربعون / العراق 

أساليب محاية املراهقني مع / هاشم حسني ناصر احملنك . د -22

/  63العدد / لندن / جملة الغدير / ا جنراف يف تيار ا حنراف 

 . 2223كانون األول 

نظام وتنظيم األسرة بني رسالة / هاشم حسني ناصر احملنك . د -23

شارك يف املثمتر العلمي السنوم الدولي / قوق والفكر املعاصر احل

يف / اخلامس الذم أقامته األمانة العامة للعتبة الكاظمية املقدسة 

3- 9 /5  /2214 . 

تربية الطفل بني التسي ب / هاشم حسني ناصر احملنك . د -29

ثاني كانون ال/  1العدد / األشرف  النجف / جملة امللتق  / والتشد د 

2226  . 

جملـة  / دور اإلعالم يف نبذ العنف / هاشم حسني ناصر احملنك . د -32

النجــف /  15العــدد / جامعــة الكوفــة / مركــز دراســات الكوفــة 

 . العراق –األشرف 

النظام األسرم بني الرتاث / هاشم حسني ناصر احملنك . د  -31

ث شارك حب/ مع دراسة ميدانية حملافظة النجف األشرف )واملعاصرة 

أقامته مجعية تنظيم األسرة العراقية / يف مثمتر األمومة املأمونة 

بالتعاون مع ا حتاد الدولي لتنظيم األسرة وبرنامو األمم املتحدة 

اإلمنائي ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة اليونيسيف واملكتب 

 3ـ  6/ بغداد / وجهات آخر  …اإلقليمي لتنظيم األسرة للوطع العربي 

 . 1994/ كانون األول / 
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تكامل البناء الرتبوم واإلنساني / هاشم حسني ناصر احملنك . د -32

واإلمام احلسع العسكرم ( عليه السالم)يف أقوال اإلمام علي اهلادم 

شارك يف املثمتر السنوم الرابع الدولي الذم أقامته ( / عليه السالم)

/  5/ 13 -12يخ األمانة العامة للعتبة الكاظمية املقدسة ، بتار

 .م2213

 

 :املصادر واملراجع األجنبية : اا لثثا
 

33- Alter, Steven, "Information Technology for 

management making connection for strategy 

Advantage", John – Wisley & sons, Inc., U.S.A ,  

1999 . 

34- Dressler, David & Carns, Donald " sociology ; 

The Study Of Human Interation " 2ed Alfred A. 

Knopf, Inc., New York , 1973 . 

35-  Haag , Stephen & Other , " Management 

Information Systems ; For The Information Age ", 6
th
 

Ed. , McGraw-Hill Companies, Inc., New York, 

Americas, 2007 . 

36- Perry Joh and Ernt " the Social Web : An 

Introduction to Sociology " ,  2ed , adepartment of 

Harrper and Row publisher's , Inc. , new York , 

1989. 

37- popenone , David "Sociology" 3
rd

 , prentice – 

Hall , Inc. , New Jersey , 1987. 
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38 - Robertson , Iam "Sociology" , worth publish 

Inc., America , 1987. 

 

 

 

 

 

 

 حمتويات البحث من املخططات
 

 

 

 

 

 الصفحة التفاصيـــــــل

يبني بناء الشخصية والذكاء (  1) املخطا 

 العاطفي

66 

يبني األدوار العامة املشرتكة بني (  2) خمطا 

 الطفل –الدولة واألسرة 

21 

يبني منظومة احلياة املثثرة عل  األسرة (  3) خمطا 

 الطفل –

23 

الكائنة عل  الضغوطات جهات يبني (  4 )خمطا 

 الطفل

23 

ثقافة بناء الفكر الوقائي يبني (  5 )خمطا 

 والعالجي للمجتمع واألسرة

33 
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 الصفحة لـــــــــــــيـالتفاص

 2 املقدمة

  ــث األول ــرة : املبح ــكيل  ا س ــني التش ــل ب والطف

 والتنشئة الرتبوية

16 

 16 مدخل ومفاهيم: أوً  

 22 التشكيل الرتبوم اإلنساني والطفولة :ثانيًا 

 26 التنشئة األسرية للطفل: ثالثًا 

 23 املناص األسرم والطفل: رابعًا 

 32 الدخل األسرم ورعاية الطفولة : خامسًا 

 34 األخالق والقيم واألسرة: سادسًا 

 ــث ال ــاني املبح ــوق   : ث ــني احلق ــل ب ــرة والطف األس

 لعدالةوا

32 

 32 جوانب مع احلقوق األسرية: أوً  

 43 حقوق اإلنسان وحقوق الطفل: ثانيًا 

 43 العدالة الرتبوية لرعاية الطفولة: ثالثًا 

 52 الطفل وبناء الشخصية: ثالث املبحث ال 

ــري    :أوً   ــة غ ــة والرتبي ــة التقليدي ــني الرتبي ــل ب الطف

 التقليدية
51 

 54 شدد الرتبوم وا نفالت الرتبومالطفل بني الت:ثانيًا 

 56 الطفل بني الشخصية الناضجة وغري الناضجة: ثالثًا 
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 52 مميزات الشخصية الناضجة للطفل -1

 53 مميزات الشخصية غري الناضجة للطفل -2

 62 بناء شخصية الطفل القيادم والريادم: رابعًا 

الذكاء العاطفي والذكاء الرتبوم وبناء : خامسًا 

 لطفلشخصية ا

64 

 63 مثسسات الدولة والطفل واألسرة: رابع املبحث ال 

الرعاية األسرية للطفل ودور الدولة واملثسسات : أوً  

 الرتبوية

63 

الدولة واملثسسات و اجملتمعاألسرة والطفل بني : ثانيًا 

 املختلفة

22 

 25 الطفل بني احلرب والسالم: امس املبحث اخل 

 25 األسرة والطفل اإلعالم بني: أوً  

األسرة بني احلروب الباردة والعسكرية : ثانيًا 

 والناعمة

29 

 33 األسرة والطفل يف بيئة احلرب والسالم: ثالثًا 

 35 بعد العوملةما الطفل ما قبل العوملة و: رابعًا 

   ــادس ــث السـ ــات  : املبحـ ــتنتاجات واملقرتحـ ا سـ

 والتوصيات

39 

 39 ا ستنتاجات : أوً  

 95 املقرتحات والتوصيات: ثانيًا 

 99  املراجعاملصادر ومع 

 99  املراجع العربيةاملصادر و: أوً  

 122 البحوث واملنشورات  ،ثانيًا 

 123 األجنبية املراجع/ ثالثًا 

 124 حمتويات البحث مع األشكال واملخططات
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 املؤلف يف سطور

  العراق / درس ا بتدائية والثانوية يف النجف األشرف.. 

     درس يف جامعة بريوت العربية ، وأكمل دراسـته اجلامعيـة يف اجلامعـة

 .. 1936 – 1935العراق عام  –املستنصرية 

   حصل عل  شهادات املاجستري والدكتوراه والربوفيسور  مع مرتبة الشـرف

 :وشهادات التفوق مع جامعة 

 (CIU) CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY 

  يف الكثري مع الدورات ، واللجان العلمية له مشاركات.. 

  حاصل عل  الكثري مع الشهادات التقديرية وكتب الشكر.. 

  حاصل عل  هوية املثلف الدولي.. 

  كتاب وموسوعة ومعاجم منشورة ويف دورها للنشر ، (  122) له أكثر مع

 ..ويف خمتلف التخصصات 

   ــع ــأكثر م ــارك ب ــي و  (  62) مش ــين ودول ــي وط ــثمتر علم ــف م يف خمتل

 ..التخصصات ، داخل العراق وخارجه 

  حبث وموضوع ، داخل وخارم العراق (  122) منشور له أكثر مع.. 

     ، منشور له الكثري مع القص  القصرية والشـعر يف الصـحف واجملـالت

 ..وضمع كتب يف السرية الذاتية والعلمية 

     علـ   منشور له الكثري واملنوع مع الكتب والبحوث والقصـ  والشـعر

 ..مواقع يف ا نرتنت 

  له عضوية يف العشرات مع احملافل العلمية الدولية.. 

  مثسس ومدير دار أنباء للطباعة والنشر.. 

 جامعة الشثون العلمية، و/ رئاسة اجلامعة :  جامعة بابل: سابقًا عمل يف

مركز دراسات الكوفة ، وواحد مع مثسسي املركـز ، ومـدير   :  الكوفة

/ وعمل يف رئاسة جامعة الكوفـة  / ، ومدير اإلدارة  1994املركز وكالة 

 ..ويف كلية الفقه 
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