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 شكر وتقدير 

ال يسعني بعد أن أنجزت ىذه الدراسة, بعون اهلل وتوفيقو, إال أن أتقدم بجزيل الشكر 

 بالفضل الكبير ألستاذي الفاضل الدكتوروخالص التقدير والعرفان وعظيم االمتنان, 

أمانة اإلشراف ب وتحمل أعباء ىذا, الذي أشرف عمى ىذه الرسالة, محمد تركو

فييا ومناقشة  فحرص عمى قراءة كل كممةعممية, ومعاممة طيبة, وأخالق كريمة, 

 .تة طيبة بفضمو وحسن رعايتوجميع أفكارىا, حتى خرجت نب

 بقبول تنيشرف التي  سموى مرتضىاألستاذة الدكتورة إلى  العميق  كما أتقدم بالشكر

بداء المالحظات واالقتراحات التي من شأنيا أن تغني وتفيد  مناقشة ىذه الرسالة وا 

 ىذا البحث.

الذي أمدني بالمالحظات القيمة  مصطفى الحسينكما أتقدم بالشكر والتقدير لمدكتور 

 لتخرج ىذه الرسالة بأفضل شكل وأحسن صورة.

 لحسن عطائيم المستمر. كما أشكر جميع أساتذتي األفاضل في كمية التربية 

ولجميع  كما أتقدم بالشكر إلدارة الروضات التي قمت بزيارتيا في محافظة طرطوس

 اآلباء واألميات الذين ساىموا في إنجاز ىذا البحث. 

 

 



 ج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج
 

 الصفحة فيرس المحتويات
 أ اإلىداء

 ب شكر وتقدير
 ت فيرس المحتويات

 ح فيرس الجداول
 ط فيرس األشكال

 ي فيرس المالحق
 1 النظرياطا   لباب األّول: اإلا

 3 مشكلة البحث ومحدداتوالفصل األول: 
 4     مقّدمة البحث. 

 5                                                                                                                            مشكلة البحث. أّوالً:
 6                                                                                                                               اً: أىميّة البحثنيثا

 6                                                                                                                       : أىداف البحث.ثالثاً 
 7                                                                                                                   البحث.  متغيرات:  ابعاً 

 7                                                                                                                                البحث.  فرضيات  اً: خامس
 7                                       سادساً: المجتمع األصلي وعيّنة البحث.                                                                                         

 8                          منيج البحث.                                                                      : سابعاً 
 8 أدوات البحث ثامناً: 

 9 تاسعاً: حدود البحث.
 9 عاشراً: مصطلحات البحث وتعريف اتو اإلجرائية.

 11-32 الد اسات السابقة: نيالفصل الثّ ا

حقوق الطف ل وخصائص نموه في مرحلة  ياض  الفصل الثّ الث:  
 األاطف ال

46-33 

 33 مقّدمة.
 33 الطف ل في مرحلة  ياض األاطف الأّوالً: حقوق  

 33 ثانياً: خصائص النمو في مرحلة  ياض األاطف ال.
 53 خالصة

 33 -53 الفصل الرّابع: أساليب التعامل الوالدي مع الطف ل



 د
 

 54 مقدمة
 54 أوالً: تعريف األسرة
 35 للطف لثانياً: أىميّة األسرة  

 33 ثالثاً: مفيوم أساليب التعامل الوالدي مع الطف ل.
 33  ابعاً: العوامل المؤثرة في التعامل الوالدي مع الطف ل

 94 خامساً: أساليب التعامل الوالدي مع الطف ل.
 39 خالصة

 503 -37 الفصل الخامس: أسئلة األاطف ال

 70 مقدمة
 70 أوالً: تعريف أسئلة األاطف ال
 75 ثانياً: أسباب أسئلة األاطف ال

 73 ثالثاً: أنواع أسئلة األاطف ال
 43  ابعاً: خصائص أسئلة األاطف ال

 49 خامساً: اتجاىات الوالدين نحو أسئلة األاطف ال.
 47 سادساً: أىميّة اإلجابة عن أسئلة األاطف ال

 500 سابعاً: المعايير الواجب مراعاتيا في اإلجابة عن أسئلة األاطف ال.
 505 ثامناً: أسباب تجاىل الوالدين ألسئلة األاطف ال                           

 103 تاسعاً: اآلثا  السلبية الناتجة عن عدم إجابة الوالدين عن أسئلة الطف ل.
 104 عاشراً: واجب الوالدين تجاه أسئلة األاطف ال.

 105 خالصة
  الجانب العمليالباب الثّ اني:  

 511  -503 منيج البحث وإجراءاتو: سادسالفصل ال
 504 مقدمة

 504                                                                                                                              منيج البحث.أّوالً: 
 504 ثانياً: متغيرات البحث

 504 ة البحثوعيّن  ألصليمجتمع اثالثاً: ال
 555  ابعاً: أدوات البحث
 511 خامساً: حدود البحث

 511 سادساً: القوانين اإلحصائية المستخدمة في البحث.
 539 -513 نتائج الد اسة ومقترحاتيا بع:الفصل السا



 ه
 

 515 اختبا  الفرضياتأّوالً:  
 553 عرض النتائج وتفسيرىاثانياً: 

 539  مقترحات البحثثالثاً:  
 590-533 البحث بالّلغة العربيّةملّّخص  

 595 المراجع
 535 المالحق

  ملّّخص البحث باللّغة اإلنكليزية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و
 

 

 فيرس الجداول
 الصفحة عنوان الجدول                   قم الجدول

 555   (سنوات في محلفظة فطرفطوس5-6فطال   األتوزع  (1)
 553 لالطف جنس متغير حسب العينة توزع أفراد (2)
 555 لالطف بيئة متغير حسب العينة توزع أفراد (3)
 555  األم / لألبيمي التعل المستوى متغير حسب العينة توزع أفراد (4)
 553 حسب األسموب الوالدي توزع األسئمة  العممية, الدينية, الجنسية( (5)
 557 والدرجة الكميةمعلم  االتسلق الداخمي بين فقرات ألسموب الديمقرافطي  (6)
 554 معلم  االتسلق الداخمي بين فقرات األسموب التسمفطي والدرجة الكمية (7)
 510 معلم  االتسلق الداخمي بين فقرات األسموب المهم  والدرجة الكمية (8)
 511 معلم  الثبلت الكمي ومعلمالت ثبلت مجلالت استبلنة  األسلليب الوالدية( (9)

لمارق بين متوسفطلت  ANOVAاختبلر تحمي  التبلين األحلدينتلئج  (10)
إجلبلت الوالدين في أسموب التعلم  الديمقرافطي مع أسئمة األفطال  تبعًل 

 لمتغير المستوى التعميمي لموالدين

  513 

بين المجموعلت  LEVENE STATISTICنتلئج اختبلر تجلنس التبلين  (11)
ألثر المؤه  العممي عمى أسموب التعلم  الديمقرافطي مع أسئمة 

 األفطال 

513 

لتحديد الاروق بين فئلت المؤه  العممي في  Dunnett Cنتلئج اختبلر  (12)
 تأثيرهل عمى أسموب التعلم  الديمقرافطي مع أسئمة األفطال 

517 

للفرق بين متوسطات  ANOVAتحليل التباين األحادي  نتائج اختبار (13)
الوالدين في أسلوب التعامل التسلطي مع أسئلة األطفال تبعاً لمتغير  إجابات

 المستوى التعليمي للوالدين
 

514 

  Levene Statisticتجانس التباين  نتائج اختبار (14)
بين المجموعات ألثر المؤهل العلمي على أسلوب التعامل التسلطي مع أسئلة 

 األطفال 
 

514 

 لتحديد الفروق Dunnett C نتائج اختبار (15)
 بين فئات المؤهل العلمي في تأثيرها على أسلوب التعامل التسلطي مع أسئلة األطفال

514 

 للفرق بين متوسطات إجابات ANOVAتحليل التباين األحادي  نتائج اختبار (16) 
تبعاً لمتغير المستوى التعليمي الوالدين في أسلوب التعامل المهمل مع أسئلة األطفال 

 للوالدين

530 



 ز
 

 

  Levene Statisticتجانس التباين  نتائج اختبار (17)

  بين المجموعات ألثر المؤهل العلمي على أسلوب التعامل المهمل مع أسئلة األطفال
535 

 لتحديد الفروق Dunnett C نتائج اختبار (18)
بين فئات المؤهل العلمي في تأثيرها على أسلوب التعامل المهمل مع أسئلة 

األطفال 

535 

 للفرق بين متوسطات إجابات T. testتائج اختبار ن (19)
الوالدين في أساليب التعامل الوالدي مع أسئلة األطفال تبعاً لمتغير جنس 

 الوالدين

533 

 متوسطات إجاباتللفرق بين  T. testنتائج اختبار  (20)
 اآلباء في أساليب التعامل الوالدي مع أسئلة األطفال تبعاً لمتغير جنس الطفل

533 

 للفرق بين متوسطات إجابات T. testنتائج اختبار  (21 
األمهات في أساليب التعامل الوالدي مع أسئلة األطفال تبعاً لمتغير جنس 

 الطفل

539 

 بين متوسطات إجاباتللفرق  T. testنتائج اختبار  (22)
 اآلباء في أساليب التعامل الوالدي مع أسئلة األطفال تبعاً لمتغير بيئة الطفل

537 

 للفرق بين متوسطات إجابات T. testنتائج اختبار  ( 23 
 األمهات في أساليب التعامل الوالدي مع أسئلة األطفال تبعاً لمتغير بيئة الطفل

534 

 واالنحرافلت المعيلريةالمتوسفطلت الحسلبية  (24 
األسموب الديمقرافطي األسئمة  /واألهمية النسبية إلجلبلت اآلبلء 

 العممية(

555 

 المتوسفطلت الحسلبية واالنحرافلت المعيلرية ((25
موب الديمقرافطي  األسئمة األس/واألهمية النسبية إلجلبلت األمهلت  

 العممية(

555 

 المعيلرية المتوسفطلت الحسلبية واالنحرافلت (26  
األسموب الديمقرافطي  األسئمة /واألهمية النسبية إلجلبلت اآلبلء  

 الجنسية(

553 

 المتوسفطلت الحسلبية واالنحرافلت المعيلرية (27 
األسموب الديمقرافطي  األسئمة /واألهمية النسبية إلجلبلت األمهلت  

 الجنسية(

553 

واألهمية النسبية   المتوسفطلت الحسلبية واالنحرافلت المعيلرية (28 
 األسموب الديمقرافطي  األسئمة الدينية(/إلجلبلت اآلبلء 

553 

واألهمية النسبية   المتوسفطلت الحسلبية واالنحرافلت المعيلرية (29 
 األسموب الديمقرافطي  األسئمة الدينية(/إلجلبلت األمهلت 

553 

 553واألهمية النسبية إلجلبلت  المتوسفطلت الحسلبية واالنحرافلت المعيلرية (30  



 ح
 

 األسموب التسمفطي  األسئمة العممية(/اآلبلء 
 

 المتوسفطلت الحسلبية واالنحرافلت المعيلرية (31 
 ألسموب التسمفطي  األسئمة العممية(ا/واألهمية النسبية إلجلبلت األمهلت  

 

553 

 المتوسفطلت الحسلبية واالنحرافلت المعيلرية (32 
 األسموب التسمفطي  األسئمة الجنسية(/واألهمية النسبية إلجلبلت اآلبلء  

 

554 

 المتوسفطلت الحسلبية واالنحرافلت المعيلرية (33 
األسموب التسمفطي  األسئمة  /واألهمية النسبية إلجلبلت األمهلت 

 الجنسية(

554 

 المتوسفطلت الحسلبية واالنحرافلت المعيلرية ( 34 
 األسموب التسمفطي  األسئمة الدينية(/واألهمية النسبية إلجلبلت اآلبلء  

 

535 

 المتوسفطلت الحسلبية واالنحرافلت المعيلرية (35 
 األسموب التسمفطي  األسئمة الدينية(/واألهمية النسبية إلجلبلت األمهلت  

535 

 المتوسفطلت الحسلبية واالنحرافلت المعيلرية (36 
 األسموب المهم   األسئمة العممية(/واألهمية النسبية إلجلبلت اآلبلء  

531 

 المتوسفطلت الحسلبية واالنحرافلت المعيلرية (37 
األسموب المهم   األسئمة /واألهمية النسبية إلجلبلت األمهلت  

 العممية(

533 

 المتوسفطلت الحسلبية واالنحرافلت المعيلرية (38 
 األسموب المهم   األسئمة الجنسية(/واألهمية النسبية إلجلبلت اآلبلء  

533 

 المتوسفطلت الحسلبية واالنحرافلت المعيلرية (39 
 األسموب المهم   األسئمة الجنسية(/واألهمية النسبية إلجلبلت األمهلت  

533 

 المتوسفطلت الحسلبية واالنحرافلت المعيلرية (40 
 األسموب المهم   األسئمة الدينية(/واألهمية النسبية إلجلبلت اآلبلء  

533 

 المتوسفطلت الحسلبية واالنحرافلت المعيلرية (41 

 األسموب المهم   األسئمة الدينية( /واألهمية النسبية إلجلبلت األمهلت 
537 

 المتوسفطلت الحسلبية لألسلليب الوالدية  الديمقرافطي, التسمفطي, المهم (  (42 
 في التعلم  مع أسئمة األفطال   العممية, الجنسية, الدينية(

534 

 
 
 



 ط
 

 
 فيرس األشكال

 
 الصفحة   عنوان الشكل  قم الشكل

 553 حجم العينة المسحوبة من كل اطبقة من اطبق ات المجتمع 5

 553 متغير جنس الطف ل  توزع أفراد العينة حسب 1

 555 توزع أفراد العينة حسب متغير بيئة الطف ل 3

توزع أفراد العينة حسب متغير المستوى التعليمي لآلباء   5
 واألميات

553 

التعامل  /التمثيل البياني إلجابات اآلباء واألميات   3
 الديمقرااطي مع األسئلة العلمية

553 

التعامل  /التمثيل البياني إلجابات اآلباء واألميات   9
 جنسيةالديمقرااطي مع األسئلة ال

553 

التعامل  /التمثيل البياني إلجابات اآلباء واألميات   3
 الدينيةالديمقرااطي مع األسئلة  

553 

التعامل  /التمثيل البياني إلجابات اآلباء واألميات   7
 مع األسئلة العلمية  تسلطيال

557 

التعامل  /التمثيل البياني إلجابات اآلباء واألميات   4
 يةجنسي مع األسئلة التسلطال

530 

التعامل  /التمثيل البياني إلجابات اآلباء واألميات   50
 دينيةمع األسئلة ال  لتسلطيا

531 

  ميملالتعامل ال/التمثيل البياني إلجابات اآلباء واألميات   55
 مع األسئلة العلمية

535 

  ميملالتعامل ال/التمثيل البياني إلجابات اآلباء واألميات   51
 جنسيةمع األسئلة ال

533 

  الميملالتعامل  /التمثيل البياني إلجابات اآلباء واألميات   53
 دينيةمع األسئلة ال

534 

التمثيل البياني لؤلساليب الوالدية في التعامل مع اسئلة   55
 األاطف ال

590 

 
 



 ي
 

 

 فيرس المالحق                                       
 
 

 ( أسماء السادة المحكمين ألداة البحث.5الملحق )
 

ال أم للتعرف على أساليب التعامل الوالدي مع  /( استبانة موجية لؤلب1الملحق)
 أسئلة الطف ل.

 
 



 

                         

 

 

 

 

 الباب األكؿ                     

 اإلطار النظرم                    

 

 

 

 

 

 

 



 
  

2 
 

 

 

 

 الفصؿ األكؿ

 مشكمة البحث كمحدداتو

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
  

3 
 

 الفصؿ األكؿ

 مشكمة البحث كمحدداتو

 

 مقدمة.

 : مشكمة البحث.أكلن 

 : أىمية البحث.ثانيان 

 : أىداؼ البحث.ثالثان 

 : متغيرات البحث.رابعان 

 فرضيات البحث. خامسان:

 : المجتمع األصمي وعينة البحث.سادسان 

 : منيج البحث.سابعان 

 : أدوات البحث.ثامنان 

 حدود البحث. تاسعان:

 مصطمحات البحث وتعريفاتو اإلجرائية. عاشران:

 

 



 
  

4 
 

 مقدمة :

, المغوي, مرحمة حاسمة في نمو الطفؿ بكؿ جوانبو )الجسميرياض األطفاؿ  تعد مرحمة 
تفتح معظـ قدرات الطفؿ العقمية فيي مرحمة حياتية ميمة فييا ت العقمي ...(االجتماعي, 

بما أف ىذه و , عمماء النفسه معظـ التربويوف و دىذا ما أكواستعداداتو الجسمية ونموه المغوي, و 
البيئة ئمة و لذا مف واجب األىؿ توفير الظروؼ المبليا أىميتيا الكبرى في نمو الطفؿ,  المرحمة ل

المعب مع  ,المسكف ,مبسالمو  ,ـ لمطفؿ كالغذاء الصحي السميـالمناسبة لتحقيؽ النمو السمي
يولد ضعيفًا فالطفؿ في بداية حياتو , أىـ حقوؽ الطفؿ في ىذه المرحمة ىذه مفاألقراف ....و 

 ,, واىتماميما يحتاج إلى رعاية والديويعتمد عمى والديو وشيئًا فشيئًا ينمو ويكبر,  فيو بذلؾ 
فيطرح  التعرؼ إليويسعى إلى اكتشافو و  ,بالنسبة لو فالطفؿ كإنساف وجد نفسو في مكاف مجيوؿ

, وال يدرؾ   ؟أيف جاءمف  حتى ال تطوؿ حيرتو واستغرابو, فيو ال يعرؼ مثبلً  العديد مف األسئمة
التي  الميؿ والنيار وغيرىا مف المفاىيـاختبلؼ و  معنى اختفاء بعض الوجوه مف حولو بالموت,

  .تشغؿ بالو وتفكيره
التربويوف طمؽ عمماء النفس و أ لذلؾ ,اكتشاؼ محيطوسبيؿ الطفؿ إلى المعرفة و ىو إذًا السؤاؿ ف

طفاؿ مف أسئمة مختمفة التساؤؿ لكثرة ما يوجو األ(سنوات مرحمة 3-6عمى المرحمة العمرية مف )
 فضوليًا كثير التساؤؿ يرغب  رياض األطفاؿ غالبًا ما يكوففي مرحمة  , فالطفؿالمربيف لموالديف و 

لذلؾ يمكف استغبلؿ ىذه  ,كثير الجداؿ, استكشاؼ كؿ ما حولوو التعرؼ عمى البيئة المحيطة بو, 
 ,السموكية االجتماعية ,الثقافية, جميع النواحي العممية المرحمة العمرية في بناء شخصيتو مف

 .(73ص,2007اإلبداع لديو )الفقي, و تنمية الذوؽ والجماؿ  ,العاطفية النفسية,
يمكف أف يتعامموا مع ىذه  واألىؿ ,عف كؿ شيء غريب يصادفواألسئمة الكثيرة فالطفؿ يطرح 
بوا إجابة خاطئة ليسكتوا الطفؿ يجيأف إما  ,ب مختمفة تختمؼ مف أسرة إلى أخرىاألسئمة بأسالي

طرح أسئمة يمنعوه مف محاولة أويزجروا الطفؿ و  السترساؿ في طرح ىذه األسئمة ,منعو مف او 
بل بد ف ,ىذا ما ينصح بو المربوفو  ,لعمره ولمستواه العقميأويجيبوا إجابة صحيحة مناسبة  ,أخرى

احترامًا لعقمية الطفؿ وتفكيره وسعيًا وراء تنمية ذلؾ و  أسئمة الطفؿ  أف يقـو األىؿ باإلجابة عف
ندما عو , (73ص, 2007)مرتضى ,نبوغومى تفوقو و يكوف ذلؾ عامبًل مساعدًا عو  ,مداركو

ذاأو  ,يجيب األىؿ إجابة خاطئة عمى يكوف لو أثر سمبي رفضوا أسئمة الطفؿ كؿ ذلؾ تجاىموا أو  ا 
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 ,مستقببلً حاضرًا و وانطبلقًا مف خطورة آثار ىذه الحاالت عمى الطفؿ نمو تفكيره,  عمىو , نفسيتو
في مرحمة  والدي في اإلجابة عف أسئمة الطفؿالتعامؿ الدت الباحثة ضرورة البحث في أساليب وج

 .رياض األطفاؿ 

 مشكمة البحث :أكلن: 

سبؽ في التأثير يكوف ليا اللى التي تتناوؿ الطفؿ بالرعاية واالىتماـ, و تعد األسرة المؤسسة األو   
ي ففي أسرتو أي ما يتمقاه الطفؿ  ,قيمو, وىو في سنواتو األولىفي شخصية الطفؿ وسموكو و 

 ,مستقببلً قبؿ والديو  يؤثر عمى نموه وتوافقو حاضرًا و رعاية مف سنوات عمره األولى مف اىتماـ و 

القبوؿ, فإف ذلؾ يساعد الثقة والحب و لطفؿ إذا كانت مبنية عمى القائمة بيف الوالديف و افالعبلقة  
جتماعي في االو عمى التوافؽ  الشخصي لسوي المتوازف مف الجوانب كافة و الطفؿ عمى النمو ا

 .((Susanne et al, 1991, 248خارجو عبلقاتو داخؿ المنزؿ و 

وجو الطفؿ ( سنوات سميت بمرحمة التساؤؿ, لكثرة ما ي3-6بما أف مرحمة رياض األطفاؿ مف )  
التجاىؿ, سواء باإلجابة أو  ,فإف أسموب تعامؿ الوالديف مع أسئمة طفميـبالتالي  مف أسئمة لوالديو,

 آثاره عمى الطفؿ.و  الواضحة يكوف لو نتائجوس

مف حؽ الطفؿ أف يحصؿ عمى اإلجابة الصحيحة عف بأف  بد مف توعية األىؿ لذلؾ ال   
توصؿ إلى النمو ذلؾ بغية الو  ,مستواه العقميو  لعمره أسئمتو عمى أف تكوف ىذه اإلجابة مناسبة 

كوف لمطفؿ ي أفمف اتفاقية حقوؽ الطفؿ عمى  (13المادة )إذ تنص  شخصيتو,السميـ لتفكيره و 
 . مقييا تحرية طمب جميع أنواع المعمومات واألفكار و يشمؿ ىذا الحؽ و الحؽ في حرية التعبير, 

ليست قميمة مف األىؿ  بةنستبيف أف ىناؾ يطيا لكف مف خبلؿ مبلحظات الباحثة في محو   
في ىذا قمع مف السؤاؿ و  يمنعوهأسئمة أطفاليـ فيزجروف الطفؿ أو  الذيف يضيقوف ذرعًا مف

, كتومًا ال يظير رغبتو في المعرفةإذ يصبح شخصًا عمى نفسيتو سمبيًا  اً , كما أف لو تأثير لتفكيره
ىذا , و ابات خاطئةأطفاليـ بأف يجيبوىـ إجكما أف ىناؾ بعض األىؿ الذيف يتخمصوف مف أسئمة 

تعمد , فإف الطفؿعمى  ىذا لو تأثير سمبيو يتجاىموف أسئمة الطفؿ ويوبخونو أو  ,خطأ فادحاً  يعد
ولد يترؾ أسوأ األثر في نفسية الطفؿ و يعدـ اإلجابة عنيا بدوف إبداء األسباب تأجيؿ اإلجابة أو 
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في ذلؾ اإلىماؿ إلى فقدانو الثقة كذلؾ يؤدي بو و  بالذنب إذا كاف السؤاؿ محرجًا,لديو شعورًا 
 (.60 ص , 2007مربيو )مرتضى,والديو و 

نو مف حرمافة عف الحقيقة ,أوزجر الطفؿ وكفو عف السؤاؿ و المحر إجابات األىؿ الخاطئة أو  إذاً   
ا لقدراتو الكامنة التي منحيقمع لتفكيره و  ,, في كؿ ىذه الحاالتحقو في الحصوؿ عمى المعرفة

جؿ في اإلنساف لكي وح التساؤؿ الذي زرعيا اهلل عز و فييا قتؿ لر و  ,تعالى لئلنسافاهلل سبحانو و 
في التعمـ يجب  ىامةفالطفؿ في ىذه المرحمة يمر بفترة  ,يصؿ إلى التكيؼ األمثؿ مع بيئتو

غناؤىا بكؿ ما ىو مفيد )المالح,  االستفادة منيا (, فإجابة الوالديف عف أسئمة 55, ص2001وا 
الطفؿ إجابة صحيحة مناسبة لعمره تغني تفكيره, وتزيد معارفو, وتسيـ في نموه المغوي 

إجراء ىذا البحث الذي ضرورة ارتأت الباحثة  واالجتماعي ..., ونظرًا ألىمية ىذه األسئمة 
 : اآلتيتتمخص مشكمتو في السؤاؿ 

  ؟في مرحمة رياض األطفاؿ في اإلجابة عف أسئمة الطفؿالتعامؿ الكالدم  ما أساليب
 أىمية البحث :ثانيان: 

 :مف الدراسةتنبع أىمية 
مستواه العقمي لما لذلؾ مطفؿ إجابة صحيحة مناسبة لعمره و أىمية اإلجابة عف أسئمة ل1-
  فائدة بالنسبة لمطفؿ.مف 

 في التعامؿ مع أسئمة  األطفاؿ . األساليب التي يستخدميا الوالداف أىمية الكشؼ عف2-     
 نتائج البحث التي قد تميد الطريؽ أماـ دراسات أخرى تتناوؿ موضوع أسئمة األطفاؿ           3-   
 لدى طفؿ الروضة .األخرى وعبلقتيا بجوانب النمو          

  أىداؼ البحث: ثالثان:    
 : ةاآلتي األىداؼ إلى تحقيؽييدؼ البحث الحالي 

     ( سنوات, وأسبابيا, 5-6دراسة ظاىرة أسئمة األطفاؿ لدى طفؿ الروضة بعمر ) 1-
 وأىمية اإلجابة عنيا.

 أساليب التعامؿ الوالدي في اإلجابة عف أسئمة الطفؿ في مرحمة رياض األطفاؿ.رصد  -2
 .بشكؿ عاـ تعرؼ أساليب التعامؿ الوالدي مع الطفؿ 3-
 .العممية  والجنسية والدينية الشائعة تقديـ مقترحات إلجابات عف بعض األسئمة -4
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 متغيرات البحث :رابعان: 
 المتغيرات المستقمة :

)تعميـ أساسي ومادوف, تعميـ ثانوي, معيد متوسط, جامعي متغير المستوى التعميمي لموالديف
بيئة  (,إناث/األطفاؿ)ذكورالجنس لدى  (,أميات/الجنس لدى الوالديف)آباء, ومافوؽ(

 الطفؿ)ريؼ, مدينة(,
 :المتغير التابع

 . ( سنوات 5-6)بعمر والدي في اإلجابة عف أسئمة األطفاؿ التعامؿ ال أسموب 

 فرضيات البحث:خامسان: 
بيف متوسطات إجابات   (0.05عند مستوى الداللة )ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية - 1

 /متغير المستوى التعميمي لؤلب ل تبعاً  أسئمة الطفؿ مع الوالدي  التعامؿأساليب  الوالديف في
  .لؤلـ
بيف متوسطات إجابات  (0.05عند  مستوى الداللة ) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية-2

 . الوالديف )أب, أـ(متغير جنس ل تبعاً  أسئمة الطفؿمع أساليب التعامؿ الوالدي  الوالديف في
بيف متوسطات إجابات ( 0.05عند مستوى الداللة )ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية -3

 .(نثىذكر, أ)الطفؿ جنسمتغير ل تبعًا  أسئمة الطفؿ معتعامؿ الوالدي أساليب ال فيالوالديف 
بيف متوسطات إجابات ( 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -4

 تبعًا لمتغير بيئة الطفؿ )مدينة, ريؼ(. أسئمة الطفؿ معأساليب التعامؿ الوالدي  فيالوالديف 
 سادسان: المجتمع األصمي كعينة البحث: 

في  ( سنوات5-6أطفاؿ بعمر ) اآلباء واألميات الذيف لدييـمؿ مجتمع الدراسة عمى جميع يش  
موزعيف في ست  وطفمة( طفبًل 33655, حيث بمغ عدد ىؤالء األطفاؿ )محافظة طرطوس

, وذلؾ بعد الرجوع مناطؽ )مدينة طرطوس, صافيتا, بانياس, الدريكيش, الشيخ بدر, القدموس(
, كما تكونت عينة  2012المركز اإلحصائي في محافظة طرطوس لعاـ التقرير الصادر عف إلى

تحديد حجـ , حيث تـ عينة البحث ىي عينة عشوائية طبقية, و ( أـ380ب و)أ(380البحث مف )
الذي يمكننا مف تحديد الحد األدنى الذي يجب أف تكوف عميو  العينة باالعتماد عمى قانوف العينة
 العينة بحيث تكوف ممثمة لممجتمع.
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 : حجـ عينة البحث.     إذ إف : 
 : حجـ مجتمع البحث.         

ـا اعتمػػادوالواحػػد: نسػػبة مئويػػة تتػػراوح قيمتيػػا بػػيف الصػػفر  لمحصػػوؿ عمػػى أكبػػر  5.0P , وتػػ
 حجـ ممكف لمعبنة.

  05.0E: نسبة الخطأ المسموح بو وىو غالبًا يساوي  
Z / 95%/ عند معامؿ ثقة :1.96: الدرجة المعيارية وتساوي  

380

)96.1(

)05.0(

33655

)5.05.0(

5.05.0

2

2






n 

 منيج البحث :سابعان: 
أساليب التعامؿ الوالدي في اإلجابة عف أسئمة الطفؿ, ولذلؾ  تعرؼيسعى ىذا البحث إلى 

اقتضت طبيعة الدراسة االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي, الذي يقوـ عمى دراسة الظاىرة 
كميًا وكيفيًا, فالتعبير الكيفي  كما توجد في الواقع وييتـ بوصفيا وصفًا دقيقًا, و يعبر عنيا تعبيراً 

يصؼ لنا الظاىرة ويوضح خصائصيا, أما التعبير الكمي فيعطينا وصفًا رقميًا يوضح مقدار ىذه 
 (.223, ص2003الظاىرة أو حجميا)عبيدات,  

 أدكات البحث :ثامنان: 
 تعامؿ الوالديلأساليب ا بيدؼ تعرؼ ,األـو  ألبكؿ مف اموجية لاستبانة  قامت الباحثة بتصميـ 

 وتتضمف ثبلثة محاور :اإلجابة عف أسئمة الطفؿ في 
 التعامؿ مع األسئمة العممية لمطفؿ . -
 التعامؿ مع األسئمة الجنسية لمطفؿ. -
 التعامؿ مع األسئمة الدينية لمطفؿ. -

  حدكد البحث :تاسعان: 
 حدود البحث بما يمي :تمثمت 

n
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في محافظة ( سنوات 5-6) األسر التي لدييا أطفاؿ بعمر :الحدكد البشرية
 .طرطوس

 : محافظة طرطوس) ريؼ و مدينة(.الحدكد المكانية
 .2012-2013: العاـ الدراسي الحدكد الزمانية

تتمثؿ في أساليب التعامؿ الوالدي في اإلجابة عف أسئمة الطفؿ : الحدكد المكضكعية 
 في مرحمة رياض األطفاؿ.العممية والجنسية والدينية 

 : اإلجرائية وتعريفاتك  البحث مصطمحاتعاشران: 
في األميات مع أطفاليـ السموكات التي يمارسيا اآلباء و  ىي مجموعة :التعامؿ الكالدم ساليبأ

 .(13ص,2003تنشئتيـ )محرز, مختمؼ المواقؼ خبلؿ تربيتيـ و 
العممية مع أسئمة الطفؿ يما تعاممىي ردود أفعاؿ الوالديف و  :إجرائيان  الكالدم لتعامؿاأساليب 

 والدينية والجنسية.
اتباع أسموب الحوار والتشاور المستمر مع األبناء فيما يتعمؽ بأمورىـ ىو  األسمكب الديمقراطي:

الخاصة, وأيضًا مشاركتيـ فيما يتعمؽ بأمور األسرة, واحتراـ آراء األبناء وتقديرىا وعدـ الوقوؼ 
, 2001)عبادة, أسموب اإلقناع واحتراـ الرأي والرأي اآلخرمنيا موقؼ التسمط والرفض, بؿ اتباع 

 .(25-26ص ص
متو إجابة واضحة ىو األسموب القائـ عمى إجابة الطفؿ عف أسئاألسمكب الديمقراطي إجرائيان: 

 تشجيعو عمى طرح المزيد مف األسئمة.مناسبة لعمره, و 
رغبات الطفؿ, وفرض في الشدة دوف االىتماـ بحاجات و  يقصد بو المبالغة األسمكب التسمطي:

الجسمي, أكثر مف أساليب الشرح والتفسير  العقابمدة عمى أساليب قسرية كالتيديد و الطاعة المعت
, 2005)الرشداف, الزائد التحكـعمى الطفؿ و فرض القيود المشددة لتنظيـ سموؾ الطفؿ, و 

 .(108ص
 ومنعو مف  طرح أسئمتو. ونيره األسموب القائـ عمى معاقبة الطفؿىو األسمكب التسمطي إجرئيان: 

ويقصد بو قمة أوانعداـ االىتماـ بالطفؿ وشؤونو وحاجاتو, وعدـ الوجود النفسي : ىماؿأسمكب اإل
)حسيف, معو في مشكبلتو, أي يكوف الوالداف حاضريف وغائبيف بنفس الوقت في حياة ابنيما 

 .(200 , ص2008
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ىو األسموب القائـ عمى إىماؿ أسئمة الطفؿ أوتقديـ إجابة كاذبة محرفة  إجرائيان: ؿىماأسمكب اإل
 عف الحقيقة إلسكاتو, ومنعو مف طرح المزيد مف األسئمة. 

          االستخبارات  التي يعبر عنيا األطفاؿ بصيغة االستفسارات و  أسئمة الطفؿ :
     عمى األشخاص الكبار مف  حوليـ, وتتطمب إجابتيا التفاعؿ والمناقشة يطرحونيا و  استفيامية,

 .(7, ص 1995)صبري,  بيف ىؤالء الكباروالحوار بينيـ و 
ىي كؿ عبارة تتضمف استفسارًا عف شيء ما مف محيط الطفؿ, و تتنوع  أسئمة الطفؿ إجرائيان:

 سئمة جنسية.ىذه األسئمة حسب موضوعيا مف أسئمة عممية, أسئمة دينية, أ
تتراوح أعمارىـ ألطفاؿ التابعة لوزارة التربية و ىـ األطفاؿ الذيف ينتموف لرياض ا أطفاؿ الرياض :

 1997سنوات )وزارة التربية ,(3-4,4-5,5-6( سنوات ضمف ثبلث فئات عمرية )3-6مف )
 (7ص,
 ( سنوات .5-6سيقتصر ىذا البحث عمى أطفاؿ الرياض مف )و 

عمى اعتباره تو دوف الثامنة عشرة مف عمره, ما لـ ينص قانوف دول: ىو كؿ إنساف الطفؿ 
ناضجًا قبؿ بموغ ىذه السف حسب المادة األولى مف اتفاقية األمـ المتحدة لحقوؽ الطفؿ لعاـ 

1989. 
 .(سنوات5-6) البالغ مف العمر اإلنساف بأنوالبحث ىذا  يعرؼ الطفؿ إجرائيًا في
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 الفصؿ الثاني

 الدراسات السابقة
 الدراسات العربية: أواًل:

 الدراسات التي تتعمؽ بالتعامؿ الوالدي مع الطفؿ. 1-

 الدراسات التي تتعمؽ بأسئمة األطفاؿ. 2-

 ثانيًا: الدراسات األجنبية:

 الدراسات التي تتعمؽ بالتعامؿ الوالدي مع الطفؿ. -

 تعميؽ عمى الدراسات السابقة )العربية واألجنبية(.ثالثًا: 

 رابعًا: موقع الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة.
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 الفصؿ الثاني                          

 الدراسات السابقة                    

 أكلن: الدراسات العربية:

 دراسات تتعمؽ بالتعامؿ الكالدم مع الطفؿ:ال 1-

 مصر:, (1997دراسة )عبد اهلل, -أ

 أثر الرعاية األبوية لمطفؿ في تكويف شخصيتو. عنكاف الدراسة:

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى دور الوالديف في رعاية الطفؿ, وأثر ىذه الرعاية ىدؼ الدراسة: 
 في قبوؿ الطفؿ ألسرتو أورفضو ليا.

 األميات.اآلباء و  ( فردًا مف600تكونت عينة الدراسة مف )عينة الدراسة: 

 مقياس الرعاية الوالدية لمطفؿ.أدكات الدراسة: 

 نتائج الدراسة:
 توصمت الدراسة إلى النتائج التالية: 

  وجود عبلقة ارتباط قوية بيف الرعاية الوالدية التي تتسـ بالدؼء, والعاطفة, وكفاءة
 األطفاؿ االجتماعية.

  لموالديف وقدرة الطفؿ عمى التفاعؿ اإليجابي وجود عبلقة موجبة بيف المستوى التعميمي
 مع أفراد أسرتو وأقرانو.

 , سكرية:(1998,نادر )دراسة -ب

  . أثر معاممة الوالديف لمطفؿ عمى تحصيمو الدراسي  في مرحمة التعميـ االبتدائي :الدراسةعنكاف 

 التعرؼ إلى: ىدفت الدراسة  ىدؼ الدراسة:

 عمؿ األـ  –الوالدية وفؽ المتغيرات التالية :عمؿ األب فروؽ بيف أساليب المعاممة ال– 
مستوى تعميـ األب –األسرة في المنزؿ -كثافة أفراد  –ترتيب الطفؿ  –حجـ األسرة 

 . .واألـ
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 فروؽ في مستوى التحصيؿ الدراسي بيف فئات األطفاؿ التي تتمقى أشكااًل مختمفة مف ال
 المعاممة الوالدية .

(في مدينة دمشؽ 475تمميذة ,منيـ )(تمميذًا و 656مف ) عينة الدراسةتكونت عينة الدراسة: 
 ريؼ دمشؽ . في (180,)

  أدكات الدراسة :

 تـ استخداـ األدوات اآلتية :

 تقارير المعمميف . –السجبلت المدرسية  –االستبياف 
 نتائج الدراسة: 

 توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

  في التحصيؿ الدراسي لمتبلميذ حيث تميز أصحاب مستوى إف المعاممة الوالدية قد أثرت
التحصيؿ العالي بتمقييـ ألساليب معاممة إيجابية بفروؽ ذات داللة عف التبلميذ مف 

 المستوييف التحصيميف المتوسط والمتدني .
  كما بينت أف أصحاب المستوييف التحصيميف المتوسط و المتدني يتعرضوف ألساليب مف

و ىي ذات داللة إحصائية بالمقارنة مع أصحاب المستوى التحصيمي  المعاممة السمبية
 العالي .

براىيـعبد الغفكر ك )دراسة -ت  , الككيت:(1998,ا 

 أساليب التنشئة االجتماعية الكويتية في مرحمة الطفولة المبكرة .: الدراسة عنكاف 

التعرؼ عمى األساليب االجتماعية التي تتبعيا األسرة الكويتية في مرحمة ما قبؿ  :ىدؼ الدراسة
 المدرسة.

سنوات في مناطؽ (3-6)أطفاؿ بعمرلدييـ  أب و أـ ( 320مف )عينة التكونت عينة الدراسة: 
 .الجيراء ( –الحولي  –العاصمة الكويت  –الفروانية  –)األحمدي 

أنماط سموكية ىي األكثر شيوعًا وانتشارًا كأساليب في عممية  (6)استبياف شمؿ  أدكات الدراسة:
  .التنشئة االجتماعية

 نتائج الدراسة :

 كاف مف أىـ  نتائج الدراسة:
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  األسموب الديمقراطي كاف أكثر األساليب انتشارًا عند األسرة الكويتية في تعامميا مع
 أطفاليا .

  التسمط و أسموب التذبذب و اإلىماؿ , عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أسموب
 تبعًا لمتغير المستوى التعميمي لموالديف في معاممتيـ ألطفاليـ .

  بيف المعاممة الزائدة و التدليؿ, و وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أسموب الحماية
 الوالدية في العاصمة الكويت .

  ى الوعي عند بعض األسر في ضوء نتائج البحث رأت الباحثتاف وجود تدني في مستو و
مع أطفاليـ وفقًا لحاجات النمو ومتطمباتو النفسية الكويتية في كيفية التعامؿ 

  .االجتماعيةو 

 , مصر:( 2000,الكتاني )دراسة  -ث

 العبلقة بيف االتجاىات الوالدية ومخاوؼ الذات لدى األطفاؿ .: الدراسة عنكاف

 -الحماية الشديدة -أساليب المعاممة الوالدية)التسمطالتعرؼ إلى العبلقة بيف ىدؼ الدراسة: 
مخاوؼ الذات لدى األبناء حسب جنس الطفؿ السواء( و  -التذبدب -القسوة -ماؿاإلى -التساىؿ

 الوسط االجتماعي. –

 سنة.(9-13)طفمة بعمر طفبًل و (180)مف الدراسة  عينة: تكونت عينة الدراسة 

 أدكات الدراسة :

 لدى األطفاؿ. استبانة مخاوؼ الذات 
  .مقياس االتجاىات الوالدية 

 نتائج الدراسة: 

 توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

  إف مخاوؼ الذات لدى األطفاؿ أكثر ارتباطًا  باتجاىات األـ مف ارتباطيا باتجاىات
 األب.

  مخاوؼ الذات لدى األطفاؿ ارتبطت إيجابيًا بكؿ مف اتجاىات األـ لمتسمط و الحماية
 الزائدة و القسوة, و اتجاىات األب لمتسمط و القسوة.

  تساىؿ األب نحو الطفؿ انخفضت مخاوؼ الذات لديو.كمما زاد إىماؿ أو 
 .أطفاؿ الوسط المنخفض  ىـ األكثر استعدادًا لمخاوؼ الذات 
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 .أطفاؿ الوسط المرتفع ىـ األقؿ استعدادًا لمخاوؼ الذات 
 ؼ حسب جنس الطفؿ في الوسط االجتماعي الواحد, أما بالنسبة لبلتجاىات الوالدية تختم

بًل لمحماية في معاممة اإلناث, واألميات في الوسط المرتفع  تبيف أف األميات أكثر مي
 اآلباء أكثر ميبًل لمقسوة في معاممة الذكور.و 

 محماية , معاممة كؿ مف أما في الوسط المتوسط فإف معاممة األميات لئلناث أكثر ميبًل ل
 اآلباء لئلناث أكثر ميبًل لمسواء.و األميات 

 األـ ألبنائيـ ميات أكثر تساىبًل مع الذكور, ومعاممة األب و أما في الوسط المنخفض األ
 تتسـ بالتذبذب الشديد.

 (, مصر كالككيت:2000آخركف,دراسة) ياسيف ك  -ح

بالسمات األساليب الشائعة إلساءة معاممة طفؿ ما قبؿ المدرسة وعبلقتيا عنكاف الدراسة: 
 والخصائص النفسية لمطفؿ.

بالسمات  األساليب الشائعة إلساءة معاممة طفؿ ما قبؿ المدرسة وعبلقتياتعرؼ ىدؼ الدراسة: 
 والخصائص النفسية لمطفؿ,  وذلؾ مف منظور األـ.

( مف األميات 82( مف األميات المصريات, و )150تكونت عينة الدراسة مف )عينة الدراسة: 
 الكويتيات.

 استبياف موجو لؤلميات عف أسموب معاممتيف ألطفاليف. اة الدراسة:أد

 نتائج الدراسة: 

 مف أىـ ما توصمت إليو ىذه الدراسة:

  ,تتبايف إساءة المعاممة النفسية لدى طفؿ ما قبؿ المدرسة بتبايف عمر الطفؿ, وجنسو
الفرعية التي ينتمي إلييا الطفؿ, و كذلؾ مستوى تعميـ األـ  والطبقة االجتماعية, أوالثقافة

 في الثقافتيف المصرية والكويتية.

 , مصر:(2002,نعيمة)دراسة  -ج

 التنشئة االجتماعية وسمات الشخصية . : الدراسة عنكاف 

بعض والدية في التنشئة االجتماعية, و الكشؼ عف العبلقة بيف أساليب المعاممة الىدؼ الدراسة: 
 السمات الشخصية لؤلبناء )المشاركة االجتماعية, المثابرة, القمؽ, العدواف(
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مف تبلميذ المرحمة تمميذة (تمميذًا و 541الدراسة مكونة مف ) تكونت عينةعينة الدراسة: 
  ( عامًا.12-15تتراوح أعمارىـ بيف ), اإلعدادية في محافظة االسكندرية

 أدكات الدراسة:

 مة الوالديةاستبانة ألساليب المعام. 
 .مقياس لكؿ مف :العدواف, القمؽ, المثابرة 

 نتائج الدراسة:

 مف أىـ نتائج الدراسة:

 التنشئة االجتماعية, وسمتي القمؽ  وجود ارتباط إيجابي بيف أساليب الوالديف في
 المثابرة.ية في سمتي المشاركة الوجدانية و العدواف, بينما كانت سمبو 

  ًفي إدراؾ الجنسيف الختبلفات أساليب التنشئة الوالدية,  عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا
لكف كاف العدواف أكثر يف في سمتي العدواف, المثابرة, و كما ال توجد فروؽ بيف الجنس

 ارتباطًا بأساليب التنشئة .
 , سكرية:(2003,محرز)دراسة  -خ

االجتماعي والشخصي في أساليب المعاممة الوالدية وعبلقتيا بتوافؽ الطفؿ :الدراسة:عنكاف 
 رياض األطفاؿ .

الكشؼ عف مدى العبلقة االرتباطية بيف أساليب المعاممة  ىدفت الدراسة إلىىدؼ الدراسة: 
( سنوات , وبيف درجة توافقيـ االجتماعي والشخصي في رياض 5-6الوالدية لؤلطفاؿ مف )

  .األطفاؿ

مسجميف في  ( طفبًل وطفمةً 262الوالديف و )( مف 265مف )تألفت عينة الدراسة عينة الدراسة: 
 الرياض.

 أدكات الدراسة:

  استبانة موجية لموالديف لرصد أساليب المعاممة الوالدية. 
  الشخصي في الروضةبطاقة مبلحظة لقياس سموؾ الطفؿ االجتماعي و. 

 نتائج الدراسة:

 توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
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  والتقبؿ األسموب الديمقراطيكؿ مف ئيًا بيف دالة إحصاوجود عبلقة ارتباطية موجبة ,
 الشخصي لمطفؿ في الروضة .وبيف التوافؽ االجتماعي و 

 والنبذ القسوة يًا بيف كؿ مف األسموب التسمطي و وجود عبلقة ارتباطية سالبة دالة إحصائ
 الشخصي لمطفؿ في الروضة.واإلىماؿ, والتوافؽ االجتماعي و 

 وافؽ تالئية بيف أسموب الحماية الزائدة و طية ذات داللة إحصاعدـ وجود عبلقة ارتبا
 الشخصي لمطفؿ في الروضة .االجتماعي و 

 , سكرية:(2010,بدكر)دراسة   -ص

 أثر المعاممة الوالدية في تنمية حاجة االستقبللية لدى طفؿ الروضة.: الدراسة عنكاف

  ىدؼ الدراسة:

 ( 5-6رصد أساليب التربية األسرية لؤلطفاؿ)  سنوات و أثرىا عمى مستوى نمو حاجة
 االستقبللية لدييـ.

 ( سنوات في درجة نمو حاجة االستقبللية 5-6التعرؼ إلى الفروؽ بيف أطفاؿ الرياض )
 .المستوى التعميمي لموالديف( -بيئة الطفؿ -لدييـ تبعًا لمتغيرات) جنس الطفؿ

 (283)في الريؼ و (312)منيـ طفمة طفبًل و  (595) تكونت عينة الدراسة مفعينة الدراسة: 
 (100)إناث وآبائيـ وأمياتيـ , و(250)ذكور و (345)في المدينة, كما قسمت العينة إلى 

 معممة رياض .

 أدكات الدراسة: 

 .استبانة المعاممة الوالدية 
 .استبانة االستقبللية 

 نتائج الدراسة:

 توصمت الدراسة إلى النتائج التالية: 

 نمو حاجة االستقبللية لدى طفؿ ابية بيف األسموب الديمقراطي و عبلقة ارتباطية إيج وجود
 الروضة.

 األسموب  -عبلقة ارتباطية  بيف أساليب المعاممة )األسموب المتساىؿ عدـ وجود
 التسمطي( ونمو حاجة االستقبللية لدى طفؿ الروضة.



 
  

09 
 

 األميات في بيف اآلباء و  (0.05)فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  وجود
 األسموب الديمقراطي لصالح اآلباء.

 نمو حاجة االستقبللية.واألميات في األسموب التسمطي و  فروؽ بيف اآلباء عدـ وجود 
 فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أطفاؿ الرياض في درجة نمو حاجة  عدـ وجود

 االستقبللية تبعًا لمتغير جنس الطفؿ.
  حصائية بيف أطفاؿ الرياض في درجة نمو حاجة االستقبللية فروؽ ذات داللة إوجود

 تبعًا لمتغير بيئة الطفؿ لصالح أطفاؿ المدينة.
 فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أطفاؿ الرياض في درجة نمو حاجة االستقبللية  وجود

 تبعًا لممستوى التعميمي لموالديف لصالح المستوى التعميمي)الجامعي(.

 , عماف:(2010دراسة )الجندم,  -ض

 : التنشئة السوية لؤلبناء كما يدركيا الوالداف في األسرة العمانية.عنكاف الدراسة

: ىدفت ىذه الدراسة إلى تعرؼ العبلقة بيف أساليب التنشئة السوية لؤلبناء, ومتغير ىدؼ الدراسة
 الجنس وعمؿ األب واألـ وعمر الوالديف والمستوى التعميمي لموالديف.

 (أمًا.176(أبًا و)176(أبًا وامًا موزعيف بالتساوي)352تكونت عينة الدراسة مف ) :عينة الدراسة

 : استبياف لتعرؼ أسموب معاممة الوالديف لؤلبناء.أداة الدراسة
  نتائج الدراسة:

 توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
 يف.األميات أكثر ميبًل الستخداـ أساليب التقبؿ واالىتماـ في تعامميف مع أبنائ 
  ازدياد اتجاه ممارسة أساليب المساواة والتقبؿ واالىتماـ لدى اآلباء العامميف واألميات

 العامبلت بالمقارنة مع اآلباء الغير عامميف واألميات الغير العامبلت.
  وجود فروؽ دالة إحصائيًا تجاه استخداـ أساليب الديمقراطية والتقبؿ والمساواة لصالح

 عمار المرتفعة.اآلباء واألميات ذوي األ
  ,ىناؾ عبلقة موجبة بيف المستوى التعميمي لموالديف واتجاه السواء في معاممة األبناء

 حيث يزداد السواء كمما ازداد المستوى التعميمي.

 , سكرية:2011)دراسة )حالكة,  -ق

 دور الوالديف في تكويف الشخصية االجتماعية عند األبناء. عنكاف الدراسة:
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 الكشؼ عف دور الوالديف في تكويف شخصية األبناء االجتماعية.ىدؼ الدراسة: 

 ( مف األميات.50( مف اآلباء و)50( فردًا منيـ )100تكونت عينة الدراسة مف)عينة الدراسة: 

 استبانة لجمع المعمومات واآلراء مف الوالديف.أدكات الدراسة: 

 نتائج الدراسة: 

 توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

  وجود فروؽ بيف اآلباء واألميات في أدوارىـ في تكويف شخصية األبناء االجتماعية عدـ
 بحسب مستوياتيـ التعميمية واالقتصادية.

 فروؽ بيف اآلباء واألميات حوؿ أىمية دورىـ في بناء شخصية األبناء االجتماعية   وجود
فاآلباء ىـ أكثر تشددًا مف األميات في التقيد بالنظاـ األسري, ومشاركة األبناء في 

 األمور العائمية, والعبلقات االجتماعية مع اآلخريف.

 الدراسات التي تتعمؽ بأسئمة األطفاؿ: 2-

 (, مصر:1995بكلية,دراسة )شم -أ

برنامج لتنمية اتجاىات األـ نحو حب استطبلع أطفاليا في مرحمة رياض عنكاف الدراسة: 
 األطفاؿ في ضوء العبلقة بيف حب استطبلع الطفؿ وبعض المتغيرات األسرية.

 ىدؼ الدراسة: 

  تعرؼ مدى تأثير برنامج إرشادي لتنمية اتجاىات األـ نحو حب استطبلع أطفاليا في
ء بعض المتغيرات األسرية)تعميـ األـ, عمؿ األـ, حجـ األسرة, الترتيب الميبلدي ضو 

 .لؤلطفاؿ(
    تأثير ىذا البرنامج عمى تحسيف حب استطبلع األطفاؿ. تعرؼ 

( إناث 80( ذكور, )72( طفبًل وطفمًة منيـ)152تكونت عينة الدراسة مف )عينة الدراسة: 
 ( غير متعممة.52( متعممة, )100نيـ )(أمًا م152( سنوات, و )4-6أعمارىـ )

 أدكات الدراسة: 

 .برنامج إرشادي لتنمية اتجاىات األـ نحو حب استطبلع أطفاليا 
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 .ثبلث مياـ لتحديد مستوى استطبلع األطفاؿ 
 .مقياس اتجاىات األـ نحو حب استطبلع أطفاليا 

  نتائج الدراسة:

 توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

  العامبلت والمتعممات وذوي األسر صغيرة الحجـ عمى األميات غير تفوؽ األميات
العامبلت وغير المتعممات وذوي األسر كبيرة الحجـ في األداء عمى مقياس اتجاه األـ 

 نحو حب استطبلع أطفاليا.
  وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف أداء أطفاؿ العينة عمى مياـ حب االستطبلع و الترتيب

 الح الترتيب األقؿ.الميبلدي لمطفؿ لص
  وجود فروؽ في أداء األميات عمى مقياس اتجاىات األـ نحو حب استطبلع أطفاليا

 بناء عمى الترتيب الميبلدي لمطفؿ في األسرة وذلؾ لصالح الطفؿ نحو الترتيب األقؿ. 

 (, سكرية:2000) الشماس,دراسة -ب

 الممارسة.الجنسية في األسرة بيف المفيوـ و : التربية  الدراسة عنكاف

التعرؼ ى رصد المفيـو الشائع عف الجنس والتربية الجنسية و ىدفت الدراسة إل ىدؼ الدراسة: 
قع التربية الجنسية في المجتمع الوقوؼ عمى واات الوالدية بالمسائؿ الجنسية ,و إلى الممارس

 العوامؿ المؤثرة فيو .و 

( 132)( ذكور )آباء(و168إلى )( فرد موزعيف 300مف  )تكونت عينة الدراسة  عينة الدراسة:
 .إناث )أميات( 

 األميات .و  استبانة ألخذ آراء أفراد عينة البحث مف اآلباء: أداة الدراسة

 نتائج الدراسة: 

 :كاف مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي
  العبلقة بيف الرجؿ و المرأة في طميعة المفاىيـ األساسية عف الجنس. 
  كما برز أف اإلحراج سبب ,وف ألسئمة أطفاليـ الجنسيةيتعرض أكثر أفراد العينة الإف 

 .أساسي في عدـ التحدث عف الجنس 



 
  

22 
 

  وأكد غالبية المستفتيف أف الواقع الحالي يفتقر إلى التربية الجنسية السميمة في األسرة
 % مف أفراد العينة .64باعتراؼ 

 , سكرية:(2007)مرتضى, دراسة -ت

 . األطفاؿ أسئمة تصنيؼ: عنكاف الدراسة

 .سنوات(5-6) بعمر األطفاؿ يطرحيا التي األسئمة تصنيؼ ىدؼ الدراسة: 

 . طفبلً  (200) مفتكونت عينة الدراسة  عينة الدراسة: 

 باستمرار الطفؿ يطرحيا أسئمة خمس أكثر تكتب أف أسرة كؿ مف طمبت  أداة الدراسة:
 . األطفاؿ مف مصدرىـ سؤاؿ( 1000) حوالي عمى الباحثة بذلؾ وحصمت

  نتائج الدراسة:
 تصنيؼ أسئمة األطفاؿ عمى النحو اآلتي: بينت الدراسة أف

 مف أسئمة األطفاؿ. (49.5%) حوالي العممية األسئمة 
 األطفاؿ أسئمة مف(%23.1) تشكؿ الجنسية األسئمة 
  ( %14.1)األسئمة الدينية تشكؿ 
 ( %9.5)أسئمة حوؿ الموت. 
 األطفاؿ أسئمة مف(%5.8) تشكؿ السياسية األسئمة . 

 : الدراسات األجنبيةثانيان: 

 الدراسات التي تتعمؽ بالتعامؿ الكالدم مع الطفؿ:*

 الكليات المتحدة األمريكية: ,(Eisenberg et al,1991) دراسة إيزنبيرغ كآخركف -أ

 دعـ تقييـ الوالديف لمسموؾ االجتماعي اإليجابي عند األطفاؿ.عنكاف الدراسة: 

(Parent Values Reinforcement and Young Children s Prosocial Behavior)  

ىدفت الدراسة إلى تعرؼ العبلقة بيف دعـ الوالديف لمسموؾ االجتماعي اإليجابي  ىدؼ الدراسة:
 العبلقة بيف السموؾ االجتماعي اإليجابي لؤلطفاؿ وتقييـ الوالديف., و في مرحمة رياض األطفاؿ

( إناث 10( ذكور و)10( طفبًل وطفمًة, منيـ )20 : تكونت عينة الدراسة مف )عينة الدراسة
 ( سنوات.4-5تتراوح أعمارىـ بيف)
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 أدكات الدراسة:

 .بطاقة مبلحظة لمطفؿ 
  .مقياس تقييـ الوالديف لمطفؿ 

 نتائج الدراسة:

 مف أىـ نتائج الدراسة:
  األطفاؿ االجتماعية اإليجابية و تقييـ الوالديف. ىناؾ عبلقة دالة إحصائيًا بيف سموكات 
   تتشكؿ السموكات االجتماعية اإليجابية عند األطفاؿ بدعـ مف الوالديف ومف خبلؿ

 النموذج و القدوة لدييـ.

 (, تايكاف:Chen,1997دراسة شف) -ب

 قبؿ المدرسة.التأىيؿ الوالدي والسموؾ االجتماعي ألطفاؿ ما  -األىداؼ الوالدية عنكاف الدراسة:

 (Parents goals ,Parents Practices and Preschoolers competent     
behavior) 

الكشؼ عف العبلقة بيف األىداؼ الوالدية والكفاية االجتماعية ألطفاؿ الرياض ىدؼ الدراسة: 
 تبعًا ألساليب المعاممة الوالدية.

مف اآلباء واألميات لدييـ أطفاؿ في مرحمة ( فردًا 171تكونت عينة الدراسة مف )عينة الدراسة: 
 الرياض.

 أدكات الدراسة:
 .استبانة لمتعرؼ عمى أىداؼ اآلباء واألميات وأساليب تعامميـ مع أطفاليـ 
  .بطاقة مبلحظة عف الكفاية االجتماعية عند األطفاؿ 

 نتائج الدراسة:
االجتماعي اإليجابي عند وجود عبلقة بيف األسموب الديمقراطي والسموؾ توصمت الدراسة إلى 

األطفاؿ, فاإلدارة الوالدية الجيدة التي تتسـ بالدؼء والضبط, ليا تأثير إيجابي في كفاءة األطفاؿ 
 االجتماعية.

 (, الكليات المتحدة األمريكية:Dilala,1998دراسة ديالل ) -ح

االجتماعي ألطفاؿ  تأثير دور الرعاية النيارية واألطفاؿ واألسرة عمى السموؾعنكاف الدراسة: 
 مرحمة رياض األطفاؿ .
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(Daycare ,Child, and  Family influences on Preschoolers, social 
Behaviors )  

ىدفت الدراسة إلى تعرؼ العبلقات المتبادلة بيف خبرة الرعاية اليومية وطبيعتيا ىدؼ الدراسة: 
 والسموؾ االجتماعي ألطفاؿ الرياض .

 ( سنوات, ووالدييـ.5( طفبًل وطفمًة  بعمر ) 62ت عينة الدراسة مف)تكون عينة الدراسة:

 أدكات الدراسة:

 .مقياس السموؾ االجتماعي 
 .استبياف ألولياء األمور 

  نتائج الدراسة:
وصمت الدراسة إلى أف الخبرة االجتماعية لمطفؿ ميمة لتنبؤ الوالديف بالسموؾ االجتماعي لمطفؿ ت

 مع أقرانو.
 (, الكليات المتحدة األمريكية:Pridhom& Pascoe, 1999بريدىـك كباسكك)دراسة  -ج

 األميات ومشكبلت تنشئة األطفاؿ.عنكاف الدراسة: 

(Maternal and Child Raering Problems) 

 ىدفت الدراسة إلى تعرؼ الحموؿ التي تتخذىا األميات إزاء المشكبلت المتعمقةىدؼ الدراسة : 
 بأطفاليف.

( 1-2( أمًا لدييف أطفاؿ تتراوح أعمارىـ بيف )128تكونت عينة الدراسة مف )عينة الدراسة: 
 سنة.

 ستبياف لمتعرؼ عمى أسموب معاممة األـ لمطفؿ.أداة الدراسة: ا

توصمت الدراسة إلى أف أسموب الحوار ىو األسموب األنجح في تربية الطفؿ  نتائج الدراسة:
 وتنشئتو.

 (, الصيف:Hong,2000دراسة ىكنج)-س

  التنشئة األسرية في الصيف.عنكاف الدراسة: 
(Family Upbringing in China) 



 
  

25 
 

 ىدفت الدراسة إلى تعرؼ أساليب التنشئة األسرية في الصيف. ىدؼ الدراسة:

 ( أـ وأب.100: تكونت عينة الدراسة مف )عينة الدراسة

 مقابمة مع الوالديف. أداة الدراسة:

 : نتائج الدراسة

توصمت الدراسة الحالية إلى ارتباط أساليب التنشئة األسرية بالطبقة االجتماعية, حيث تبيف أف 
اآلباء مف ذوي الطبقة المتوسطة ينشؤوف أبنائيـ عمى االستقبللية, كما أف اآلباء مف الطبقة 

 الفقيرة لدييـ اتجاىات نحو وجوب امتثاؿ األبناء لقرارات اآلباء وأوامرىـ.

 (, إسبانيا:Musitu& Garcia,2005مكسيتك كغارسيا) دراسة -ـ

 أثر أساليب المعاممة الوالدية في مفيوـ الذات عند األبناء في الثقافة االسبانية.عنكاف الدراسة: 

(Consequences of Family Socialization in the Spin Culture) 

األسرية في مفيـو الذات لؤلبناء في ىدفت الدراسة إلى تعرؼ أثر أساليب التنشئة ىدؼ الدراسة: 
 المجتمع االسباني.

 ( عامًا.14-17( مراىؽ أعمارىـ تتراوح بيف )400تكونت عينة الدراسة مف )عينة الدراسة: 
 أدكات الدراسة: 

 .مقياس تينسي لمفيـو الذات 
 .مقياس التواصؿ األسري 
 .مقياس التنشئة األسرية 

 :نتائج الدراسة
توصمت الدراسة إلى أف مفيوـ الذات لدى األبناء في األسر المتسامحة في معاممة أبنائيا أعمى  

مما ىو لدى المراىقيف الذيف يخضعوف لئلىماؿ و االستبداد مف الوالديف, كما توصمت الدراسة 
سر إلى أف األسر التي تتبع التسامح في التعامؿ مع أبنائيا أكثر توافقًا في عبلقاتيا مف األ

 المتسمطة والميممة والمستبدة في معاممة أبنائيا.

 (, الكليات المتحدة األمريكية:Modry et al,2006دراسة مكدرم ك آخركف) -ف

المناخ العاطفي العائمي و نوعية العبلقة األخوية: التأثيرات عمى المشكبلت عنكاف الدراسة: 
 السموكية وتكيؼ األطفاؿ في مرحمة رياض األطفاؿ.
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(Family Emotional Climate and Sibling Relationship Quality: Influences 
on Behavioral Problems and Adaptation in Preschool-Aged Children) 

ىدفت الدراسة إلى دراسة تأثير المناخ العاطفي لؤلسرة و نوعية العبلقة األخوية ىدؼ الدراسة: 
 دى أطفاؿ الرياض.عمى المشكبلت السموكية والتكيؼ ل

 ( أمًا لدييف أطفاؿ في مرحمة رياض األطفاؿ.63تكونت عينة الدراسة مف ) عينة الدراسة:

 : مقابمة مع األـ.أداة الدراسة

  نتائج الدراسة:

توصمت الدراسة إلى أف العبلقة بيف األخوة والمناخ األسري يؤثر عمى تكيؼ األطفاؿ, فالدؼء 
يجابي عمى الطفؿ, ويستمر تأثير األسرة عمى حياة الطفؿ وعمى توافقو بيف أفراد األسرة لو تأثير إ

 النفسي في المستقبؿ.
 األجنبية(:العربية ك ثالثان: تعميؽ عمى الدراسات السابقة)

الحظت الباحثة وجود العديد مف الدراسات واألبحاث ذات الصمة بأساليب التعامؿ الوالدي مع 
الدراسات التي تناولت أسئمة األطفاؿ, لذا ستسعى ىذه الدراسة الطفؿ, كما الحظت الباحثة ندرة 

لكي تشكؿ إضافة إلى ما حققتو الدراسات السابقة مف حيث السعي إلى معرفة أساليب التعامؿ 
 الوالدي مع أسئمة األطفاؿ في مرحمة رياض األطفاؿ.

الباحثة سواء أكانت وقد بينت الدراسات واألبحاث السابقة مجموعة مف المبلحظات التي أفادت  
مف حيث توجيو االنتباه إلى وجود المشكمة وأىميتيا ومف حيث بناء أدوات البحث واتباع المنيج 

 المناسب واختيار العينة, ومف ىذه المبلحظات ما يمي :

المنيجية العممية التي استخدمتيا الدراسات السابقة في صوغ مشكمة البحث وأىميتو وكتابة  1-
فرضياتو وتصميـ أدوات البحث وأسموب اختيار مجتمع الدراسة وعينتيا وفي أسئمة البحث و 

 تعرؼ مناىج البحث المستخدمة, و معالجة النتائج وأسموب عرضيا وتفسيرىا.

الوقوؼ عمى نتائج الدراسات السابقة التي تناولت أساليب التعامؿ الوالدي مع الطفؿ مثؿ  2-
براىيـ1998دراسات)نادر , 2000, ياسيف وآخروف2000, الكتاني1998,عبد الغفور وا 

, 1991إيزنبرغ وآخروف ,2011,حبلوة 2010, الجندي2010, بدور2003, محرز2002نعيمة
 (. 2006, مودري وآخروف2005, موسيتو وغارسيا1998, ديبلال1997شف
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الوقوؼ عمى نتائج الدراسات السابقة التي تناولت أسئمة األطفاؿ في رحمة رياض األطفاؿ  3-
 (. 2007, مرتضى2000, الشماس1995مثؿ دراسات )شمبولية

 طريقة إجراء البحث: وضع أدوات البحث وفؽ متغيرات البحث. 4-

 رابعان: مكقع الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة:

 ندرة البحوث والدراسات التي تناولت موضوع أسئمة األطفاؿ.الحظت الباحثة  1.

تقاطعت ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في المتغيرات التي تـ تناوليا )المستوى التعميمي  2.
 لموالديف, جنس الطفؿ(.

اعتمدت بعض الدراسات في تناوؿ متغيراتيا عمى المنيج التجريبي مثؿ دراسة  3.
(, بينما 2002وبعضيا اتبع المنيج الوصفي التحميمي مثؿ دراسة )نعيمة,  (,   1995)شمبولية,

 تناولت الدراسة الحالية متغيرات البحث ودراستيا وفؽ المنيج الوصفي التحميمي.

تناولت الدراسات السابقة المراىؽ كفئة مستيدفة لمدراسة مثؿ دراسة)موسيتو   4.
( 1998حمة التعميـ األساسي مثؿ دراسة)نادر,(, أوالطفؿ كفئة مستيدفة في مر 2005وغارسيا,

(, بينما تناولت 2007(, أومرحمة رياض األطفاؿ مثؿ دراسة )مرتضى,2000ودراسة)الكتاني,
 ( سنوات.5-6الدراسة الحالية مرحمة رياض األطفاؿ وتحديدًا أطفاؿ المرحمة العمرية بعمر )

 ات السابقة:ما استفادت منو الباحثة في دراستيا الحالية مف الدراس 

 استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في تصميـ أدوات البحث, والمنيج,  واختيار العينة .

 :نقاط اختالؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة 
  دراسة أساليب التعامؿ الوالدي في اإلجابة عف أسئمة األطفاؿ في مرحمة رياض

 األطفاؿ.
  (سنوات.5-6العمرية )عمر الفئة المستيدفة وىي الفئة 
  دراسة أساليب التعامؿ الوالدي في اإلجابة عف أسئمة األطفاؿ وربطيا بالمتغيرات

 األـ(./األـ, األب/اآلتية:)جنس الطفؿ, بيئة الطفؿ, المستوى التعميمي لؤلب
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 الفصؿ الثالث

 حقكؽ الطفؿ كخصائص نمكه في مرحمة رياض األطفاؿ
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 الفصؿ الثالث

 حقكؽ الطفؿ كخصائص نمكه في مرحمة رياض األطفاؿ

 .مقدمة 

 .األطفاؿ رياض مرحمة في الطفؿ أواًل: حقوؽ

 لمحة عامة عف حقوؽ الطفؿ.         1-

 حؽ الطفؿ في الحصوؿ عمى المعمومات. 2-        

 .األطفاؿ رياض مرحمة في النمو ثانيًا: خصائص

 .العقمي النمو خصائص 1- 

 . الحركي و الجسمي النمو خصائص 2- 

 .االنفعالي النمو خصائص3- 

 .المغوي النمو خصائص4-  

 .االجتماعي النمو خصائص5-  

 .خبلصة  
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 :مقدمة

, الطفؿ عمر مف سنوات ست إلى ثبلث مف تمتد التي المرحمة ىي األطفاؿ رياض مرحمة
 وحاسمة ىامة مرحمة وىي, المدرسة قبؿ ما أومرحمة, المبكرة الطفولة مرحمة أيضاً  وتسمى
, والجسمية والحركية, واالنفعالية, والعقمية, المغويةكافة النواحي  مف الطفؿ لنمو بالنسبة

 .واالجتماعية

 الطفؿ يسأؿ إذ,  لوالديو الطفؿ مف الموجية األسئمة لكثرة السؤاؿ بمرحمة المرحمة ىذه تسمى كما
 أػوعف, والنار الجنة, الموت مفيوـ عف يسأؿ مثبلً  لو بالنسبة مألوؼ وغير غريب ىو ما كؿ عف
 الوالديف إجابة أف شؾ وال, األسئمة مف وغيرىا... األسرة في جديد أخ والدة أوعف, والنيار الميؿ
 .والمعرفي العقمي نموه في تسيـ العقمي الطفؿ لمستوى مناسبة صحيحة بطريقة عنيا

 الطفؿ يتميز إذ, االنفعالية الناحية مف الطفؿ لنمو بالنسبةوأساسية  ىامة المرحمة ىذه أف كما 
 إلى االبتساـ أومف, البكاء إلى الفرح مف كانتقالو آلخر انفعاؿ مف المفاجئ وتقمبيا انفعاالتو بحدة

 الطفؿ إحاطة ضرورة عمى التأكيد مف بد ال وىنا ومف البكاء الشديد إلى الضحؾ.... ,الغضب
خوتو و داخؿ األسرة مف والديو و  واالىتماـ والحناف بالحب  الشعور لديو يتحقؽ كي المحيطيف بو, ا 
 تدريجياً  لديو الحادة االنفعاالت ىذه فتخؼ, سميـ انفعالي نمو ولتحقيؽ واالطمئناف باألماف

 كالغضب الشديد أوالبكاء الشديد.

 لمسافات بعيدة ويجري يقفز فالطفؿ, المرحمة ىذه في الطفؿ لدى ىاـ حركي تطور يبلحظو 
 .مرة ألوؿ ويتسمؽ

 الطفؿ نمو صعيد عمى وحاسمة أساسية مرحمة ىي األطفاؿ رياض مرحمة أف القوؿ يمكف إذاً  
 كؿ, متكامؿ كؿ ىو فالطفؿ, والحركي والجسمي, واالنفعالي, والعقمي, والمغوي, االجتماعي

 عف والتعبير, اآلخريف مع بالتواصؿ لمطفؿ يسمح المغوي فنموه, األخرى الجوانب في يؤثر جانب
 نموه أف كماونموه الجسمي يساعده عمى الحركة والركض, , سميـ بشكؿ وأفكاره وانفعاالتو مشاعره
 .ذلؾ وغير... أقرانو مع االجتماعي المعب عمى يساعده الحركي

 في الطفؿ نمو عف شاممة كافية بمعرفة الطفؿ تربية عمى والقائميف الوالديف إحاطة فإف وبالتالي
 مع األمثؿ التعامؿكيفية  عمى مساعدتيـ في بالغة أىمية لو الجوانب كافة مف المرحمة ىذه

مكانية السميـ االتجاه في نموه في يسيـ بما المبلئمة, المحيطة , وتييئة الظروؼالطفؿ , وا 
 استكشاؼ أي خمؿ في أي ناحية مف نموه, ومحاولة معالجتو.
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 األطفاؿ:حقكؽ الطفؿ في مرحمة رياض أكلن: 

 لمحة عامة عف حقكؽ الطفؿ: 1-

, فقد حظيت باىتماـ عالمي كبير, حيث صدرت العديد مف الطفولةنظرًا ألىمية مرحمة 
االتفاقيات التي تناولت حقوؽ الطفؿ في ىذه المرحمة, ومف أىـ ىذه الحقوؽ: حؽ العيش حياة 

 المعمومات.آمنة مستقرة, حؽ الرعاية الصحية, حؽ المعب, حؽ الحصوؿ عمى 

بدأ االىتماـ العالمي بالطفولة, فصدر إعبلف جنيؼ واإلعبلف العالمي لحقوؽ  1924ففي عاـ 
صدر عف الجمعية العامة  1974, وفي عاـ  1959الطفؿ الصادر عف األمـ المتحدة عاـ 

أعمنت اتفاقية حقوؽ الطفؿ,  1989لؤلمـ المتحدة حوؿ حماية األطفاؿ في األزمات, وفي عاـ 
 يدت الدوؿ الموقعة عمييا بحماية الطفؿ في السمـ واألزمات. وتع

( إلى اتفاقية حقوؽ الطفؿ)الييئة السورية 8انضمت سورية بموجب القانوف) 1993وفي عاـ 
البد مف اإلشارة إلى أف القانوف السوري حدد سف الرشد,  (,46-47, ص2008لشؤوف األسرة,

ديمي أوناقصي األىمية, وىـ بحاجة إلى مف ( سنة ع18وعد كؿ األشخاص الذيف  ىـ دوف )
يرعاىـ, وقد عالج قانوف األحواؿ الشخصية األحكاـ التي تتعمؽ بمف ليـ صبلحية تولي المسائؿ 
الشخصية, والمالية لؤلطفاؿ دوف العاشرة, ولمقاصريف وىـ األطفاؿ الذيف تتراوح أعمارىـ بيف 

 (.4, ص2006سنة )الشماط,  (18-10)

تشمؿ رعاية الطفؿ كما نصت عمييا المواثيؽ واالتفاقيات الدولية جميعيا" جممة مف الحقوؽ التي 
يجب عمى كؿ مؤسسات المجتمع  أف تتضامف لتأمينيا وأدائيا, وأوليا حؽ الطفؿ في رعاية 
اسرتو, وحقو في إشباع حاجاتو األساسية التي تساعد عمى نموه النفسي واالجتماعي, ويدخؿ في 

اإلطار إشباع الحاجات الصحية والتعميمية وقضاء وقت الفراغ, إضافة إلى الحقوؽ المتعمقة  ىذا
بتطوير وعي الطفؿ, وحقو في الحصوؿ عمى المعمومات الصحيحة مف خبلؿ الوسائط المختمفة, 
لتعميؽ إدراؾ األطفاؿ لحقوقيـ, وىذا إلى جانب تطوير المؤسسات والتشريعات التي تراقب وتؤكد 

 الطفؿ عمى حقوقو كاممة سواء فيما يتعمؽ بإشباع حاجاتو, أوبحمايتو مف االستغبلؿ" حصوؿ

 (11,ص2005)المجمس العربي لمطفولة والتنمية, 

 مف أىـ حقوؽ الطفؿ التي تـ التأكيد عمييا حسب إعبلف األمـ المتحدة لحقوؽ الطفؿ:و 

يجب أف يتمتع الطفؿ بجميع الحقوؽ المقررة في ىذا اإلعبلف ولكؿ طفؿ ببل  األكؿ: المبدأ
استثناء أف يتمتع بيذه الحقوؽ بدوف أي تفريؽ أو تمييز بسبب العرؽ أوالموف أوالجنس أوالديف 

 أوالرأي, أواألصؿ القومي أواالجتماعي, أوالثروة أوالنسب, أوأي وضع آخر يكوف لو أوألسرتو.
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يجب أف يتمتع الطفؿ بحماية خاصة وأف يمنح, بالتشريع وغيره مف الوسائؿ, المبدأ الثاني: 
الفرص والتسييبلت البلزمة إلتاحة نموه الجسمي والعقمي والخمقي والروحي واالجتماعي نموًا 
طبيعيًا سميمًا في جو مف الحرية والكرامة. وتكوف مصمحتو العميا محؿ االعتبار األوؿ في سف 

 اية.القوانيف ليذه الغ
 لمطفؿ منذ مولده حؽ في أف يكوف لو اسـ وجنسية.المبدأ الثالث: 

يجب أف يتمتع الطفؿ بفوائد الضماف االجتماعي وأف يكوف مؤىبًل لمنمو الصحي المبدأ الرابع: 
السميـ. وعمى ىذه الغاية, يجب أف يحاط  ىو وأمو بالعناية والحماية الخاصتيف البلزمتيف قبؿ 

 ؿ حؽ في قدر كاؼ مف الغذاء والمأوى والميو والخدمات الطبية.الوضع وبعده. ولمطف
يجب أف يحاط الطفؿ المعوؽ جسميًا أوعقميًا أواجتماعيًا بالمعالجة والتربية المبدأ الخامس: 

 والعناية الخاصة التي تقتضييا حالتو.
الحب يحتاج الطفؿ لكي ينعـ بشخصية منسجمة النمو مكتممة التفتح, إلى المبدأ السادس: 

مدى ممكف, برعاية والديو وفي ظؿ مسؤوليتيما, والتفيـ ولذلؾ يراعى أف تتـ تنشئتو إلى أبعد 
وعمى أية حاؿ, في جو يسوده الحناف واألمف المعنوي والمادي, فبل يجوز إال في ظروؼ 
استثنائية, فصؿ الصغير عف أمو. ويجب عمى المجتمع والسمطات العامة تقديـ عناية خاصة 

المحروميف مف األسرة وأولئؾ المفتقريف إلى كفاؼ العيش. ويحسف دفع مساعدات  لؤلطفاؿ
 حكومية وغير حكومية لمقياـ بنفقة أطفاؿ األسر الكبيرة العدد.

لزاميًا, في مراحمو المبدأ السابع:  لمطفؿ حؽ في تمقي التعميـ, الذي يجب أف يكوف مجانيًا وا 
قافة الطفؿ العامة وتمكينو, عمى أساس تكافؤ الفرص, االبتدائية عمى األقؿ, وأف يستيدؼ رفع ث

االجتماعية, ومف أف يصبح عضوًا مفيدًا في و  مف تنمية ممكاتو وشعوره بالمسؤولية األدبية
المجتمع. ويجب أف تكوف مصمحة الطفؿ العميا ىي المبدأ الذي يسترشد بو المسؤولوف عف 

عمى أبويو. ويجب أف تتاح لمطفؿ فرصة كاممة  تعميمو وتوجييو. وتقع المسؤولية بالدرجة األولى
لمعب والميو, المذيف يجب أف يوجيا نحو أىداؼ التعميـ ذاتيا. وعمى المجتمع والسمطات العامة 

 .السعي لتيسير التمتع بيذا الحؽ

يجب أف يكوف الطفؿ, في جميع الظروؼ, بيف أوائؿ المتمتعيف بالحماية المبدأ الثامف : 
 واإلغاثة.

يجب أف يتمتع الطفؿ بالحماية بالحماية مف جميع صور اإلىماؿ والقسوة التاسع:  المبدأ
واالستغبلؿ. ويحظر االتجار بو عمى أية صورة. وال يجوز استخداـ الطفؿ قبؿ بموغو السف 
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األدنى المبلئـ. ويحظر في جميع األحواؿ حممو عمى العمؿ أوتركو يعمؿ في أية مينة أوصنعة 
 و أوتعرقؿ نموه الجسمي أوالعقمي أوالخمقي.تؤذي صحتو أوتعميم

يجب أف يحاط الطفؿ بالحماية مف جميع الممارسات التي قد تدفع إلى التمييز المبدأ العاشر: 
العنصري أوالديني أوأي شكؿ مف أشكاؿ التمييز, وأف يربى عمى روح التفيـ والتسامح, والصداقة 

إلدراؾ التاـ لوجوب تكريس طاقتو ومواىبو لخدمة بيف الشعوب, والسمـ واإلخوة العالمية, وعمى ا
 .(260-258ص , ص2010إخوانو البشر)الطباؿ,

وىي  (سنوات مف عمر الطفؿ,6-3المرحمة التي تمتد مف) وبما أف مرحمة رياض األطفاؿ ىي 
مف الناحية المغوية, والعقمية, واالنفعالية, والحركية, الجسمية,  أىـ مراحؿ نمو اإلنساف مف

.... ففييا ينمو جسـ الطفؿ ويزداد طولو ووزنو بشكؿ ممحوظ, ويركض ويقفز تماعية واالج
ويطرأ تطور لغوي ىاـ في ىذه المرحمة بحيث يصبح الطفؿ قادرًا عمى التواصؿ  ويتطور حركيًا,

مع اآلخريف, والتعبير عف مشاعره وانفعاالتو بشكؿ سميـ, وبما أف الطفؿ يعيش عادًة في ىذه 
كنؼ أسرتو, فاألسرة ىي المسؤولة عف تييئة كؿ الظروؼ والمناخ المبلئـ لمطفؿ المرحمة في 

 ليصؿ إلى النمو األمثؿ مف كافة النواحي.

 ( مف االتفاقية عمى :6)المادة ىذا ما أكدت عميو اتفاقية حقوؽ الطفؿ حيث نصت 

الظروؼ المثمى في في الحياة والبقاء والنماء إلى أقصى حد ممكف, ويتضمف توفير حؽ الطفؿ 
 (.83, 2007)اليونيسيؼ, مرحمة الطفولة

 ( مف اتفاقية حقوؽ الطفؿ :24حسب المادة)و 

تعترؼ الدوؿ واألطراؼ بحؽ الطفؿ في التمتع بأعمى مستوى صحي يمكف بموغو, وبحقو في 
عادة التأىيؿ الصحي, وتبذؿ الدوؿ واألطراؼ قصارى جيدىا لتضمف  مرافؽ عبلج األمراض وا 

, 2007)اليونيسيؼ,  حـر أي طفؿ مف حقو في الحصوؿ عمى خدمات الرعاية الصحية ىذهأال ي
 (.343ص

أي أف الطفؿ عندما يمرض, عمى أسرتو استشارة طبيب فورًا, أوأخذه إلى أقرب مركز صحي, 
فمف حؽ الطفؿ أال يستياف بصحتو, وأف تقدـ لو الرعاية الصحية الكاممة, ليحيا إنسانًا طبيعيًا 

بكافة قدراتو الجسمية والعقمية, وىذا يعتمد بشكؿ أساسي عمى ما توفره لو أسرتو مف رعاية  يتمتع
صحية أي معالجتو في حاؿ أصابو مرض, أو الوقاية مف المرض عف طريؽ الحفاظ عمى نظافة 

 جسمو ومبلبسو, وتقديـ الغذاء المتنوع المفيد الغني بالفيتامينات الضرورية لجسمو.

 (:31حسب المادة)و 
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تعترؼ الدوؿ األطراؼ بحؽ الطفؿ في الراحة وقت الفراغ, ومزاولة األلعاب وأنشطة  -
 .اة الثقافية وفي الفنوف االستجماـ المناسبة لسنو, والمشاركة بحرية في الحي

تحتـر الدوؿ األطراؼ وتعزز حؽ الطفؿ في المشاركة الكاممة في الحياة الثقافية والفنية,  -
وتشجع عمى توفير فرص مبلئمة ومتساوية لمنشاط الثقافي والفني واالستجمامي وأنشطة 

 (.469,ص2007أوقات الفراغ )اليونيسيؼ,

رياض األطفاؿ, مف فالمعب ىو مطمب أساسي لمطفؿ, وحؽ مف حقوقو والسيما في مرحمة 
الناحية االجتماعية عف طريؽ المعب يتعمـ الطفؿ التعامؿ مع اآلخريف ويتعمـ حقوقو وواجباتو 
واحتراـ اآلخريف, وينمو لغويًا مف خبلؿ التواصؿ والحوار معيـ ويتعرؼ عمى مفردات جديدة 

ندما يمعب ويعبر عف مشاعره وأفكاره, كما يسيـ المعب في تطور الطفؿ الجسمي والحركي ع
, ومف الناحية العقمية, المعب يساعد الطفؿ بالكرة مع أقرانو , ويركض ويقفز معيـ.......... 

 عمى توسيع معارفو وثقافتو.

 :أف ( مف االتفاقية عمى13تنص المادة )

 .واألفكاريكوف لمطفؿ الحؽ في التعبير, ويشمؿ ىذا الحؽ حرية طمب جميع المعمومات 

 االتفاقية أيضًا:( مف 17وتنص المادة)

 .حؽ الطفؿ في الحصوؿ عمى المعمومات المبلئمة عف طريؽ الوالديف أووسائؿ اإلعبلـ

, يسعى إلى تعرؼ محيطو واستكشافو, األطفاؿ فالطفؿ كائف فضولي نشط في مرحمة رياض
 ةلذا يطرح األسئمة الكثيرة رغبة منو في الحصوؿ عمى إجابات مبلئمة ألسئمتو, وأكدت اتفاقي

وؽ الطفؿ عمى حقو في السؤاؿ, والحصوؿ عمى المعمومات المبلئمة لو, ىنا سنتحدث عف حق
 ىذا الحؽ بشيء مف التفصيؿ كونو يتعمؽ مباشرة بموضوع أسئمة الطفؿ.

 حؽ الطفؿ في الحصكؿ عمى المعمكمات:  2-

سبيمو إلى تعرؼ محيطو , و الطفؿ يكوف في سنواتو األولى جاىبًل مستغربًا كؿ شيء مف حولو
ويقرر بعض الباحثيف أف حوالي  لذلؾ تسمى مرحمة رياض األطفاؿ بمرحمة السؤاؿ,ىو السؤاؿ, 

 2001)بشناؽ,%مف حديث الطفؿ في مرحمة رياض األطفاؿ يكوف عبارة عف أسئمة  25-15
 .(71,ص

في مرحمة رياض فالطفؿ (, 62ص, 1997, حواشيف)لمتعمـ الطفؿ استعداد ذروة الطفولة فترة تعد
غناءىا منيا االستفادة يجب التعمـ في ذىبية بمرحمة يمر األطفاؿ , المالح) مفيد ىو ما بكؿ وا 
 .(55ص, 2001
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 لو المقدمة اإلجابات وجدية نوعية تمارس ىنا ومف وحوؿ كؿ شيء, ,شيء كؿ عف يسأؿ فالطفؿ
 حمداف) عمره مف التالية المراحؿ في والمغوية اإلدراكية تطوراتو بمورة في ىاماً  دوراً مف قبؿ والديو 

  .(39 ص ,1986, 

وتكمف  ,األشياء عمى والتعرؼ بالبحث بدأ فالطفؿ, المرحمة ىذه في ىامة أسئمتو عف فاإلجابات
 .(31ص, 2004,ناصر ) يعرؼ أف يريد الطفؿ أف المرحمة ىذه أىمية

 االستفسار عمى تشجع بيئة, العقمية المثيرات مف الكثير فييا بيئة ألطفاليا األسرة توفر أف البد لذا
 الطفؿ يعطى أف والبد(, 228ص,2007, الناشؼ)االبتكاري والتفكير واالستكشاؼ والتساؤؿ
, 2003, الخوالدة) عناية بكؿ عنيا واإلجابة أسئمتو واحتراـ األشياء مع المباشر لمتفاعؿ الحرية
 .(25ص

 دائـ استعداد عمى أىميـ بأف يعرفوف يجعميـ ذلؾ فإف, أطفاليـ أسئمة عف الوالداف يجيب وعندما 
 أولئؾ مف غطرسة وأقؿ سروراً  أكثر األطفاؿ ىؤالءيكوف و , إلييـ واإلصغاء أسئمتيـ عف لئلجابة
 ص ,2000 والسعيد, مرعي) أسئمتيـ موضوعات في معيـ يتداولوف وال, أىميـ عنيـ يبتعد الذيف
134). 

 ومف ىذه األسئمة:

 يأكؿ األطفاؿ؟ىؿ الكمب  -
 مف أيف أتى أخي الصغير؟  -
 أيف اهلل؟ -
 أيف الجنة والنار؟ -
 أيف ذىبت الشمس في الميؿ؟ -
 لماذا ال أنجب طفبًل مثؿ أمي؟ -
 ماذا يعني أف فبلف مات؟ -
 وىؿ يعود الميت؟ -

 وغيرىا مف األسئمة التي تسبب لمطفؿ الحيرة والدىشة...

الكثيرة عمى والديو وينتظر اإلجابات المناسبة  وىو بذلؾ يكوف رصيدًا  الطفؿ أسئمتويطرح لذا 
مف حؽ الطفؿ طمب المعمومات ومحاولة معرفيًا يساعده عمى التخمص مف حيرتو واستغرابو , إذًا 

توسيع معارفو عف طريؽ طرح األسئمة عمى والديو والقائميف عمى تربيتو, وقد أيد ىذا الحؽ 
, حقوقو مف حؽ أوالً  ىي السؤاؿ الطفؿ محاولة منيـ آؿ رشي موضحًا أفمجموعة مف الباحثيف و 

 عند السؤاؿ فإف وثانياً , بنفسو ىو عمييا يحكـ وأف, فييا يعيش التي المعطيات يدرؾ أف يريد فيو
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 الطفؿ في الوالداف يحتـر أف يجب لذلؾ, ذىنية معمومات لتجميع منو محاولة إال ىو ما الطفؿ
 .(58 ص ,1996 رشي, آؿ) وتسفيو سخرية محط أسئمتو يجعبل وأال, عقمو

 ويتعمميا الطفؿ عمييا يحصؿ حيث الحياتية والخبرات المعارؼ مف خاؿ وىو يولد فالطفؿ
,  فيو تحركو يبدأ الذي األوؿ عالمو تشكؿ التي األسرة مف بدءاً  بو المحيطة البيئة مف تدريجياً 
 ىو ذلؾ إلى وسبيمو األكبر المحيط إلى لبلنطبلؽ تؤىمو التي والمعايير المبادئ فيو ويكتسب
 لمطفؿ مشروع وحؽ طبيعي أمر وىذا واالستغراب والدىشة القمؽ عف الناتجاف والتساؤؿ الفضوؿ

 .(26ص, 2000, الشماس)

والموت, والجنة الحياة , والميؿ والنيار, والقمر فالطفؿ يسأؿ عف كؿ شيء يجيمو عف الشمس
 والنار......

ىذه في الغالب تعود إلى رغبتو في االستطبلع واالستكشاؼ, كما قد يكوف سببيا أيضًا وأسئمتو 
الخوؼ والقمؽ لدى الطفؿ مف بعض الظواىر المجيولة بالنسبة لو, فقد يسأؿ  عمى سبيؿ المثاؿ 
 عف الظبلـ, الحيوانات, المصوص..., كما قد ترجع األسئمة إلى أسباب أخرى في أحياف أخرى

إظيار قدرتو عمى الكبلـ أماـ اآلخريف, أو رغبتو في تقميد الكبار والتشبو بيـ في كالرغبة في 
 ..أفعاليـ

إجابة الوالديف ضرورة إدراؾ الوالديف ألىمية ىذه األسئمة, وضرورة  ولكف يجب اإلشارة ىنا إلى
, فالسؤاؿ حؽ مف حقوؽ الطفؿ امحرجة بالنسبة ليمأسئمة الطفؿ ميما كانت غريبة, أو عف 

تنمية روح التساؤؿ  ومطمب أساسي لنموه العقمي والمغوي واالجتماعي......, عمى الوالديف
سكاتو, عدـ االستخفاؼ بأسئمتو, أوجعميا محط سخرية واستيزاء, والفضوؿ لديو, و بؿ عمى  أوا 

, كما البسيطة المناسبة لعمره ولمستواه العقمي المنطقية العكس يجب تقديـ اإلجابات الصحيحة
حاطتو بجو مف الحرية والطمأنينة التي تمكنو مف يجب  تشجيعو عمى طرح المزيد مف األسئمة, وا 

طرح أسئمتو دوف قمؽ أوتردد أوخوؼ مف العقاب, فمف خبلؿ احتراـ الوالديف ألسئمة الطفؿ 
وأخذىا عمى محمؿ الجد, وتقديـ اإلجابات الصحيحة المناسبة ليا, بذلؾ يسيـ الوالداف في تنمية 

تتوسع مداركو, تزداد تساؤؿ واإلبداع لدى الطفؿ, فتنمو وتتفتح  قدراتو, وتزداد معارفو, و روح ال
ثروتو المغوية,  يتعمـ قواعد الحوار والمناقشة مع اآلخريف, تقوى شخصيتو, تزداد ثقتو 

 بنفسو........

ى الطفؿ,  أما في حاؿ تجاىؿ الوالديف لحؽ الطفؿ في السؤاؿ, ىذا يترؾ آثارًا سمبية واضحة عم
فعندما يستيزأ الوالداف بأسئمة الطفؿ, أويجيبا إجابات خاطئة إلسكاتو, أويعاقبا الطفؿ عمى أسئمتو 
بالضرب والشتـ والسباب, فيذا مف شأنو قتؿ روح التساؤؿ والفضوؿ التي خمقيا  اهلل سبحانو 
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ستيزاء والديو, وتعالى لديو, وبالتالي يمجأ الطفؿ إلى كتماف أسئمتو خوفًا مف العقاب أوا
فاالستخفاؼ بأسئمة الطفؿ يحوؿ دوف النمو السميـ لتفكيره, ويفقده ثقتو بنفسو, وباآلخريف مف 

 حولو, ويعيؽ نمو قدراتو وتوسع مدراكو.
 ثانيان: خصائص النمك في مرحمة رياض األطفاؿ:

 : العقمي النمك خصائص1-

 مف أكثر فييا يتـ والتي, األطفاؿ رياض مرحمة خبلؿ السرعة منتيى في العقمي النمو يكوف
 بالنسبة وحاسمة جداً  ميمة الطفؿ حياة مف المرحمة ىذه تعد لذلؾ, لمفرد العقمي النمو نصؼ
 المرحمة ىذه أىمية وتظير(, 73ص,2001, عاطؼ) البلحقة السنوات في العقمي النمو لطبيعة
 مف تزيد التي لممدركات الطفؿ تكويف في ذلؾ ويبدو, التدفؽ سريع عقمي نشاط مرحمة بكونيا
 يوجييا التي الكثيرة األسئمة في يظير كما, وتعبيره المغوي محصولو وتزايد التفكير عمى قدرتو

 الخير أبو)والتصور التخيؿ عمى قدرتو وفي والمعرفة لبلستطبلع نيمو إلشباع بو لممحيطيف
 (.131ص, 2004,

 خبرات مف بو يمر وما, حولو مف البيئة مع تفاعمو خبلؿ مف الرياض لطفؿ العقمي النمو ويتحقؽ
 تبعاً  األطفاؿ بيف العقمي النمو في عديدة اختبلفات نبلحظ لذلؾ, اجتماعية وتفاعبلت ومواقؼ
 .(52ص, 2007, شريؼ)بيا يمروا التي والخبرات البيئة مع تفاعبلتيـ الختبلؼ

 يعيش التي االجتماعية بالبيئة ومتأثر االنفعالي تكوينو مع ومتبلـز مرتبط لمطفؿ العقمي فالتكويف
 والنمو العقمي النمو بيف تفاعؿ عبلقات ىناؾ أف أي(, 65ص ,1983 كوجؾ, و أحمد) فييا

 تعاممو خبلؿ مف العقمية األفكار مف كثيراً  الطفؿ يكتسب حيث, لمطفؿ واالنفعالي االجتماعي
 أف الطفؿ يتعمـ اآلخريف مع والتفاعؿ االتصاؿ خبلؿ فمف, اآلخريف مع االجتماعي وتفاعمو
 .(345ص ,1997 العيسوي,) األفكار يكوف وأف, األسئمة يوجو وأف, المغة يستخدـ

 رياض مرحمة في العقمي النمو عمى تؤثر التي العوامؿ مف مجموعة الباحثيف بعض حدد وقد
 :وىي األطفاؿ

 الحركة واالستفسار لمطفؿ: فالطفؿ السميـ قادر عمى  العامة الصحية الناحية
 واالستفادة مف الخبرات التي يمر بيا, وىذا ما يساعد في نموه العقمي.

 المنزؿ في بقائو مف أفضؿ الروضة في الطفؿ فرعاية: والتعميـ التربية أسموب ,
 .العقمي نموه في تساىـ أكبر لخبرات يتعرض الروضة  ففي

 عممية في لطفميا خاصة كمدرسة المرحمة ىذه في ىاـ دور لؤلـ: األـ دور 
 .نفسيا الحياة وتعمـ, االنتباه ونمو, المغوي والنمو, االجتماعية التنشئة



 
  

38 
 

 وقدراتو الطفؿ تفكير تنمية عمى تعمؿ المتقدمة الثقافية فالبيئة:  الثقافية البيئة 
-172ص.ص ,1999 سمارة وآخروف ,) غيرىا مف أفضؿ نحو عمى العقمية
171). 

 المحاولة ومف الخبرة مف التعمـ عمى الطفؿ قدرة ازدياد األطفاؿ رياض مرحمة في يبلحظ كما
 وتزداد, انتباىو تركيز عمى محدودة قدرة لديو الطفؿ أف يبلحظ المرحمة ىذه بداية ففي, والخطأ
 العبارات تذكر ويكوف المباشر التذكر عمى القدرة تزداد كما, العمر في التقدـ مع القدرة ىذه

 ىذه طفؿ ويتميز(, 241ص, 2004, ممحـ) الغامضة العبارات تذكر مف أيسر المفيومة
 حجـ أف كما, اليقظة وأحبلـ الخياؿ واستخداـ الفيـ عمى قدراتو وتزداد, التخيؿ بزيادة المرحمة
, العالية بالكفاءة تتميز ولكنيا السابقة المرحمة عف كثيراً  تزيد ال المرحمة ىذه في العاممة الذاكرة
كإنساف  المعرفة يكتسب أي بعقمو التفكير إلى بجسمو التفكير مف الطفؿ ينتقؿ المرحمة ىذه ففي
 .(117-118ص.ص ,2009 عيسى, و صالح, جميؿ, كماش,)

 : المرحمة ىذه في العقمي النمو خصائص ومف

 ىناؾ ولكف, المشتركة التعميمية لمخبرات نتيجة المفاىيـ مف العديد الطفؿ يكوف: مفاىيـ تكويف -
 .حدة عمى طفؿ لكؿ تتوفر التي التعمـ فرص عمى وتعتمد, بالفردية تتميز المفاىيـ بعض

 مثبلً , األطفاؿ صغار بيف اإلدراكي النمو مجاؿ في بوضوح التمايز مبدأ يعمؿ: اإلدراؾ نمو  -
, وغيرىا ونوافذ وكتب كراسي مف الدراسي الفصؿ في يوجد ما بيف التمييز يستطيع الخامسة طفؿ
 .(10-11ص.ص ,2008, طمبة)بينيا التمييز عف يعجز األصغر الطفؿ  أف حيف في

 منظـ بشكؿ يحدث العالـ في شيء كؿ أف المرحمة ىذه طفؿ يعتقد: الذات حوؿ التمركز  -
 الخبرات كؿ أف أي, ليا المسبب ىو بؿ, العمميات ىذه وسط في وىو محكمة خطة ووفؽ

 يحوؿ مما الشخصية وأغراضو حاجاتو خبلؿ مف الطفؿ معيا يتعامؿ بو المحيطة والمشكبلت
 .(38ص,2001, الناشؼ) موضوعية بطريقة لؤلشياء رؤيتو دوف

 عمى تبقى الشيء خصائص أف إدراؾ يعني باالحتفاظ المقصود:  االحتفاظ عمى القدرة عدـ -
 والحسية المادية بالمظاىر يتأثر الطفؿ تفكير ألف, الخارجي شكميا تغير ولو عميو ىي ما

 خاصية عمى واىتمامو تفكيره يركز الطفؿ أف أي واحد محور حوؿ متمركز أيضاً  وىو, لؤلشياء
 .( 296ص,2004,جادو أبو)الشيء نفس في األخرى الخصائص ويتجاىؿ واحدة

 عمى التعرؼ في منو رغبة بو لممحيطيف الطفؿ يوجييا التي األسئمة بكثرة المرحمة ىذه تتميز
 األسرة في جديد أخ والدة, والنيار الميؿ, الموت عف فيسأؿ, لو بالنسبة الغريبة واألحداث الظاىر
 إجابات تقديـ فإف لذا, السؤاؿ مرحمة المرحمة ىذه تسمى لذلؾ, األخرى الظواىر مف وغيرىا
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 أي, معارفو وتوسيع معموماتو زيادة في بالغة أىمية لو لمطفؿ بالنسبة مفيومة بسيطة صحيحة
بأسئمتو ميما كاف  االىتماـ خبلؿ مف والعقمي المعرفي الطفؿ نمو في الوالداف يساعد أف يمكف
األسئمة,  مف المزيد طرح عمى وتشجيعو, عنيا مناسبة لعقمو صحيحة إجابات وتقديـ, نوعيا

 وخمؽ بيئة مناسبة لتمقي المعارؼ.

 كالحركي: الجسمي النمك خصائص - 2

,   المقصود عبد)السابقة المرحمة مف أقؿ بدرجة ولكف سريعاً  نمواً  الجسـ ينمو المرحمة ىذه في
 الجسـ نسب وتغير, وطولو الطفؿ وزف زيادة خبلؿ مف الجسمي النمو ويظير(, 21ص,2002
 خميفة,) واليضمية والعصبية العضمية جسمو أجيزة في الممحوظ التطور إلى إضافة, وأبعاده
 (.40 ص ,2005

طولو  متوسط يكوف الثالثة سف بموغو عند الذكر الطفؿ أف إلى الدراسات بعض أشارت فقد
 حوالي ووزنيا(سـ95.5) البنت طوؿ متوسط يبمغ حيف عمى(, كغ15)  يقارب ووزنو( سـ96.5)
 الخامسة سف في الذكر طوؿ متوسط يصؿ حتى تدريجياً  القيـ ىذه وتزداد(, كغ15.7)
 أف ولو, لذلؾ تقريباً  مشابية البنت عند القيـ ىذه وتكوف(, كغ19.4) وزنو ومتوسط( سـ110.7)

 .(8ص,2008, طمبة)والوزف الطوؿ في التفوؽ إلى قميبلً  أميؿ يكوف الذكر

 النمو مف% 34 حوالي إلى الجسمي النمو يصؿ السادسة سف عند المرحمة ىذه نياية وفي
 نسب مف أكثر تقترب بحيث الجسـ أجزاء نسب في تغير ىذا عمى ويترتب, لمجسـ النيائي
 الجسـ عظاـ حجـ يزداد, العضبلت وتقوى, العصبي الجياز نضج يزداد كما, البالغ الشخص
 .(231ص, 2004, ممحـ)ممحوظة بنسبة وصبلبتيا

 ربما والحركية الجسمية الناحية مف األطفاؿ بيف واضحة اختبلفات  وجود عمى اإلشارة يجب وىنا
 ..... وراحة غذاء مف لنموه مبلئمة ظروؼ مف لمطفؿ األسرة توفره ما إلى ترجع

 رياض مرحمة في يبلحظ إذ, الحركية الناحية مف تطور يرافقو الطفؿ جسـ نمو أف شؾ وال 
 يجري أف فيستطيع الرياض فطفؿ, والوثب والقفز الجري عمى وقدرتو الطفؿ حركة ازدياد األطفاؿ
 بعض أداء عمى قدراتو تزداد كما, متعددة أخرى حركات ويؤدي, ويبطئ فيسرع أكبر بسيولة
 يديو يغسؿ اف بإمكانو إذ, أكبر بدرجة اجتماعياً  كائناً  منو تجعؿ التي الحركية الميارات
, المرحاض إلى الذىاب ويستطيع, يتناولو لما كبيرة إراقة دوف بالممعقة نفسو ويطعـ, ويجففيما

, التوازف مف كبيراً  قدراً  يحقؽ أف يستطيع الخامسة في, بإمكانو أف يقفز يصبح الرابعة سف في
 منصور, الشربيني,) الخامسة سف عند بالظيور تبدا الدقيقة العضبلت عمى السيطرة وبوادر

  .(45-46ص.ص ,2003 وصادؽ,
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 لموثب الكبيرة عضبلتيـ ويستخدموف, الحركة وكثرة الزائد بالنشاط الرياض أطفاؿ يتميز كما
 الجديدة  الجسمية مياراتيـ إظيار عادة يحبوف وىـ, والتسمؽ الكرة ورمي والقفز والتسابؽ
 .(233ص,2004, ممحـ)اآلخريف اماـ اتقنوىا التي والتماريف

 كثيراً  الحركي التطور يتأثر" إذ, الحركي بالتطور يتعمؽ فيما األطفاؿ بيف واضحة فروؽ ويبلحظ
 القامة قصير طفؿ مف أكبر بسرعة يتحرؾ القامة طويؿ فطفؿ, لئلنساف الجسدي بالتكويف
 في ميماً  دوراً  يمعب الجنس فإف وكذلؾ, أكبر بشكؿ مبكر وقت في ميارات ويكتسب, وبديف
 التي الميارات في اإلناث عمى يتفوقوف الذكور أف نجد حيث, المرحمة ىذه خبلؿ الحركي التطور
 .(283ص, 2004, جادو أبو")القوة تتطمب

, ويتسمؽ ويقفز يجري مرة ألوؿ فالطفؿ, الحركي الطفؿ تطور في أساسية مرحمة المرحمة ىذه
 الرياض طفؿ يتميز  كما, األساسية الحركية الميارات مف وغيرىا... ويرسـ, الدراجة ويركب
 مف بد ال لذا, بو يقوـ معيف نشاط بدوف دقائؽ لبضع الجموس يستطيع فبل, والنشاط الحركة بكثرة

 أخرى أنشطة إلى وباإلضافة, سريره أوترتيب, مثبلً  ألعابو كترتيب مفيدة بنشاطات ليقوـ تشجيعو
  .اليومية حياتو في لمطفؿ مفيدة

 :النفعالي النمك خصائص -3

 مستوى يؤثر كما, االجتماعية عبلقاتو عمى مباشر بشكؿ تؤثر لمطفؿ االنفعالية الحالة أف شؾ ال
 .(49ص, 2001الناشؼ,) صحيح والعكس األخبلقي النمو عمى كفاءتو ودرجة االنفعالي النمو

 حدة وتأخذ, آخر إلى انفعاؿ مف واالنتقاؿ انفعاالتو قوة ىو المرحمة ىذه في الطفؿ يميز ومما
 مف نوعاً  يكتسب الطفؿ أف نجد المرحمة ىذه أواخر وفي, فشيئاً  شيئاً  الزواؿ في االنفعاالت ىذه

 عبلقاتو في والرصانة الجد مف نوعاً  عميو يضفي الشعور وىذا, االنفعالية حياتو في االستقرار
 عاميو في الطفؿ يعبر كما(, 173-174ص.ص ,1995 والخضري, عياد) بغيره االنفعالية

 يضرب قد يغضب فعندما, بيا يقوـ جسمية حركات خبلؿ مف انفعاالتو عف والخامس الرابع
 لمتعبير الكممات المغوي نموه ومع تدريجياً  يستخدـ ولكنو, إلخ....حولو مف ألشياء| بعض أويكسر

 والتكسير والتخريب كالضرب خارجية تغيرات يرافقيا الطفؿ انفعاالت أف إذ, انفعاالتو عف
 ,اليونيسيؼ ) الغدد بعض إفرازات في وتغيرات القمب ضربات كازدياد داخمية أخرى وتغيرات

ف(, 43 ص ,1999,  تسبب المرحمة ىذه في الطفؿ يظيرىا التي الحادة االنفعاالت ىذه وا 
 .الطفؿ مع التعامؿ تجنب إلى باألقارب تدفع كما, الوالديف لدى الضيؽ

 ولـو والخجؿ بالذنب اإلحساس مثؿ الذات حوؿ المركزة االنفعاالت الرياض طفؿ لدى تظير كما
 .(114ص, 2008,وعيسى وصالح وخميؿ كماش)بالنفس الثقة ومشاعر الذات
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 : المرحمة ىذه في وتقمبيا الطفؿ انفعاالت حدة تسبب التي ومف العوامؿ

حباط حرماف مف لو تسببو وما الفطاـ أزمة -  .وا 
 .حياتو في والرغبات االنفعاالت لتنازع نتيجة النفسية الصراعات ظيور -
 .الكبار مف عميو القيود بعض فرض -
 2004, ممحـ)االنفعالي  االضطراب إلى يؤدي مما الزمف لمفيوـ التاـ إدراكو عدـ -
 .(257ص,

 الشعور درجة حسب ويتغير, الطفؿ لدى الخوؼ انفعاؿ ازدياد األطفاؿ رياض مرحمة في ويبلحظ
 مف الطفؿ فيخاؼ, وتنوعاً  كماً  الخوؼ مثيرات كذلؾ وتزداد, البيئة في التحكـ عمى والقدرة باألمف

 لطرح يدفعو بالخوؼ وشعوره(, 64ص,1998, جادو أبو)والموت واألشباح والظبلـ الحيوانات
 سبيؿ عمى فيسأؿ, والظبلـ والحيوانات الموت عف بو والمحيطيف والديو عمى األسئمة مف العديد
 :المثاؿ

 ستعود؟ ىؿ و المتوفاة؟ جدتي ذىبت أيف -
 سأموت؟ ىؿ  -
 األطفاؿ؟ تأكؿ الحيوانات ىؿ -

 مف إذاً , مخاوفو مف والحد والطمأنينة باألمف شعوراً  الطفؿ إكساب في الوالديف دور يبرز وىنا
, والقبوؿ واالطمئناف باألمف الشعور إلى الحاجة ىي المرحمة ىذه في االنفعالي النمو مطالب أىـ

 في انطبلؽ عمى الشعور ىذا ويساعده, حولو وبمف, بنفسو يثؽ الطفؿ يجعؿ باألمف فالشعور
 لديو ازداد, لنفسو مبلئماً  تشجيعاً  الطفؿ وجد وكمما, والصغار الكبار مع ومعاممتو, وتفكيره لعبو

 يحققوف ممف حولو بمف وتعمقو, والعطؼ الحب إلى والحاجة والقبوؿ والطمأنينة االستقبللية شعور
 األسرة في الطفؿ يمقاىا التي فالمعاممة(, 27ص,2002,  المقصود عبد) واإلشباع الرضا لو

, المدلؿ أوالطفؿ, األـ عطؼ مف المحرـو فالطفؿ, االنفعالية طبيعتو عمى تأثيرىا ليا أوالروضة
 الفرصة يجد ال....  واالستيزاء لمقسوة ويتعرض والديو مف سيئة معاممة يمقى الذي أوالطفؿ
 الجسمية وصحتو واالجتماعي العقمي نموه عمى بدوره يؤثر وىذا سميـ بشكؿ انفعاالتو لتنمية

 والطمأنينة اليدوء يوفر الذي ىو الطفؿ لنمو األفضؿ فالمناخ(, 42ص,2005, البساط)
 الرزاز,) االجتماعي والنضج المتوازف النفسي النمو في األىـ العامؿ ىو وىذا, باألمف والشعور
 .(39ص ,2000

 انفعاالت تتميز إذ, االنفعالي الطفؿ لنمو بالنسبة ىامة مرحمة ىي األطفاؿ رياض مرحمة أف أي
 أومف, الضحؾ إلى البكاء مف كاالنتقاؿ آلخر انفعاؿ مف المفاجئ واالنتقاؿ بالحدة الطفؿ

, والخوؼ والعدواف الشديد كالغضب حادة انفعاالت لديو تظير كما...., االبتساـ إلى الغضب
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 يعود وىذا باألمف الشعور لديو توافر حاؿ في سيما وال, بالعمر تقدمو مع تدريجياً  تخؼ ولكنيا
 روعو مف ييدئ, الطفؿ يراعي لمطفؿ محب دافئ مناخ مف األسرة توفره ما إلى األولى بالدرجة

 الحقائؽ بعض لو وتوضيح أسئمتو عف اإلجابة خبلؿ مف مخاوفو مف ويخفؼ, الغضب حاؿ في
 ....والظبلـ,  والحيوانات, والحياة الموت عف الخوؼ لو تسبب التي

 :المغكم النمك خصائص -4

 باإلضافة وىي, والحناف والحب واالطمئناف لبلنتماء حاجاتو إشباع إلى اإلنساف وسيمة المغة تعد
 لذلؾ ,(36ص,1994, الممحـ)والعقمي االنفعالي النمو في المساىمة العوامؿ إحدى ذلؾ إلى

 األطفاؿ رياض مرحمة أىمية عمى أكدوا الذيف الباحثيف مف العديد باىتماـ  المغوي النمو حظي
 طفؿ فإف Berger1988بيرجر رأي ففي, الطفؿ لدى المغة نمو في األىـ المرحمة باعتبارىا
 رياض مرحمة جعؿ الذي األمر, الماء االسفنجة تمتص كما المغة امتصاص يستطيع الرياض
 .(302ص,2004, جادو أبو)المغة تعمـ في حاسمة فترة األطفاؿ

 والفيـ بالتعبير يتعمؽ فيما سريعاً  نمواً  الطفؿ عند المغة تنمو األطفاؿ رياض مرحمة ففي
 ليا بجمؿ بعضاً  ببعضيا وربطيا المغة مفردات خبلؿ مف نفسو عف الطفؿ فيعبر, والتحصيؿ

 ويبلحظ, المرحمة ىذه أواخر مع الطفمي الكبلـ يختفي كما(, 82ص ,2004 اهلل, خمؼ) معنى
 .(72 ص ,1998 أحمد,) المغوي النمو جوانب معظـ في الذكور عمى اإلناث تفوؽ

 :الرياض طفؿ لدى المغوي لمنمو بعض الباحثيف مرحمتيف حدد وقد

 قادراً  يكوف بحيث, الطفؿ عمر مف الثالث العاـ في المرحمة ىذه تبدأ: القصيرة الجممة مرحمة -
 الوظيفية الناحية مف سميمة وتكوف, كممات3-4 مف تتكوف بسيطة مفيدة جمؿ تكويف عمى

 .لغوياً  سبلمتيا عدـ مف بالرغـ المعنى وتؤدي

 عمى قادراً  يصبح بحيث الطفؿ عمر مف الرابع العاـ في وتظير: الكاممة الجمؿ مرحمة -    
 ممحـ,) التعبير في ودقة تعقيداً  أكثر أجزاءىا بأف وتتميز, كممات4-6 مف مفيدة جمؿ تكويف

 .(254-255ص.ص ,2004

 أسئمة عف ويجيب, قصيرة قصة يحكي أف يمكنو أنو نجد الرابع العاـ إلى الطفؿ يصؿ فعندما
 في الطفؿ أف وذلؾ, أصدقائو ومع الروضة في وتجاربو مشاىداتو ويحكي, وعمره اسمو عف
 مفيومة بجمؿ الكبار مع بالكبلـ لو يسمح جيداً  محصوالً  المغوي محصولو يصبح الرابع العاـ

 أية دوف ويتكمـ جيد المغوي محصولو أف نجد الخامس العاـ إلى الطفؿ يصؿ وعندما,  واضحة
(, 36-37ص.ص, 2002,يونس) والسيف والشيف الراء مثؿ الحروؼ بعض باستثناء مشكبلت

ذا, الكبار كبلـ قارب قد الطفؿ عند الكبلمية األصوات نظاـ يكوف الرابعة السنة في أي  وصؿ وا 
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 الشكؿ حيث مف كامؿ مستوى في أصبح قد عنده المغة نضج أف نجد والسادسة الخامسة إلى
 الشرطية الجمؿ حتى تتضمف متنوعة الجمؿ وتكوف, تامة صحيحة بجمؿ والتعبير والتركيب
 .(150ص, 1999, سمارة وآخروف)قبؿ مف دقة أكثر األلفاظ استعماؿ ويكوف, والفرضية

 , بالطفؿ المحيط األسري بالجو كبير حد إلى يتأثر المغوي النمو أف إلى اإلشارة مف بد ال وىنا
 ص ,2003 أحرشاو,) األسري بالمحيط عضوياً  ارتباطاً  يرتبط الطفؿ عند المغة ارتقاء كما أف

 الثقافية البيئات أطفاؿ أف إلى Bernstein 1973    بيرنستف دراسة توصمت كما(, 15
, ثقافياً  المحرومة البيئات أطفاؿ مع بالمقارنة أكبر وبسرعة أدؽ بطريقة يتكمموف المتقدمة
 محدودة تكوف ما غالباً  ثقافياً  المتدنية الطبقات أسر في المغوي التواصؿ أنماط أف إلى باإلضافة
 إصدار عمى تعتمد ألنيا أوالحوار لمحديث تبادؿ عادةً  فييا يحدث ال إذ, واحد اتجاه في وتسير
 الغرض معرفة أوحتى مناقشتيا دوف األوامر ينفذ أف الطفؿ وعمى, لمصغار الكبار مف األوامر
 .(46ص,2001, الناشؼ) منيا

 عف يصدر ما ربع يقارب ما تشكؿ المرحمة ىذه في األسئمة أف إلى الباحثيف بعض أشار وقد
 ىامة تعد أسئمتو عف الطفؿ إجابة فإف لذلؾ(, 142ص,1999, وآخروف سمارة)كبلـ مف الطفؿ
, والمناقشة الحوار أسموب وتعوده المغوي, محصولو مف تزيد أنيا إذ المغوي لنموه بالنسبة جداً 

 سبحانو اهلل أف بسيطة واضحة بمغة نجيبو أف يجب, الناس؟ خمؽ مف: مثبلً  الطفؿ يسأؿ فعندما
 وىو ويطعمنا يرزقنا وىو, كمو والكوف والنباتات والحيوانات جميعاً  الناس خمؽ مف ىو وتعالى
 نوضح أف يجب, اهلل؟ شكؿ ما: يسأؿ كأف آخر سؤاؿ لطرح ذلؾ يدفعو وقد, مكاف كؿ في معنا
نما, كالبشر ليس وتعالى سبحانو اهلل أف لمطفؿ  ىذه خبلؿ ومف, جميعاً  الناس خالؽ ىو وا 

 مع والحوار األسئمة طرح عمى قدرتو تزداد كما,  ومعموماتو مفرداتو تزداد الطفؿ أف نجد المناقشة
 .اآلخريف

 :الجتماعي النمك خصائص -5

 مباشرة آثارىا تترؾ المرحمة ىذه في الطفؿ بيا يمر التي الخبرات أف نجد االجتماعية الناحية مف
 فطفؿ, المرحمة ىذه أثناء وتترسخ الشخصية قواعد تبنى إذ,  االجتماعي وتوافقو شخصيتو في

 مرة ألوؿ اجتماعية عبلقات بتكويف وبدأ, اآلخريف مع والتواصؿ الكبلـ عمى قادراً  أصبح الرياض
 في تتكوف إذ, االجتماعي نموه في بالغة أىمية ذات المرحمة ىذه تعد لذلؾ, أقرانو مع حياتو في
 الميارات أف كما, البلحقة النمو مراحؿ في منيا التخمص يصعب وميارات عادات المرحمة ىذه
 ميارة  مثبلً  لديو تتكوف ال الذي فالطفؿ, تكوينيا يصعب المرحمة ىذه في تتكوف ال التي

الشرقاوي ) البلحقة النمو فترات في تنميتيا في يخفؽ فإنو اآلخريف مع الوجدانية المشاركة
 عالـ اتساع ىو المرحمة ىذه في االجتماعي النمو يميز الذي األىـ فالعامؿ(, 174ص, 2000,
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 الطفؿ اندماج المرحمة ىذه في يزداد حيث, حولو مف واألشياء لؤلشخاص وعيو وزيادة, الطفؿ
 وميارات خبرات اكتساب في يساعده ما وىذا, اآلخريف األطفاؿ مع المعب مف فيكثر, حولو بمف

 الطفؿ أف أي ممموساً  واقعاً  االجتماعية المغة تصبح األطفاؿ رياض مرحمة ففي, جديدة اجتماعية
 المغة مستوى مف المغة تنتقؿ إذ, يتكمموف عندما تقميدىـ أويحاوؿ, كاآلخريف يتكمـ عندئذ

 اآلداب الطفؿ يتعمـ كما(, 35ص,2008, كماؿ)االجتماعية المغة مستوى إلى الشخصية
 االجتماعية واألدوار القيـ ويتعمـ, واألشياء اآلخريف مع التعامؿ وكيفية, العامة االجتماعية
 .(241ص,2004,ممحـ)الخطأ و الصح بيف والتمييز

 كما, أترابو مع متعددة عبلقات إقامة في ويباشر, بنفسو الطفؿ ثقة تتعزز الرابعة السنة ففي
 2004,الطفيمي ) والقيادة والزعامة العطؼ بيف الصغار ألعاب فتتفاوت االجتماعي المعب يظير

 ييتـ وال, ذاتو حوؿ يتمركز الرياض طفؿ أف االجتماعي النمو خصائص أىـ ومف(, 105ص,
 يتضمف الذي الضمير وينمو واالستقبلؿ المنافسة إلى يميؿ, والمدح الثناء ويحب, باآلخريف كثيراً 

, أبوجادو)السوي  السموؾ ومبادئ االجتماعية والمعايير األخبلقية والقيـ الدينية التعاليـ منظومة
 .(66ص,1998

 أبناء مع اجتماعية عبلقات تكويف إلى يميموف الرياض أطفاؿ أف الدراسات بعض نتائج بينت وقد
 الزمني العمر في التشابو أف كما, اآلخر الجنس أبناء مع عبلقات تكويف مف أكثر جنسيـ

 تكويف في تؤثر العوامؿ ىذه كؿ, واالتجاىات الميوؿ وتشابو والذكاء البدني والنشاط واالجتماعي
 .(183ص,1999,وآخروف سمارة)بينيـ الصداقات وعقد األطفاؿ بيف العبلقة

 في تساىـ الروضة أف إذ, االجتماعي نموه في كبير بشكؿ يؤثر بالروضة الطفؿ التحاؽ أف كما
تحسيف  عمى وتعمؿ, األقراف جماعات مع األوؿ باتصالو وتزوده, واالجتماعي الشخصي توافقو
 عمى واالعتماد, الطفؿ لدى الذات تأكيد في الروضة تفيد كما, لمطفؿ االجتماعية التنشئة عممية
 .(25ص, 2002,المقصود  عبد)االجتماعي واالتصاؿ االستطبلع وحب واالستقبلؿ النفس

, األقراف مع تفاعمو خبلؿ مف اجتماعية خبرات الطفؿ بإكساب المعب أىمية عمى نؤكد وىنا
 رياض مرحمة خبلؿ االجتماعية واالىتمامات الشخصية نمو في كبيرة بدرجة يساىـ فالمعب
 وبالتالي, حية اجتماعي تعمـ تجربة يضيعوف إنما المعب فرص يحرموف الذيف فاألطفاؿ, األطفاؿ
 .(138ص, 2009,وآخروف كماش) بذواتيـ ثقة أقؿ يكونوف

 مياراتيـ في قصور لدييـ الذيف األطفاؿ أف Freidman 1982 فريدماف دراسة بينت وقد
 وجود بينما, أقرانيـ مف شعبية بأية يتمتعوف وال, ومنسحبيف مرفوضيف أطفاؿ يكونوف االجتماعية

 بنجاح التصرؼ عمى والقدرة واالنبساطية اآلخريف نحو التوجو في األطفاؿ يساعد الميارات ىذه
 .( Freidman, 1982, p. 139) الحياة جوانب مختمؼ في
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 حياتو في وتوافقو شخصيتو عمى يؤثر المرحمة ىذه في االجتماعي الطفؿ نمو فإف وبالتالي
 عف األساسياف المسؤوالف ىما باعتبارىما الوالديف دور عمى التأكيد مف بد ال وىنا, المستقبمية

 لو الفرص إتاحة خبلؿ مف االجتماعي الطفؿ لنمو المناسبة الظروؼ تييئة مف بد ال إذ, الطفؿ
 اإلصغاء خبلؿ مف  والمناقشة الحوار أسموب وتعويده, بنفسو ثقتو وتنمية, أقرانو مع لمعب

 وجية مف أوتافية غريبة كانت ميما وأسئمتو بالطفؿ االستيزاء وعدـ, عنيا واإلجابة, ألسئمتو
جابة أسئمتو احتراـ خبلؿ فمف, الوالديف نظر  عنيا بسيطة صحيحة إجابة عنيا الوالديف وا 

 ثقتو تتعزز كما, والمناقشة الحوار أسموب يتعود الطفؿ أف نجد, أخرى أسئمة طرح عمى وتشجيعو
 .المحيط عالمو عف معرفة ويكتسب, وبوالديو, بنفسو

  :خالصة
 يتميز  العقمية الناحية فمف, األطفاؿ رياض مرحمة في لمطفؿ األساسية الخصائص عرض بعد
 إلى ينظر أي ذاتو حوؿ متمركز أنو كما, والتخيؿ التذكر عمى قدراتو بزيادة الرياض طفؿ

 أشياء مف حولو مف الكوف إلى التعرؼ إلى يسعى أنو كما, الخاص منظوره مف األحداث
 احتراـ خبلؿ ومف, السؤاؿ مرحمة المرحمة ىذه سميت لذا األسئمة مف العديد فيطرح, وأحداث
 تكويف مف الطفؿ يتمكف, لمطفؿ بالنسبة مفيومة صحيحة إجابة عنيا واإلجابة ألسئمتو الوالديف
 مقارنة بطيء جسمي بتطور المرحمة ىذه تتميز كما, اليومية حياتو في يفيده معرفي مخزوف
 وصعود والتسمؽ والقفز والوثب الجري مف الطفؿ يتمكف إذ ىاـ حركي وتطور الرضاعة بمرحمة
 لدى حادة انفعاالت ظيور المرحمة ىذه وتشيد, األساسية الحركية الميارات مف وغيرىا السبللـ
 حاؿ مف فجأةً  وتتغير حادة بكونيا انفعاالتو تتميز إذ, الشديد والبكاء الشديد كالغضب الطفؿ
 االتجاه في انفعالياً  لينمو الطفؿ ويحتاج,  العمر في تقدمو مع تدريجياً  تخؼ ولكنيا,  آلخر
 والحناف بالحب تحيطو أف أي لطفميا األسرة توفره أف يجب الذي باألماف الشعور إلى السميـ
 مع والتواصؿ الكبلـ مف الطفؿ يتمكف حيث المرحمة ىذه في الطفؿ لغة تتطور كما, والدؼء
 حيث أيضاً  لمطفؿ االجتماعية الناحية مف جداً  ىامة المرحمة وىذه, يقولوف ما ويستوعب اآلخريف
 مع اجتماعية عبلقات بتكويف ويبدأ اآلخريف مع التعامؿ وكيفية العامة اآلداب الطفؿ فييا يتعمـ
, أقرانو مع والمعب اآلخريف مع لمتواصؿ الفرص بإتاحة الطفؿ مساعدة الوالديف وعمى, أقرانو

 شخصية تكويف في يساعد وىذا, حولو مف وباآلخريف بنفسو الثقة الطفؿ إكساب إلى باإلضافة
 الطفؿ تربية عمى والقائميف الوالديف معرفة كما أف, واالجتماعي الشخصي وتوافقو الطفؿ

 الطفؿ. مع السميـ التعامؿ عمى يساعدىـ, األطفاؿ رياض مرحمة في األطفاؿ بخصائص
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 مقدمة:

فيقدـ لو الحب والرعاية واالىتماـ  يعيش فيو الطفؿاألسرة ىي الوسط االجتماعي األوؿ الذي  
حتى يكبر, تشبع حاجاتو وتعممو كؿ ما تؤمف بو مف معتقدات وتعرفو بعادات وتقاليد مجتمعو 
ليصبح فردًا سويًا متكيفًا في مجتمعو ومتآلفًا مع أفراده, حيث تسيـ األسرة بالقدر األكبر مف 

فاألسرة  ىي التي تضع البذور  اإلشراؼ عمى نمو الطفؿ وتكويف شخصيتو وسموكو وقيمو,
, كما أف تأثير األسرة ال يقتصر (75, ص 2006)الصابوني,  األساسية في بناء شخصية الفرد

نما تبلـز آثارىا مختمؼ مراحؿ نمو شخصيتو )الداىري و  عمى حقبة معينة مف حياة الفرد وا 
 .(175, ص 1999العبيدي, 

الوسط األوؿ الذي يتمقى فيو الطفؿ أوؿ دروس الحياة, كما أنيا القاعدة األساسية فاألسرة تعد  
التي يبنى عمييا المجتمع, ويعتمد عمييا في تربية األبناء تربية فعالة, فإذا كانت األسرة صالحة 

قامت بما عمييا مف رعاية واىتماـ بالطفؿ دوف إىمالو أوتدليمو, أدت إلى تنشئة طفؿ و سوية 
تمتع بالصحة النفسية, أما في حاؿ اتبعت األسرة أساليب خاطئة في تربية الطفؿ مف سوي م

ىماؿ, كاف الطفؿ ذا شخصية مضطربة تعاني مف المشاكؿ السموكية  تدليؿ زائد أوعقاب شديد أوا 
 والنفسية.

 تعريؼ األسرة :أكلن: 

أىميتيا مف كونيا البيئة  يؤكد معظـ الباحثيف عمى أىمية األسرة في حياة الطفؿ, وتستمد األسرة
األولى التي تحتضف الطفؿ منذ والدتو حيث يفتح عينيو في أحضانيا ويترعرع فييا حتى يشب 
ويصبح فردًا ناضجًا فاعبًل, فالطفؿ يولد وىو ضعيؼ غير قادر عمى فعؿ شيء وبذلؾ تتولى 

بو في كنؼ أسرتو  أسرتو ميمة تربيتو ورعايتو, ومما ال شؾ فيو أف الطفؿ يتأثر بكؿ ما يحيط
مف قيـ وسموكيات وأخبلقيات, فإذا كانت أسرتو مستقرة سميمة نشأ سويًا, أما إذا كانت أسرتو 

 مضطربة عادًة ما يؤثر ذلؾ سمبًا عمى شخصيتو ونموه.

وعمى فاألسرة تعد بناء اجتماعي ىاـ وأساسي لو وزنو في عممية التنمية االجتماعية لممجتمع, 
ـ الباحثيف عمى أىمية األسرة إال أنيـ لـ يتوصموا إلى تعريؼ شامؿ محدد الرغـ مف اتفاؽ معظ

ليا, فاألسرة ىي "جماعة اجتماعية أساسية ودائمة, ونظاـ اجتماعي رئيسي, فيي اإلطار الذي 
يتمقى فيو اإلنساف أوؿ دروس الحياة االجتماعية, وىي مصدر األخبلؽ والدعامة األولى لضبط 

 .(37, ص1994)الخولي,  السموؾ"
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يعرفيا بوجارس بأنيا جماعة اجتماعية صغيرة عادًة ما تتكوف مف الزوج والزوجة أي األب واألـ و 
وواحد أوأكثر مف األبناء, ويتبادؿ ىؤالء األفراد الحب ويتقاسموف المسؤولية, وتقوـ األسرة بتربية 

 .(74, ص1994, )حسانيفاألطفاؿ وتوجيييـ كي يصبحوا أفرادًا يتصرفوف بطريقة اجتماعية 

إلى أف األسرة ىي وحدة بنائية ووظيفية تتكوف مف شخصيف 1995 )العناني )كما أشارت 
أوأكثر, يكتسبوف مكانات وأدوارًا اجتماعية عف طريؽ الزواج واإلنجاب, وتحتؿ األسرة مكانة 

األماف بارزة في الحياة االجتماعية, فيي البيئة األساسية الصالحة لتنشئة الطفؿ, وىي مصدر 
  .( 189ص) النفسي والدؼء العاطفي لكؿ فرد مف أفرادىا

:ىي مؤسسة إنسانية أساسية تواجدت في كؿ العصور أف األسرة  1997)الحفني )ويرى 
والمجتمعات,  وىي مجموعة أفراد تربطيـ ببعضيـ البعض عبلقة الزواج والدـ, وأنيـ يعيشوف 

وأخ,  زوجة, وأـ وأب, وأختو نة, فيـ زوج في مسكف واحد, ويتواصموف بحسب اعتبارات معي
 .(328)ص تجمعيـ تقاليد وعادات اجتماعية واحدة

عرؼ األسرة بأنيا اتحاد تمقائي يتـ نتيجة االستعدادات والقدرات الكامنة 1998)أبو جادو )أما 
 في الطبيعة البشرية التي تنزع إلى االجتماع, وىي ضرورة حتمية لبقاء الجنس البشري واستمرار
الوجود االجتماعي, وتمعب األسرة دورًا أساسيًا في سموؾ أفرادىا مف خبلؿ النماذج السموكية التي 

أف األسرة ىي جماعة أولية تتكوف مف  1998)رشواف ), في حيف يرى (217ص)  تقدميا ليـ
األب واألـ وعدد محدود مف األبناء, وتقوـ العبلقات بيف أبنائيا عمى أساس التفاعؿ المستمر  

 (.79فيما بينيـ)ص

ىي و بأنيا وحدة المجتمع األولى وحمقة الوصؿ بيف الفرد ومجتمعو,  (1999كفافي )ويعرفيا 
فؿ ويكتسب فيو السموكيات التي تمكنو مف إشباع حاجاتو الوسط اإلنساني األوؿ الذي يحيط بالط

والتوافؽ مع مجتمعو, وبذلؾ تمثؿ األسرة شبكة مف العبلقات اإلنسانية االجتماعية التي تربط بيف 
 .(97-99ص .)ص  أفرادىا 

فاألسرة ىي "وحدة مف أشخاص متفاعميف يمارس كؿ منيـ دوره الذي  2001)عبداهلل )وحسب 
 حدده المجتمع لو, وىذا التفاعؿ مصحوب بإشباع الحاجات الجسمية واالقتصادية و االجتماعية" 

بأف األسرة ىي "نسؽ مف  (2003الصديقي ), ويتفؽ ىذا التعريؼ مع تعريؼ (423)ص
روابط زواج أودـ, وتعد وسيمة مف وسائؿ  اجتماعي يتكوف مف عدد مف األشخاص تربطيـ

 الضبط االجتماعي فيي التي تشكؿ سموؾ افرادىا وتصبغ عمييـ خصائصيا وطبيعتيا" 
 .(17)ص
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ىي مجموعة مف األفراد المتفاعميف مع بعضيـ البعض, يقيموف 2006)حمداف )واألسرة حسب 
اعية واقتصادية وقانونية في مسكف واحد, وتربطيـ عبلقات بيولوجية ونفسية وعاطفية واجتم

 .(14)ص وشرعية

وال تكتسب األسرة أىميتيا بكونيا الوسط االجتماعي األوؿ الذي يحيط بالطفؿ منذ والدتو  
فحسب, بؿ بكونيا المؤسسة الوحيدة المستمرة معو استمرار حياتو إلى أف يشكؿ أسرة جديدة 

 .(Jenkins, 1995, pp. 221-239) خاصة بو 
عرؼ األسرة بأنيا مجموعة مف األشخاص التعريفات السابقة لؤلسرة يمكف أف ت  مف خبلؿ عرض 

تربطيـ عبلقات محددة يقوموف بأدوار حددىا ليـ المجتمع, وىي الوسط االجتماعي األوؿ الذي 
يحتضف الطفؿ منذ والدتو ويستمر معو طواؿ حياتو, ويتـ فيو إشباع حاجاتو الجسمية والنفسية 

ي  بذلؾ تؤثر في سموكيات وأخبلقيات وقيـ الطفؿ مف خبلؿ ما تقدمو لو حتى يشب ويكبر, في
, وتتفوؽ األسرة مف حيث تأثيرىا بالطفؿ عمى  المؤسسات األخرى مف نماذج سموكية وخبرات
 وذلؾ ألسباب عديدة أىميا:

 كونيا أوؿ جماعة تحيط بالطفؿ, وتستمر معو طواؿ حياتو. -
األولى مف عمره ويكوف ضعيفًا قاببًل لمتعمـ كوف الطفؿ يعيش فييا خبلؿ السنوات  -

 والتشكؿ, فيتأثر بكؿ ما يتعممو ضمف أسرتو مف خبرات ومعتقدات وسموكيات.
الطفؿ ضمف أسرتو يكوف محاطًا بوالديو فيتعمـ منيما ويتأثر بيما, فيما القدوة والمثؿ  -

 األعمى بالنسبة لو.
يتعمـ الطفؿ فييا السموكيات كونيا الوسيط األساسي بيف الطفؿ والمجتمع, حيث   -

 والعادات والمعتقدات السائدة في مجتمعو, ليستطيع التكيؼ مع افراده.
كوف األسرة ىي المسؤولة عف تأميف الحاجات األساسية لنمو الطفؿ مف حاجات مادية,  -

وأخرى نفسية, أي أف أسرة الطفؿ توفر لو  الغذاء والممبس والمسكف..., باإلضافة إلى 
 مف ضمف أسرتو.شعوره باأل

في حضف األسرة يتعمـ الطفؿ لغتو, ويتعمـ الكثير عف نفسو ومجتمعو, ويكتسب مف  -
 خبلؿ تنشئتو األسرية الخطوط األساسية لشخصيتو المستقبمية.

 مطفؿ:لأىمية األسرة ثانيان: 
ىا أولى معظـ الباحثيف في مجاؿ التربية وعمـ النفس مرحمة رياض األطفاؿ أىمية كبيرة باعتبار 

أف  العديد منيـمرحمة حاسمة في نمو الطفؿ عقميًا وجسديًا واجتماعيًا وانفعاليًا وخمقيًا, حيث أكد 
ىذه المرحمة ليا خطورتيا البالغة في تكويف شخصية الطفؿ, وفي وضع بذور قدراتو المستقبمية 

, فالطفؿ في ىذه المرحمة أكثر مرونة وأكثر (177, ص  2007)بدير ,صحيًا ووجدانيًا وعقميًا 
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وتعد ىذه المرحمة , (37ص,2001)أبو جادو , قابمية لمتشكيؿ, فتفكيره واتجاىاتو لـ تتحدد بعد
األساس الذي ترتكز عميو حياة الفرد مف الميد إلى أف يصير كيبًل, حيث إنيا أساس البناء 

موكو وشخصيتو وتؤثر في مستقبمو, ففييا الجسمي والنفسي لمفرد, وتترؾ عبلمات واضحة عمى س
)طمبة, يتعرؼ الطفؿ عمى ذاتو وعمى العالـ المحيط بو مف خبلؿ نشاطو في جميع المجاالت 

(, يتضح مف ىذا كمو أف مرحمة رياض األطفاؿ تحتاج إلى عناية ورعاية خاصة, 7, ص 2008
لذلؾ ال بد مف خمؽ ؿ سميـ,   وذلؾ لبلنتقاؿ بالطفؿ مف ىذه المرحمة إلى المراحؿ التالية بشك

 عمى النحو األمثؿ الظروؼ المواتية لمطفؿ في ىذه المرحمة مف أجؿ نمو قدراتو وتفتح مواىبو
(Repin, 1997,p.p63-54). 

والطفؿ عادة ما يعيش السنوات األولى مف عمره في كنؼ أسرتو ,فاألسرة ىي التي تستقبؿ  
لي تؤثر في نموه وتكويف شخصيتو, ومف ىنا كانت الطفؿ منذ والدتو فيكبر في كنفيا وبالتا

األسرة العامؿ األكثر أىمية وتأثيرًا في تكويف شخصية الفرد, وقد أكد معظـ الباحثيف التربوييف 
عمى دور األسرة في حياة الفرد والذي يفوؽ بتأثيره أية مؤسسة أخرى, فيي تؤثر في نمو الطفؿ 

واألخبلقية والعقمية والجسمية, فكثير مف مظاىر شخصية  تأثيرًا كبيرًا مف الناحية االجتماعية
الطفؿ وقدراتو العقمية وقدرتو عمى التوافؽ والتفاعؿ االجتماعي مع اآلخريف يمكف إرجاعيا إلى ما 

, فالدعائـ الجوىرية لحياة تمقاه الطفؿ داخؿ أسرتو مف خبرات في السنوات األولى مف عمره 
قاه مف رعاية واىتماـ, وما تعرض لو مف مشاكؿ وصعوبات في اإلنساف الراشد تقوـ عمى ما تم

رشاد, وبالتالي  طفولتو, وما عاشو خبلؿ مرحمة الطفولة مف خبرات وتجارب وتمقاه مف توجيو وا 
مف أىـ واجبات األسرة توفير المناخ المبلئـ لنمو الطفؿ فيي بذلؾ تساعده عمى بناء جسـ سميـ 

ة التي تحيط بيا األسرة طفميا ىي السند األكبر لنمو واكتماؿ , فالرعايوشخصية سميمة متوافقة 
, كما يعد المناخ األسري, والعبلقة بيف (132, ص1996)حقي,  كؿ وظائفو النفسية والجسمية

أفرادىا مف أىـ العوامؿ التي تؤثر عمى عمميات النمو النفسي واالجتماعي لمطفؿ)رشواف, 
 (.81,ص1998

فأسرة الطفؿ توفر لو البيئة الطبيعية األولى التي تمكنو مف اكتساب المغة والعادات والتقاليد 
 .(15, ص 2010,  وآخروف )مرتضىوآداب السموؾ ومبادئ التربية الدينية والخمقية 

كما أف األسرة ىي العامؿ األوؿ في صبغ سموؾ الطفؿ بصبغة اجتماعية منذ نشأتو األولى, إذ 
كسابو عادات واتجاىات ومعتقدات مجتمعوتساىـ في  )سيد حسف  تزويده بالخبرات االجتماعية وا 
كما أف األسرة تغتنـ فرصة التفتح االجتماعي لدى الطفؿ فتفرض ,(33, ص 2000والجميمي, 

عميو شيئًا مف النظاـ في حياتو وسموكو, فتيذب ميولو, وتعوده عادات جديدة تجعمو أقرب إلى 
كما تمعب األسرة دورًا رئيسيًا في عممية  (,34-35, ص.ص2008ة)كماؿ, الحياة االجتماعي
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التنشئة االجتماعية لمطفؿ في مرحمة رياض األطفاؿ, وتقوـ بذلؾ مف خبلؿ عمميات التعزيز 
 .(151, ص1988)عمر, والعقاب وتوفير المثاؿ والقدوة

تساىـ األسرة أيضًا في نمو الطفؿ نموًا عقميًا وانفعاليًا عندما توفر لو البيئة االجتماعية  كما 
, وعندما تكوف (46, ص 1999)عبد اليادي, المناسبة التي يتفاعؿ معيا الطفؿ مؤثرًا ومتأثرًا 

األسرة متفيمة لدورىا ومسؤوليتيا وتنمي لدى الطفؿ حب االستطبلع والبحث وتشجعو عمى 
وقد دلت العديد مف الدراسات , (77ص,2004)السيد, تعبير عف الذات والمبادرة والتجريب ال

عمى أف البيئة التي ينشأ فييا الطفؿ ليا أثرىا الواضح في تحديد مستوى الذكاء الذي يمكف أف 
وعندما تراعي األسرة مشاعر ,(11, ص2002)العمي, يصؿ إليو الطفؿ في مراحؿ نموه البلحقة 

واىتماماتيـ  وتعزز لدييـ االستقبللية والتعبير عف الذات والمبادرة  فإنيا بذلؾ تساعد  األطفاؿ
 (Nabors & Edwards,1994,p.p16-14) .عمى النمو النفسي واالجتماعي السميـ لمطفؿ

وبالتالي فإف شخصية الطفؿ وسموكو  ونموه وتوافقو النفسي يعتمد بالدرجة األولى عمى ما تقدمو 
وما توفره مف مناخ أسري مبلئـ يساعده عمى النمو عقميًا واجتماعيًا وجسديًا  ,مف خبراتلو أسرتو 

 وخمقيًا نموًا سميمًا سويًا.

 مفيكـ أساليب التعامؿ الكالدم مع الطفؿ :ثالثان: 
ىناؾ أساليب متباينة يتبعيا الوالداف في تعامميما مع الطفؿ, إذ تختمؼ ىذه األساليب مف أسرة 

البيئة والظروؼ المعيشية والثقافية لموالديف, ومف ىذه األساليب ما يساعد عمى نمو ألخرى حسب 
الطفؿ وتوافقو مع بيئتو, ومنيا ما يعيؽ نموه ويسبب لو آثارًا سمبية قد تستمر آثارىا لفترة طويمة 

 .مف حياتو

 شخصيتو عبلقة واضحة بيف أساليب تعامؿ الوالديف مع الطفؿ ونمط وقد وجد بعض الباحثيف أف
(Lewis &et al, 2012,pp110-117) فأسموب تعامؿ الوالديف مع الطفؿ يعد عامبًل حاسمًا ,

 .(Ishak, 2012pp487-493)مؤثرًا عمى جميع جوانب نموه 

خبلؿ فترة زمنية طويمة استمرت لعدة  مجموعة مف األطفاؿ وأسرىـ مف خبلؿ دراسة أجريتو  
إلى أف سموؾ الوالديف وتعامميما مع الطفؿ لو تأثير واضح عمى نموه والسيما تـ التوصؿ سنوات 

 .(Stifte & Cipriano,2012p.p221-230)في مرحمة رياض األطفاؿ 

فالممارسات السيئة التي يتمقاىا الطفؿ مف والديو غالبًا ما تسبب لو شعورًا بالذنب والعار  
طفبًل  196عمى أجريت , وفي دراسة ( Belden, 2009, pp56-66) واالكتئاب وربما العدواف

في مرحمة رياض األطفاؿ وأمياتيـ لمدة ثبلث سنوات كاف مف أىـ نتائجيا أف ىناؾ عبلقة 
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وثيقة بيف أنماط التعامؿ الوالدي السمبي مع الطفؿ والمشاكؿ السموكية التي تظير لديو ارتباط 
(Paulussen, 2008, pp209-226).. 

موًا ب السوية التي يتبعيا الوالداف مع الطفؿ تكوف ىي السبيؿ لنمو الطفؿ نفي حيف أف األسالي
فالبيئة األسرية التي يتمتع فييا الطفؿ بالجو الديمقراطي الذي , سويًا وتكويف شخصيتو السوية

يتسـ بالود والحب واالحتراـ والتفاىـ تكوف خير مؤثر عمى نمو الطفؿ بشكؿ سميـ وخمو شخصيتو 
 .( 72, ص 2011)بسيسيني,  ات والمشاكؿ النفسية والسموكيةمف االضطراب

وبالنظر إلى أىمية مفيـو التعامؿ الوالدي مع الطفؿ فقد تـ دراستو مف قبؿ العديد مف الباحثيف 
في مجاؿ التربية وعمـ النفس, فتعددت التعريفات وكثرت االجتيادات حوؿ مفيوـ التعامؿ الوالدي 

 .مع الطفؿ

أساليب التعامؿ الوالدي مع الطفؿ بأنيا مجموعة اإلجراءات 1983)قناوي )حيث عرفت  
والخطوات العممية التي يتبعيا الوالداف في تنشئة أطفاليما اجتماعيًا, أي تحويميـ مف كائنات 

 .(8ص )بيولوجية إلى كائنات اجتماعية 

إلى أنيا  تمؾ األساليب التي يتبعيا الوالداف في معاممة أطفاليما  1985)أبو الخير )كما أشار  
أثناء عممية التنشئة االجتماعية التي تحدث التأثير اإليجابي أوالسمبي في سموؾ الطفؿ 

 .(14)ص

بأنيا الطرائؽ التي تميز معاممة الوالديف ألطفاليما, وىي أيضًا ردود  1989)طاىر )ويرى    
 . (64)ص  ية أوغير الواعية خبلؿ عمميات التفاعؿ الدائمة بيف الطرفيففعؿ الوالديف الواع

أف اساليب التعامؿ الوالدي مع الطفؿ ىي مجموعة األساليب  أشارت إلىفقد   1999) زايد)أما 
التي يتبعيا اآلباء مع أطفاليـ في مراحؿ العمر المختمفة, والتي تعمؿ عمى تشكيؿ سموؾ ىؤالء 

 .(33ص ) األطفاؿ سواء كاف إيجابيًا أوسمبياً 

ساليب التي عرؼ أساليب التعامؿ الوالدي مع الطفؿ بأنيا األ 2005)الزاىرني)في حيف أف  
, (16ص)يستخدميا الوالداف مع األطفاؿ لتنشئتيـ وتعميميـ وتدريبيـ في مختمؼ مواقؼ الحياة 

أنيا ما يراه اآلباء ويتمسكوف بو مف أساليب في معاممة أطفاليـ في مواقؼ عرفيا البعض كما 
  .(106, ص2005)الرشداف, , الحياة المختمفة 

أساليب التعامؿ الوالدي مع الطفؿ بأنيا مجموعة األساليب عرؼ ومف خبلؿ ما تقدـ يمكف أف ت  
, والتي تعدؿ واإلجراءات التي يتبعيا الوالداف في تربية طفميما وتنشئتو في مختمؼ جوانب الحياة

  شخصيتو. في وتؤثر  سموكو
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 العكامؿ المؤثرة في التعامؿ الكالدم مع الطفؿ :: رابعان 
اآلباء في تنشئة أطفاليـ مف أسرة ألخرى حسب الظروؼ المعيشية تختمؼ األساليب التي يتبعيا 

اوؿ نتنلؤلسرة والمستوى الثقافي لموالديف وحجـ األسرة وبيئتيا والخبرات الشخصية لموالديف, وىنا س
  :ىذه العوامؿ بشيء مف التفصيؿ

 العالقة بيف الكالديف : - أ
ى الطفؿ, فعندما يكوف الوالداف متحابيف ال شؾ أف العبلقة بيف الوالديف تنعكس آثارىا مباشرة عم

متفاىميف يحتـر كؿ منيما اآلخر فإف أكثر المستفيديف مف ىذه العبلقة الطيبة ىو الطفؿ الذي 
يشعر بالدؼء واألمف في ظؿ ىذه األجواء, فتعاوف الوالديف واتفاقيما يوجد جوًا ىادئًا ينشأ فيو 

ميو غالبًا إعطاء الطفؿ ثقة في نفسو وثقة في العالـ الطفؿ متزنًا, وىذا االتزاف العائمي يترتب ع
, " فكمما كانت العبلقة منسجمة (50-51, ص ص2002)شريؼ, الذي يتعامؿ معو بعد ذلؾ 

 بيف الوالديف كمما ساعد ذلؾ في إيجاد جو يساعد عمى نمو الطفؿ وتكويف شخصية كاممة متزنة"
 . (195, ص 2003)العواممة ومزاىرة, 

كما أف العبلقات السوية بيف الوالديف تؤدي إلى استقرار األسرة وتساعد الطفؿ عمى التوافؽ 
 .(32, ص 2008)الزوماف و الماجد,  النفسي 

( أف العبلقة بيف الزوجيف Belsky) وفي دراسة ألثر عبلقة الوالديف معًا عمى الطفؿ وجد بمسكي
جة مناسبة مع أطفاليما, وتكوف األميات عندما تكوف إيجابية يكوف الوالداف مندمجيف بدر 

 إيجابيات ومتوجيات توجيًا إيجابيًا نحو األطفاؿ وأكثر كفاءة في األعماؿ الخاصة برعاية الطفؿ
تبيف أف التوافؽ عمى مجموعة مف األسر , ففي دراسة (484, ص2008,  وآخروف )كفافي

وبحاجاتيـ, مما يجعؿ األبناء يكونوف  األسري يجعؿ الوالديف أكثر استجابة لؤلبناء واىتمامًا بيـ
صيغة إيجابية عف ذواتيـ تتضمف شعورىـ بالثقة واألماف النفسي, بينما سوء التوافؽ األسري 
 يجعؿ األبناء يكونوف صيغًا سمبية تجاه ذواتيـ ويشعروف بعدـ الكفاية وعدـ األماف النفسي

(Eiden & Corns, 1995, pp. 1504-1518) ار األسري والعبلقات , كما أف االستقر
 .Chenge, 2012, pp)اإليجابية بيف الوالديف تساعد عمى النجاح األكاديمي لدى األبناء 

399-420). 
وبالعكس فإف الخبلفات بيف الوالديف تؤثر سمبًا عمى شخصية الطفؿ وتفقده ثقتو بوالديو وبالعالـ 

مور الطبيعية في الحياة الزوجية, مف حولو, وىنا يجب اإلشارة أف الخبلفات بيف الزوجيف مف األ
كف يجب أال تتـ أماـ األطفاؿ, فمف واجب الوالديف أف يجنبا أطفاليما ىذه الخبلفات, وأف يييئا لو 

 .(19, ص 1995)المالكي, الجو المستقر ليـ
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)منسي, زاد التوافؽ النفسي والصحة النفسية لدى األطفاؿ  كمما قمت الخبلفات بيف الوالديف,
فالخبلفات المستمرة بيف الوالديف تعد أحد العوامؿ الخطيرة التي تسبب عدـ  ,(90, ص 1998

 .(Wang , 2012, pp 909-917) تكيؼ الطفؿ مع واقعو
الشؾ أف آثار ىذه الخبلفات بيف الوالديف خطيرة عمى سموؾ الطفؿ وشخصيتو حاضرًا ومستقببًل, 

لزوجيف عمى سموؾ الطفؿ, ويتجمى ذلؾ فكثيرًا ما تنعكس المشاكؿ األسرية التي تحدث بيف ا
 . بوضوح في سموؾ الطفؿ المنحرؼ متأثرًا بما يسود جو أسرتو مف مشكبلت وتصدعات

فالنزاع بيف الزوجيف وتفتت العبلقة الزوجية يساىـ بشدة في ظيور مشاكؿ سموكية خطيرة لدى 
ضطراب , كما يؤدي إلى ا(Jesse & Manglesdrof, 2012, pp. 616-627) األطفاؿ

و الجو المضطرب الذي  القمؽ لدى األطفاؿ متأثريف بما يعيشونو مف خبلفات وتوتر بيف والدييما
 .(Priest & Denton, 2012,pp557-575) يعيشوف فيو

وأف يناقشا الخبلفات بينيما  بينيما, االحتراـفبل بد مف وعي الوالديف ألىمية أف يسود الحب و 
في سعادتيما وسعادة طفميما , ونموه نموًا سميمًا في ظؿ أسرة  بعيدًا عف الطفؿ, وىذا ما يسيـ

سعيدة متحابة, وعمى العكس مف ذلؾ فإف النزاعات والخبلفات المستمرة بيف الوالديف ىي أكثر ما 
يزعج الطفؿ, وخاصة إذا حاوؿ أحد الوالديف استمالة الطفؿ إلى طرفو, فيذا مف شأنو أف ييز 

 مى توافقو النفسي واالجتماعي فيما بعد.شخصية الطفؿ ويؤثر سمبًا ع
 العالقة بيف الكالديف ك الطفؿ: - ب

إف الوالديف ىما المسؤوالف بشكؿ أساسي عف صناعة الفرد, وتقع عمييما المسؤولية الكبرى في 
يكبر ويصبح فردًا فعااًل في المجتمع , فيما المسؤوالف عف و العناية بالطفؿ منذ والدتو حتى يشب 

ورعايتو وتعميمو, وال سيما في السنوات األولى مف عمره حيث يكوف ضعيفًا غير قادر تغذيتو 
وخاصة األـ, فالعبلقة بيف األـ وطفميا ىي واحدة مف  عمى فعؿ شيء, فيتولى الوالداف العناية بو,
 ,(Poi & Shinohara, 2012, pp. 266-276)أكثر العبلقات الحميمية في حياة اإلنساف 

الثبلث األولى يكوف الدور األساسي في رعاية الطفؿ لؤلـ , أما األب فيكوف أقؿ ففي السنوات 
 ,Wells & Sarkadi)مشاركة ودوره أقؿ بالنسبة لمطفؿ ولكنو دور ىاـ ببل شؾ بالنسبة لمطفؿ 

2012, pp. 25-31) أما في مرحمة رياض األطفاؿ يكوف الطفؿ واعيًا لوالديو ومتعمقًا بيما ,
لمثؿ األعمى في حياتو, ولذا فإف العبلقة بيف الطفؿ ووالديو مف أىـ العوامؿ المؤثرة فيما القدوة وا

في شخصيتو وسموكو, بمعنى أف االتجاىات الوالدية تؤثر في تشكيؿ الشخصية المستقبمية 
(, فالمناخ األسري القائـ عمى  الثقة واالحتراـ والحب بيف 13, ص2005لمطفؿ)الرشداف, 
يساعد الطفؿ عمى النمو السوي والتوافؽ الشخصي واالجتماعي في حياتو الوالديف والطفؿ, 
 . (Derham & al, 1991, p. 248) الحالية والمستقبمية
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الدراسات إلى أف األسرة القائمة عمى الثقة واالحتراـ المتبادؿ بيف الوالديف العديد مف  وقد أشارت
لقائمة عمى الغضب والخصاـ والشجار تخرج وأطفاليما تخرج أطفااًل سعداء ناجحيف, أما األسرة ا

فالحاجة إلى المحبة تظير لدى  ,(20, ص 2010)الشيخ حمود, أطفااًل منحرفيف غير أسوياء 
الطفؿ منذ اليوـ األوؿ مف والدتو, فالطفؿ ينشأ باحثًا عف المحبة مف والديو, فكمما تحصؿ الطفؿ 

كانت حياتو أكثر استقرارًا, ونموه النفسي  عمى ىذه الحاجة وبشكؿ إيجابي دائـ مف قبؿ والديو,
لذا يجب أف تقوـ العبلقات بيف الوالديف والطفؿ عمى الحب واالحتراـ,  أقرب إلى الصحة والثبات,

, (184, ص2002, وآخروف )أبو مغمي وىذا يساعد الطفؿ عمى حب اآلخريف وتقبميـ والثقة بيـ
االستجابة الودية لمطفؿ ومبادلتو الحب أمر  ,كما يساعد عمى نمو الطفؿ النفسي نموًا صحيحاً 

, فحب الوالديف لمطفؿ ىو (125,ص2008)الزليتني, ضروري لتنشئة الطفؿ ونموه النفسي خاصة
العامؿ القوي في النمو النفسي السميـ لمطفؿ, وفي النضج االجتماعي الضروري لو في الحياة, 

 تو ووجوده .فيجد في والديو مبلذًا وأمنًا, وبذلؾ  يشعر  بأىمي
" لكي ينمو الطفؿ نموًا نفسيًا متوازنًا فإنو يحتاج إلى أب وأـ يحيطانو بحبيما ورعايتيما 
وتوجيياتيما يرشدانو إلى أخطائو, ويمتدحاف تصرفاتو الطيبة التي ترضييما, وبذلؾ ينمو ليصبح 

باألماف والطمأنينة (, فالطفؿ الذي يحظى 21, ص2002شابًا كامبًل واثقًا مف نفسو ") يونس, 
لى التسامح واالستعداد ألساليب جديدة  في سنوات عمره األولى, يكوف أميؿ إلى معرفة أخطائو, وا 

 (13, ص 2002)عبد المقصود,تساعده عمى تحمؿ المسؤولية, فالحب واألمف أساسياف لكؿ نمو
كاف مف أىـ نتائجيا أف المساندة  Holhan&Moos 1986  وفي دراسة قاـ بيا ىوليف وموس

األسرية لمطفؿ المتمثمة في شعوره بأنو محبوب ومقبوؿ ومرغوب فيو ضمف أسرتو, تقوي صحتو 
النفسية وتقيو مف االضطرابات النفسية, كما تقوي خصائصو اإليجابية كالصبلبة والثقة بالنفس 

 أقؿ طموحًا, وتقؿ ثقتو بنفسووالطموح, كما أف اضطراب عبلقتو بوالديو تجعمو أقؿ صبلبة, و 
 (.281, ص 1996)مخيمر, 

 , الدراسي وتحصيمو العقمي نموه عمى إيجاباً  تؤثر الطيبة بيف الوالديف والطفؿ السميمة فالعبلقات 
 العاـ المستوى في أساسي بشكؿ نفسيا عف تكشؼ الودودة الطيبة بالعبلقات الغنية البيئة

 جيدة الوالديف عبلقة كانت إذا و(,22 ص ,2003 أحمد,) ألفرادىا والتحصيمية العقمية لموظائؼ
 ,Wnetzel & Asher, 1995) صحيح,  والعكس مرتفعاً  الدراسي التحصيؿ كاف أبنائيـ  مع

p.p. 754-763). 
بؿ مف الضروري عندما  ولكف حب الوالديف لمطفؿ ال يعني التغاضي عف أخطائو وعدـ محاسبتو,

بطريقة غير مرغوب فييا ال بد مف محاسبتو وأف يظير الوالديف  يخطئ الطفؿ أويتصرؼ
  (146,ص 2002)جمعة,انزعاجيما مف التصرؼ فحسب, ويوضحاف لمطفؿ أنيما ال يكرىانو أبداً 
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وبالمقابؿ فإف العائبلت التي تسيء معاممة أطفاليا فغالبًا ما ينمو لدى األطفاؿ الشعور بالخوؼ 
فينظر الطفؿ إلى الحياة نظرة عدائية ( 87, ص2004)عبد الباقي,  والقمؽ, وعدـ الثقة باآلخريف

لى العالـ الخارجي عمى أنو مصدر حرماف و    )القريطي,ويديد وعقاب بالنسبة لتوا 
, فالعبلقة السمبية بيف الوالديف والطفؿ الفاقدة لمثقة واالحتراـ  تنبىء مستقببًل (457,ص1998

 تو الحاضرة والمستقبميةفي حيا والعناد عدواف والعنؼكال لدى الطفؿ  بمشاكؿ سموكية خطيرة
(Reidler & Swenson, 2012, pp. 1151-1167)  حتى مرحمة  آثارىا تستمر,فغالبًا ما

 ..(Brown et al, 2012, pp. 418-427)المراىقة والشباب 
يشعر الطفؿ ففي األسرة التي تسود فييا عبلقات الحب واالحتراـ المتبادؿ بيف الوالديف والطفؿ, 

وضمف ىذه األسرة ينمو الطفؿ نموًا نفسيًا  بكيانو ووجوده وأىميتو, ويعتز بانتمائو إلى أسرتو,
فتقر لمحب , أما في األسرة التي تويتمتع بشخصية سوية متوازنة سميماً سويًا واجتماعيًا وعقميًا 

يشعر الطفؿ أنو غريب داخؿ أسرتو وغالبًا ما يتسـ سموكو بالعدوانية   ,واالحتراـ بيف أفرادىا
 بنفسو وباآلخريف مف حولو., وتقؿ ثقتو االنطواء والخجؿ والبعد عف اآلخريفأو 

 المستكل التعميمي كالثقافي لمكالديف: - ت
تكويف يؤثر المستوى التعميمي لموالديف في أسموب معاممتيما لمطفؿ, وبالتالي يؤثر في نموه وفي 

شخصيتو المستقبمية, فثقافة الوالديف تجعميما عمى معرفة واسعة بحاجات الطفؿ وخصائص نموه 
ىناؾ  وقد أثبتت الدراسات أف في كؿ مرحمة وكيفية التعامؿ مع الطفؿ في المواقؼ المختمفة,

 .(225, ص2002)الجيوشي والشماس,  عبلقة وثيقة بيف ثقافة الوالديف وتربية األطفاؿ

 وابراىيـ )ىرمز فالثقافة قد تكسب الوالديف الطريقة الصحيحة في تربية األطفاؿ
(, فالمستوى التعميمي لموالديف يعد عامبًل أساسيًا مؤثرًا في أسموب تعامميما مع 221,ص1988,

األطفاؿ, إذ كمما زادت ثقافة الوالديف زاد االىتماـ بعممية تربية األطفاؿ مف خبلؿ تأكيدىـ ألىمية 
إلشباع النفسي والسعادة واالنضباط الذاتي ألطفاليما, أما الوالداف األقؿ ثقافة ييتماف فقط ا

بالمسايرة االجتماعية أوالطاعة العمياء ألوامرىما مف قبؿ أطفاليما, أويميبلف الستخداـ القسوة 
 .(20, ص 2005)الزعبي, والضبط الزائد لسموكياتيـ 

تعامميما مع وقد أكدت العديد مف الدراسات عمى العبلقة بيف المستوى التعميمي لموالديف وأسموب 
التي توصمت إلى أف المستوى التعميمي المرتفع لموالديف يؤدي  1998ومنيا دراسة رضا ,الطفؿ

الوالديف إلى احتماالت أقؿ لعدـ االستقرار األسري وبالتالي يؤثر إيجابًا عمى األبناء نتيجة وعي 
)الجيني, بأىمية توفير الجو المبلئـ لنمو األبناء وتنشئتيـ بعيدًا عف الخبلفات والصراعات 

 .(11, ص2008
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تبيف أف الوالديف األقؿ تعميمًا كانا أكثر ميبًل  أجريت عمى مجموعة مف األسر أخرى وفي دراسة 
 .(Assadi, , 2011, pp.424-431)إلى اتباع األسموب التسمطي مع األطفاؿ 

إلى أف ارتفاع المستوى الثقافي لموالديف ينعكس عمى مستوى  2004دراسة المجيدؿ  توصمت قدو  
 . (14)ص الرعاية التي يتمقاىا أطفاليما

كمما ارتفع المستوى التعميمي لآلباء أصبحا ميبلف إلى البعد عف التشدد والعقاب البدني في ف
فاألسرة المتعممة غالبًا ما تعتمد عمى  .(197, ص 2003,أساليب التنشئة )العواممة ومزاىرة

الحوار مع الطفؿ في تعديؿ سموكو, إذ تناقش الطفؿ وتتعامؿ معو بيدوء وصبر وحكمة, فالوالداف 
اتباع األساليب العممية الحديثة كمما ارتفع مستواىما كذلؾ و  والحوار, يميبلف إلى استخداـ المناقشة

 .(116,ص2005)الرشداف, التعميمي

فالمستوى الثقافي والتعميمي لؤلسرة يؤثر عمى تحديد القواعد العامة ألساليب معاممة األبناء, 
 .(118ص,2008والتعامؿ مع المواقؼ والمشاكؿ التي تواجييـ)الزليتني,

كما يؤثر المستوى التعميمي لموالديف عمى متابعتيما ألطفاليما, فالوالداف المثقفاف يكوناف أكثر  
 .(57,ص2002تابعة أطفاليما والسؤاؿ عف أحواليـ الدراسية وتوجيييـ)شريؼ, اىتمامًا بم

وكما أف ثقافة الوالديف تنعكس إيجابًا عمى أسموب معاممتيما لمطفؿ , وبالمقابؿ فإف جيؿ الوالديف 
أحيانًا يدفعيما التباع أساليب خاطئة مع الطفؿ اإلىماؿ أوالنبذ أوالقسوة أوالحماية الزائدة ,"جيؿ 

ألميات واآلباء ال يظير في تدليؿ الطفؿ والتغاضي عف أخطائو فحسب, بؿ يظير أيضًا في ا
صور كثيرة أخرى كعدـ المعرفة بمتطمبات النمو السميـ في مراحمو المختمفة, أوسوء التصرؼ مع 

, 2007)شريؼ,  األطفاؿ الذي يبمغ حد اإلىماؿ أوالنبذ أوالقسوة الشديدة في بعض األحياف"
 .(91ص

"ويمكف التمييز بيف المستوى الثقافي لؤلسر مف لغة أطفاليـ وقاموسيـ المغوي وأسموبيـ وسموكيـ 
أجريت عمى مجموعة مف  , إذ توصمت دراسة(72, ص 1999)الطبيب,  ومعارفيـ العامة"

 ونمو الطفؿ نموًا سميماً  المستوى الثقافي لموالديفإلى أف ىناؾ ترابطًا إيجابيًا بيف   األسر
(Sherry & Shannon, 2003, p. 1).  

فاألسرة المتعممة المثقفة غالبًا ما تكوف واعية لحاجات ومتطمبات نمو الطفؿ وتعمؿ عمى تأميف 
الحب واالحتراـ المتبادؿ بيف كؿ أفراد األسرة, كما تعتمد عمى عمى  قائـمبلئـ  أسريجو 

ىماؿ الطفؿ ونبذه, في حيف المناقشة والحوار بيف أفرادىا وتبتعد عف أسموب العقاب البدن ي, أوا 
القسوة الزائدة, إذ و أف األسرة األقؿ تعميمًا قد تمجأ في تربيتيا لمطفؿ إلى أساليب خاطئة كاإلىماؿ 

 أف ىذه األساليب مف وجية نظرىا قد تكوف ناجحة في تكويف شخصية قوية فاعمة لطفميا.
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 الجتماعي لؤلسرة: -المستكل القتصادم - ث

مف العوامؿ المؤثرة  –برأي العديد مف الباحثيف  –االجتماعي لؤلسرة –االقتصادي يعد المستوى 
عمى نوعية األساليب الوالدية المتبعة في تربية األطفاؿ, فالحالة االقتصادية التي تعيشيا األسرة 
تؤثر بشكؿ مباشر عمى نفسية الوالديف وبالتالي عمى نمط تعامميما مع الطفؿ, أي أف الحالة 

تجاىؿ أثر  بأي حاؿ مف األحواؿ بل يمكفف صادية لؤلسرة تؤثر عمى نمو الطفؿ وشخصيتو,االقت
المستوى االجتماعي االقتصادي لؤلسرة مف حيث تأثيره عمى نمط شخصية الطفؿ وقدراتو 

 .(78,ص2004)السيد,  وأنماطو السموكية

التعامؿ سرة عمى أسموب وقد تناولت العديد مف الدراسات أثر المستوى االقتصادي االجتماعي لؤل
التي بينت أف أميات الطبقة الفقيرة أكثر ميبًل  1965المتبعة مع الطفؿ, ومنيا دراسة رحمة 

الستخداـ العقاب البدني مقارنة مع أميات الطبقة المتوسطة والمرتفعة, ودراسة عبد المجيد 
الضرب والتيديد كعقاب  بينت أف أساليب اآلباء التربوية في الطبقة الفقيرة تتراوح بيف 1985

جسدي والتيديد والتخويؼ, ويغمب عمييا في الوسط االقتصادي المتوسط والمرتفع المناقشة 
حيث توصمت إلى أف األميات  1998يدراسة الكتان (,87, ص 2000)الكتاني, والنصح 

واآلباء مف المستوى االقتصادي االجتماعي المنخفض كانوا أكثر إىمااًل وقسوة وتسمطًا وتذبذبًا 
في معاممتيـ لمطفؿ مقارنًة بأميات وآباء األطفاؿ مف المستوييف األوسط والمرتفع)الزعبي, 

ف الطبقة المتوسطة إلى أف اآلباء مHong 2000(,,كما توصمت دراسة ىونغ 17, ص2005
ينشؤوف أبناءىـ عمى االستقبللية, أما اآلباء مف الطبقة الدنيا لدييـ اتجاىات نحو وجوب امتثاؿ 

توصبل  2003أما الشربيني وصادؽ (, 158,ص2006)القضاة,األبناء لقرارات وأوامر اآلباء 
حب االستطبلع إلى أف آباء الطبقة الوسطى يشجعوف أبناءىـ أكثر مف الطبقات األخرى عمى 

 .(98)صوالتحكـ والسيطرة عمى النفس 

  Wolfe & Mclsaac 2011وبالمقابؿ فإف ىناؾ فريؽ آخر مف الباحثيف ومنيـ ولؼ وميكمسؾ
أف المستوى االقتصادي االجتماعي لؤلسرة ليس عامبًل ىامًا في تربية األطفاؿ, بؿ  اأكدحيث 

إذ البد مف التمييز بيف المستوى االقتصادي  ,الميـ ىو وعي الوالديف والعبلقات داخؿ األسرة
ساءة معاممة األطفاؿ العاطفية  ,  (Wolfe & Mclsaac, 2011, pp. 802-813)المتدني وا 

فإذا وفر الوالداف جو مف الحب والدؼء داخؿ األسرة, مف شأنو أف يوفر جوًا مبلئمًا لنمو الطفؿ 
اعي لؤلسرة , أما في حاؿ افتقار األسرة لمحب االجتم -نموًا سميمًا ميما كاف المستوى االقتصادي

والحناف واالحتراـ بيف أفرادىا, فإف ىذا يؤثر سمبًا عمى صحة األطفاؿ النفسية سواء كاف مستوى 
األسرة االقتصادي منخفضًا أومرتفعًا, فالحالة االقتصادية واالجتماعية لؤلسرة ليس ميمًا إذا توافر 

التربوي السميـ مع األبناء, أما تدني وضع األسرة لحد الفقر مع  الدعـ األبوي الدافئ ذا التواصؿ
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عدـ مسؤولية الوالديف وخمؿ نمط عبلقتيما, ىو الذي يساىـ في انحراؼ سموؾ األطفاؿ ودفعيـ 
, ص 2007)حمدي,  الرتكاب االنتياكات الخارجة عف نظاـ البيئة االجتماعية المنتميف إلييا

38).  
 بيف إخكتو:ترتيب الطفؿ الميالدم   - خ

خوتو في   تؤثر العبلقات بيف اإلخوة في نمو شخصية الطفؿ, فالتفاعؿ المتبادؿ بيف الطفؿ وا 
األسرة يشعره بالطمأنينة والحب والعطؼ, ويكسبو العناصر المكونة لشخصيتو, فيو يتعمـ منيـ 

يتعمـ السموكيات الصحيحة وما ىو مقبوؿ وما ىو ممنوع, وما ىو خطأ وما ىو صواب, كما 
(, فالعبلقات المنسجمة بيف اإلخوة 23, ص2003كيؼ يتعاوف ويتنافس مع اآلخريف)محرز,

لخالية مف التنافس تؤدي لمنمو النفسي السميـ لمطفؿ, بينما االخالية مف تفضيؿ طفؿ عمى طفؿ, و 
يؤدي تفضيؿ طفؿ عمى آخر ألنو األكبر أواألصغر إلى المنافسة بيف اإلخوة والكراىية 

(, فإذا الحظ الطفؿ أوشعر أنو منبوذ بينما إخوتو ينعموف 114, ص2005)الرشداف, والغيرة
 .(130, ص 2004)دندش,  بالحب والعطؼ , غالبًا ما تتشكؿ ىنا الشخصية المنحرفة الحاقدة

ال شؾ أف حياة الطفؿ في األسرة مع إخوتو فيتفاعؿ معيـ, يمعبوف معًا ويمرحوف ويقضوف معظـ 
,ىذا يعود الطفؿ عمى التعاوف والتواصؿ اإليجابي مع اآلخريف, أما  عندما  أوقاتيـ مع بعضيـ

يفضؿ الوالداف طفؿ عمى آخر قد يسبب شرخ في العبلقة بيف اإلخوة فيؤدي إلى الغيرة والكراىية 
 والحقد فيما بينيـ.

وف في بيئة يعتقد كثير مف الناس أف األبناء في األسرة الواحدة يتربوف بطريقة واحدة, كونيـ يعيش
واحدة ويمتمكوف نفس الوالديف, ولكف الصحيح أنو ليس مف الضرورة أف يكوف تعامؿ الوالديف مع 
جميع أبناءىـ بنفس الطريقة, فقد يختمؼ تعامؿ الوالديف مع االبف األكبر عف األوسط أوالصغير 

حسب ترتيبو أي أف تعامؿ الوالديف مع  أبناءىـ قد يختمؼ مف ابف آلخر في األسرة الواحدة 
وىنا سنتناوؿ ذلؾ  ىذا الموضوع بالدراسة والتحميؿ, وامف الباحثيف تناول ىناؾ العديدو  الميبلدي,

 بشيء مف التفصيؿ:
 :البف البكر-

 وعناية كبير باىتماـ ويعامبلنو, تعالى و سبحانو اهلل مف ىبة يعدانو, لموالديف فرحة أوؿ فيو
 المسؤولية عميو وتمقى إخوتو مف أكثر االمتيازات مف لديو البكر االبف يكوف ما وعادة, فائقة

 حياتو. مسار في عميو تؤثر قد نفسية وضغوط أعباء تحممو صغره منذ الكبرى
فاالبف البكر يأتي وليس في األسرة سوى والديو, وىما عادًة يجيباف كؿ مطالبو ويوجياف إليو كؿ 
حبيما واىتماميما وقمقيما, وبيذا ينشأ كما لو كانت لديو فكرة بأنو في ىذا العالـ يأخذ وال 

, كما أنو يأخذ دور المعمـ والضابط إلخوتو, مما يثري خبرتو (84,ص1998يعطي)رشواف, 
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)الشربيني  عموماتو وممارساتو ومف ثـ قدراتو اإلبداعية وبالتالي يكوف تطورىا بشكؿ أسرع"وم
وقد لوحظ أف االبف البكر مقارنة بإخوتو يكوف أكثرىـ , (156-157, ص ص2002وصادؽ, 

قدرة عمى التعبير بالنظر إلى حصيمتو المغوية األغنى, نتيجة ما نالو مف تربية مباشرة مف والديو 
, فقد أثبتت بعض الدراسات أف الطفؿ األوؿ )األكبر( أكثر ترددًا (336, ص1997ني, )الحف

عمى العيادات النفسية, ذلؾ أنو نشأ ووالديو لـ يكتسبا بعد الخبرة البلزمة لتربية األطفاؿ, ولـ يتـ 
د منافس بينيما التوافؽ الذي يساعدىما عمى تربية طفميما, فينشأ الطفؿ غيورًا وعدوانيًا إذا ما ول

ففي حالة الطفؿ األكبر ينشأ وعميو ضغوطًا كبيرة مف الوالديف  (,114,ص 2005لو )الرشداف,
فيما  قد يحمبل الطفؿ أكثر مما يستطيع ويطمحاف أف يصؿ إلى درجة الكماؿ وأف يحقؽ ما لـ 
تو يستطع والديو إنجازه , وأف يكوف قدوة إلخوتو في سموكو و دراستو , وىذا ما يؤثر عمى صح

 النفسية وشخصيتو.
ولكف ىذه العناية واالىتماـ الكبيريف مف والديو باالبف البكر يجعمو في مستقبؿ حياتو يتصؼ 

مصمـ,  بالعديد مف الصفات اإليجابية, فقد بينت كروف أف االبف البكر يتصؼ بأنو إنساف فعاؿ,
ظاـ والقواعد والقوانيف, منجز, مرضي لوالديو, لديو روح القيادة, يتحمؿ المسؤولية, يحتـر الن

, وىذا يتبلقى مع ما توصؿ إليو حوامدة (Krohn, 2000, p. 8) يسعى دائمًا نحو األفضؿ
وصوالحة بأف االبف البكر يساير معايير الجماعة أكثر مف بقية إخوتو, كما أنو أكثر قدرة عمى 

محيط األسرة وفي حؿ المشكبلت في المواقؼ االجتماعية, و يميؿ إلى القيادة والسيطرة في 
( , أي أف االبف األوؿ في األسرة ىو أكثر 69, ص1994جماعة العمؿ)حوامدة و صوالحة, 

تمسكًا بالقوانيف والقيـ, وأكثر اعتمادًا عمى نفسو, وقدرة عمى تدبير شؤونو مف بقية إخوتو, لديو 
 األبناء البكر : , وقد بيف ليماف وجود نموذجيف مفتحمؿ المسؤوليةيروح المبادرة والقيادة, و 

المساير: ىو الذي يريد إرضاء اآلخريف, ويريد كسب كؿ شيء, ويتمتع بصفات   - 
 اإلنساف الجيد.

الجبار: ىو الذي يتعمـ بأف كونو االبف البكر لؤلسرة فيذا يعطيو قدرًا عظيمًا مف  -
 .(101, ص 1999)ليماف,  السمطة بالمقارنة مع إخوتو البلحقيف

 البف األكسط:-
فيو ليس في مركز مرموؽ ومحط أنظار  عادة ما يكوف االبف األوسط في مركز ال يحسد عميو,

وال يتمتع  الجميع مثؿ االبف البكر أواألصغر, فبل يتمتع بالعناية الفائقة التي يتمقاىا االبف البكر,
المولوديف بالدالؿ الذي يمقاه االبف األصغر, ويبلحظ عادة أف اىتماـ الوالديف يقؿ مع األبناء 

 لبلبف البكر ثـ يقؿ تدريجيًا مع بقية األبناء.األكبر االىتماـ فيكوف الحقًا بعد االبف البكر, 
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فخبرة الوالديف باألطفاؿ قد اتسعت مع االبف الثاني, فمف يصيبيما قمؽ شديد إذا ما أصابو برد 
ذا جرحت ركبتو, كما أنو يعتاد عمى أف يعالج مشكبلتو بنفسو دوف اتكا لية تامة عمى والديو, أوا 

وىكذا يصبح االبف الثاني حسف الطباع معتمدًا عمى نفسو, ومف ناحية السموؾ ىو أصمب عودًا 
وأقوى بأسًا مف االبف األوؿ, ويميؿ عادة االبف األوسط إلى أف يكوف عبقريًا في جيوده, 

اطؼ باقي أفراد األسرة, ومفاوضًا ماىرًا, وغالبًا ما يكوف مزاجيًا, ويعمؿ جاىدًا عمى استدرار عو 
(Aspinwall, 2006, p. 62),   ,(, 84, ص1998كما أنو كثيرًا ما يقمد أخاه األكبر) رشواف

فاالبف األوسط غالبًا ما يسعى نحو الكماؿ, والتفرد في حياتو, حيث يرجح أف ينتقؿ االبف 
 ,Isaacson & Schneider) األصغر( -األوسط بعيدًا عف أسرتو أكثر مف بقية األبناء)البكر

2004, p. 70). 
فاالبف األوسط عادة ما "يحاوؿ التنافس مع شقيقو األكبر, ولكنو عادة ما يفشؿ في التفوؽ عميو, 

 .(72, ص2008فيرجع ويحاوؿ فرض تفوقو عمى األصغر منو")بحري وقطيشات, 
وقعات مما أما االبف األوسط  يتربى في األحواؿ الطبيعية العادية ضمف حدود مقبولة مف الت

  .(205, ص 2000)حجازي,  يجعؿ التفاعؿ معيـ أكثر يسرًا والعبلقة معيـ أكثر واقعية
 البف األصغر :-

ىو موضع العناية واالىتماـ والتدليؿ مف الجميع, الوالديف واإلخوة, يستفيد مف تجارب وخبرات 
ـ وضعو في األسرة "ينظر إخوتو, وىذا غالبًا ما يجعمو أكثر ميارة في الحياة العممية, فيو بحك

إلخوتو, إضافة لوالديو, كنماذج يقمدىا, وتتصؼ معاممة والديو لو بالتساىؿ 
إخوتو وأخواتو, ويكوف نموه حسنًا نتيجة عمى فوؽ ت(, وقد ي59,ص2000والحماية)الكتاني,

الستفادتو مف كؿ خبراتيـ, ويكوف والداه قد أصبحا عمى مستوى مف الخبرة في تربيتو )حوامدة 
 .(71,ص1994وصوالحة, 

كما أنو يحظى بأكبر قدر مف التساىؿ التي تجعمو يعيش طفولتو في كامؿ مداىا, حتى أنو 
ة ة المعفاة مف المتطمبات والمسؤوليات في أحياف كثير يتشجع عمى االستمرار في ىذه الطفمي

( , وقد دلت بعض الدراسات أف الطفؿ األصغر يشكؿ ثاني نسبة 104ص ,2000, )حجازي
مف بيف األطفاؿ ذوي المشاكؿ بعد الطفؿ األوؿ, ويعود السبب في ذلؾ إلى كثرة الدالؿ والتساىؿ 

يرغب في التفوؽ في كؿ شيء, وال يسمح ألي  معو لدرجة ال يستطيع أف يستقؿ بحياتو, وأحياناً 
شيء أف يحده, وىذا ما يوضح حجـ المعاناة التي يمكف أف يشعر بيا ىذا الطفؿ, ومشاعر 

 (,101,ص1999النقص التي تعذبو, فإف كؿ مف حولو أكبر منو سنًا, وأكثر قوة وخبرة )كفافي,
آثارًا سمبية, فقد يعممو االتكالية واالعتماد والدالؿ والتسامح الذي يتمقاه االبف األصغر قد يكوف لو 

 عمى اآلخريف, وىو مدلؿ ال يخاؼ مف العقاب إذا ارتكب خطأ.
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 : البف الكحيد-
عادة ما يمقى الدالؿ الزائد والرعاية المركزة, فيكوف موضع اىتماـ الوالديف , محاطًا بالكبار 

ف كثيرًا, مما قد يسبب مشكبلت نفسية الذيف يغدقوف عميو بالحب والعاطفة, ويخاؼ عميو الوالدا
تظير عميو أعراض األنانية وحب الذات والميوؿ النرجسية في مرحمة مبكرة  فقد وسموكية لديو,

مف العمر, كذلؾ فيو غالبًا ما يكوف غير قادر عمى التكيؼ مع العبلقات االجتماعية إال 
سيطر عمى شخصيتو نزعة حب يريد أف يأخذ أكثر مف قدرتو عمى العطاء, وت بصعوبة شديدة,
, فيو ينشأ مدلبًل يرى كؿ مطالبو مستجابة,  (285, ص2000)الرواجبة,  السيطرة والتممؾ

وليذا فوجود اإلخوة يقمؿ مف ىذا اإلفراط في  يعوؽ اندماجو في المجتمع فيما بعد, قد وىذا
فالطفؿ  , (112, ص 2003)الشربيني ومنصور,  التدليؿ ويسيؿ عميو االندماج في المجتمع

الوحيد غالبًا ما يكوف أقؿ تقببًل لآلخريف, وأقؿ في درجات التوافؽ الشخصي واالجتماعي مف 
 .(308, ص1990)زىراف,  األطفاؿ غير الوحيديف في األسرة

إلى أف األطفاؿ الوحيديف ىـ أقؿ مف األطفاؿ اآلخريف  Buhann  كما توصمت دراسة بوىانف 
عانوف الكثير مف األمراض النفسية, وقد كاف معظميـ أنانييف مف حيث الحيوية, كما أنيـ ي

 .(45-46,ص.ص2001وغير مياليف إلى االختبلط أوالعمؿ مع الجماعة)مختار, 
)العواممة و إخوتو" "ليذا يفضؿ أف يكوف الطفؿ الوحيد العديد مف الصداقات تعويضًا عف  

مف االكتفاء بالطفؿ الوحيد في األسرة أف ىذا  (, كما  يحذر مكارينكو196,ص2003مزاىرة,
الطفؿ يصبح بؤرة االىتماـ الوحيدة, فيؤدي إلى خمؿ في تربيتو, وبالتالي إف تعدد األطفاؿ في 
األسرة يؤدي بالطفؿ إلى تنوع تجاربو وخبراتو واكتسابو قيـ الحب والصداقة وكيفية تكويف 

 .(117-118ص .,ص1993)غزاوي,  العبلقات مع اآلخريف
ففي حالة الطفؿ الوحيد يجب االنتباه الشديد مف قبؿ الوالديف في تربيتو بأال يظيرا االىتماـ 
الزائد بو,  والتدقيؽ بكؿ شؤونو, والخوؼ الشديد عميو, ألف ىذا سيسبب الكثير مف المشكبلت 

ويتعمـ النفسية لديو, بؿ يجب أف يحيطا الطفؿ بالعديد مف األصدقاء في مثؿ سنو, يمعب معيـ 
 منيـ التعاوف والمنافسة وكيفية إقامة العبلقات السميمة مع اآلخريف. 

عمى تعامؿ الوالديف  مف أىـ العوامؿ المؤثرة الطفؿ الميبلدي في أسرتو ومف ىنا يعد ترتيب
 معو, وىذا يترتب عميو نتائج واضحة في شخصيتو وسموكو.

 حجـ األسرة: - ف
تؤثر تأثيرًا كبيرًا في أسموب معاممة الوالديف ألطفاليما, يعد حجـ األسرة مف العوامؿ التي   

فالرعاية المبذولة لمطفؿ داخؿ األسرة صغيرة الحجـ تكوف أكثر فاعمية)الزليتني, 
 .(113,ص2008
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فالوالداف في األسرة الصغيرة غالبًا ما يممكاف الوقت الكافي لمتابعة أمور كؿ طفؿ ومشاكمو   
األسرة صغيرًا فإف ذلؾ يصب في مصمحة الطفؿ, ويوفر لو الفرص ومناقشتيا, وكمما كاف حجـ 

الكثيرة لمتفاعؿ مع والديو, والحصوؿ عمى الرعاية واالىتماـ الكافييف فينعكس ذلؾ إيجابًا عمى 
شخصيتو وسموكو, أما في األسرة الكبيرة الحجـ فبل يستطيع الوالداف متابعة شؤوف كؿ طفؿ 

  ,تزايد األعباء والضغوط المفروضة عمى الوالديف في األسرة الكبيرة ورعايتو الرعاية الكافية بسبب
تتسـ اتجاىات الوالديف في األسر صغيرة الحجـ بالتعاوف المتبادؿ بيف اآلباء وأطفاليـ, وبتقديـ  

المساندة االنفعالية, والحب وخاصة مف قبؿ األـ, واالىتماـ بكؿ أمور األطفاؿ وخاصة مف حيث 
ح الدراسي, وتتسـ بالديمقراطية حيث يسود أسموب الضبط المعتدؿ والنظاـ التحصيؿ والنجا

 .(120, ص2005)الرشداف,  المعقوؿ
فكمما قؿ عدد األفراد في األسرة, زادت الرعاية المبذولة لمطفؿ, وزيادة رعاية الطفؿ تؤثر في  

العوامؿ التي تؤثر فقد كشفت الدراسات المختمفة عف أنو عندما تتساوى أسرتاف في جميع  ,ذكاءه
في تحديد مستوى الذكاء, فإف درجة ذكاء األطفاؿ في األسرة األقؿ حجمًا تكوف أعمى مف درجة 
ذكاء أطفاؿ األسرة األكبر حجمًا, وذلؾ لتوافر فرصة أكبر أماـ الوالديف في األسرة الصغيرة 

وتنمية ذكائيـ إلى أسئمتيـ وتوجيييـ مما يساعد عمى شحذ  عف جابةاإللمتفاعؿ مع أطفاليما و 
 .(51-52, ص ص1993)المقاني,  أقصى حد تؤىميـ لو قدراتيـ العقمية

أف ىناؾ عبلقة طردية بيف حجـ األسرة وسوء المعاممة وربما  2004كما كشفت دراسة أسيري   
يرجع إلى ازدياد الضغوط العصبية  والمالية والنفسية التي يتعرض ليا الوالداف في العائبلت 

 .(25ص) الكبيرة
  أف عبلقة الطفؿ المبكرة باألـ تتأثر إلى حد كبير بحجـ األسرة وعدد   Bullocكما وجد بولؾ    

 األطفاؿ لدى األـ, حيث تبيف أنو كمما زاد عدد األبناء في األسرة كثرت مسؤولية األـ وقؿ 
 .(18,ص2005اىتماميا بأطفاليا)الزعبي, 

    ومف عيوب صغر حجـ األسرة ىو التركز والتعمؽ في العبلقات العاطفية بيف أفراد األسرة    
 الواحدة مما يترتب عمى ذلؾ الحماية الزائدة باإلضافة إلى ضيؽ مجاؿ تحرؾ الطفؿ وتعاممو 

  ,ولكف تأثير العدد الكبير لؤلطفاؿ ليس دائمًا سمبيًا, فقد (168, ص2001)سعفاف,  وخبرتو
  سببًا في أف ينشأ األطفاؿ أكثر اعتمادًا عمى أنفسيـ, وكما يتعمـ الطفؿ أساليب التعامؿ  يكوف

)الناشؼ, مع األقراف أوالقريبيف منو في العمر مما يفيده في حياتو المدرسية والمينية فيما بعد
 .(81,ص  2007

 جنس الطفؿ: - ز
حسب جنس الطفؿ, فنمط معاممة يختمؼ أسموب معاممة الوالديف لؤلطفاؿ في مجتمعاتنا العربية 

الوالديف لمذكر تختمؼ عف نمط معاممتيما لؤلنثى, وما ىو مطموب مف الذكر يختمؼ عف ما ىو 
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مطموب مف األنثى, ففي بعض المناطؽ العربية عادًة ما يخمؽ الوالداف معايير خاصة بالذكور 
ة إذا ما قامت بو األنثى, تختمؼ عف معايير اإلناث, فما يقوـ بو الذكر مف سموؾ, ترفضو األسر 

, (51, ص2005)قنديؿ وبدوي,  وىنا يمنح الذكور مف الحقوؽ واالمتيازات ما يحـر عمى األنثى
أنو منذ لحظة الميبلد نجد أف الوالديف يتفاعبلف مع الذكر بطريقة  2004وىذا ما أكده أبو الخير 

تختمؼ عف تفاعميما مع األنثى, والتوقعات لسموؾ األبناء مف الذكور تبقى مختمفة عما ىو 
, إذ يتوقع مف الذكر أف يكوف أكثر استقبللية وموضوعية وميارة (174)ص مطموب مف األنثى

عمى اتخاذ القرارات, في حيف يتوقع مف البنت الرقة واإلحساس و لديو استعداد لممغامرة وقادر 
, فيشجع الذكر عمى (372, ص1998)سيد منصور والشربيني, بمشاعر الغير واألناقة واليدوء 

االستقبللية والقيادية والقوة والشجاعة والحرية واإلبداع, أما األنثى تحاط بجو مف الحناف والتقييد 
 .مور العائميةوتشجع عمى االىتماـ باأل

وىنا ال بد مف التوضيح أف تفضىيؿ الذكر عمى األنثى يضر بالذكر أيضًا, ألنو سينشأ متكبرًا  
(, كما أف التفرقة في المعاممة بيف الذكر 85-86,ص.ص2001أنانيًا متسمطًا) الناشؼ, 

اإلناث واألنثى تؤثر في عبلقة كؿ منيما باآلخر, مما يؤدي إلى اشتعاؿ نار الغير في نفوس 
 (.51,ص2005نحو إخوانيف الذكور)قنديؿ و بدوي,

مع األطفاؿ الذكور مف اإلناث,  أف اآلباء أكثر ديمقراطية وتسامحاً العديد مف الباحثيف ويؤكد 
  .(95, ص 1994صوالحة ,ضبطًا لئلناث مف الذكور)حوامدة و األميات ىـ أكثر تسمطًا و و 

يف وجود تفضيبلت قوية إلنجاب الذكور في تب 2002وفي دراسة قاـ بيا كرادشة ومصاروة 
األردف, وبخاصة لدى األزواج, كما أظيرت الدراسة أف ىناؾ مجموعة مف المتغيرات )مثؿ مكاف 
اإلقامة, االنتماء الديني, حدوث وفيات األطفاؿ في األسرة, التفاىـ بيف الزوجيف حوؿ حجـ 

 ( ليا تأثيرات ىامة عمى ظاىرة تفضيؿ إنجاب األطفاؿ الذكور في األردف  الخصوبة المرغوبة
فالذكور ىـ مف يممكوف االمتيازات (, فالوالداف غالبًا ما يفضبلف الذكور, 796-815)ص.ص

ويمنحوف الحرية ويتحمموف المسؤولية منذ الصغر, أما األنثى فإنيا تتعود منذ صغرىا عمى 
 الخضوع والتبعية.

 السابقة لمكالديف: الخبرات-ح

إذ أف  ال شؾ أف أسموب تعامؿ الوالديف مع الطفؿ يتأثر بخبرات الوالديف في طفولتيما,
األساليب التي يقدميا الوالداف في معاممة أطفاليـ ما ىي إال انعكاس لمعاممة والدييـ ليـ في 

ؤثر عمى عبلقتيـ صغرىـ,  وقد أكد العديد مف الباحثيف أف عبلقة اآلباء بأبوييـ في الصغر ت
بأطفاليـ, فقد وجد موريز أف المواليد الذيف كانوا يتمتعوف باإلحساس باألماف مع أمياتيـ كانوا 
ألميات أحسوا باألماف في طفولتيـ, وعمى العكس فإف المواليد الذيف لـ يشعروا باألماف كانوا 
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ما , ك(63-64, ص ص1994)عويس,  ألميات حرمت مف ىذا اإلحساس في الطفولة
% مف اآلباء واألميات الذي يسيئوف إلى أبنائيـ 20بأف نسبة Davidأوضحت دراسة ديفيد 

عمى نحو متكرر, قد تعرضوا بدورىـ لئلساءة مف آبائيـ وأمياتيـ في فترة مف فترات حياتيـ, 
 (45, ص  2007)البشر والقشعاف, ومف ثـ يكرروف نمطًا مف اإلساءة سبؽ أف تعرضوا لو

وكوفماف  Green 1978, وجريف Glass 1977آخروف أمثاؿ جبلسوىناؾ باحثوف 
Kaufman 1979  يعتقدوف أف اآلباء الذيف يسيئوف معاممة األطفاؿ ال بد وأنيـ لـ يكونوا

محبوبيف في طفولتيـ وكانوا يشعروف باألذى والرفض, وليذا ال يستطيعوف منح الحب 
ف أبعاد الوالدية القاسية ستستمر مع (, إذ أ85, ص2004أوالرعاية أوالدؼء )عبد الباقي, 

األطفاؿ بمعنى أنو عندما يكوف والد الطفؿ قاسيًا متسمطًا فإف الطفؿ مستقببًل غالبًا ما يتقمص 
 (Hyde, 2012 ,pp946-953, و Waller ,Gardner)شخصية والده 

يعامؿ وىناؾ رأي آخر يرى أف الوالد إذا تعرض لمقسوة والعنؼ والشدة في صغره, فإنو 
 أطفالو عمى عكس ما عومؿ في صغره فقد يغدؽ عمييـ بالحب والحناف .

 عمؿ األـ : - ط
بعد تطور الحياة , وسعي المرأة لمحصوؿ عمى حقوقيا, دخمت المرأة إلى مجاالت العمؿ خارج 

خؿ المناسب ألسرتيا, أوقد دالمنزؿ ألسباب عديدة إما لرغبتيا فيو, أولتحقيؽ ذاتيا, أولتوفير ال
)بحري مضطرة لمعمؿ خارج المنزؿ لعدـ وجود مف ىو قادر عمى ذلؾ في األسرة غيرىا  تكوف

وقد اختمؼ الباحثوف حوؿ تأثير ذلؾ عمى دورىا في تربية  (88, ص 2008والقطيشات, 
أطفاليا, حيث رأى بعض الباحثيف أف خروج المرأة لمعمؿ لو أسوأ األثر في شخصية الطفؿ 

ف دخوؿ المرأة ميداف العمؿ فإف و (, 197,ص2003وسموكو االجتماعي) العواممة ومزاىرة,  ا 
الي عمى نمو الطفؿ والسيما في السنوات األولى ذلؾ يؤثر سمبًا عمى تعامميا مع أطفاليا وبالت

ذلؾ بأف األـ العاممة البعض ,وقد فسر (Claessens, 2012, pp. 365-375)مف عمره 
ال تممؾ الوقت الكافي لرعاية أطفاليا, وغالبًا ما يحوؿ اإلرىاؽ النفسي والجسمي الذي تعاني 

يتعمؽ بالرعاية النفسية, أواالجتماعية, منو, دوف تمكنيا مف أداء واجباتيا تجاه أطفاليا فيما 
 أوالتعميمية, أوالجسمية, أي أف عمؿ األـ ينعكس سمبًا عمى معاممتيا ورعايتيا ألطفاليا

  .(32, ص 1997)سباىي, 
في حيف رأى الفريؽ اآلخر مف الباحثيف أف عمؿ األـ ال يؤثر بشكؿ مباشر عمى تربية 

ع حاالتو تأثيرًا سمبيًا عمى التفاعؿ بينيا وبيف أطفاليا , فإف عمؿ األـ ال يؤثر في جمي
طفميا, حيث أف خروج األـ لمعمؿ والتقائيا بزمبلئيا وأصدقائيا يجعميا تناقش المشكبلت 
الناتجة عف سوء التفاعؿ بينيا وبيف طفميا مع صديقاتيا وزمبلئيا وتصحح ممارستيا وتستفيد 

ت مقارنة بيف األميات العامبلت (, كما أجري64, ص1994)عويس,  مف خبرات اآلخريف
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وغير العامبلت مف حيث التعامؿ مع الطفؿ فتبيف أف األميات العامبلت أكثر ميبًل إلى 
إعطاء أبنائيف فرص االستقبللية والتعبير عف الذات, باإلضافة إلى اإلقباؿ بميفة عمى 

شعر بالتعب والممؿ األبناء لتعويض الوقت الذي ابتعدت فيو عنيـ, بينما األـ غير العاممة ت
مف أبنائيا حيث تقضي معيـ ساعات طويمة مما يجعميا أقرب إلى استخداـ أسموب الزجر 

 .(214,ص2000والعنؼ معيـ)الشربيني وصادؽ, 
ىناؾ اختبلؼ بيف الباحثيف حوؿ عمؿ األـ وتأثيره عمى أطفاليا, ففي حاؿ استطاعت األـ 

ف يؤثر عمميا سمبًا عمى أطفاليا, أما في أف تعوض عف غيابيا وتعطييـ الحناف والحب فم
حاؿ تقاعست األـ عف تعويضيـ عف غيابيا وانشغاليا لساعات بعيدة عف المنزؿ فيذا ببل 
شؾ سيخمؽ شرخًا في العبلقة بيف األـ وأطفاليا وسيؤثر سمبًا عمى شخصية األطفاؿ 

  .ونفسياتيـ

 عمر الكالديف : -ف
ف افالوالد مف الطبيعي أف يختمؼ أسموب معاممة الوالديف لطفميما حسب عمر الوالديف,    

ف إلى أساليب قد تختمؼ مف حيث طبيعتيا عف تمؾ التي يستخدميا اف في السف ينزعاالمتقدم
,يرى بعض الباحثيف أف صغر عمر الوالديف يؤثر (444, ص1998)القريطي, صغار السف 

اليـ, فيـ ال يممكوف الخبرة والوعي الكافييف لتنشئة أطفاليما, فييممونيـ سمبًا عمى تربية أطف
تبيف أف ىناؾ أثر  1986نتيجة عدـ إلماميما الكافي بكيفية العناية بيـ, ففي دراسة القرشي 

داؿ إحصائيًا لمتغير عمر الوالديف في تنشئة األطفاؿ حيث تبيف أف اآلباء صغار السف يميموف 
اآلباء  كبار السف, أما كبار السف يميموف إلى الحماية الزائدة ألطفاليـ أكثر  لئلىماؿ أكثر مف
  .(91, ص 1994)حوامدة وصوالحة, مف صغار السف 

بينما يرى باحثوف آخروف أف صغر عمر الوالديف لو تأثير إيجابي عمى عبلقتيما بأطفاليما 
فاألـ عندما تكوف صغيرة في السف فيي تمتمؾ الفعالية والحيوية والنشاط الذي يؤىميا لرعاية 
ي طفميا جسميًا ونفسيًا وعقميًا واجتماعيًا, ومتابعة أموره ونموه بشكؿ أفضؿ مف األـ الكبيرة ف

السف ,  ففي دراسة العساؿ تبيف أنو كمما صغر عمر األـ كاف تأثيرىا أكثر إيجابية في معاممة 
)العساؿ, طفميا, حيث تقضي معو وقتًا أطوؿ في المعب بالمقارنة مع األميات األكبر سنًا 

  .(49, ص1991
إذًا اختمؼ الباحثوف حوؿ تأثير عمر الوالديف عمى أسموب تعامميما مع أطفاليما, ولكؿ منيـ 
حججو التي تدعـ رأيو, فالفريؽ األوؿ رأى أف الوالديف صغار السف ال يممكاف الخبرة الكافية 

يرى أف  لمعناية بأطفاليما وتنشئتيـ تنشئة سوية نتيجة لقمة تجربتيما في الحياة, أما الفريؽ اآلخر
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الوالديف صغار السف ىـ أقدر عمى تربية األطفاؿ تربية سميمة سوية ألنيما يممكاف الحيوية 
 والنشاط والفعالية وبالتالي القدرة عمى متابعة أمور أطفاليـ . 

 خصائص الطفؿ:-م 
, معو الوالدي التعامؿ أسموب تشكيؿ في نشيط مساىـ الطفؿ بأف الدراسات مف العديد تؤكد إذ

 أسموب في أىمية األكثر الثبلثة العوامؿ مف الطفؿ طبيعة أف عد الباحثيف بعض إف حتى
 األسرية والعبلقات, الوالديف وشخصية, الطفؿ طبيعة:  وىي الطفؿ مع الوالدي التعامؿ

(Russell,1997,p112.) 
 الضغط مشاعر زيادة مف معو الوالديف تعامؿ وأسموب, الطفؿ طبيعة بيف العبلقة فيـ ويمكننا

 إلى الوالد اندفع الشعور ىذا زاد فكمما, أوانخفاضيا لموالديف الطفؿ طبيعة تسببيا التي واالرتباؾ
 (.118ص, 2000, كازديف) سمبية بطريقة طفمو مع التصرؼ

 مع يتناسب بما معو وتتعامؿ, لطفميا الخاصة الطبيعة تدرؾ أف األسرة واجب مف كاف ىنا ومف
 السمبي النمط مف أكاف سواء الطفؿ مع التعامؿ كيفية عمى تتعرؼ أف األسرة فعمى, طبيعتو

 .(34ص,2007, مرتضى..)المنطوي أو أوالخجوؿ أواالجتماعي 
 مرحمة في والديو وخاصة, تربيتو عمى والقائميف الطفؿ بيف مستر تفاعؿ عممية ىي التربية  

 مع الوالديف تعامؿ أسموب عمى كبير بشكؿ تؤثر الطفؿ خصائص فإف لذا, األطفاؿ رياض
 الطفؿ مع تعامميما أسموب عف تختمؼ مثبلً  العنيد الطفؿ مع الوالديف تعامؿ فأسموب, الطفؿ

 القاعدة ىي الطفؿ بيا يتميز التي الخصائص فإف وبالتالي..,  الخجوؿ أوالطفؿ العدواني
 . الطفؿ مع تعامميما أسموب في الوالداف منيا ينطمؽ التي الرئيسية
 أساليب التعامؿ الكالدم مع الطفؿ :: خامسان 

تتعدد أساليب التعامؿ الوالدي مع الطفؿ مف أسرة ألخرى, وال شؾ أف كؿ أسموب لو نتائجو وآثاره 
ومف ىذه األساليب: األسموب المتذبذب  عمى الطفؿ التي قد تستمر معو لفترة طويمة مف حياتو,

اـ أساليب الثواب والعقاب مف قبؿ الذي يقـو عمى عدـ االستقرار والثبات مف حيث استخد
, 1991)قناوي,  الوالديف, أي أف سموكًا معينًا قد يثاب عميو الطفؿ مرًة ويعاقب عميو مرة أخرى

(, ىذا األمر قد يسبب الحيرة بالنسبة لمطفؿ فيو ال يستطيع التمييز بيف الخطأ والصواب 94ص
ب أيضًا األسموب المتساىؿ الذي يقـو عمى باإلضافة إلى التردد في اتخاذ القرارات, ومف األسالي

أساس التسامح البلمحدود لمطفؿ مف قبؿ الوالديف بسبب خشيتيما مف نفور الطفؿ وعدـ محبتيما 
في حاؿ معاممتو بقسوة, لذا يعمؿ الوالداف لتقديـ متطمبات الطفؿ كافًة ولو كانت غير معقولة, 

( , 77, ص1999ف األىؿ) وممماف, وما عمى الطفؿ سوى البكاء ليحصؿ عمى ما يريد م
الذي يقوـ عمى المبالغة في إظيار الحب والحناف لمطفؿ, فيعامؿ  أسموب الحماية الزائدةوىناؾ 
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الوالداف الطفؿ عمى أنو صغير غير قادر عمى فعؿ شيء , فبل ينظراف إلى التطور الذي أصاب 
صبح بحاجة إلى نوع مف الحرية الطفؿ بؿ يحاوالف إبقاءه في مرحمة عمرية ما مع تجاىؿ انو أ

(, وبالتالي ينشأ 138-137, ص.ص 2005التي يثبت فييا شخصيتو)جيدوري وآخروف, 
أسموب النبذ الذي يقـو عمى تجاىؿ و , الطفؿ اتكاليًا غير قادر عمى مواجية مصاعب الحياة 

الطفؿ بعدـ الرغبة الطفؿ وحاجاتو, فالوالداف ال يقدماف الحب لمطفؿ, وال ييتما بشؤونو, فيشعر 
ف البيت ليس مكانو الطبيعي, مما يضر بصحتو النفسية)مختار,   (.60, ص2001فيو, وا 

 أسموب ومف أساليب التعامؿ الوالدي مع الطفؿ أيضًا : األسموب الديمقراطي, األسموب التسمطي,
وب سنتحدث عف ىذه األساليب الثبلثة بشيء مف التفصيؿ مف حيث طبيعة كؿ أػسم اإلىماؿ,

كوف ىذه األساليب الثبلث تتفؽ مع االتجاىات وكيفية تعامؿ كؿ أسموب مع أسئمة األطفاؿ, 
 األساسية في التعامؿ مع أسئمة األطفاؿ:

 الديمقراطي.األسموب  تقديـ اإلجابات الصحيحة المناسبة لمطفؿ وتشجيعو عمى طرح األسئمة:

 التسمطي.األسموب معاقبة الطفؿ عمى أسئمتو: 

 ابة خاطئة عف أسئمة الطفؿ, واالستخفاؼ واالستيزاء بأسئمتو: أسموب اإلىماؿ.تقديـ إج
 األسمكب الديمقراطي:1-

  تعريؼ األسمكب الديمقراطي:-أ

باألسموب الديمقراطي اتباع أسموب الحوار والتشاور المستمر مع األبناء فيما يتعمؽ يقصد 
بأمورىـ الخاصة, وأيضًا مشاركتيـ فيما يتعمؽ بأمور األسرة, واحتراـ آراء األبناء وتقديرىا وعدـ 
الوقوؼ منيا موقؼ التسمط والرفض, بؿ اتباع أسموب اإلقناع واحتراـ الرأي والرأي اآلخر 

 .(25-26, ص ص2001دة, )عبا

يقوـ ىذا األسموب عمى أساس التعاوف بيف الوالديف واألبناء,  حيث يتعمـ األبناء التمييز بيف 
مكانية  المشاركة في اتخاذ بعض القرارات التي تخص األسرة  مكانياتيـ وا  حقوقيـ وواجباتيـ وا 

يـ وأفكارىـ وحاجاتيـ دوف وتخص حياتيـ ومستقبميـ, وبذلؾ يتمكف األطفاؿ مف التعبير عف أنفس
 (.140, ص2001تردد أو خوؼ)مختار, 

يعد ىذا األسموب مف أىـ األساليب المتبعة في تربية األطفاؿ تربية سميمة تؤىميـ لمنجاح والتفوؽ 
وتكسبيـ شخصيات متوافقة متزنة, إذ يتميز ىذا األسموب بوجود جو مف الحب واالحتراـ 

المناقشة بيف أفرادىا, كؿ منيـ يعرؼ حقوقو و عتماد أسموب الحوار المتبادؿ بيف أفراد  األسرة, وا
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وواجباتو تجاه نفسو وتجاه اآلخريف, وىناؾ مساحة مف الحرية تمنح لؤلطفاؿ بالرغـ مف وجود 
 .حدود واضحة وقواعد معينة يجب اتباعيا

رية في التفكير, ففي األسموب الديمقراطي يكوف الوالديف حازماف, ويمنحاف األبناء قدرًا مف الح 
فاألطفاؿ يحتاجوف إلى  ,(Schaffer, 2004) وفي الفرص التخاذ القرارات في ظؿ توجيو متفيـ

 .Deci & Ryan, 2000, pp) ىامش مف الحرية ليساعدىـ عمى تكويف فرديتيـ واستقبلليتيـ
األبناء المزيد مف الثقة بأنفسيـ ويتـ تشجيعيـ  الديمقراطياف كما يعطي الوالداف,  (227-268

عمى االنخراط في مواقؼ جديدة دوف تقييد, ىذا مف شأنو أف يساعد األبناء عمى تقوية 
 .(Lerner,2012, pp. 544-559)  شخصياتيـ, وزيادة خبراتيـ ومعارفيـ

ة الودودة بيف أفراد وفي األسرة التي تتبع األسموب الديمقراطي تسود العبلقات اإلنسانية الطيب
 األسرة, وينعـ األطفاؿ بالجو المثالي الذي يؤىميـ لمنمو النفسي واالجتماعي واالنفعالي السميـ,
فالتنشئة األسرية المتسامحة القائمة عمى المحبة والديمقراطية تؤدي إلى تعزيز شعور الطفؿ 

 .باألمف والثقة بالعالـ

سيمة األكثر نجاحًا لبقاء األبناء بعيدًا عف السموؾ وقد دلت التجارب أف الديمقراطية ىي الو 
 .(3, ص 2005االنحرافي أوغير المقبوؿ في األسرة )داوود, 

فالبيئة األسرية التي يتمتع فييا الطفؿ بالجو الديمقراطي الذي يتسـ بالود والحب واالحتراـ و 
ضطرابات والمشاكؿ التفاىـ تكوف خير مؤثر عمى نمو الطفؿ بشكؿ سميـ وخمو شخصيتو مف اال

سموب الديمقراطي مع أطفاليا ؤلوبالتالي فإف اتباع األسرة ل, (72,ص2011)بسيسيني, النفسية
مف شأنو أف يبعدىـ عف المشاكؿ واالضطرابات النفسية, فيذه األسرة تتعامؿ مع أطفاليا بشفافية 

مة قد يعاني منيا وتعتمد عمى الحوار والمناقشة الصريحة بيف أفرادىا في حاؿ وجود أي مشك
 األطفاؿ

فقد دلت نتائج العديد مف الدراسات أف األطفاؿ الذيف ينتموف إلى أسر ديمقراطية أكثر ثباتًا مف 
الناحية االنفعالية, وأكثر نجاحًا في عبلقاتيـ االجتماعية, وأميؿ إلى حب المنافسة, وأكثر مراعاة 

(, 185, ص 2002موكيات المرعية )ديب, لحقوؽ اآلخريف ومشاعرىـ, وأكثر تمسكًا بالقيـ والس
كما يساعد األسموب الديمقراطي عمى نمو شخصية مستقمة, تتسـ بالمبادأة واالستجابات 

فاألجواء , (451,ص1998األصيمة, يحب االستطبلع والنزوع إلى البحث والتجريب)القريطي,
سميمًا وتكويف شخصية متزنة األسرية الديمقراطية غالبًا ما تساعد عمى نمو الطفؿ نموًا نفسيًا 

 .واعية تدرؾ واجباتيا وحقوقيا
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أف التطور األخبلقي يتعزز مف خبلؿ التربية الديمقراطية  Berk 2001فقد أكدت دراسة بيرؾ 
أما مف الناحية األخبلقية فالطفؿ , (467, ص 2004التي تتميز بالدؼء والقبوؿ )أبو جادو , 

عمى المحبة والتفاىـ واالحتراـ المتبادؿ يتعود عمى احتراـ  في ىذه األجواء الديمقراطية القائمة
اآلخريف وممكيتيـ , يبتعد عف الكذب والسرقة ال خوفًا مف العقاب, بؿ ألنو يعرؼ حقوقو 

 .ىي خير بيئة لنمو الطفؿ أخبلقياً وواجباتو تمامًا وبالتالي فالتربية الديمقراطية 

المتبع مع األطفاؿ  الديمقراطي ف أسموب المعاممةكما وجدت  بعض الدراسات أف ىناؾ عبلقة بي
," لقد أثبتت الدراسات االجتماعية والتربوية أف النجاح والتفوؽ المرتفع  ومستواىـ التحصيمي

الدراسي كانا عمى الدواـ مف نصيب األطفاؿ الذيف ينتموف إلى أوساط اجتماعية تتميز بسيادة 
 .(49, ص 2005)مختار,  العبلقات الديمقراطية"

الديمقراطي ىو األسموب األمثؿ الواجب اتباعو في تربية األسموب وبالتالي يمكف القوؿ أف 
األطفاؿ كونو يخمؽ المناخ التربوي السميـ الذي يسيـ في خمؽ شخصية فعالة ناجحة متزنة تحتـر 

 .اآلخريف تتحمى باألخبلؽ

 : تعامؿ الكالديف الديمقراطييف مع أسئمة الطفؿ-ب

ذا مف شأنو أف يمكنو مف ىالديمقراطية تمنح الطفؿ قدرًا مف الحرية والطمأنينة, و التربية 
استكشاؼ بيئتو وطرح األسئمة لمتعرؼ عمى محيطو وما يجيمو مف حولو, فالحرية التي تمنح 

 .(110, ص 1997لمطفؿ تشجعو عمى تنمية سموؾ االستطبلع واالستكشاؼ )حواشيف, 

"إذا شجع الوالداف طفميما عمى إشباع حاجاتو إلى االستطبلع واالستكشاؼ وفيـ ما يجري حولو 
في بيئتو, وعززوا محاوالتو لمتصرؼ باستقبللية, فإنو ينمو وقد تكوف لديو ميؿ إلى التصرؼ 

 .(25,ص2007بدرجة كبيرة مف التحرر, وبدرجة قميمة مف الكؼ)الناشؼ, 

ات أنو مف الصفات التي تميز بيا اآلباء الذيف أنجبوا أوالدًا أصبحوا فقد دلت نتائج بعض الدراس
 (.40, ص2008فيما بعد مبدعيف احتراميـ الفائؽ ليـ ومنحيـ قدرًا مف الحرية )جمؿ, 

التي توصمت إلى أف القدرات اإلبداعية لدى األطفاؿ ترتفع 1985)إبراىيـ )وىذا ما أكدتو دراسة 
ة التعبير عف أفكار جديدة وتوفر ليـ فرص القراءة والمناقشة وطرح عندما تتيح ليـ األسرة فرص

الحرية التي تمنح لمطفؿ في التربية الديمقراطية تمكنو مف ف, (157,ص1992األسئمة )قنطار, 
في حاؿ طرح  طرح أسئمتو واستفساراتو بحرية دوف الشعور بالتردد والخوؼ مف العقوبة أوالتوبيخ

أسئمة قد تكوف محرجة بنظر الوالديف, وفي ىذه البيئة يتجسد اإلبداع لدى الطفؿ وتتفتح قدراتو 
 .االبداعية
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 :مطيساألسمكب الت2-
 : تعريؼ األسمكب التسمطي-أ

المبالغة في الشدة دوف االىتماـ بحاجات ورغبات الطفؿ, وفرض  األسموب التسمطييقصد ب
أساليب قسرية كالتيديد والعقاب الجسمي, أكثر مف أساليب الشرح والتفسير الطاعة المعتمدة عمى 

, 2005)الرشداف, لتنظيـ سموؾ الطفؿ, وفرض القيود المشددة عمى الطفؿ والتحكـ الزائد
حيث يقوـ ىذا  يعد ىذا األسموب أحد األساليب السمبية في التعامؿ مع الطفؿ,, (108ص

إذ يحـر الطفؿ مف حريتو وتمقائيتو,  الطفؿ في جميع شؤونو,األسموب عمى سيطرة الوالديف عمى 
ويعاممو والداه بقسوة ويطمباف منو التصرؼ كراشد بالغ, يصدراف األوامر وعمى الطفؿ التنفيذ 

 .والتقيد بأوامرىـ وتوجيياتيـ دوف مناقشة, أوحتى إبداء رأيو

, وعدـ االستماع لمطفؿ, ا  لبرود, والتأكيد الشديد عمى ويتميز ىذا األسموب بالضبط الصاـر
(, كما ينطوي ىذا األسموب في 220,ص1998القواعد السموكية ألنيا قواعد فقط)أبو جادو, 

رغامو قسرًا, والتخويؼ المستمر مف  التنشئة عمى رفض آراء الطفؿ, ولومو وعقابو وحرمانو, وا 
 .(445, ص1998العقاب, وربما إذاللو)القريطي, 

 يعني زيادة سيطرة الوالديف عمى الطفؿ, والتدخؿ في كؿ كبيرة أوصغيرة مف شؤونولتسمط فا
قواعد وتوجييات تفرض بالقوة عمى األبناء  بأنو , وعرفو البعض (13,ص2009)شمسي باشا, 

 ,Thompson, Hollis, & Richards)مقررة مف قبؿ الوالديف مف دوف مناقشة مع األبناء
2003, pp. 84-91). 

الذيف يتبعوف ىذا األسموب ىـ مسيطروف ومعاقبوف وصارموف وباردوف, كممتيـ ىي  فاآلباء
 .(Roberet,2003,p304القانوف, يطمبوف الطاعة التامة مف أطفاليـ دوف مناقشة )

)غيث,  فالوالداف متسمطاف ناقداف عمى نحو زائد, يطالباف الطفؿ بالكماؿ, كثيري الشكوى والتذمر
, ىذا النوع مف اآلباء يمارسوف ضبطًا متشددًا عمى أطفاليـ مع كونيـ في (194, ص 2006

نفس الوقت عمى درجة أقؿ مف حيث حرارة العاطفة, وعمى درجة أكبر مف حيث االغتراب 
 .(79,ص2007والتباعد بالنسبة ألطفاليـ )الناشؼ, 

اتيـ دوف مناقشة األطفاؿ الذيف ينشؤوف ضمف أسرة متسمطة تتدخؿ في شؤونيـ وتنظـ ليـ حيف
ال سيتعرض ىؤالء األطفاؿ  ودوف اعتبار لرأييـ, تصدر األوامر وما عمييـ إال التنفيذ الحرفي وا 
لمعقوبات, كما يفتقد في ىذه األسرة جو الحب والدؼء واالحتراـ بيف أفرادىا, وال شؾ أف ىذه 

عؼ لدييـ روح األجواء تنعكس سمبًا عمى األطفاؿ مف حيث نموىـ وصحتيـ النفسية, إذ تض
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المبادرة والمرونة خوفًا مف العقاب, كما ينشؤوف في حالة مف الخوؼ الدائـ, أي ينعكس ىذا 
 . (259, ص 2012)اليوارنة,  األسموب سمبًا عمى النمو المغوي واالجتماعي والنفسي والمعرفي

, 1998 )منسي, يكبروف متصفيف بالتردد وضعؼ الشخصية وعدـ القدرة عمى اتخاذ القرار فيـ
(, كما ينتج ىذا األسموب أطفااًل خوافيف بشكؿ عاـ مف كؿ مف حوليـ, ومف مصدر 89ص

السمطة بشكؿ خاص, حيث ينتقؿ ىذا الخوؼ مف األب أواألـ إلى الخوؼ مف المعمـ, ورب 
 .(169-170, ص ص2004)األحمد,  العمؿ, والشرطي, والحاكـ وكؿ مف يمثؿ السمطة

الذي يتبعو  عمى مجموعة مف األطفاؿ وأسرىـ  تبيف أف األسموب التسمطي أجريت ففي دراسة
غالبًا ما يؤدي إلى السموؾ العدواني أواالنطوائي لدى األبناء  الوالداف في تعامميما مع أبنائيما

(Evans & Nelson, 2012, pp. 375-408)لموالديف , كما يؤدي عادًة األسموب التسمطي 
 .(Chen, 2012, pp. 62-72)ؿ الدراسي لؤلبناء إلى تدني مستوى التحصي

مكانياتو الحقيقية, بؿ إجباره  امطالبة الوالديف الطفؿ بأكثر مما يستطيع وعدـ فيميمف لقدراتو وا 
عمى السير في الطريؽ الذي رسمو لو والداه, سيسبب كؿ ىذا التقييد والضغط المستمر عمى 

 . (Johnston, 2011, pp. 482-494)الطفؿ مشاكؿ نفسية جمة 

ىذا النيج يؤدي إلى" توجيو الطفؿ, وقبولو ما يفرض عميو وقتؿ روح المبادرة كما أف اتباع 
لى ثورة الطفؿ وتمرده ومعارضتو المستمرة لكؿ ما تريد األسرة منو أف  واالستقبللية في ذاتو ,أوا 

لى المغاالة في (,"فالصرامة والقسوة في المعاممة تدفع الطفؿ إ157, ص1992يفعمو ")قنطار, 
األدب والخضوع لمسمطة, والخنوع, واالعتمادية, وعدـ القدرة عمى التمتع بالحياة , وفقداف الثقة 

 ( 426,ص2001بالنفس")عبداهلل, 

ىانتو وتوبيخو, يؤدي إلى ف اتباع األسموب التسمطي والمعاممة القاسية لمطفؿ, وتقييد حريتو, وا 
التردد والخجؿ في أي شيء يفكر في القياـ بو ويصبح فقداف الثقة بنفسو, ويممؤه بالخوؼ و 

يعرض األبناء غالبًا ما التسمط لدى اآلباء ف, (81, ص 2008)حجازي,  عرضة لممعاناة النفسية
لمشاكؿ نفسية خطيرة, ويجعميـ غير قادريف عمى إقامة عبلقات اجتماعية سوية في حياتيـ 

(Dwairy, 2008,p616-626). 

وقد أكدت العديد مف الدراسات أف األسموب التسمطي يترافؽ مع انخفاض اإلبداع والذكاء لدى 
األطفاؿ, أما األسموب الديمقراطي غالبًا ما يترافؽ مع ظيور حالة مف اإلبداع لدى األطفاؿ, 
يـ حيث أوضح ميمر وجيرارد فيما يتعمؽ بأسموب التنشئة الذي تبيف استخداـ الوالديف لو في تفاعم

مع أطفاليـ المبدعيف, فقد تبيف اتسامو بأدنى درجة مف التسمطية, وأقؿ درجة مف التضييؽ عمى 
الطفؿ, كما تبيف اتسامو بالتشجيع عمى االستقبلؿ, واحتراـ األبناء في إطار مف الدؼء وليس 
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تبيف أف  2012(, ففي دراسة المبرت وميمر 163, ص2000التدليؿ)الجميمي وسيد حسف, 
 ,Miller & Lambert)قة سمبية بيف األسموب التسمطي لموالديف واإلبداع لدى األبناء ىناؾ عبل

2012, pp. 344-365). 

إلى أف األطفاؿ الذيف يتمتعوف بنسبة  Kalhorn & Baldwinكما توصؿ كاليورف وبالدويف 
فينحدروف ذكاء مرتفعة ينشؤوف في بيوت تسودىا الديمقراطية, أما األطفاؿ ذوو الذكاء المنخفض 

 .(94, ص2002مف أسر تسودىا معاممة ذات طابع متذبذب ومسيطر ومستبد)النياؿ, 

أف سوء المعاممة  2005, ودراسة الزاىرني2003, ودراسة راضي2001كما أشارت دراسة خميس
الوالدية والتسمط يؤدي إلى انخفاض في مستوى الذكاء العاـ واالجتماعي واالنفعالي لدى األطفاؿ 

 .(76, ص 2008 )الدويؾ,

فاألسموب التسمطي غالبًا ما يخمؽ مناخ متوتر وغير مبلئـ لتربية األبناء, فيو يفتقد لبلحتراـ 
والدؼء بيف أفراد األسرة, وىو بذلؾ يترؾ آثارًا سمبية خطيرة لدى األبناء قد تستمر معيـ في 

وتدني ية, مراحؿ حياتيـ البلحقة, كفقداف الثقة بالذات وباآلخريف, واالنطواء والعزلة, والعدوان
 مستوى الذكاء لدييـ, وعدـ القدرة عمى مواجية الكثير مف أمور الحياة, 

 :تعامؿ الكالديف التسمطييف مع أسئمة الطفؿ-ب
أشار العديد مف الباحثيف إلى أف األسموب التسمطي لو تأثير سمبي واضح عمى الرغبة في  

دراسة ىيمينبي  أشارت(,كما 169,ص1993االكتشاؼ والفضوؿ لدى الطفؿ )غزاوي, 
Helenbee(2004 مف خبلؿ دراسة البيوت التي ربي فييا األفراد بأسموب تسمطي, فقد وجد )

 ميالوف ألف يكونوا محدودي االكتشاؼ, وضعاؼ العقوؿ األبناء بغالبيتيـ أف
(Helenbee,2004,p14-26). 

يسمب الطفؿ جوىره اإلنساني, ويحرمو الحرية الضرورية لتكويف  غالبًا مافاألسموب التسمطي   
اإلنساف مف محتواه وقتؿ طاقة التفكير شخصيتو الناضجة, فالتربية التسمطية مف شأنيا تفريغ 

 .(123, ص2001مختار, المبدع لديو)

ية فاألطفاؿ الذيف ينشؤوف ضمف أسرة متسمطة ال يممكوف الحرية الكافية التي تمكنيـ مف تنم
قدراتيـ اإلبداعية والعقمية, فيـ محروموف مف فرص التعمـ بالتجربة واالكتشاؼ, ومف فرص 
المناقشة وطرح األسئمة ألنيـ يخافوف عقاب والدييـ, ومف ثـ يفضموف تجنب طرح أسئمتيـ عمى 

حاؿ  اإلبداع, فالوالداف يعاقباف الطفؿ فيلدييـ والدييـ, وىذا يعوؽ نمو قدراتيـ العقمية وينخفض 
طرح سؤااًل ربما قد يكوف محرجًا في نظرىـ, أوال يممكوف اإلجابة الدقيقة عنو, فيعاقباف الطفؿ 

 عمى سؤالو, فيتجنب فيما بعد طرح أسئمتو  حفاظًا عمى رضا والديو وخوفًا مف العقوبة.
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 أسمكب اإلىماؿ :3-
 تعريؼ أسمكب اإلىماؿ:-أ

في التعامؿ مع الطفؿ, حيث يفتقد فيو الطفؿ لمحب يعد أسموب اإلىماؿ أحد األساليب الخاطئة  
والدؼء في أسرتو فضبًل عف شعوره بأنو ميمؿ ومنبوذ, فبل يمقى االىتماـ والرعاية الكافييف مف 
قبؿ والديو, بؿ يشعر أنو غريب وسط أسرتو, مما ينتج عنو آثارًا خطيرًة عمى نفسيتو ونموه 

ؿ يمثؿ مظيرًا مف مظاىر وأساليب التربية الخاطئة إف إىماؿ الوالديف لمطف وتكيفو وتوافقو,
ويستفحؿ ىذا الشعور لدى الطفؿ عند إحساسو بأنو منبوذ أوغير مرغوب فيو, وعميو يزداد 
 االضطراب النفسي لمطفؿ كمما زاد ىذا السموؾ أوتكرر والسيما في المراحؿ األولى مف عمره

 .(59, ص 2008)مجيد, 
ؿ جسميًا ونفسيًا وعدـ تشجيعو عمى السموؾ الطيب, وحجب الحب ويتمثؿ بعدـ العناية بالطف 

عنو وذلؾ يشعره بالحرماف, وفقداف األمف , وعدـ التقبؿ مما يجعمو يمجأ إلى لفت االنتباه 
 .بأساليب عدة مثؿ إدعاء المرض, أواالمتناع عف األكؿ أوالكبلـ, أوالتبوؿ الئلرادي أو العناد

رشاد ودوف محاسبة عمى السموؾ الخاطئ,  فاآلباء في نمط اإلىماؿ يتركوف أبنائيـ دوف توجيو أوا 
 مما ينتج شخصية غير متوافقة اجتماعيًا وال تكترث لتوجييات اآلخريف

 .(157,ص2006ة,القضا)
شغؿ إذًا اإلىماؿ الوالدي ىو أف يغيب الوالداف عف أطفاليما بعدة طرؽ نفسيًا أوجسديًا, كأف ين

( , وصور اإلىماؿ كثيرة Pohjavaara,2004,p41الوالداف عف أبنائيما بأمور عديدة كالعمؿ)
منيا عدـ المباالة بنظافة الطفؿ, أوعدـ إشباع حاجاتو الضرورية الفسيولوجية والنفسية, ومف 

 .(219, ص1998صور اإلىماؿ أيضًا عدـ إثابتو عندما ينجز عمبًل جيدًا )أبو جادو, 

سموب في الغالب يرتبط بظروؼ األسرة االقتصادية, أو اعتبلؿ األـ أو األب, أو الجيؿ, وىذا األ
أوكثرة المشاكؿ بيف الوالديف, إذ أف كؿ ىذه المتغيرات تعد أسبابًا إلىماؿ الطفؿ داخؿ األسرة 
نو أوبسبب كثرة األبناء في األسرة, فيجد الوالداف صعوبة في تمبية احتياجات أطفاليـ مما ينجـ ع

, ويسود ىذا األسموب عادًة عند الزوجيف صغيري السف وقميمي التعميـ, شعور الطفؿ بأنو ميمؿ
 .(20, ص1994)رمضاف وعبد الموجود, أولدى األسرة المفككة 

 وبالنتيجة يمجأ الطفؿ إلى أساليب وحيؿ عدة ليجذب انتباه واىتماـ والديو مف سرقة, إدعاء
المرض, إتبلؼ أدوات المنزؿ وأشكاؿ أخرى مف السموؾ, فاستجابة الطفؿ إلىماؿ والديو تأخذ 
أشكااًل عدة يبتكرىا الطفؿ كي يستثير عطؼ أمو وأبيو, فيمجأ إلى سرقة ميـ أويمجأ إلى ألواف 
اف مختمفة مف السموؾ ييدؼ منيا توجيو نظر والديو إلى حاجاتو المختمفة, وقد تستفحؿ ىذه األلو 
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السموكية وتتحوؿ إلى وسائؿ انتقامية موجية لموالديف بسبب تمادييما في إىمالو مثبًل إتبلؼ 
  .(3, ص 2012)نبياف,  أدوات المنزؿ أوالسرقة أواليروب مف البيت

فاإلىماؿ ىي مف أقسى أساليب التربية بالنسبة لمطفؿ, وفيو إحساس الطفؿ بعدـ وجوده فضبًل 
س يدفع الطفؿ مباشرة إلى العدوانية واالنتقاـ وكراىية اآلخريف, ويكوف عف أىميتو, وىذا اإلحسا

, فإىماؿ الوالديف (87, ص 2003)آدـ,  بؤرة قمؽ وانطواء وال مباالة بمجريات األمور مف حولو
لمطفؿ يترؾ آثارًا سمبية خطيرة في نفسو كشعوره بالكراىية والغيرة, والحقد عمى والديو, وقد يؤدي 

 وقد ,(Taylor, 2012, pp. 8-10)  االنتحار في حاؿ استمر الوالداف في إىمالوبالطفؿ إلى 
 والجسمية يترتب عمى إىماؿ الوالديف ألبنائيما نتائج سمبية خطيرة مف الناحية النفسية والعقمية

(Flouri, 2009, pp. 496-503).  

ؤدي إلى نمو في اتجاه إىماؿ الطفؿ في مراحؿ نموه األولى ي وقد رأى العديد مف الباحثيف أف
سمبي, وقد يصؿ األمر في حالة اإلىماؿ الشديد إلى االضطراب العقمي واالجتماعي 

( ,إذ" يترتب عمى ىذا االتجاه عادًة شخصية قمقة مترددة 79,ص2000واالنفعالي)الكتاني, 
تتخبط في سموكيا ببل قواعد أوحدود فاصمة بيف حقوقيا وواجباتيا, وبيف الصواب 

(, فشعور الطفؿ بأنو منبوذ أوميمؿ فيخمؽ عنده قمقًا زائدًا, 112, ص2005)الرشداف,والخطأ"
زيادة تعمؽ االبف بالوالديف, نشاطًا زائدًا, كثرة الشكاوى والتذمر والتخريب, إضافة إلى أنو يصبح 

 .(426,ص2001أكثر تعرضًا لئلصابة والجروح واضطرابات األكؿ والنوـ )عبداهلل,

وقد تناولت العديد مف الدراسات أسموب اإلىماؿ وآثاره السمبية عمى الطفؿ, ومنيا دراسة 
التي توصمت إلى أف المعاممة الوالدية القائمة عمى اإلىماؿ غالبًا ما تسبب  Rutter 1985روتر

لؤلطفاؿ انحرافات حادة في السموؾ, إضافة إلى إعاقة نموىـ االجتماعي والعقمي )أبو جادو 
 .(250,ص 1998,

أف أساليب المعاممة الخاطئة المتمثمة  Dana& Geri  1993كما أظيرت دراسة دانا وجيري 
بالرفض واإلىماؿ وعدـ المباالة ترتبط بعبلقة موجبة مع كؿ مف القمؽ واالكتئاب والسموؾ 

وكاف  مف أىـ نتائج دراسة , (Geri & Dana, 1993, pp. 25-28)العدواني لدى األطفاؿ 
أف األسموب التسمطي واإلىماؿ غالبًا ما يترافؽ  Garcia Martinez 2008 &وغراسيا مارتنز

 .(Martinez & Garcia,2008, p. 13)مع مستويات أقؿ مف تقدير الذات والثقة باآلخريف 

فاتباع الوالديف ليذا األسموب في تربية أبنائيـ فيو حرماف لمطفؿ مف أىـ حقوقو األساسية 
ماف واالىتماـ بشؤونو, وىذا ما قد يسبب لو الكثير مف المشاكؿ النفسية كالعطؼ والحب واأل
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واالجتماعية والعقمية كالقمؽ واالكتئاب والعدوانية وفقداف الثقة بنفسو وبغيره وتدني مستوى 
 تحصيمو الدراسي. 

  : تعامؿ الكالديف الميمميف مع أسئمة الطفؿ-ب

يبلحظ أف اآلباء وفؽ ىذا األسموب ال يعيروف اىتمامًا ألسئمة الطفؿ واىتماماتو, فاإلىماؿ يتمثؿ 
في عدـ تزويده بالمعرفة الضرورية البلزمة لو, فإذا طمب الطفؿ أف يتعمـ شيئًا أودفعو حب 

)بديوي,  االستطبلع لمبحث عف شيء أوطرح سؤااًل, ال يجد مف يأخذ بيده ويوضح لو األمور
فقد يجيب اآلباء إجابة خاطئة بسيطة لكي يسكت الطفؿ, أوال يستمعوف (,41, ص 1993

لسؤالو  مثبًل إذا سأؿ الطفؿ : مف أيف يأتي الصغار؟, يمكف أف يجيب اآلباء الميمموف : مف 
السوؽ, أو نجدىـ عمى باب الجامع, أودعؾ مف ىذا عندما تكبر ستفيـ .... و غيرىا مف 

  نمو تفكيره وتثبطو. اإلجابات التي تعوؽ

 خالصة:

ىناؾ أساليب متباينة يتبعيا الوالداف في تعامميما مع أطفاليـ, منيا أساليب سوية كاألسموب 
يعطي الوالداف األطفاؿ قدرًا مف الحرية, لدييـ فرص إلبداء آرائيـ والمناقشة مع  الديمقراطي حيث

الوالديف, ويحدد الوالداف معايير وقواعد يجب االلتزاـ بيا, وغالبًا ما ينشأ األطفاؿ واعييف واثقيف 
راطي مف أنفسيـ, لدييـ روح المبادرة والتجريب, أما فيما يتعمؽ بأسئمة األطفاؿ فاألسموب الديمق

المتبع مع األطفاؿ يتضمف تقديـ إجابات صحيحة بسيطة صادقة مناسبة لمستواىـ العقمي, وىذا 
ما ينصح بو  الباحثيف في مجاؿ التربية وعمـ نفس الطفؿ, فالطفؿ يسأؿ فييتـ الوالداف بسؤالو 
ة ويقدماف اإلجابة الصحيحة المناسبة الصادقة, كما يتـ تشجيعو عمى طرح ما لديو مف أسئم

واستفسارات تسبب لو الحيرة والقمؽ, فتزداد معارفو وتنمو ثقافتو, وتقؿ مخاوفو, وقد يتبع الوالداف 
أساليب غير سوية كاألسموب التسمطي حيث يصدر الوالداف األوامر والتعميمات, وعمى األطفاؿ 

في حاؿ التقيد الحرفي والتنفيذ الكامؿ ألوامرىما, وىناؾ تخويؼ مستمر لؤلبناء مف العقاب 
بداء الرأي, فينشأ لدى األطفاؿ شخصية  اإلخفاؽ, وليس لدى األطفاؿ أية فرصة لممناقشة أوا 
مضطربة  تعاني مف المشاكؿ النفسية, وغالبا  ما يكوف األطفاؿ غير قادريف عمى تدبير شؤونيـ 

لداف بأنفسيـ, وغير قادريف عمى التأقمـ مع مجتمعيـ , أما فيما يتعمؽ بأسئمة الطفؿ, فالوا
التسمطياف غالبًا ما يعاقباف الطفؿ عمى أسئمتو, يستخفاف بأسئمتو, ويحرمانو مف حقو في التساؤؿ 
واالكتشاؼ, وأحيانًا قد ييدد بالضرب والعقاب الشديد  في حاؿ طرح أسئمتو عمى والديو, ومف 

ىم أيضاً  األساليب غير السوية اؿ شديد, فبل أسموب اإلىماؿ حيث يعامؿ الوالداف الطفؿ ببرودة وا 
رشاد, فيفتقد الطفؿ  يستجيباف لمطالبو, وال ييتماف ألموره, ويتركاف الطفؿ دوف أي توجيو أوا 
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لمحناف والحب والثقة بيما وبنفسو, وأحيانًا يمجأ إلى أساليب عدة كالسرقة أوالتخريب لمحاولة 
مة طفميما, كما ييمبلف جذب انتباه والديو إليو, أما فيما يتعمؽ بأسئمة الطفؿ ييمؿ الوالداف أسئ

كؿ أموره األخرى, فقد ال يصغيا لمطفؿ عندما يسأؿ, أويمكف أف تسبب ليما األسئمة الضحؾ , 
وقد يجيبا إجابة خاطئة كاذبة ليسكتا الطفؿ, أويقاؿ لمطفؿ : عندما تكبر ستفيـ, ىذا الموضوع ال 

بإىماؿ والديو ألسئمتو, وىذا  مثؿ ىذه الحاالت يتأثر الطفؿ سمباً , يحؽ لمصغار الحديث فيو.... 
يعوؽ تفكيره, ويؤثر سمبًا عمى نموه العقمي, كما تسبب لو الخجؿ وتتزعزع ثقتو بنفسو وباآلخريف, 

 فيتجنب طرح أسئمتو عمى والديو ألنيا ال تؤخذ عمى محمؿ الجد.
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 لتعرؼ شديدة بحاجة وىو, حولو ما لكؿ مستغرباً  جاىبلً  ضعيفاً  الدنيا ىذه إلى ويخرج الطفؿ يولد
 لطرح يدفعو الذي والفضوؿ التساؤؿ بحب الطفؿ وتعالى سبحانو اهلل زود وليذا, ومحيطو نفسو
 الطفؿ أسئمة وتكثر, تقريبا   الطفؿ عمر مف الثالثة السنة في األسئمة ىذه وتبدأ, األسئمة مف الكثير
 يطرح فالطفؿ, السؤوؿ أوالسف السؤاؿ بمرحمة المرحمة ىذه تسمى لذا,  األطفاؿ رياض مرحمة في

 المجيوؿ كشؼ منيا يراد التي  األسئمة طرح عف يكؼ وال,  بيئتو في غريب كؿ عف األسئمة
زالة  مف يحاوؿ التي والنافذة, لو بالنسبة المعرفة مفاتيح األسئمة ىذه تعد, حولو مف  الغموض وا 
 انجؿ وحسب, وحوادث وأشخاص أشياء مف ومحيطو نفسو حوؿ الحقائؽ جمع الطفؿ خبلليا

Engel 2011)) لديو وتطويرىا تشجيعيا ينبغي الطفؿ سمات مف أساسية سمة ىو الفضوؿ فإف 
(pp. 625-645). 
 الذي العالـ عف المزيد لمعرفة األسئمة لطرح تشبع ال وشيية كبير فضوؿ ولدييـ األطفاؿ يولد إذ 

 األساسية األدوار مف واحد ىو أسئمتيـ عف اإلجابة خبلؿ مف الفضوؿ ىذا وتعزيز, فيو يعيشوف
 صحيحة إجابة األطفاؿ أسئمة عف فاإلجابة(, Wallace, 2012, pp. 58-83) لموالديف
 األطفاؿ رياض مرحمة في لؤلطفاؿ  السميـ المعرفي النمو تحقيؽ إلى السبيؿ ىي لعقوليـ مناسبة

(Flannagn & Rockenbaugh, 2010, pp. 28-31). 

إذ يحتاج الطفؿ إلى إجابة صحيحة مختصرة مناسبة لمستواه العقمي وىذا ما يساىـ في زيادة  
معارفو ومعموماتو, فعمى الوالديف أف يستجيبا لكؿ أسئمة الطفؿ, وأف تكوف إجاباتيـ واقعية 
صادقة, وبكبلـ بسيط يتناسب مع المستوى العقمي لمطفؿ ومقدار استيعابو لؤلمور والموضوعات 

لى المزيد مف الم حرجة كالمسائؿ الجنسية أوالدينية, فالطفؿ بحاجة إلى المزيد مف المعرفة, وا 
, 1997)عباس,  االستقرار الذي يسعى إليو مف خبلؿ األسئمة التي يطرحيا واإلجابة التي يتمقاىا

 . (38ص 

 تعريؼ أسئمة األطفاؿ:أكلن:      
          االستفسارات واالستخبارات  التي يعبر عنيا األطفاؿ بصيغة  تعرؼ أسئمة األطفاؿ بأنيا    

     استفيامية, ويطرحونيا عمى األشخاص الكبار مف  حوليـ, وتتطمب إجابتيا التفاعؿ والمناقشة 
 .(7, ص 1995)صبري,  والحوار بينيـ وبيف ىؤالء الكبار

, كما تتنوع مف , سياسيةوتتنوع أسئمة األطفاؿ مف حيث موضوعاتيا مف عممية, دينية, جنسية 
, وعادة ما تتطور ىذه األسئمة مع أوصعبة ,حيث صعوبتيا إما أف تكوف بسيطة , أومتوسطة

تطور الطفؿ العقمي, فعندما يبدأ الطفؿ في إلقاء أسئمتو, تكوف أسئمتو أواًل منصبة عمى األشياء 
د ذاتيا)ما ىذا؟, ما ىذه؟(, ثـ يبدي الطفؿ اىتمامًا بالغرض الذي تستعمؿ مف أجمو األشياء, بح
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وبعد ذلؾ يتسع أفؽ اىتمامو فيسأؿ عف مصدرىا وعمف صنعيا, وغير ذلؾ مف االستفسارات 
 .(30, ص1993)الخطيب, المتنوعة 

( طفبًل وجد أف أسئمة األطفاؿ إما أف تكوف ذات طبيعة 750وفي دراسة قاـ بيا بياجيو عمى ) 
استكشافية)سببية(, أوأنيا أسئمة حوؿ أسباب ومبررات سموؾ الفرد وسموؾ اآلخريف, أوأنيا أسئمة 

 .(14,ص2000حوؿ األسباب المنطقية لمقواعد واألفكار والعادات) عبد الحميد وخميفة, 

األسئمة ىي الطريؽ الذي يحاوؿ  إذ تعد ىذه ألىمية,وتعد األسئمة المطروحة عمى قدر كبير مف ا
بو تمييدًا لمتعامؿ معيا, فعندما يثير اىتماـ الطفؿ أف ينفذ مف خبللو إلى فيـ العالـ المحيط 

بالجوع  Btheryالطفؿ موضوع ما فإنو يسأؿ عنو, وىذا ما يسميو العالـ النفسي انجمو بثري 
الجوع مف خبلؿ الحصوؿ عمى إجابات واضحة وكافية العقمي, ويرى أنو ال بد مف إشباع ىذا 

 .(230,ص2005ألسئمتو )مختار,

وتتبايف عادة استجابات الوالديف نحو أسئمة أطفاليـ, فمنيـ مف يسيئوف الرد عمى أسئمة أطفاليـ 
فيقابمونيا بالقسوة والتعنيؼ والتوبيخ, وبعض اآلباء قد يعطوف أطفاليـ إجابات خاطئة ظنًا منيـ 

طفؿ ال يفيـ وال يستوعب, وعقمو ال يستطيع فيـ الحقائؽ كما ىي في الواقع, أورغبة منيـ أف ال
في إسكاتو, وال شؾ أنو في كمتا الحالتيف الطفؿ يتأثر سمبًا نفسيًا ومعرفيا , ولكف قمة قميمة مف 
, اآلباء فقط يستوعبوف الطفؿ ويحترموف عقمو فيجيبوف عف أسئمتو إجابة صحيحة مناسبة لعمره

ويقربوف المعمومات إلى ذىنو ليستوعبيا, ويشجعونو عمى طرح المزيد مف األسئمة, وىذا ىو 
 الموقؼ الصحيح الذي يجب أف تقابؿ بو أسئمة األطفاؿ.

 : األسئمة ثانيان: أسباب    
شعوره  يدفعو قد وأحياناً , المعرفة في الكبيرة رغبتو ىو أىميا لعؿ عديدة ألسباب الطفؿ يسأؿ

 عديدة أسئمة يطرح أخرى حاالت وفي, عنيا السؤاؿ غمى والحوادث األشياء بعض مف بالخوؼ
 اآلخريف انتباه شد ومحاولة, اآلخريف أماـ الكبلـ عمى قدرتو استعراض في منو رغبة عديدة رغبة

 :أسئمتو لطرح بالطفؿ تدفع التي األسباب أىـ عف التفصيؿ مف بشيء سنتحدث وىنا, لوجوده

 :كالكتشاؼ لالستطالع كحبو الطفؿ فضكؿ-أ

 كثيرة أسئمة لطرح يدفعو الفضوؿ وىذا, فضولي كائف بكونو يتصؼ األولى سنواتو في الطفؿ
 بشكؿ عنيا واإلجابة أسئمتو خبلؿ فمف, الرياض طفؿ لدى ىامة سمة والفضوؿ, والديو عمى

 عقمو وتزويد, معرفي مخزوف تكويف مف الطفؿ يتمكف, الوالديف قبؿ مف مناسب صحيح
 .اليومية حياتو في تفيده التي بالمعمومات
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 تستيقظ عندما, لو المفيدة المتنوعة المعارؼ يكتسب فالطفؿ, لممعرفة أساسي شرط ىو فالفضوؿ 
 كبير فضوؿ لدييـ الرياض وأطفاؿ(, Gulten, 2011, pp. 248-254) لديو الفضوؿ غريزة

 توفير خبلؿ مف تعزيزىا محاولة و المسألة ليذه التنبو مف لموالديف بد ال لذا, لممعرفة وتعطش
 .(Howitt, Upson, & Lewis, 2011, pp. 45-55) ليـ مناسبة مشجعة بيئة

 أىمية مف الرغـ وعمى, لؤلطفاؿ المعرفي النمو مف إنكاره يمكف ال ىاـ جانب ىو فالفضوؿ 
 فقط قميمة وقمة, البالغيف لدى دراستو عمى ركزت الدراسات معظـ أف إال, األطفاؿ لدى الفضوؿ

 .(Jirout & Klahr, 2012, pp. 155-160) األطفاؿ لدى دراستو تناولت الدراسات مف

 حاجة لديو تنشأ حولو مف العالـ الطفؿ يدرؾ أف فمنذ, لبلستطبلع محب لممعرفة تواؽ فالطفؿ
 .(89 ص,2004, دندش) االستطبلع إلى الحاجة وىي العقمية حاجاتو مف ىامة
 إلى إضافة, الجنسيف مف بو المحيطيف وأجساـ جسمو ىو عنو االستطبلع الطفؿ يريد ما وأىـ
, بيروتي) الطبيعة وظواىر, الحياة, الموت, الوجود حوؿ األسئمة مف العديد يطرح أنو

 .(24ص,2000
 الذي واالنفعاؿ, الطفؿ محيط في مفيوـ أوغير غريب ىو ما بكؿ االستطبلع حب يثار إذاً 

, جادو أبو) المجيوؿ ومعرفة الغامض استجبلء إلى الطفؿ يدفع الذي التعجب ىو يصاحبو
 مباشرة تتصؿ حاجة ىو االستطبلع وقد أوضح بعض الباحثيف أف حب(, 118ص,2001
 إلى ويدفعو, الطفولة مرحمة في يتسارع فطري دافع وىو, البشري الكائف عند الفضوؿ بدافع
 ص ,1994 الممحـ,) الغريبة األحداث مف التعجب ظاىرة في ذلؾ يتجمى,  المعرفة عف البحث

34). 
 ما ىذا و(, 62ص,1997, حواشيف) الطفولة مرحمة في قوي االستطبلع حب أف والمبلحظ

 مف حد أقصى وأف, استطبلعاً  األكثر ىـ الصغار األطفاؿ أف الباحثيفالعديد مف   يؤكده
 (.198ص ,1992 وتوؽ, عدس) األطفاؿ رياض مرحمة في يحدث االستكشاؼ

 ومنيا, وقدراتو حياتو عمى وأثره الطفؿ لدى االستطبلع حب الدراسات مف العديد تناولت كما 
 االستطبلع حب سموؾ بيف إيجابية عبلقة وجود إلى توصمت التي2006رينر  Renner دراسة

 .(Renner, 2006, pp. 305-316) االجتماعي والتفاعؿ والتوافؽ
 عمى األبناء وقدرة االستطبلع حب بيف طردية عبلقة وجود إلى البحوث بعض أكدت كما 

 مباشر بشكؿ يساىموف أبناءىـ لدى االستطبلع حب تعزيز في يساىموف الذيف فاآلباء, االبتكار
 .(291ص, 2005, الخميمي) االبتكارية قدراتيـ تنمية في

 ما ىذا حولو مف البيئة اكتشاؼ في الطفؿ رغبة عف ناتج الطفؿ لدى االستطبلع حب وبالتالي
 : المثاؿ سبيؿ عمى, يجيمو ما حوؿ األسئمة مف العديد طرح إلى يدفعو
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 الزرع؟ أوجد مف : الطفؿ يسأؿ
 المطر؟ يأتي أيف مف              

 طفبًل؟ أنجب ال لماذا        
 يسيـ ما وىذا,  أسئمتو عف اإلجابة خبلؿ مف الطفؿ لدى االستطبلع حب تنمية الوالديف وعمى
 .معموماتو وزيادة المعرفية حصيمتو تنمية في
 :كالظكاىر األشياء مف كالقمؽ بالخكؼ شعكره-ب

 الروضة وطفؿ, عموماً  األطفاؿ لدى السارة وغير القوية االنفعاالت أىـ مف واحداً  الخوؼ يعد
(, 162ص, 2004, األحمد)حدوثو أوتوقع, ما خطر بوجود اإلحساس عف ينجـ وىو, خصوصاً 

 محتمؿ خطر أي مف الطفؿ يحذر فالخوؼ, لمطفؿ ضرورية الخوؼ مشاعر إف
 .(69ص,1996,المالكي)

, بيا مباشرة سابقة خبرة أي لو يكف لـ التي والظواىر األشياء مف خاصة يخاؼ فالطفؿ 
 الحيوانات مف سنوات وست السنتيف عمر بيف فيما أكبر بشكؿ تظير األطفاؿ عند المخاوؼ"

ف, والغرباء والظبلـ والعواصؼ  مف مشتركة مخاوؼ لدييـ تظير األطفاؿ  مف% 50 حوالي وا 
 .(30ص, 2005,الزعبي" )واألشباح والرعد والظبلـ الكبلب

 : إلى األطفاؿ مخاوؼ وتصنؼ

 ..الدـ, الحيوانات, الظبلـ مف كالخوؼ:  حسية مخاوؼ -
 .(188ص,2006, غيث....)جينـ, األشباح, الموت مف كالخوؼ: حسية غير مخاوؼ -
 : مثبلً  عديدة أسئمة طرح إلى المجيوؿ مف الخوؼ ويدفعو 

 األطفاؿ؟ يأكؿ الكمب ىؿ        
 المتوفاة؟ جدتي ذىبت أيف 
 ستعود؟ وىؿ        

, الطفؿ تطمئف كي مناسبة شافية صحيحة إجابات تقديـ ىو الحاالت ىذه مثؿ في والمطموب
 استقرار في يساعد وىذا, بالضبط أسبابيا نعرؼ وال ندركيا ال قد والتي, الكثيرة مخاوفو وتزيؿ
 .(66ص ,2003 العابديف, زيف) النفسية الناحية مف الطفؿ

 واألحداث األشياء مف مخاوفو عف والديو عمى يطرحيا التي أسئمتو خبلؿ مف يعبر فالطفؿ
 أف إما األسئمة ىذه عف إجابتيما خبلؿ مف والوالداف, بيا سابقة خبرة أي لو ليس التي المجيولة

 لدى الخوؼ ىذا أويعمقاف, لعقمو مناسبة صحيحة بسيطة إجابة تقديـ حاؿ في الخوؼ يزيبل
 .سؤالو أوأىمبل, الطفؿ ليسكتوا خاطئة إجابة قدما إذا المطروح الموضوع حوؿ الطفؿ
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 :الذات كتأكيد الجتماعية المشاركة إلى األطفاؿ حاجة-ج
: المثاؿ سبيؿ عمى فيسأؿ, مدحيـ وتحصيؿ, انتباىيـ وشد اآلخريف أنظار لفت إلى يسعى الطفؿ
لى ولدت؟ أيف مف  صمة ذات المربيف مف لكثير تبدو وغيرىا األسئمة ىذه, نأكمو؟ ما يذىب أيف وا 

 حب ىو األسئمة إلى الدافع يكوف وقد ,(28 ص ,2008 النعيـ,) الذات تأكيد إلى بالحاجة
 بيـ واالىتماـ إلييـ اآلخريف انتباه جذب في الطبيعية ورغبتيـ االجتماعي االختبلط إلى األطفاؿ

 .(10ص,1993, جرجس)األسئمة طريؽ عف
 أنو يعتقد فيو, جديد مف بيا يشعر بدأ شخصية لنفسو ليثبت الطفؿ يسأؿ األحياف بعض وفي

 .(28ص, 1983, زريؽ) احتراميـ عمى ويحصؿ, إليو اآلخريف نظر يمفت بسؤالو
, أماميـ أسئمتو يطرح لذا, لو اآلخريف واىتماـ انتباه جذب في الطفؿ يرغب عديدة أحياف ففي
 . السؤاؿ مف المراد تمييز لموالديف يمكف, وفحواه السؤاؿ نوعية خبلؿ مف ولكف

 : المغكية األطفاؿ قدرة نمك -د

 حيث, والتفاىـ والمخاطبة الكبلـ لغة يتقف أصبح أنو إلدراكو التساؤالت كثرة إلى الطفؿ يمجأ قد
 بقدراتو والتباىي المغة ممارسة في رغبتو بقدر اإلجابة طمب في حباً  ليس اآلخر تمو السؤاؿ يمقي
 .(16ص, 1995, صبري)استخداميا في

 في رغبة وليس, المغوية قدراتو الستعراض اآلخريف أماـ األسئمة مف العديد يطرح أحياناً  فالطفؿ
 .المعمومات عمى الحصوؿ

 :بيـ كالتشبو الكبار تقميد في رغبة -ف

 أوتعبيراً  الكبار األشخاص عمى والتمرد المقاومة عف لمتعبير الممحة األسئمة الطفؿ يستخدـ قد
 .(10ص,1993, جرجس)بيئتو في الكبار مف أوغيرىـ أواألـ األب لسمطة واستنكاره سخطو عف

 بيـ أوالتشبو الكبار تقميد بيدؼ أسئمتيـ تكوف حيث, أسئمتيـ نوعية في األطفاؿ تمرد ويتضح
 ,(15ص, 1995, صبري)بابا؟ مثؿ سيجارة أدخف ال لماذا:  مثبلً  الطفؿ يسأؿ كأف أوتحديثيـ

 قمت كمما, مشبعة لمطفؿ والبيولوجية النفسية الحاجات كانت و قد أوضح بعض الباحثيف أنو كمما
حراجيـ الكبار تحدي إلى تيدؼ التي الطفؿ أسئمة أواختفت  .(31ص, 1993, جرجس) أوا 

 مف نوعيف في التساؤؿ كثرة إلىىذه المرحمة  أطفاؿ تدفع التي المبررات إجماؿ يمكف وأخيراً 
 :المبررات
 وخوفو, واالكتشاؼ باالستطبلع وشغفو المعرفة إلى كحاجتو ذاتو بالطفؿ تتعمؽ مبررات:  األوؿ
 .المغوية قدراتو نمو عف والتعبير, بيا لو خبرة ال التي والظواىر األشياء مف



 
  

86 
 

 وتأكيد االجتماعية المشاركة إلى كحاجتو اآلخريف مع الطفؿ بعبلقة خاصة : مبررات الثاني
 .(128ص,2007, فيمي) عمييـ والتمرد الكبار تحدي في أيضاً  ولرغبتو, الذات

 معرفة لموالديف يمكف, سؤالو الطفؿ فيو طرح الذي والموقؼ, وفحواه السؤاؿ نوعية خبلؿ ومف
 عمى الحصوؿ في الجادة رغبتو بسبب الطفؿ سأؿ فإذا, معو التعامؿ وكيفية سؤالو مف الغرض
 مناسبة مختصرة صحيحة إجابة إجابتو والديو عمى يجب, ما شيء مف خوفو أوبسبب, المعرفة

 والتمرد الكبار تحدي في منو رغبة الطفؿ سأؿ حاؿ في أما, مخاوفو وتزيؿ معموماتو مف تزيد لو
 ىذه مثؿ تكرار لمنع مناسب تربوي بأسموب معو يتعامبل أف الوالديف عمى ينبغي عندىا, عمييـ
 .األسئمة

 : األسئمة ثالثان: أنكاع
 مثبلً  بسيطة سيمة أسئمة مف, صعوبتيا حيث مف وتختمؼ المرحمة ىذه في األطفاؿ أسئمة تتنوع
 وأسئمة, الغذاء؟ يأتي أيف مف مثبلً  الصعوبة متوسطة وأسئمة, ىذه؟ ما -ىذا؟ ما:  الطفؿ يسأؿ
 ....النار؟ و الجنة أيف اهلل؟ شكؿ ما: الطفؿ يسأؿ كأف الصعوبة شديدة

 : إلى حولو تدور الذي الموضوع حسب األطفاؿ أسئمة  تصنؼ كما
 المطر؟ يسقط أيف مف, الميؿ؟ في الشمس تذىب أيف: عممية أسئمة -
 نراه؟ ال لماذا شكمو؟ وما اهلل؟ أيف: دينية أسئمة -
 طفبًل؟ بابا يمد ال لماذا األطفاؿ؟ يأتي أيف مف: جنسية أسئمة -
 الحاالت في تكثر وربما, سياسية أسئمة عف عبارة ىي األسئمة مف ضئيمة نسبة ىناؾ أف كما
  ليسأؿ الطفؿ يدفع قد فيذا(,  75ص, 2007, مرتضى)حادة السياسية األزمات فييا تكوف التي
 بعضًا؟ بعضيـ الناس يقتؿ لماذا: مثبلً  األسئمة مف العديد

 مرحمة في الطفؿ يطرحيا التي الدينية, الجنسية, العممية األسئمة سنتناوؿ البحث ىذا وفي 
 كونيا األكثر تواترًا لدى األطفاؿ. األطفاؿ رياض
 :العممية األسئمة1-
 تعريؼ األسئمة العممية: -أ

 وظواىرىا المجيولة عناصرىا وتعرؼ بيئتو استكشاؼ منيا المراد األسئمة مف العديد الطفؿ يطرح
 . العممية األسئمة تسمى األسئمة ىذه, وأسبابيا تفاصيميا يعرؼ ال والتي, لو بالنسبة

, وودياف وأنيار, وبرؽ ورعد, ورياح ومطر, وقمر شمس مف الطبيعية الظواىر أف شؾ ال
 المثاؿ سبيؿ عمى يتعرؼ أف يريد فيو, الطفؿ لدى األسئمة مف الكثير تثير, والنباتات الحيوانات
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, محمد)وتنمو؟ تكبر كيؼ ؟ تعيش كيؼ و أوجدىا؟ مف: فيتساءؿ يراىا التي الحيوانات عمى
 .(83ص, 2004

, الميؿ؟ في تذىب وأيف الشمس؟ تشرؽ لماذا وأسرارىا الطبيعية الظواىر عف أسئمة يتساءؿ كما
, 2008, جادو أبو)المعمومات اكتساب و المعرفة إلى الوصوؿ في رغبة األسئمة مف وغيرىا
 الطفؿ  اكتساب في دور مف ليا لما خاصة أىمية ليا العممية األسئمة أف , والشؾ(119ص

 خبلؿ مف العممية األسئمة طرح عمى الطفؿ تشجيع مف بد فبل بيئتو عف معموماتو وتنمية لممعرفة
 .(286ص, 2004, فيمي) والحدائؽ الطبيعة إلى رحبلت في األطفاؿ اصطحاب

 والبيئة لمطبيعة ومبلحظتو الطفؿ مشاىدة أىمية عمى( فروبؿ) ومنيـ الباحثيف مف العديد ركز وقد
 فيسأؿ وظواىرىا عناصرىا في التأمؿ إلى يدفعو فيذا ,(22 ص ,2002 سبلمة,) حولو مف
, الطفؿ عقؿ تناسب مختصرة بسيطة صحيحة إجابات إلى تحتاج خاصةً  العممية واألسئمة,  عنيا
 في لو الضرورية المنطقية الصحيحة بالمعمومات عقمو ويزود, فكره يطور أف يستطيع لكي
 . حياتو

 مكضكعات األسئمة العممية: -ب

 :محاور ثبلثة إلى تقسـ األطفاؿ رياض مرحمة في الطفؿ يطرحيا التي العممية األسئمة
 الحية الكائنات ك البيئة مكارد حكؿ األطفاؿ أسئمة: 

 عف أيضاً  األطفاؿ يتساءؿ كما, والتربة واليواء كالماء البيئية الموارد عف عادة األطفاؿ يتساءؿ
  إلخ.... والماعز والبقرة والعصفور كالحصاف يشاىدونيا التي الحيوانات

 أيف مف يعرؼ ال لكنو و, الصنبور مف ينساب الماء يرى فيو, الماء عف مثبلً  الطفؿ يتساءؿ قد
 :  يتساءؿ قد لذا, البحار في الماء يرى و, يأتي
 ؟ الصنبور في الذي الماء يأتي أيف مف
 .(62ص, 1995, صبري)البحر؟ ماء يأتي أيف مف 

 تكوف كأف العقمي لمستواه مناسبة بسيطة صحيحة إجابة الطفؿ عمى الوالداف يجيب أف بد ال وىنا
 في وتجمع الماء صنع مف ىو اهلل, البشر عمى  وتعالى سبحانو اهلل نعـ مف ىو الماء:  اإلجابة
 .الصنبور خبلؿ مف تطييره يتـ أف بعد إلينا يأتي ولكف, البحر

  ؟ اليواء أيف: مثبلً  اليواء عف أسئمة يطرح كما
 نراه؟ ال لماذا                                 

 عمى ونستدؿ بو نشعر أف يمكف لكف, نراه ال لذلؾ لوف لو ليس اليواء:  اإلجابة تكوف أف يمكف
 أف الطفؿ مف نطمب بأف, بسيطة تجربة إجراء خبلؿ مف أكثر اإلجابة نوضح أف وجوده, يمكف
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 فيشعر ,(33ص, 2008, النعيـ) بتشغيميا نقوـ ثـ, الكيربائية المروحة مف بالقرب يده يضع
 .بالفرؽ فيشعر إيقافيا الطفؿ مف نطمب ثـ, اليواء بوجود الطفؿ
 الحيوانات؟ فائدة ما: مثبلً   الحيوانات عف الطفؿ أويسأؿ
 والمحوـ الحميب تعطينا والماعز والبقر, العسؿ يعطينا النحؿ مثؿ لئلنساف مفيد بعضيا:  الجواب

 .(62ص, 2005, وجورج حنا)
 : المثاؿ سبيؿ عمى بيئتو في غريباً  يجده ما كؿ عف مشابية أخرى أسئمة يطرح كما
 النبات؟ أوجد مف 

 الحيوانات؟ تتكمـ ال لماذا
 األطفاؿ؟ الكمب يأكؿ ىؿ

 الككنية الظكاىر بعض حكؿ األطفاؿ أسئمة: 
 والثمج والرياح والمطر, والنيار والميؿ, والقمر الشمس عف األطفاؿ يطرحيا التي األسئمة وىي

 أوالتي, مستمرة بصورة يرونيا التي الكونية الظواىر بعض عف األطفاؿ يتساءؿ إذ,  وغيرىا
 .(64ص, 1995, صبري) عابر بشكؿ تحدث

   ؟ المطر يأتي أيف مف: فيسأؿ المطر الطفؿ يرى عندما 
  أف لو ونوضح, السماء في الموجود السحاب مف المطر يتساقط:  اإلجابة تكوف أف يمكف
, 2005,وجورج حنا) الزرع ونسقي نشرب لكي عمينا وتعالى سبحانو اهلل نعـ مف المطر

 (60-61ص.ص
 والنيار؟ الميؿ يحدث كيؼ الشمس؟ تذىب أيف:  يسأؿ قد كما
 بدوراف المتعمقة  الحقائؽ استيعاب المرحمة ىذه ألطفاؿ يمكف ال أنو اآلباء مف الكثير يعتقد قد 

 أويجيبونو, ستفيـ تكبر عندما: لو يقولوف و الطفؿ فيسكتوف, والنيار الميؿ وحدوث, األرض
 . تعبت ألنيا بيتيا إلى الشمس ذىبت:  مثبلً  يسكت كي خاطئة إجابة
نما, لمطفؿ بالنسبة معقدة حقائؽ تقديـ الوالديف مف تتطمب ال السؤاؿ ىذا عف اإلجابة إف  تقديـ وا 

 سبحانو اهلل: مثبلً  القوؿ يمكف, استيعابيا الطفؿ يستطيع بحيث بسيطة مختصرة بطريقة معمومات
 تختفي ثـ, ويشتغموف الناس ويعمؿ, بنورىا الدنيا تضيء حتى بالنيار تطمع الشمس جعؿ وتعالى
 .(73ص,2003, العابديف زيف) والنوـ والسكوف الراحة إلى الناس فيمجأ الظبلـ ليحؿ

 بكرة األـ تأتي بأف الطفؿ أماـ بسيطة تجربة إجراء طريؽ عف اإلجابة تكوف أف يمكف كما 
 األـ تمؼ ثـ, الشمس تمثؿ والتي مضيئة لشمعة منيا جزء وتعرض, األرض تمثؿ والتي صغيرة
 و, نيار يكوف وبالتالي يضيء األرض مف جانباً  أف الطفؿ سيرى وبالتالي, الطفؿ أماـ الكرة

 أف لمطفؿ يمكف  التجربة ىذه خبلؿ , ومف(25ص, 1993, جرجس) ليؿ المظمـ الجانب
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 وتثبت الطفؿ ذىف إلى الحقائؽ تقرب التجارب ىذه إف, والنيار الميؿ حدوث فكرة يستوعب
 .لديو  المعمومات

 : المثاؿ سبيؿ عمى الطفؿ قبؿ مف تطرح أف يمكف أخرى عديدة أسئمة وىناؾ
 النيار؟ في النجوـ تظير ال لماذا
 ؟ النيار في القمر يذىب أيف

 المنزلية األجيزة بعض حكؿ تدكر التي  األسئمة : 
 المروحة, والمذياع والتمفاز كالياتؼ المنزلية األجيزة بعض حوؿ األسئمة مف العديد الطفؿ يطرح

 .وفوائدىا وأسرارىا عمميا كيفية عف.. الكيربائية الغسالة, الكيربائية

 فسيتغرب أوالياتؼ أوالتمفاز المذياع خبلؿ مف عديدة أصوات يسمع عندما الطفؿ يستغرب قد
 فييا توضع عندما الكيربائية لمغسالة بالنسبة كذلؾ, يتكمموف الذيف الناس ىؤالء وجود مكاف عف

 يوضح أف يجب ىنا, ذلؾ حدوث كيفية عف فيتساءؿ, نظيفة بعدىا وتخرج متسخة المبلبس
 مف بد ال  أنو مرتضى أكدتو ما وىذا, تشغيميا حاؿ في منيا االقتراب وخطر فوائدىا لمطفؿ

 .(82ص, 2007,  مرتضى) استخداميا خطورة عف لمطفؿ لمتوضيح الفرصة استغبلؿ

 أوحوؿ, وظواىرىا وعناصرىا الطبيعة حوؿ تدور إما الطفؿ يطرحيا التي العممية فاألسئمة
 األسئمة أف شؾ وال, وفوائدىا أسرارىا عف فيسأؿ المنزؿ في حولو الموجودة واألدوات األجيزة
 اإلجابات تقديـ خبلؿ مف,  عنيا اإلجابة في الوالديف مف واىتماـ دقة إلى تحتاج بالتحديد العممية

 معرفية أرضية الطفؿ لدى يتكوف  األسئمة ىذه عف العقمي لمستواه المناسبة ةالبسيط الصحيحة
 .حياتو في لو مفيدة

 : الجنسية األسئمة2-
 تعريؼ األسئمة الجنسية: -أ

 جسمو بيف أوالفروؽ, الدنيا إلى األطفاؿ مجيء كيفية حوؿ الطفؿ يطرحيا التي األسئمةوىي 
 في معيف أوطابع لوف لو ليس الجنسي لبلستطبلع الميؿ ىذافإف ( رسؿ) وحسب, أختو وجسـ
 ,2006 الجبالي,) الطفؿ بو يتصؼ الذي العاـ االستطبلع مف جزء ولكنو, األولى الطفولة دور
 .199) ص

 الحرج ىذا مثؿ," لموالديف اإلحراج تسبب التي األسئمة أنواع أكثر مف ىي األسئمة ىذه أف والشؾ 
, الجنس موضوع مناقشة مف بالخجؿ أنفسيـ األىؿ شعور إال داع أي الواقع في لو يوجد ال

 الطفؿ يحصؿ وبذلؾ, الطفؿ مع الكبلـ ومحاولة, الشعور ىذا عمى التغمب ىو األىؿ وواجب
 .(87 ص ,1984 عبيد," )الخرافات مف خالية واضحة صحيحة معمومات عمى
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 سؤالو مف غاية أي لديو ليس بيضاء صفحة ىو يسأؿ الذي الطفؿ أف الوالديف يدرؾ أف بد فبل 
 يرد ال وغالباً , والتعجب الدىشة فييـ أوتثير, الكبار التساؤالت ىذه تغضب قد, المعرفة حب إال

, الوالديف توتر  عادةً  يصحبيا إذ ذلؾ مف العكس عمى بؿ, بيئتنا في الصحيح بالمنطؽ عمييا
  إذ(, 54 ص ,1995 مدف,) والسخرية واإلىانة لمضرب يتعرض وربما, السائؿ لمطفؿ وزجرىما
 جريئة تبدو التي الجنسية أسئمتو عمى أومعاقبتو, الطفؿ إسكات إلى الوالداف لجوء غالباً  يبلحظ

كماش وآخروف ) ذاتو نحو سمبية اتجاىات تشكيؿ إلى الطفؿ يدفع قد وىذا, الراشد عيف في
 يصدوف أوالذيف, أطفاليـ أسئمة إزاء الصمت يمتزموف الذيف فاآلباء(, 131ص, 2009,

 وميميـ شوقيـ مف ويزيدوف أبناءىـ يضروف إنما, والعيب القذارة بقيـ الجنس ويمصقوف, أطفاليـ
 .(19ص, 1993, جرجس) فيو لمبحث

 مفزعة غامضة خياالت نفسو في تثير الجنسية الطفؿ أسئمة عمى السمبية الوالديف أفعاؿ ردود إف 
 والوالدة والحمؿ واألنوثة والرجولة والممنوع بالحراـ الجنس موضوع ذىنو في ويختمط, ومخيفة

 بصورة الكتماف يكتنفو شيئاً  ىناؾ أف فكرة الطفؿ ذىف في وتنمو(, 189ص ,2002 يونس,)
 .(120 ص ,1994 فالنتايف,) األمور ىذه بصدد ذكره يستحسف ال شيئاً  ىناؾ أوأف, خاصة

 التي المواقؼ في التحكـ خبلؿ مف وذلؾ الجنسية األطفاؿ أسئمة مف العديد اتقاء لموالديف يمكف
,  1995,صبري) عنيا أوالسماع األمور بيذه يتعمؽ ما مشاىدة األطفاؿ ليؤالء تتيح
 بيف الجنسية العبلقات تظير التي األفبلـ أومشاىدة الكبار أحاديث إلى كاالستماع(59ص

 .الزوجيف

 تضايؽ فإذا,  يطرحيا التي األسئمة مف وغيرىا الجنسية األسئمة بيف فرؽ يوجد ال لمطفؿ بالنسبة
 األسئمة ىذه بيف اختبلؼ ىناؾ أف الطفؿ فيشعر,  الجنسية أسئمتو عمى الطفؿ أوعاقب, الوالد

 أف يجب لذا(, 323ص, 2001, بشناؽ)ويتكتـ الجنس مف خجوالً  ويصبح,  األسئمة مف وغيرىا
 أوجنسية عممية  األسئمة ىذه كانت سواء, ثابتاً  موقفاً  أطفاليـ أسئمة مف اآلباء موقؼ يكوف

عطائيا أسئمتيـ احتراـ مف بد وال(, 202ص, 2006, الجبالي)أودينية    ,المناسب االىتماـ وا 
 صحيح بشكؿ عنيا واإلجابة, الجنسية أسئمتو حوؿ الطفؿ مناقشة ويؤكد العديد مف الباحثيف أف

 ,Chirio) الفيـ وسوء المشاكؿ مف ومستقببلً  حاضراً  الطفؿ يحمي, العقمية لقدراتو ومناسب
2012, pp. 399-421 ).   

, محرجاً  أمراً  والمراىقيف األطفاؿ مع الجنس عف الحديث يعد العربية المنطقة في عموماً  ولكف
 ففي(, 171ص, 2004, الخير أبو)ألبنائيـ الجنسية التربية في بدورىما القياـ الوالداف فيتجنب
, الجنسية أطفاليـ ألسئمة يتعرضوف ال األىؿ مف% 57 أف تبيف2000)الشماس ) بيا قاـ دراسة

 :يمي كما وردت ذلؾ في واألسباب
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 48 بنسبة األولى الرتبة اإلحراج احتؿ% 
 30 بنسبة التحريـ % 
 (90ص, 2000, الشماس%  )22 بنسبة الجنسية باألمور المعرفة عدـ. 

 التربوي األسموب وغياب, الجنسية التربية حوؿ المعمومات وضعؼ, والحياء الخجؿ إف وبالتالي 
 بشكؿ لؤلطفاؿ تقديميا وعدـ المجتمع في الجنسية التربية تغييب إلى أدى الديني والتوجيو
 في التربية مستوى عمى تمارس ىائمة أخطاء ىناؾ إف إذ(, 26ص, 2008, جمعة) مناسب
 أوالمجتمع, أوالمدرسة, األسرة في سواء, الجنسية بالتربية االىتماـ نقص حيث مف العربي عالمنا

 المسؤولية عمييا يقع التي األسرة في أوالً  تبدأ الجنسية فالتربية(, 165 ص ,1993 نصار,)
 .Walsh & Brandon, 2012, pp) المدرسة دور يأتي بعد فيما ثـ, الطفؿ تثقيؼ في األكبر

 أف تبيف Schober & Fawcett 2012)) وفاكت سيشبر دراسة خبلؿ ومف(, 734-746
 & Schober) عمييـ الجنسي االعتداء منع عمى يساعد الجنسية الناحية مف األطفاؿ تثقيؼ

Fawcett, 2012, pp. 291-298). 

 : الجنسية التربية مبادئ أىـ مف إذاً 
 العمػػـ فييػػا قػػاؿ التػػي المواضػػيع مػػف كغيػػره موضػػوعاً  واعتبػػاره الجػػنس عػػف السػػرية سػػتار نػػزع 

 .(214ص, 2004, ناصر) كممتو
 وال, االجتماعي الخجؿ عمى وباعثة محرجة كانت ميما الجنسية الطفؿ استفسارات عمى الرد 

 مستوى مع تتناسب الوقت ذات وفي مواربة دوف مف و مباشرة بصورة الردود تكوف أف بد
 أف ويجب(, 171ص,2004, الخير أبو)واالجتماعية الحياتية وخبراتو العقمية الطفؿ قدرات
 الصحيحة الجنسية التربية دمج مف بد وال, وعممية وصريحة ثابتة اآلباء مواقؼ تكوف

 .(411ص, 2001, اهلل عبد) واالجتماعية والخمقية
 :األطفاؿ رياض مرحمة في الجنسية األسئمة عف أمثمة -ب

  أتيت؟ أيف مف:  لمطفؿ بالنسبة األسئمة أىـ مف 

 "المشفى مف" أو" السوؽ مف"  يقولوا كأف الطفؿ ليسكتوا خاطئة إجابات األىؿ يجيب ما كثيراً 

 ىذه: التقميدي بالرد اإلجابة مف يتيربوف األىؿ مف وبعض" , البيت باب عمى وجدناؾ "أو
 مما(, 14ص, 1993, جرجس)  تعرفيا سوؼ تكبر وعندما, الكبار شأف مف الموضوعات

 .والقمؽ والحيرة والتشويش الشكوؾ مف الكثير عنده يسبب
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, الفج والتعميـ التشوش عمييا فيغمب, ومبيرجة خيالية" األطفاؿ صناعة" حوؿ األطفاؿ فأفكار 
 األميات أف الصغار بعض فيعتقد, ىناؾ يحدث بما والجيؿ المشفى في الوالدة حدوث بسبب
 .(57 ص ,1998 كيف,) جراحية بعممية منيف يقطعونيـ األطباء أوأف, األطفاؿ يبتعف

 اإلجابة لموالديف األطفاؿ, يمكف مف وغيره والدتو كيفية معرفة في منو رغبة الطفؿ يسأؿما وعند 
 صغيراً  ضعيفاً  ويكوف يولد ثـ, أمو بطف في الطفؿ وضع وتعالى سبحانو اهلل بأف السؤاؿ ىذا عف

 .يكبر حتى أمو بو فتعتني
, معاً  واألب لؤلـ إحراجاً  األسئمة أكثر مف ىذه, مجيئو في األب دور عف الطفؿ يسأؿ وعندما
 يمكف والتي, المجردة الحقيقة لمطفؿ الوالداف يقوؿ أف بد ال أنو نقوؿ وىنا, اإلجابة في فيحتاراف
 الرجاؿ لدى نصفيا األطفاؿ كؿ بذور ووضع, الكوف خمؽ وتعالى سبحانو اهلل أف في تمخيصيا
 الرجؿ يصبح أف بعد اآلخر النصؼ لقاء إلى يسعى نصؼ وكؿ, النساء لدى اآلخر ونصفيا

 المرأة بطف في نصفيا تجد أف بعد البذرة وتنمو, الحياة إدارة عمى قادرة والمرأة, العمؿ عمى قادراً 
 .(48ص, 2002, سبوؾ) تمد أف إلى
 ماما؟ يا مثمؾ طفبلً  ألد ال لماذا:  البنت تسأؿ وقد

, وجورج حنا)الصغير بالطفؿ تعتني أف وتستطيعيف تكبريف عندما ولكف طفبلً  لؾ سيكوف: الجواب
 .(55ص, 2005

 طفبًل؟ بابا يمد ال لماذا:  الطفؿ يسأؿ قد كما
  الرجؿ وظيفة مف وليست المرأة وظيفة مف والوالدة الحمؿ جعؿ وجؿ عز اهلل ألف: القوؿ يمكف

 .(193ص, 2002,يونس)
 لماذا:  فيسأؿ أختو وجسـ جسمو بيف الفروؽ يكتشؼ عندما الطفؿ يطرحو ما كثيراً  سؤاؿ وىناؾ 

 أختي؟ جسـ عف جسمي يختمؼ
 تتمتع أباً  ستصبح أنت أما, أماً  وتصبح أطفاالً  وتنجب ستكبر أختؾ بأف الوالداف يجيب أف يمكف
 .أختؾ جسـ عف جسمؾ يختمؼ لذلؾ بالقوة
 تناسب بسيطة إجابات عنيا يجيبا وأف, األسئمة ىذه لمثؿ يستعدا أف الوالديف عمى نقوؿ وىنا

 .(9ص, 1997, الحفني) العقمي الطفؿ مستوى
 الضحؾ ليما تسبب وقد, الوالديف تدىش التي المحرجة األخرى األسئمة مف الكثير وىناؾ 

 أسئمتو عمى طفميما الوالداف يعاقب وأحياناً , األحياف أغمب في ىذه األسئمة فتيمؿ, واالستغراب
 العممية األسئمة مف كغيرىا ىي الجنسية الطفؿ أسئمة أف القوؿ يجب ىنا, نظرىـ في الجريئة
 وعف, جسمو عف يسأؿ أف الطفؿ حؽ فمف, آخر دافع أي ليا وليس, المعرفة ىدفيا أوالدينية
 صريحة إجابة تقديـ الوالديف واجب ومف, الدنيا ىذه إلى مجيئو وكيفية, أختو جسـ عف اختبلفو
 . يفيميا مبسطة بطريقة الحقيقة لو توضح بسيطة
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 : الدينية األسئمة-3
 تعريؼ األسئمة الدينية: - أ

 والموت,  الصبلة وعف, والنار الجنة وعف, وتعالى سبحانو اهلل عف يسمع محيطو في الطفؿ إف
 ويسمع, النار إلى يذىب الكاذب ألف تكذب أوال, السارؽ يحب ال اهلل ألف تسرؽ ال لو فيقاؿ..., 
 إلى الوصوؿ بغية والديو إلى أسئمتو فيوجو, المفاىيـ ىذه يدرؾ ال ولكنو, مات أنو فبلف عف

 الطفؿ مثبًل: يسأؿ كأف, الحقيقة

 نراه؟ ال لماذا اهلل؟ أيف   
 النار؟ أيف ؟ الجنة أيف 
  سيعود؟ ىؿ فبلف؟ مات لماذا 
 ماما؟ يا مثمؾ أصوـ ال لماذا 

 ,(222ص,1996اسماعيؿ,)األطفاؿ يطرحيا التي األسئمة أصعب مف الدينية األسئمة أف والشؾ
, الينداوي) والعادة العرؼ مع يتفؽ وما الديف, تعاليـ مف مستمدة الوالديف إجابات عادةً  وتكوف
 .(206 ص, 2005

 بنمو كبير حد إلى ترتبط األخرى الدينية والمفاىيـ والموت والمبلئكة اهلل عف الطفؿ فكرة إف
 عمى وبالتالي (,203ص, 2007, شريؼ) فييا يعيش التي االجتماعية والبيئة, العقمي الطفؿ
 ص ,1998 رشواف,) ليـ حسنة قدوة يكونا وأف, الكامؿ الديني الجو ألطفاليـ يوفرا أف الوالديف

 .لؤلطفاؿ السميمة الدينية لمتربية األساس تعد وىذه(, 94

 اهلل عػػف الخصػػب خيػػاليـ يؤلفيػػا حسػػية صػػور مػػف تخمػػو ال المرحمػػة ىػػذه فػػي األطفػػاؿ أذىػػاف إف
 وجػوداً  الػديف موضػوعات عمػى األطفػاؿ يضفي عاـ وبشكؿ, واقعيـ مف استمدوىا وتعالى سبحانو
, البسػاط) حسػي نحػو عمػى الطفػؿ يتمثميا والنار والجنة والشياطيف والمبلئكة فاهلل, مشخصاً  واقعياً 

 تأكيػػػد, الػػديف مػػػف اإليجابيػػة التعػػػاليـ بتأكيػػد الػػػنفس عممػػاء مػػػف العديػػد وينصػػح(, 43ص, 2005
 والعػذاب العقػاب صفات عمى التشديد عف االبتعاد مع والمغفرة والمحبة بالرحمة الخاصة الصفات

 .(133 ص ,1994 الجسماني,)

 إليػو جػاءت طالمػا بػو مسػمـ شػيء انيػا عمػى الكبػار مػف الغيبيػة األمور يأخذ عامة بصفة الطفؿ" 
 ويعتمػػػد, كثيػػػراً  بيػػػـ يثػػػؽ وىػػػو, بالحيػػػاة منػػػو خبػػػرة أكثػػػر الكبػػػار أف يعمػػػـ ألنػػػو, اإلقنػػػاع بأسػػػموب
 أسػئمة عػف الوالػداف يجيػب أف ضػرورة لنا يتضح ىنا مف(, 71ص, 2003, العابديف زيف)"عمييـ
 األفكػار مػف العديػد عمييػا ويبنػي, ذاكرتػو فػي سػتبقى ألنيػا مبسػطة صػحيحة إجابػة الدينية طفميما

 .  والمعتقدات
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 مكضكعات األسئمة الدينية في مرحمة رياض األطفاؿ: - ب
المرحمػػة تػػػدور حػػوؿ اهلل سػػبحانو و تعػػػالى, مفيػػـو الحيػػاة والمػػػوت,  ىػػذه لؤلطفػػػاؿ الدينيػػة األسػػئمة

 مفيـو الجنة و النار, أو قد يطرح الطفؿ أسئمة حوؿ العبادات كالصـو والصبلة...
 كتعالى سبحانو اهلل عف أسئمة : 

 اهلل؟ أيف
 مثمنا؟ إنساف اهلل ىؿ
 شكمو؟ ما
 بابا؟ مف أكبر ىو ىؿ
 نراه؟ ال و يرانا لماذا
 اهلل؟ مف:  الطفؿ يسأؿ عندما 
 في ما كؿ خمؽ الذي ىو اهلل ألف, شيء كمثمو ليس تعالى اهلل أف لمطفؿ الوالداف يوضح أف بد ال

 ما كؿ يماثؿ ال وىو األثاث يصنع فالنجار, الكوف في ما كؿ عف مختمفاً  يكوف أف بد فبل, الكوف
 مختمفاً  يكوف أف بد فبل, شيء وكؿ والسماء البشر خمؽ الذي ىو, جؿ و عز اهلل وكذلؾ, يصنعو
 .(130ص, 2009, باشا شمسي)خمقو كؿ عف

 نراه؟ ال لماذا اهلل؟ أيف:  الطفؿ يسأؿ وعندما
 بػد ال أنػو نؤكػد وىنػا,  الطفػؿ لسػؤاؿ سػماعيـ عنػد والحيػرة االرتبػاؾ يصػيبيـ األىػؿ مػف كثيراً  فإف
 أف أحػداً  يسػتطيع ال, السػماء فػي وىػو الخػالؽ ىػو اهلل بػأف, عمػؽ وبػبل مبسػطة بطريقة الشرح مف
 ال خاصػػػة صػػػفات وتعػػػالى سػػػبحانو هلل أف الطفػػػؿ فيػػتعمـ, يمػػػوت ال فيػػػو مثمنػػػا لػػػيس الخػػػالؽ, يػػراه
 .(21-22ص.ص, 2008, الجبيمي)لمبشر  تتأتى

 اهلل بػػػػو يصػػػػفاف الػػػػذي بالوصػػػػؼ يػػػػؤمف الطفػػػػؿ فػػػػإف, اهلل عػػػػف لمطفػػػػؿ الوالػػػػداف يتحػػػػدث وعنػػػػدما
 .(243ص, 1999, ,  سبوؾ)حرفياً 
 مثمنا؟ إنساف اهلل ىؿ:  الطفؿ يسأؿ وعندما

, أونيػراً   أوشػجرةً  إنسػاناً  يخمؽ أف العائمة في منا أحد مقدور في ىؿ:  طفميا تسأؿ أف لؤلـ يمكف 
 هلل يمكػف فػبل, وخمقنػا األشػياء ىػذه خمػؽ اهلل ألف:  األـ تقػوؿ وعنػدىا, بػالنفي الطفػؿ يجيب سوؼ
 .(22ص, 1993, جرجس) مثمنا إنساناً  يكوف أف
 كالنار الجنة عف الطفؿ أسئمة : 

 فعمت إذا ألنؾ ىذا تفعؿ ال والداه لو يقوؿ  أويسرؽ الصغير أخاه أويضرب الطفؿ يكذب عندما
ذا النار ستدخؿ ىذا  ما الطفؿ يتساءؿ عندىا, الجنة ستدخؿ وأطعتيما والداؾ يريده ما فعمت وا 

 النار؟ وأيف الجنة وأيف النار وما الجنة
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 الطفؿ أف بدعوى, والنار الجنة عف صحيحة غير معمومات الطفؿ يعطياف حيف الوالداف يخطئ
 لكف, الكبار مثؿ األمور ىذه يفيـ لف الطفؿ أف صحيح,  األمور ىذه يفيـ وال صغيراً  يزاؿ ال

 تغييرىا الصعب مف سيكوف, خاطئة معمومات الطفؿ إعطاء حاؿ وفي, بطريقتو يفيميا سوؼ
 وفي ذىنو في كثيرة أشياء الخاطئة المعمومات تمؾ عمى ويبني, بيا ويؤمف يعتقد ألنو, ذلؾ بعد

 .(72ص, 2003, العابديف زيف) مخيمتو
 اإلنساف يكافئ وتعالى سبحانو اهلل بأف, والنار الجنة مفيوـ عف صحيحة إجابة تقديـ مف بد فبل 

 الشرير اإلنساف أما, حسف ىو ما بكؿ فييا ويتنعـ الجنة يدخؿ بأف الصالح عممو عمى المؤمف
 الناس فيو ليستريح اهلل خمقو مكاف ىي فالجنة النار, إلى يذىب بأف السيء عممو عمى يعاقب

 مف إال يدخميا ال وأماف سبلـ وكمو, وعظيـ جميؿ ىو ما كؿ فيو ويجدوف, موتيـ بعد الصالحوف
 وتعالى سبحانو اهلل أوامر يطيعوف ال لمذيف مكاف فيي النار أما, ويعبده وتعالى سبحانو اهلل يطيع
 .(58ص, 2005,جورج و حنا) تنطفئ ال نار وىي

 المكت عف الطفؿ أسئمة : 
 صعوبة لدييـ المرحمة ىذه فأطفاؿ, يفيميا ال ولكنو, الموت كممة محيطو في يسمع قد الطفؿ 

 مف الغموض حالة في يعيش الصغير فالطفؿ, األبد إلى شخص واختفاء الموت فكرة فيـ في
 ويكوف, مختمفة بدرجات الموت مف بالخوؼ األطفاؿ مف كثير يصاب, الموت أماـ الفيـ وعدـ
 أف سببو يكوف وقد, واضح بشكؿ الموت مف أحدىـ يخاؼ كبار مع الطفؿ يعيش أف أحياناً  سببو
, إلييا وينتمي بيا يحتمي التي بيئتو في ثقتو الطفؿ في ييز القريب موت إف, قريب لمطفؿ يموت
, الجبالي) ذاتيا بحد غامضة غريبة ظاىرة فالموت, األماف مف خالية نظره في دنياه فتصبح
 .(89ص, 2006
 : يسأؿ,  الموت عف األسئمة مف الكثير يطرح فيو لذلؾ

 مات؟ فبلف أف يعني ماذا -
 . مثمنا ويشرب أويأكؿ, أويتكمـ, يتحرؾ, أف يستطيع يعد لـ:  الجواب
ذا -  لماذا؟:  الطفؿ سأؿ وا 
 الصورة ولتقريب, جسمو مف خرجت, ويأكؿ ويتنفس يتحرؾ تجعمو كانت التي روحو ألف: الجواب

 .(107ص, 1995, صبري) الموت معنى فيدرؾ, ميتاً  عصفوراً  يشاىد أف يمكف ذىنو إلى
 الموتى؟ يذىب أيف -
 .(23ص, 1993, جرجس) وتعالى سبحانو اهلل عند إلى: الجواب
 جدتي؟ ماتت لماذا -
, اسماعيؿ)الحياة في المضي تستطيع وال, جداً  ومريضة,  السف كبيرة كانت ألنيا: الجواب
 .(222ص, 1996
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 الميت؟ سيعود ىؿ -
 وىو الطفؿ بذىف سيرتبط ذلؾ ألف, ما يوماً  سيعود أوأنو سافر قد الميت إف القوؿ يجوز ال

نما, خاطئ مفيوـ  أثبتت فقد, السماء في وىو يراؾ ولكنو, يعود لف أنو الحقيقة نخبره أف بد ال وا 
 خبلؿ مف مرضي أوقمؽ خوؼ لدييـ يتكوف ال المدرسة قبؿ ما أطفاؿ أف الدراسات مف العديد
 (22ص, 2008, الجبيمي) الصحيح الموت مفيوـ شرح

 العبادة مظاىر عف أسئمة: 
, الصياـ شير أوفي الصبلة, في أىمو يشاىد عندما العبادة مظاىر عف الطفؿ يتساءؿ قد كما

 : فيسأؿ, النيار في يشرب وال يأكؿ ال الصائـ والده أف يبلحظ
 ؟ رمضاف ىو ما -
 ؟ يصـو أبي لماذا -
 أبي؟ مثؿ أصوـ ال لماذا  -

    نفوس في رمضاف شير حب غرس في يسيماف, عنيا اإلجابة الوالداف أحسف إف األسئمة ىذه  
 شير بأنو, رمضاف شير عف بإيجاز لمطفؿ يشرح كأف(, 105ص, 2007, الفقي) األطفاؿ
 في الصياـ وتعالى سبحانو اهلل فرض وقد, الكريـ القرآف فيو انزؿ الذي الشير ألنو والخير الرحمة
 والده يشاىد عندما الصبلة عف يسأؿ أف ويمكف, عميو القادريف الكبار عباده عمى رمضاف شير
 بابا؟ يفعؿ ماذا: فيسأؿ,  يصمي
 .الصبلة فريضة يؤدي إنو:   األـ أجابتو فإذا
 ؟ الصبلة لماذا: الطفؿ فيسأؿ  
 , اهلل مف لمتقرب عباده عمى وجؿ عز اهلل فرضيا فريضة ىي الصبلة بأف األـ تجيبو أف يمكف  

 .والدؾ مثؿ وتؤدييا الصبلة ستتعمـ تكبر وعندما

نيا, المرحمة ىذه في الطفؿ يطرحيا التي الدينية األسئمة عف أمثمة ىذه      إجابات إلى تحتاج وا 
   بداية ىي اإلجابات ىذه تكوف أف يمكف وبذلؾ,  لمطفؿ العقمي لممستوى مناسبة بسيطة صحيحة
      الصبلة, والنار الجنة, وصفاتو وتعالى سبحانو باهلل الطفؿ تعريؼ خبلؿ مف لمطفؿ الدينية التربية
تشكؿ القواعد األساسية لمتربية والموت, وغيرىا مف الموضوعات التي  مفيومي الحياة, والصياـ

 الدينية لمطفؿ.

 خصائص أسئمة األطفاؿ: رابعان:
غالبًا ما تتميز أسئمة األطفاؿ في مرحمة رياض األطفاؿ بكونيا أسئمة بريئة, ناجمة عف رغبتيـ  

حقائؽ قد تكوف معقدة  الصادقة في المعرفة, وال تحتاج اإلجابة عنيا إلى التفصيؿ الدقيؽ, أوتقديـ
بالنسبة ألطفاؿ ىذه المرحمة, بؿ المطموب تقديـ إجابة بسيطة مختصرة صحيحة,  وخالية مف 



 
  

97 
 

التعقيد, وىذه األسئمة في معظميا تعد أسئمة ىامة مف حيث أنيا تكشؼ عما بداخميـ مف أفكار, 
لي, توافقو مع البيئة, نوعية السؤاؿ ليا داللة عمى اتزانو االنفعا ومشاعر, وانفعاالت, حيث أف
 .(74, ص2003)آدـ,  هذكائو, صراعو النفسي, توتر 

وغالبًا ما تتصؼ ىذه األسئمة أيضًا بكونيا أسئمة اكتشافية, اليدؼ منيا اكتشاؼ األشياء 
والحوادث, والتعرؼ إلى كؿ مجيوؿ بالنسبة لمطفؿ, تتميز ىذه األسئمة بأنيا تدور حوؿ األشياء, 

 (. 16, ص 2006الجديدة التي يسمعيا )مصطفى , ووظائفيا, والكممات

تشترؾ جممة أسئمة أطفاؿ ىذه المرحمة بالذاتية وبعدىا عف الموضوعية , وىي تتركز في كما 
 .(59-60.ص, ص2006بدر, ) غالبيا حوؿ األسباب التي وجدت مف أجميا األشياء

 ومف أىـ خصائص أسئمة األطفاؿ في مرحمة رياض األطفاؿ ىي:

 ف سوء النية.خالية م -
 بسيطة وبعيدة عف الغش. -
 ىدفيا معرفي رمزية وغير مباشرة. -
 اكتشافية وخاصة عند األطفاؿ األذكياء . ,انتقادية -
 سريعة فبل يفصؿ بيف السؤاؿ واآلخر فاصؿ زمني بمعنى فييا شيء مف اإللحاح. -
 .(15-16.ص, ص2010)مرتضى,  صريحة وبعيدة عف الحياء والخجؿ -

  الكالديف نحك أسئمة األطفاؿ :اتجاىات خامسان:  
تختمؼ اتجاىات الوالديف نحو أسئمة أطفاليـ باختبلؼ المستوى الثقافي لموالديف, وظروؼ األسرة, 
وحسب طبيعة السؤاؿ الذي يطرحو الطفؿ, والوقت الذي يطرح فيو سؤالو ,يمكف أف نحدد ىذه 

 االتجاىات كما يمي :
 الحقيقة:إعطاء إجابات خاطئة أك محرفة عف  - أ

يعد الكثير مف الوالديف أسئمة أطفاليـ غريبة ال قيمة ليا فيتيربوف مف الرد عمييا, أويردوف عمييا 
ردودًا مبيمة أوبعيدة كؿ البعد عف الحقيقة وفي ذلؾ ظمـ ألطفاليـ )حنا وجورج, 

 (, عمى سبيؿ المثاؿ قد يسأؿ الطفؿ :48,ص2005

 مف أيف جاء أخي الصغير ؟ -
 ف : مف السوؽ , أووجدناه أماـ المنزؿ .فيجيب الوالدا

 .ىؿ ستعود جدتي التي ماتت؟ -
 فيجيب الوالداف :نعـ ستعود. 
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فر إجابة صحيحة لدييـ غالبًا, يمجأ الوالداف إلى مثؿ ىذه اإلجابات الخاطئة في حاؿ عدـ توا
مف الوالديف في إسكات الطفؿ دوف أف يعمـ األىؿ بخطورة مثؿ ىذه اإلجابات عمى نفسية  رغبةأو 

 نموه العقمي. ىالطفؿ وعم

مف تجنب الكذب في اإلجابة عف أسئمة الطفؿ وذلؾ لعدة اعتبارات أىميا بناء  لموالديف إذًا ال بد
الطفؿ الحقيقة يفقد  وعندما يكتشؼ مفيوـ خاطئ لدى الطفؿ أوتفكير غير منطقي وغير سميـ,

(, وقد يتعرض الطفؿ لمقمؽ النفسي والخجؿ واالنزواء, 21ص, 2008الثقة بوالديو )الجبيمي, 
 .(69, ص 2007وربما يصبح الطفؿ غير قادرًا عمى حؿ مشكبلتو في المستقبؿ) مرتضى ,

في حاؿ عدـ توافر إجابة صحيحة عف أسئمة الطفؿ, أف  Compayre)  كومبيري)لذا ينصح 
ببلغو بيا فيما بعد  .(62, ص 2004)محمد, نعد الطفؿ بالبحث عف الحقيقة وا 

في حاؿ عدـ توافر إجابة صحيحة عف أسئمة الطفؿ باالستعانة بالخبراء  الباحثوف كما ينصح 
, (15, ص2009والعارفيف مف األقارب والمحيطيف باألسرة مف األصدقاء )مرتضى وجمؿ, 

الميـ ىو ابتعاد الوالديف عف تقديـ اإلجابات الكاذبة ظنًا منيما بأف الطفؿ ال يفيـ, فيسكتاه مف 
 خبلؿ إجابة كاذبة خادعة, دوف أف يعمما أف ىذه اإلجابة مؤذية جدًا لمطفؿ. 

 التيرب مف اإلجابة عف أسئمة الطفؿ : - ب
رجًا , فيصرفاف تفكيره عف السؤاؿ كثيرًا ما يتيرب الوالداف في حاؿ وجو ليما الطفؿ سؤااًل مح

انشغؿ بما وجيو إليو ؤالو, فإذا نسيو مرة و بشيء ما, وىنا نقوؿ أف الطفؿ سيبقى مصرًا عمى س
 والداه, فسيتذكر الحقًا سؤالو, وسيوجيو مرة أخرى لوالديو..

جيؿ دلت البحوث والتجارب العممية مع األطفاؿ أف التيرب مف الرد عمى أسئمتيـ وتعمد تأ وقد
اإلجابة عف بعض األسئمة الحساسة التي يسألونيا يتركيـ عادة في وحدة مف مشاكؿ ال يفيموف 

 .(156, ص1992ليا حبًل, األمر الذي قد يسبب ليـ حيرة ومشاكؿ جمة)جرجس, 

  , 2008فإذا كبح الكبار جماح أسئمة األطفاؿ, آثروا الصمت دفعًا لئلحراج أوالردع)جمؿ,  
نما يعاقبوف الطفؿ عمى أسئمتو, األمر 78ص (, أحيانًا ال يكتفي األىؿ بالتيرب مف اإلجابة وا 

كما قد يثير  ,(35,ص2000الذي ينعكس بصورة سمبية عمى عبلقة الطفؿ بوالديو )الشماس, 
 .(258,ص2004فيمي,) الغضب والقمؽ لدى الطفؿ, وال يحقؽ لو التوازف النفسي

ولذلؾ فإف التيرب مف اإلجابة  ف النمو السميـ لمتفكير لدى طفميـ,وبذلؾ فإف األىؿ يحولوف دو 
عف أسئمة الطفؿ لو آثارًا سمبية عمى نموه العقمي, باإلضافة إلى شعوره بالغضب والقمؽ وعدـ 

 األماف.
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 تقديـ إجابات صحيحة مناسبة لمستكل الطفؿ العقمي: - ت
والت الطفؿ التي تصدر منو لمعرفة ما وىذا ما ينصح بو عمماء التربية  إذ ال بد مف احتراـ محا

إذًا عمى األىؿ , (15, ص1996)راشد,   يدور حولو واحتراـ أسئمتو وتشجيعو عمى االستفسار
, 2007االىتماـ باإلجابة عف أسئمة الطفؿ بما يتناسب مع عمره العقمي )أبو رياش وعبد الحؽ, 

 .(99ص

يرة الصحيحة التي تناسب عقمو ألف ىذا فالطفؿ عندما يطرح أسئمتو يحتاج إلى اإلجابة القص
 النوع مف اإلجابات سوؼ يدفع الطفؿ إلى التفكير والربط بيف ىذه اإلجابة وخبراتو الذاتية وقد

 .(52, ص1994يدفعو إلى إلقاء سؤاؿ آخر وىكذا )عويس, 

مف  مناسبة لمستوى الطفؿ العقمي ليا فوائد كبيرة منطقية وبالتالي فإف تقديـ إجابات صحيحة 
وزيادة ثروتو  وتوسيع معارفو,  وتنمية معموماتو ,وشعوره باألماف والثقة بوالديو ,تنمية لتفكيره

 المغوية.

 :األطفاؿ أسئمة عف اإلجابة سادسان: أىمية
 :التالية النقاط في األطفاؿ أسئمة عف اإلجابة أىمية يمكف أف نحدد

 الطفؿ معمكمات تنمية: 

 ينتظر وىو األسئمة مف يكثر فيو ليذا المعرفة إلى متعطش األطفاؿ رياض مرحمة في الطفؿ
أي  (,37ص,2006, مصطفى) حولو مف العالـ معرفة عمى تساعده التي البسيطة اإلجابة دائماً 

 .(75, ص 2001)عامر,  أنو يحاوؿ تزويد خبراتو المختمفة عف طريؽ السؤاؿ

, مختار)  لديو المعرفة اكتساب وسائؿ مف عنيا واإلجابة الطفؿ يسأليا التي األسئمة إذ تعد 
 يعرؼ أف يريد, المعرفية العقمية االستزادة يحاوؿ أسئمتو خبلؿ مف فالطفؿ(, 218ص,2001
, الحؽ وعبد رياش أبو) بيا يمر التي الخبرات يفيـ أف ويريد, انتباىو تثير التي األشياء
 .(99ص,2007

 عمى ذلؾ ساعد كمما, معو التحدث مف واإلكثار الطفؿ أسئمة عف باإلجابة الوالداف اىتـ وكمما 
جابات أسئمتو خبلؿ فمف(, 54ص, 1993, المقاني) المعرفية حصيمتو وزيادة مداركو توسيع  وا 
 إلى اإلشارة مف  والبد(, 126 ص ,2009 حطيبة,) شخصيتو وتنمو ثقافتو تزداد, عنيا الوالديف

 التي األسئمة إجابات تحققيا التي بالدرجة أثرىا تحقؽ ال الطفؿ عمى نفرضيا التي المعمومة أف
 .(8ص, 1998, طعيمة)  ذىنو وشغمت خيالو أرقت
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 الطفؿ لمستوى مناسبة بسيطة صحيحة إجابات الطفؿ أسئمة عف األىؿ يجيب عندما فإنو وبالتالي
 واألحداث األشياء عف وأفكاره معموماتو وتنمية المعرفية, حصيمتو زيادة في يسيـ ىذا فإف العقمي

 .حولو مف والظواىر
 بكالديو الطفؿ ثقة تنمية : 

 الثقة مف جواً  يخمؽ ىذا فإف, طفميما أسئمة عف مناسبة صحيحة إجابة الوالداف يجيب عندما  
 مشكمة صادفتو كمما باستمرار إلييما يرجع أف عمى يشجعو وىذا(, 117ص,1983, زريؽ)بينيـ
 .(47ص,2005, وجورج حنا) 

 نفوس في الثقة إدخاؿ عمى الوالديف تساعد التي األفكار العديد مف الباحثيفبعض  ويقدـ  
 :أطفاليـ
 . أسئمتيـ كؿ عف اإلجابة -
 .األسئمة طرح عمى تشجيعيـ -
 (197ص, 2007, الفقي) نفوسيـ في وشكوؾ شبيات مف األطفاؿ عنو يسأؿ ما شرح -

 في الثقة يفقد قد الطفؿ فإف, اإلجابة مف الوالداف وتيرب لوالديو سؤاالً  الطفؿ وجو إذا وبالمقابؿ
 كذلؾ(, 66 ص ,2007مرتضى,) سؤاؿ كؿ عف إجابة مف بد ال نظره وجية مف ألنو, يسألو مف

 مف حالة وتنشأ, لديو صورتيما فتتزعزع, كذبيما الحقاً  ويكتشؼ خاطئة إجابة والداه يجيبو عندما
 .بينيـ العبلقة اضطراب مف ونوع بوالديو الطفؿ ثقة عدـ
 المغكية حصيمتو زيادة ك الحكار أسمكب عمى األطفاؿ تعكيد: 

 تعويد في يسيـ ىذا فإف, واىتماـ عناية بكؿ والديو مف اإلجابات ويتمقى أسئمة الطفؿ يطرح عندما
 .المغوية حصيمتو مف ويزيد والمناقشة الحوار أسموب عمى الطفؿ

 الحوار عمى الطفؿ يشجعاف فإنيما بوضوح الطفؿ أسئمة عف إجابتيما خبلؿ مف فالوالداف
تزداد  الطفؿ مفردات كما أكد بعض الباحثيف أف(, 128ص, 2000, مرىج) المغوي والتواصؿ
 تكرار خبلؿ مف تنمو ال فمغة الطفؿ(, 16ص, 1999, محمد)  لبلستطبلع وحبو فضولو بسبب

مف قبؿ  اإلجابات عمى والحصوؿ األسئمة مف طرح اإلكثار خبلؿ مف بؿ, فقط الكممات
 .(91 ص ,2004 الطفيمي,)األىؿ

 يعد كما, المغوية ثروتو وزيادة الطفؿ عند المغة لتنمية اليامة األساليب أحد تعد والمناقشة فالحوار
ومشكبلتو  قدراتو مستوى عمى والتعرؼ لمطفؿ المعمومات لتقديـ فعالة وسيمة األسموب ىذا
 لغة استخداـ مراعاة حاؿ في إال فعاالً  يكوف ال الطفؿ مع والحوار (,172ص, 2007, شريؼ)
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 وكذلؾ لو يقاؿ ما بفيـ الطفؿ أف مف التأكد مع سنو تناسب الطفؿ مع الحديث في بسيطة
 .(24-25ص.ص, 2008, خميفة)  الطفؿ يقولو لما الجيد اإلصغاء عمى الحرص

 إذ أف, واىتماـ بوضوح طفميما أسئمة عف اإلجابة أىمية الوالداف يدرؾ أف الضروري لذا فمف 
, وعقمو الطفؿ نفسية عمى إيجاباً  يؤثر الطفؿ أسئمة عف مناسبة صحيحة  إلجابات األىؿ تقديـ

 معموماتو تزداد كما, شخصيتو وتنمو, بنفسو وثقتو بيما ثقتو وتزداد, بوالديو الطفؿ عبلقة فتتحسف
, أي أف اإلجابة الصحيحة المناسبة لعقؿ الطفؿ تفيده نفسيًا وعقميًا لغتو وتتطور, معارفو وتتوسع

 واجتماعيًا.
 : األطفاؿ أسئمة عف اإلجابة في مراعاتيا الكاجب المعاييرسابعان: 

 :التالية النقاط اإلجابة في تتوافر أف بد ال أطفاليـ أسئمة عف األىؿ يجيب عندما

 الفاعوري) لمطفؿ العقمي المستوى مع تتناسب صادقة واقعية اإلجابة تكوف أف ,
 اإلجابة عف تختمؼ سنوات خمس عمره لطفؿ تقدـ التي فاإلجابة ,(111ص,1994
 . سنوات أوعشر تسع عمره لطفؿ السؤاؿ نفس عف

 المحزنة  األحداث مف خالية تكوف أوخمقيًا, بحيث نفسياً  بالطفؿ اإلجابة تضر ال أف 
 باألمف شعوره عمى تؤثر أوالتي وقمقو, القوية وانفعاالتو الطفؿ مخاوؼ تثير التي

 .(63ص, 2005,جورج و حنا) والطمأنينة 

 2005, شنوف)  وتطويرىا عمييا لمبناء قابمة اإلجابة تكوف أف أي:  مفتوحة ,
 التساؤالت مف المزيد وطرح التفكير مف بمزيد لمطفؿ تسمح أف بمعنى(,19ص

 .(37ص,  1995صبري,) واالستفسارات

 يتطمب ال ذكية وبطريقة قصيرة مبسطة محددة إجابة تقديـ أي: واضحة قصيرة 
, 2001, مختار) أومممة أومعقدة متشابكة تفاصيؿ في أودخوالً  تدقيقاً  فييا األمر

 . الطفؿ لدى  والحيرة القمؽ تثير الواضحة غير فاإلجابة(, 223-224ص.ص

 الظواىر عف أوخرافية منطقية أوغير خاطئة أفكاراً  تحمؿ ال أي:  عممياً  دقيقة 
 .(130ص, 2007, فيمي)  الحياتية والموضوعات

 إجرائية بأنشطة الكبلـ ربط بؿ, المجرد الشفيي الرد عمى مقصورة غير أي:  إجرائية 
,  فيمي)حواسو  خبلؿ مف معيا والتعامؿ إدراكيا لمطفؿ يمكف وظواىر
  أومصورة, شفوية تكوف أف يمكف األطفاؿ أسئمة عف واإلجابة(,130ص,2007
 .(17ص, 2010, مرتضى) مسرحي عرض  خبلؿ أومف, قصة خبلؿ أومف
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 اإلجابة بثبات فالمقصود,  آلخر وقت مف تتغير ال بمعنى متناقضة غير أي:  ثابتة 
 ألف, الطفؿ طرحو واحد لسؤاؿ متناقضيف إجابتيف يقدـ ال أف المربي عمى ينبغي أنو
, صبري)المتناقضة اإلجابات يقدـ فيمف الثقة يفقد الطفؿ يجعؿ التصرؼ ىذا

 (.36ص,1995
 والتوبيخ الصياح أساليب استخداـ يجوز فبل, الوالديف مف وصبر بيدوء اإلجابة تقدـ أف والميـ 

 .(117ص,2004, الباقي عبد) العنيؼ
, صادقة إجابة إلى يحتاج أوالجنسية ,أوالدينية ,العممية أسئمتو سواء يطرح عندما فالطفؿ
 غير وثابتة, فيميا يستطيع بحيث العقمي لمستواه مناسبة, مختصرة, بسيطة, واضحة, صحيحة
 . متناقضة

 الكالديف ألسئمة األطفاؿ : تجاىؿأسباب ثامنان: 
ييمؿ الوالداف أسئمة األطفاؿ إما ألنيا سخيفة تافية ليس ليا معنى في نظرىما, أوألنيا صعبة ال 

الوالديف بأف الطفؿ لف يفيـ اإلجابة لذلؾ ال يقدـ الوالداف  يممؾ الوالداف إجابة عنيا, أوالعتقاد
  يمكف أف نمخص ىذه األسباب كما يمي:اإلجابة لمطفؿ عف أسئمتو, 

 بساطتيا:غرابة أسئمة األطفاؿ ك  -

قد يستييف األىؿ بأسئمة األطفاؿ فبل ييتموف بيا, وال يجيبوف عنيا, وذلؾ لغرابتيا 
 يسأؿ الطفؿ مثبًل: قد, ف(24, ص1995وبساطتيا)صبري, 

 لماذا ال يمد بابا طفبًل؟ 
 ىؿ الكمب يأكؿ األطفاؿ؟ 

 مف أيف يأتي الماء؟                              
, دوف أف الدىشة واالستغرابىذه األسئمة تعد غريبة في نظر األىؿ ال معنى ليا, فتسبب ليـ 

 ييتموا بتقديـ إجابات عف ىذه األسئمة لمطفؿ.
 اؿ قد تككف محرجة:أسئمة األطف -

نجاب األطفاؿ أوما يتعمؽ        يطرح الطفؿ العديد مف األسئمة المحرجة والسيما ما يتعمؽ منيا بالزواج وا 
 , قد يسأؿ الطفؿ مثبًل:بالديف

 لماذا ال أنجب طفبًل مثؿ ماما؟
 لماذا ال أتزوج أختي؟

 أيف اهلل؟ لماذا ال نراه؟ لماذا ال يكممنا؟
 صغير؟مف أيف أتى أخي ال
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وغيرىا مف األسئمة التي تحرج الوالديف, فيتيرباف مف اإلجابة بأف يوجيا اىتماـ الطفؿ إلى شيء 
 آخر رغبة منيما في إسكاتو, أويقاؿ لمطفؿ عندما تكبر ستفيـ. 

 كثرة األسئمة ك تالحقيا: -
 كثيرًا ما يطرح األطفاؿ أسئمة كثيرة متتابعة متبلحقة فبل يستطيع الوالداف تقديـ إجابات عف ىذا     
 الكـ اليائؿ مف األسئمة.           

 صعكبة بعض األسئمة: -
 قد يسأؿ الطفؿ مثبًل: ماذا يوجد تحت األرض؟

 لماذا فبلف أطوؿ مف فبلف؟                     
 أيف تذىب الشمس في الميؿ؟                    

لوالديف إجابات عنيا, أوقد ا لدى قد ال تتوافر أحياناً وغيرىا مف األسئمة التي تتصؼ بصعوبتيا و 
يتخوؼ الوالداف مف أف اإلجابات قد ال يفيميا الطفؿ وىذا اعتقاد خاطئ ألف  أسئمة األطفاؿ ىي 

 .(286, ص 1997,عمواني) امعارؼ تتعمؽ بموضوعاتي مؤشر عمى استعدادىـ التاـ الستقباؿ

ليس المطموب في مثؿ ىذه األسئمة تقديـ الحقائؽ المعقدة لمطفؿ, أوالدخوؿ في التفاصيؿ الدقيقة 
لئلجابة, بؿ الميـ أف تقدـ اإلجابات بطريقة واضحة مختصرة مبسطة ليستطيع الطفؿ فيميا 

نفسيـ حوؿ حقائؽ عديدة بشكؿ صحيح, ألنيـ بذلؾ واستيعابيا, كما ينبغي أف يثقؼ الوالداف أ
يستطيعوف اإلجابة عف أسئمة أطفاليـ إجابة صحيحة موثوقة, وعندما ينمو الطفؿ و يصبح أكبر 

 .(200, ص 2007)عميوات,  سنًا يجب تشجيعو عمى القراءة والبحث عف اإلجابات بنفسو

 أولكوفوبالتالي قد ييمؿ الوالداف أسئمة األطفاؿ إما لعدـ توفر إجابة مناسبة, أولضيؽ الوقت, 
لذلؾ يعمد الوالداف إلى إىماليا  ,ىذه األسئمة قد تكوف صعبة أومحرجة أوغريبة في نظر الوالديف

 .عدـ تقديـ إجابات مناسبة عنيا بالتالي و وعدـ أخذىا عمى محمؿ الجد, 

 :أطفاليـ أسئمة عف الكالديف عدـ إجابة ار السمبية الناتجة عفتاسعان: اآلث
 إلى ويؤدي, وبوالدييـ بأنفسيـ ثقتيـ عمى سمباً  يؤثر األطفاؿ ألسئمة الوالديف إىماؿ أف الشؾ
 والقمؽ الخوؼ مف يعاني فقد, الطفؿ شخصية عمى سمباً  يؤثر كما, بوالديو الطفؿ عبلقة في خمؿ
 أسئمة عف الوالديف إجابة عدـ وبالتالي, والمغوية المعرفية حصيمتو عمى يؤثر كما, المجيوؿ مف

 :  إلى تؤدي أف يمكف الطفؿ

مكانياتو قدراتو عمى ينعكس مما, الطفؿ معمومات محدودية -  مرتضى) والمعرفية العقمية وا 
 .(72ص, 2007, 

 .(52ص, 2005, وجورج حنا)والقمؽ بالضيؽ الطفؿ شعور -
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 .(33ص,  2000,الشماس) المجيوؿ مف والخوؼ باأللـ الطفؿ شعور -
, 1993, جرجس)االجتماعية الحياة عف والبعد واالنزواء بالخجؿ الطفؿ شعور -

 .(13ص
 خاطئة تصورات الطفؿ يكوف قد وبالتالي االكتشاؼ في والرغبة االستطبلع حب ضعؼ -

 .(24ص, 1995, صبري)عنيا يتساءؿ التي والموضوعات الظواىر عف
, 2010, مرتضى) لذاتو وتقديره شخصيتو عمى سمباً  ينعكس الطفؿ أسئمة إىماؿ -

 .(18ص
, والديو لدى قيمة أي لديو ليس بأف الطفؿ فيشعر, واإلىماؿ باالستيزاء الطفؿ أسئمة تقابؿ فعندما

 إلى يؤدي قد مما, والغموض بالقمؽ ويشعر, مخاوفو وتزداد, وبيما بنفسو ثقتو فتضعؼ
, المعرفة إلى سبيمو ىي فاألسئمة, والمعرفي العقمي نموه عمى يؤثر كما, شخصيتو في اضطراب

 يستفيد معرفياً  مخزوناً  يكوف أف يستطيع ولف, حولو بما جاىبلً  سيبقى  أسئمتو إىماؿ حاؿ وفي
 .اليومية حياتو في منو

 كاجب الكالديف تجاه أسئمة األطفاؿ:عاشران: 

ميمتيـ مف لحظة طرحو لمسؤاؿ بأف يحترما سؤالو عندما يطرح الطفؿ أسئمتو عمى والديو, تبدأ 
ويصغيا إليو باىتماـ, وتشجيعو عمى طرح كؿ ما يدور في ذىنو مف أسئمة, وتقديـ اإلجابات 

 المناسبة عنيا, ويمكف تمخيص ىذه النقاط كما يمي:
 استقباؿ األسئمة باىتماـ: -

 بالتقدير يشعر وبذلؾ باىتماـ أسئمتو واستقباؿ يسأؿ حينما الطفؿ إلى اإلصغاء الوالديف عمى
 .(129ص, 2007, فيمي)النفسي وتوازنو بنفسو ثقتو ويعزز واالحتراـ

مف الميـ بالنسبة لمطفؿ أف فبل يجوز توبيخ الطفؿ عمى سؤالو, أومعاقبتو, أواالستيزاء بو, ف 
وبأنو إنساف يصغي الوالداف ألسئمتو, ويستمعاف إليو باىتماـ, ىذا يشعر الطفؿ باحتراـ والديو لو, 

 , فتزداد ثقتو بنفسو وتقوى شخصيتو.ذو قيمة
 تقديـ إجابات مناسبة عف أسئمة األطفاؿ : -

كؿ طفؿ لو الحؽ أف يتمقى األجوبة عف أسئمتو الكثيرة في كؿ مرحمة مف مراحؿ عمره, ميما  إف
رة كانت أسئمة األطفاؿ محرجة أوغريبة فبل بد مف تقديـ إجابات واضحة صحيحة  بسيطة مختص

 ومناسبة لمستوى الطفؿ العقمي.
 تشجيع األطفاؿ عمى طرح المزيد مف األسئمة: -
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فالطفؿ الذي يكثر مف األسئمة غالبًا ما يتسـ بالذكاء والتفوؽ, وىذا أمر إيجابي يجب تشجيعو, 
حيث أف التقميؿ مف حؽ الطفؿ في التساؤؿ عف كؿ ما يحمو لو يعني ببساطة إلغاء حؽ الطفؿ 

 .(128, ص2007, في النمو)فيمي
 و يكوف تشجيع األطفاؿ عمى طرح األسئمة مف خبلؿ اىتماـ الوالديف بالنقاط التالية:

 تنويع الخبرات المثيرة أماـ الطفؿ. -
تنويع بيئة الطفؿ: مف خبلؿ اصطحابو في رحبلت إلى الحدائؽ التي تتيح لمطفؿ مبلحظة  -

 الظواىر الطبيعية وتدفعو إلى التساؤؿ عنيا.
بوسائؿ تثقيؼ الطفؿ: مف أىـ ىذه الوسائؿ البرامج اإلذاعية و التمفزيونية الموجية االىتماـ  -

لؤلطفاؿ, الكتب والقصص واأللغاز المصورة والخاصة بأطفاؿ ىذه المرحمة ) صبري, 
 .(30-32.ص, ص1995

ألطفاؿ يتمخص في النقاط أف موقؼ الوالديف الصحيح مف أسئمة اوقد حدد بعض الباحثيف 
 التالية:

 عدـ الرد بعيدًا عف الحقيقة, النير والزجر والمعاقبة عدـ, عدـ الكذب, عدـ التيرب, عدـ التمممؿ
 .(69, ص2003)آدـ, 

فعندما يطرح الطفؿ سؤالو, يجب عدـ االستيزاء بسؤالو ميما كاف بسيطًا في نظر األىؿ, بؿ مف 
وتشجيعو عمى طرح مزيد مف الضروري اإلصغاء لو وتقديـ إجابة صحيحة واضحة عف أسئمتو, 

 األسئمة.
 خالصة:

أسئمة الطفؿ في ىذه المرحمة كثيرة وىامة وضرورية, يطرحيا الطفؿ بشكؿ أساسي رغبة منو تعد 
زالة الغموض, أوربما بسبب خوفو أو قمقو مف بعض الظواىر الغريبة  في اكتساب المعارؼ وا 

ذب انتباه اآلخريف إليو, ىذه األسئمة حولو, أوألسباب أخرى تتعمؽ برغبتو في إثبات وجوده وج
تكشؼ عف قدراتو العقمية, وحالتو النفسية و مخاوفو, كما أنيا تتنوع عادة مف أسئمة عممية, 
أودينية, أوجنسية, وجميع ىذه األسئمة تنتظر مف الوالديف إجابة صادقة بسيطة مختصرة مبلئمة 

در عف طفؿ بريء و نية صادقة في لعقؿ الطفؿ, والجدير بالذكر أف جميع ىذه األسئمة تص
المعرفة, فحب االستطبلع ىو غريزة فطرية أودعيا اهلل سبحانو و تعالى لدى الطفؿ لكي يسأؿ 
ويستفسر, فتزداد معارفو وتنمى جسور الثقة بينو وبيف والديو, وتقوى شخصيتو, فالسؤاؿ ىو 

ة في المعرفة, قد يرتبؾ األىؿ سبيمو إلى المعرفة, لذا ال بد مف احتراـ أسئمتو ورغبتو الصادق
عادة عند سماعيـ لبعض األسئمة إما بسبب الموضوع المطروح)الديف, الجنس(, أوبسبب صعوبة 
بعضيا, وأحيانًا يسأؿ الطفؿ أسئمة متبلحقة كثيرة فبل يستطيع الوالداف اإلجابة عنيا, وىنا نؤكد 

طفميما ميما كانت سخيفة أوغريبة في أنو في جميع الحاالت ال بد لموالديف مف االىتماـ بأسئمة 
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نظرىـ, أواًل عمييـ استقباليا باىتماـ وترحيب دوف غضب أوتوبيخ لمطفؿ ميما كانت األسئمة 
محرجة وتشجيعو عمى طرح المزيد مف األسئمة, وثانيًا يجب تقديـ اإلجابات الصحيحة المنطقية 

يف تبنى الثقة بيف الطفؿ ووالديو, وتزداد البسيطة المبلئمة لمستواه العقمي, وباتباع ىاتيف الخطوت
معارفو, وتزوؿ مخاوفو, وتقوى شخصيتو, أما في حاؿ توبيخ الطفؿ عمى سؤالو يشعر الطفؿ 
بالخوؼ والقمؽ, وتتزعزع ثقتو بوالديو وبنفسو ألنو وجد نفسو معاقبًا لسبب ال يدركو , ففي إىماؿ 

   أسئمتو إعاقة لنموه المغوي والفكري واالنفعالي.
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 الفصؿ السادس

جراءاتو  منيج البحث كا 
 

 مقدمة.

 أواًل: منيج البحث.

 ثانيًا: متغيرات البحث.

 ثالثًا: المجتمع األصمي وعينة البحث.

 رابعًا: أدوات البحث.

 خامسًا: حدود البحث.

 القوانيف اإلحصائية المستخدمة في البحث. :سادساً 
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 سادسالفصؿ ال
جراءاتو  منيج البحث كا 

 مقدمة:
تقوـ الباحثة في ىذا الفصؿ بالحديث عف المنيج المعتمد في ىذه الدراسة والمتغيرات المستقمة 
والتابعة, وكذلؾ تقدـ وصفًا شامبًل لمعينة وشروط اختيارىا وتجانسيا, إضافة إلى األدوات التي تـ 

 ذكر األساليب اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ النتائج. تـاستخداميا, كما 
 أكلن: منيج البحث:

تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي الذي يقوـ عمى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقع وييتـ 
بوصفيا وصفًا دقيقًا, و يعبر عنيا تعبيرًا كميًا وكيفيًا, فالتعبير الكيفي يصؼ لنا الظاىرة ويوضح 

ار ىذه الظاىرة أوحجميا)عبيدات,  خصائصيا, أما التعبير الكمي فيعطينا وصفًا رقميًا يوضح مقد
 (.223, ص2003

وقد لجأت الباحثة إلى ىذا المنيج لدراسة ظاىرة أسئمة األطفاؿ وأساليب التعامؿ الوالدي في 
اإلجابة عنيا, حيث أف المنيج الوصفي التحميمي يساىـ في تزويدنا بالمعمومات البلزمة لتقرير 

تحميؿ ىذه المعمومات وتفسيرىا لموصوؿ إلى النتائج التي وضع الظاىرة تقريرًا موضوعيًا ومف ثـ 
 يمكف أف تسيـ في تحقيؽ أىداؼ البحث المرجوة.

 متغيرات البحث :ثانيان:  
 المتغيرات المستقمة :-1

)تعميـ أساسي ومادوف, تعميـ ثانوي, معيد متوسط, جامعي متغير المستوى التعميمي لموالديف
(, بيئة الطفؿ إناث/(, الجنس لدى األطفاؿ)ذكورأميات/الوالديف)آباءومافوؽ(, الجنس لدى 

 )ريؼ, مدينة(.
( 6-5أسموب  التعامؿ الوالدي في اإلجابة عف أسئمة األطفاؿ بعمر ) :المتغير التابع-2

   .سنوات

 ثالثان: المجتمع األصمي كعينة البحث:
 :البحثمجتمع 1-

في محافظػة  ( سنوات5-6أطفاؿ بعمر ) ـلديي ذيفال اآلباء واألمياتيشمؿ مجتمع الدراسة جميع 
حسب منػاطؽ المحافظػة, كمػا يبػيف يف ( موزع33655) ىؤالء األطفاؿ عدد حيث بمغ , طرطوس

 الجدوؿ اآلتي:
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 ( سنكات في محافظة طرطكس حسب المناطؽ5-6تكزع األسر ممف لدييا أطفاؿ بعمر ) يبيف (1جدكؿ رقـ )
المنطقة أك 
 المدينة

عدد 
 األسر

النسبة 
 المئكية

 39.27% 13217 مدينة طرطكس

 17.84% 6004 صافيتا

 18.35% 6175 بانياس

 8.41% 2830 الدريكيش

 7.29% 2454 الشيخ بدر

 8.84% 2975 القدمكس

 %100 33655 المجمكع

مف ( أف مدينة طرطوس احتمت النسبة األكبر بيف مناطؽ محافظة طرطوس 1يبيف الجدوؿ رقـ )
( سػػنوات, تمييػػا مدينػػة بانيػػاس فػػي المرتبػػة الثانيػػة, تمييػػا منطقػػة 5-6طفػػاؿ بعمػػر)األ حيػػث أعػػداد

ومػػف ثػػـ منطقػػة  ومػػف ثػػـ منطقػػة القػػدموس, تمييػػا منطقػػة الػػدريكيش, صػػافيتا فػػي المرتبػػة الثالثػػة,
 الشيخ بدر في المرتبة األخيرة.

 :بحثعينة ال -2
, ومف قانوف العينة يتـ تحديد حجميا اإلجمالي اعتمدنا عمى  عشوائية طبقيةىي عبارة عف عينة 

 ثـ باستخداـ التوزيع المتناسب يتـ توزيعيا عمى طبقات المجتمع وعددىا ست طبقات:

2

2.

.

Z

E

N

qp

qp
n



 

 : حجـ عينة البحث.     إذ إف : 
 : حجـ مجتمع البحث.         

ـا اعتمػػادوالواحػػد: نسػػبة مئويػػة تتػػراوح قيمتيػػا بػػيف الصػػفر  لمحصػػوؿ عمػػى أكبػػر  5.0P , وتػػ
 حجـ ممكف لمعبنة.

  05.0E: نسبة الخطأ المسموح بو وىو غالبًا يساوي  
Z / (534, ص9002)طيوب,  95%/ عند معامؿ ثقة :1.96: الدرجة المعيارية وتساوي 

380

)96.1(

)05.0(

33655

)5.05.0(

5.05.0

2

2






n 

n
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عميػػو العينػػة بحيػػث تكػػوف عينػػة ممثمػػة ف تكػػوف أفقػػانوف العينػػة يحػػدد لنػػا الحػػد األدنػػى الػػذي يجػػب 
ـا تحديػػد  لممجتمػع, ولمحصػػوؿ عمػى تمثيػػؿ مناسػب لمعينػػة مػػف األسػر حسػػب كػؿ منطقػػة )طبقػة(, تػػ

 العدد المناسب لكؿ منطقة باالستناد إلى حجـ المجتمع والعينة كما يمي:
 عدد األسر البلـز مف أصؿ حجـ العينة في مدينة طرطوس )الطبقة األولى(: -1

149380
33655

13217
1 n 

 عدد األسر البلـز مف أصؿ حجـ العينة في منطقة صافيتا )الطبقة الثانية(: -2

68380
33655

6004
2 n 

 ة(:عدد األسر البلـز مف أصؿ حجـ العينة في مدينة بانياس )الطبقة الثالث -3

70380
33655

6175
3 n 

 عدد األسر البلـز مف أصؿ حجـ العينة في منطقة الدريكيش )الطبقة الرابعة(: -4

32380
33655

2830
4 n 

 عدد األسر البلـز مف أصؿ حجـ العينة في منطقة الشيخ بدر )الطبقة الخامسة(: -5

28380
33655

2454
5 n 

 عدد األسر البلـز مف أصؿ حجـ العينة في منطقة القدموس )الطبقة السادسة(: -6

33380
33655

2975
6 n 

طبقيػػة, حيػػث يػػتبلءـ ىػػذا النػػوع مػػف المعاينػػة مػػع الدراسػػات عشػػوائية عينػػة  يىػػإذًا عينػػة الدراسػػة 
مجموعة الخاصة بالمجتمعات غير المتجانسة التي يمكف تقسيميا مف الداخؿ إلى مجموعات كؿ 

تتصؼ بدرجة عالية مف التجانس الداخمي, والمبدأ العاـ لممعاينة الطبقية تقػوـ عمػى أسػاس تقسػيـ 
المجتمع المدروس إلى طبقات متجانسة داخميًا. وتجري المعاينة داخػؿ كػؿ طبقػة بطريقػة المعاينػة 
العشػػػػػوائية البسػػػػػيطة, أمػػػػػا عػػػػػدد الوحػػػػػدات المطمػػػػػوب سػػػػػحبيا مػػػػػف كػػػػػؿ طبقػػػػػة تػػػػػتـ عمػػػػػى النحػػػػػو 

 (:436, ص2009التالي)طيوب,
  حجـ الطبقة                                                                       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ×الجزء مف الطبقة = حجـ العينة المطمكب 
 حجـ المجتمع األصمي                                             

 والشكؿ البياني اآلتي يوضح حجـ العينة المسحوبة مف كؿ طبقة:
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 ( حجـ العينة المسحكبة مف كؿ طبقة مف طبقات المجتمع1الشكؿ رقـ )  

 خصائص عينة الدراسة: -
  تكزع أفراد العينة حسب متغير جنس الطفؿ: 

 ( تكزع أفراد العينة حسب متغير جنس الطفؿ 2رقـ )جدكؿ 

 المجمكع أنثى ذكر الجنس
 380 235 145 العدد

 %100 %61.84 %38.16 النسبة
%(, بينما 61.84( أف نسبة األطفاؿ اإلناث في األسر عينة الدراسة بمغت )2يبيف الجدوؿ رقـ )

توزع أفراد العينة حسب متغير %(, والشكؿ البياني اآلتي يوضح 38.16بمغت نسبة الذكور )
 جنس الطفؿ:

 
 ( تكزع أفراد العينة حسب متغير جنس الطفؿ2الشكؿ رقـ )
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 :تكزع أفراد العينة حسب متغير بيئة الطفؿ 
 ( تكزع أفراد العينة حسب متغير بيئة الطفؿ 3جدكؿ رقـ )
 المجمكع ريؼ مدينة بيئة الطفؿ
 380 210 170 العدد

 %000 %55.26 %44.74 النسبة
( أف نسبة األطفاؿ المقيميف في الريؼ في األسر عينة الدراسة بمغت 3يبيف الجدوؿ رقـ )

%(, والشكؿ البياني اآلتي 44.74%(, بينما بمغت نسبة األطفاؿ المقيميف في المدينة )55.26)
 يوضح توزع أفراد العينة حسب متغير بيئة الطفؿ:

 
 متغير بيئة الطفؿ( تكزع أفراد العينة حسب 3الشكؿ رقـ )

  األـ:/تكزع أفراد العينة حسب متغير المستكل التعميمي لؤلب 
 األـ في األسرة/( تكزع أفراد العينة حسب متغير المستكل التعميمي لؤلب 4جدكؿ رقـ )

 المجمكع األـ األب التكرارات المستكل التعميمي
تعميـ أساسي كما 

 دكف
 42 35 العدد

 54.55 %45.45 النسبة 77

 تعميـ ثانكم
 127 140 العدد

 %47.57 %52.43 النسبة 267

 معيد متكسط
 55 77 العدد

 %41.67 %58.33 النسبة 132

 جامعي كما فكؽ
 122 162 العدد

 %42.96 %57.04 النسبة 284
 760 380 380 العدد المجمكع
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أساسي وما دوف توزعت نسبتيـ ( أف أفراد العينة ممف يحمموف شيادة تعميـ 4يبيف الجدوؿ رقـ )
%( لؤلميات. أما مف يحمموف شيادة تعميـ ثانوي توزعت 54.55%( لآلباء, و)45.45بيف )

%( لؤلميات. ومف يحمموف شيادة معيد متوسط 47.57%( لآلباء, و)52.43نسبتيـ بيف )
 %( لؤلميات. ومف يحمموف شيادة جامعية41.67%( لآلباء, و)58.33توزعت نسبتيـ بيف )

%( لؤلميات. والشكؿ البياني اآلتي 42.96%( لآلباء, و)57.04وما فوؽ توزعت نسبتيـ بيف )
 يوضح توزع أفراد العينة حسب المستوى التعميمي لآلباء واألميات في األسر المدروسة:

 
 ( تكزع أفراد العينة حسب متغير المستكل التعميمي لآلباء كاألميات4الشكؿ رقـ )

 الدراسة:أداة رابعان :
البحػػث وبعػػد االطػػبلع عمػػى الدراسػػات التػػي تتعمػػؽ بموضػػوع ىػػذه الدراسػػة قامػػت  أىػػداؼلتحقيػػؽ 

, وىي عبارة عف استبانة لتعرؼ أساليب التعامػؿ الوالػدي فػي اإلجابػة الباحثة بتصميـ أداة الدراسة
محافظة عف أسئمة الطفؿ في مرحمة رياض األطفاؿ موجية ألسر األطفاؿ )اآلباء واألميات( في 

 طرطوس.
 خطكات تصميـ الستبانة:  - أ

تعػػرؼ أسػػاليب التعامػػؿ الوالػػدي فػػي لتػػـ فييػػا تحديػػد اليػػدؼ مػػف االسػػتبانة بيػػدؼ  الخطػػكة األكلػػى:
 ( سنوات.5-6اإلجابة عف أسئمة األطفاؿ بعمر )

 صياغة بنود االستبانة بصورتيا األولية.الخطكة الثانية: 
 باإلجراءات اآلتية:ولصياغة بنود االستبانة قامت الباحثة 

   مراجعػػػة األدبيػػػات النظريػػػة المرتبطػػػة بالبحػػػث الحػػػالي) كػػػؿ مػػػا يتعمػػػؽ بأسػػػاليب
 المعاممة الوالدية, و موضوع أسئمة األطفاؿ(.
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  مراجعػػػػة األدوات التػػػػي اسػػػػتخدمتيا الدراسػػػػات السػػػػابقة لتعػػػػرؼ أسػػػػاليب المعاممػػػػة
 الوالدية لمطفؿ.

 راعاة ما يمي:وفي صياغة بنود األداة حرصت الباحثة عمى م 

 الوضوح في بنود االستبانة.  -

 صياغة ىذه البنود وفؽ التدرج الخماسي)دائمًا, غالبًا, أحيانًا, نادرًا, أبدًا(.  -

5إعداد االستبانة بصورتيا األولية, فقد اشتممت عمى ) -  ( بند.2

مى السادة إعداد األداة بصورتيا النيائية: بعد عرض األداة بصورتيا األولية عالخطكة الثالثة: 
( لموقوؼ عمى أسماء السادة المحكميف, وبناء عمى اقتراحاتيـ تـ 1المحكميف. انظر الممحؽ رقـ )

 ( بند.54حذؼ بعض البنود, وزيادة و تعديؿ بعض البنود لتشمؿ االستبانة  بصورتيا النيائية )

الباحثػػػة بتوزيػػػع قامػػػت الباحثػػػة بػػػالتحقؽ مػػػف صػػػدؽ وثبػػػات األداة, ثػػػـ باشػػػرت الخطػػػكة الرابعػػػة: 
-9/10/2012( أسػػرة, خػػبلؿ الفتػػرة الواقعػػة بػػيف )380االسػػتبانة عمػػى عينػػة البحػػث المكونػػة مػػف)

(, حيػػث قامػػت الباحثػػة لموصػػوؿ إلػػى ىػػذه األسػػر بزيػػارة عػػدد مػػف الروضػػات فػػي 30/10/2012
حسػب الروضػات  إدارة محافظة طرطوس ووزعػت االسػتبانات عمػى اآلبػاء واألميػات بالتعػاوف مػع

 :التالي دوؿالج
 عدد الروضات عدد األطفاؿ ضمف العينة المنطقة 

 7 052 مدينة طرطوس

 3 86 صافيتا

 4 70 بانياس

 4 39 الدريكيش

 3 96 الشيخ بدر

 3 33 القدموس

 98 360 محافظة طرطوس

 
اشتممت األداة عمى معمومات عامة تضمنت جنس الطفؿ, بيئة الطفؿ, المستوى التعميمي حيث 
( سؤاؿ موزعة 54واألميات. كما اشتممت االستبانة عمى مجموعة مف األسئمة وعددىا ) لآلباء

عمى ثبلثة أساليب والدية )األسموب الديمقراطي, األسموب التسمطي, األسموب الميمؿ(, وكؿ 
 أسموب يتضمف مجموعة مف األسئمة )عممية, جنسية, دينية( كما يوضح الجدوؿ اآلتي:
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 سئمة )العممية, الجنسية, الدينية( حسب األسمكب الكالدم( تكزع األ5جدكؿ رقـ )
 نوع األسئمة          
 األسموب 
 الوالدي

 عممية
 

 دينية جنسية

 -24 -22 -21 -19 13-9-6-4-3-1 ديمقراطي

27- 31 

37- 39- 40- 42- 

45- 49 

 48 -47 -43-41 -38 30 -29 -25 -23 -20 12 -11 -7 -5 -2 تسمطي

 -16 -15 -14 -10 -8 ميمؿ

17- 18 

26- 28- 32- 33- 

34- 35- 36 

44- 46- 50- 51- 

52- 53- 54 

 18 18 18 المجمكع

  صدؽ المحتكل كثبات األداة: -
 صدؽ الستبانة:

 لمتحقؽ مف صدؽ االستبانة استخدمت الباحثة:
 :صدؽ المحكميف 

يعرؼ صدؽ المحكمػيف بأنػو: "الصػدؽ الػذي ييػتـ بالمراحػؿ األولػى لمبحػث وخصوصػًا فػي مرحمػة 
عممية جمع البيانات, ويتعمؽ بالدقة الحقيقية لمعبارات التي تصػؼ مػا يبلحظػو الباحػث ويفحصػو, 
إف اختيار المغة لمتعبير عػف المعمومػات, واختيػار البيانػات ذات العبلقػة يشػكؿ فػي الحقيقػة جػوىر 

ا المفيػػـو لمصػػدؽ. ولمتحقػػؽ مػػف صػػدؽ المحكمػػيف لمحتػػوى بنػػود االسػػتبانة, عرضػػت الباحثػػة ىػػذ
االسػػػتبانة عمػػػى مجموعػػػة مػػػف المحكمػػػيف مػػػف السػػػادة أعضػػػاء الييئػػػة التدريسػػػية فػػػي كميػػػة التربيػػػة 
بجامعػػة دمشػػؽ, وذلػػؾ ليبػػدوا مبلحظػػاتيـ عمييػػا, مػػف حيػػث التعػػديؿ أوالحػػذؼ أواإلضػػافة, ومػػدى 

يا إلػى البعػد الػذي وضػعت فيػو, واقتػراح مػا يسػيـ فػي إظيػار االسػتبانة بالصػورة انتماء كؿ بند من
القابمػػػػة لمتطبيػػػػؽ, )انظػػػػػر الممحػػػػؽ لموقػػػػػوؼ عمػػػػى أسػػػػػماء المحكمػػػػيف(, وفػػػػػي ضػػػػوء المبلحظػػػػػات 
واالقتراحػػات التػػي أبػػداىا المحكمػػوف عػػدلت الباحثػػة االسػػتبانة, حيػػث قامػػت بحػػذؼ بعػػض البنػػود 

ضػػػافة بنػػػود جديػػػدة, بحيػػػث أصػػػب ( بنػػػد. انظػػػر 54حت االسػػػتبانة قابمػػػة لمتطبيػػػؽ و مكونػػػة مػػػف )وا 
 (.2الممحؽ رقـ)

 وفيما يمي أبرز التعديبلت:
 إضافة بنود جديدة مثؿ: -               
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أجيب طفمي عف أسئمتو إجابة محرفة عف , أوفر لطفمي بيئة مناسبة لتمقي معارؼ صحيحة
 اـ الغرباء.أمنع طفمي مف طرح أسئمتو أم, الحقيقة تناسب عمره
 حذؼ بعض البنود مثؿ:  -

سبب طرح طفمي لؤلسئمة ىو رغبتو في كشؼ المجيوؿ, أحدد لطفمي  
 أوقات معينة لطرح أسئمتو.

 تعديؿ بعض البنود عمى الشكؿ اآلتي: -
 البنكد بعد التعديؿ البنكد قبؿ التعديؿ

بػأف أتيرب مف اإلجابػة عػف أسػئمة طفمػي  أشغؿ بطفمي بالمعب ألبعده عف سؤالو 
 أشغمو بشيء آخر

أشػػػجع طفمػػػي عمػػػى البحػػػث ليصػػػؿ إلػػػى 
 اإلجابة بنفسو

أجيػػػػػب عػػػػػف أسػػػػػئمة طفمػػػػػي عػػػػػف طريػػػػػؽ 
 القصص أواألفبلـ الكرتونية

 
 :صدؽ التساؽ الداخمي 

يعد صدؽ االتساؽ الداخمي مف أىـ أنواع الصدؽ التي يمكف استخداميا لمتحقؽ مف صدؽ 
ؤلداة, وترابطيا مع بعضيا المحاور األساسية لاألداة, وىو مدى اتساؽ عبارات كؿ محور مف 
 البعض,  واتساؽ كؿ محور مع االستبانة ككؿ.

ولمتحقػػػؽ مػػػف صػػػدؽ االتسػػػاؽ الػػػداخمي, قامػػػت الباحثػػػة بتوزيػػػع االسػػػتبانة عمػػػى عينػػػة اسػػػتطبلعية 
/ أسػػرة مػػف األسػػر التػػي لػػـ تػػدخؿ ضػػمف عينػػة البحػػث, وذلػػؾ بحسػػاب معػػامبلت 25مكونػػة مػػف /

 فقرة والدرجة الكمية لفقرات المحور التابعة لو, كما يبيف الجداوؿ اآلتية: االرتباط بيف كؿ
 األسمكب الديمقراطي: - أ

 ( معامؿ التساؽ الداخمي بيف فقرات األسمكب الديمقراطي كالدرجة الكمية6جدكؿ رقـ )
 القرار الدللة احتماؿ الرتباط معامؿ الفقرة رقـ

 0.05 عند داؿ 0.004 )*( 0.863 1

 0.05 عند داؿ 0.002 )*( 0.884 3

 0.01 عند داؿ 0.000 )**( 0.871 4
 0.01داؿ عند  0.000 )**( 0.908 6
 0.05 عند داؿ 0.004 )*( 0.901 9
 0.01 عند داؿ 0.001 )**( 0.889 13

 0.05 عند داؿ 0.000 )*( 0.847 19

 0.05 عند داؿ 0.000 )*(0.881 21

 0.05 عند داؿ 0.000 )*( 0.798 22
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 0.05 عند داؿ 0.002 )*(0.787 24
 0.01 عند داؿ 0.003 )**(0.845 27

 0.05 عند داؿ 0.004 )*(0.897 31

 0.05 عند داؿ 0.005 )*(0.809 37

 0.05 عند داؿ 0.000 )*(0.857 39
 0.05 عند داؿ 0.012 )*(0.901 40
 0.05 عند داؿ 0.00 )*(0.796 42
 0.05 عند داؿ 0.002 )*(0.847 45
 0.05 عند داؿ 0.003 )*(0.832 49

 0.01** دال عند مستوى داللة 
 0.05* دال عند مستوى داللة 

( أف جميع فقرات المجاؿ مرتبطة ارتباطًا ذا داللة إحصائية مع الدرجة الكمية, 6يبيف الجدوؿ رقـ )
مف القيمة المقبولة حيث أف قيـ معامؿ االرتباط قوية بيف المجاالت والدرجة الكمية, وىي أعمى 

 0.05اتساؽ داخمي عند مستوى (, وبالتالي فإف جميع الفقرات تتمتع بدرجة0.70إحصائيًا )
 التسمطي:األسمكب  -ب

 ( معامؿ التساؽ الداخمي بيف فقرات األسمكب التسمطي كالدرجة الكمية7جدكؿ رقـ )
 القرار الدللة احتماؿ الرتباط معامؿ الفقرة رقـ

 0.01 عند داؿ 0.001 )**(0.887 2
 0.01 عند داؿ 0.000 )**(0.843 5

 0.05 عند داؿ 0.004 )*(0.861 7
 0.05 عند داؿ 0.002 )*(0.748 11
 0.05 عند داؿ 0.002 )*(0.811 12
 0.05 عند داؿ 0.002 )*(0.799 20
 0.01 عند داؿ 0.003 )**(0.884 23
 0.01 عند داؿ 0.000 )**(0.921 25
 0.05 عند داؿ 0.000 )*(0.851 29

 0.05 عند داؿ 0.000 )*(0.843 30

 0.01 عند داؿ 0.001 )**(0.893 38

 0.01 عند داؿ 0.000 )**(0.15 41
 0.01 عند داؿ 0.000 )**(0.832 43
 0.05 عند داؿ 0.002 )*(0.824 47
 0.05 عند داؿ 0.001 )*(0.897 48

 0.01** دال عند مستوى داللة 
 0.05* دال عند مستوى داللة 
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( أف جميػػػع فقػػػرات المجػػػاؿ مرتبطػػػة ارتباطػػػًا ذا داللػػػة إحصػػػائية مػػػع الدرجػػػة 7يبػػػيف الجػػػدوؿ رقػػػـ )
الكميػػة, حيػػث أف قػػيـ معامػػؿ االرتبػػاط قويػػة بػػيف المجػػاالت والدرجػػة الكميػػة, وىػػي أعمػػى مػػف القيمػػة 

بدرجػة اتسػػاؽ داخمػي عنػد مسػػتوى  (, وبالتػػالي فػإف جميػع الفقػػرات تتمتػع0.70المقبولػة إحصػائيًا )
 /.0.05معنوية / 

 الميمؿ:األسمكب  -ج
 معامؿ التساؽ الداخمي بيف فقرات األسمكب الميمؿ كالدرجة الكمية  (8جدكؿ رقـ )

 القرار الدللة احتماؿ الرتباط معامؿ الفقرة رقـ
 0.01 عند داؿ 0.003 )**(0.901 8

 0.05 عند داؿ 0.000 )*(0.843 10

 0.05 عند داؿ 0.000 )*(0.805 14
 0.05 عند داؿ 0.000 )*(0.887 15
 0.05 عند داؿ 0.001 )*(0.913 16
 0.05 عند داؿ 0.001 )*(0.859 17

 0.01 عند داؿ 0.000 )**(0.789 18

 0.01 عند داؿ 0.001 )**(0.841 26
 0.01 عند داؿ 0.000 )**(0.823 28
 0.05 عند داؿ 0.000 )*(0.779 32

 0.05 عند داؿ 0.000 )*(0.870 33

 0.05 عند داؿ 0.003 )*(0.903 34

 0.05 عند داؿ 0.000 )*(0.811 35

 0.05 عند داؿ 0.000 )*( 0.833 36

 0.05 عند داؿ 0.000 )*(0.778 44

 0.05 عند داؿ 0.000 )*(0.847 46
 0.05 عند داؿ 0.000 )*(0.842 50

 0.01 عند داؿ 0.000 )**(0.833 51

 0.01 عند داؿ 0.000 )**(0.801 52
 0.05 عند داؿ 0.001 )**(0.822    53

 0.05 عند داؿ 0.001 )*(0.864 54
 0.01** دال عند مستوى داللة 
 0.05* دال عند مستوى داللة 

( أف جميػػػع فقػػػرات المجػػػاؿ مرتبطػػػة ارتباطػػػًا ذا داللػػػة إحصػػػائية مػػػع الدرجػػػة 8يبػػػيف الجػػػدوؿ رقػػػـ )
الكميػػة, حيػػث أف قػػيـ معامػػؿ االرتبػػاط قويػػة بػػيف المجػػاالت والدرجػػة الكميػػة, وىػػي أعمػػى مػػف القيمػػة 
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(, وبالتػػالي فػإف جميػع الفقػػرات تتمتػع بدرجػة اتسػػاؽ داخمػي عنػد مسػػتوى 0.70المقبولػة إحصػائيًا )
 /.0.05معنوية / 

بالنسػػبة التسػػاؽ كػػؿ محػػور مػػع االسػػتبانة ككػػؿ, تػػـ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بيرسػػوف حسػػب مػػا أ
   الجدوؿ التالي:

 

 المحكر الثالث المحكر الثاني المحكر األكؿالرتباط 

أسػػػاليب التعامػػػؿ 
الكالػػػػػػػػػدم مػػػػػػػػػع 

 أسئمة الطفؿ

 )**(0.457 )**( 0.543 ()**0.839 ارتباط بيرسكف

 0.000 0.000 0.000 مستكل الدللة
 25 25 25 العدد

 ,0.543يبلحظ مف الجػدوؿ السػابؽ أف ارتبػاط المجمػوع الكمػي مػع المحػاور الفرعيػة يتػراوح بػيف)
 ( وىو ارتباط مرتفع, مما يدؿ عمى أف االستبانة متجانسة في قياس السمة المقيسة.0.839

 ثبات األداة: -

ـً حسػػػاب معامػػػؿ ثبػػػات بيػػػدؼ  التوصػػػؿ إلػػػى دالالت ثبػػػات المقيػػػاس وفاعميػػػة فقراتػػػو, وليػػػذا فقػػػد تػػػ
 المقياس بإتباع الطرؽ التالية:

 (":Cronbach- alphaطريقة التساؽ الداخمي باستخداـ معادلة" ألفا كركنباخ )  -أ
 تتطمب ىذه الطريقة حساب معامؿ ارتباط البنود مع بعضيا بعضًا. 

حيث تػـ حسػاب الثبػات باالتسػاؽ الػداخمي باسػتخداـ ألفػا كرونبػاخ لكػؿ أسػموب, ولبلسػتبانة ككػؿ, 
 ( يوضح قيـ معامبلت الثبات.9والجدوؿ رقـ )

 طريقة التنصيؼ )التجزئة النصفية(: -ب
وىي "الطريقة التي يتـ بيا تجزئة المقياس إلى نصفيف, ويعطى كؿ فرد درجة في كؿ نصؼ, أي 

 بيؽ المقياس نقسمو إلى صورتيف متكافئتيف.أننا بعد تط
قامػػت الباحثػػة بحسػػاب الثبػػات بطريقػػة التنصػػيؼ أو الشػػطر النصػػفي حيػػث تػػـ تقسػػيـ االسػػتبانة  

حسػػب كػػؿ مجػػاؿ مػػف مجاالتيػػا إلػػى نصػػفيف متعػػادليف, ثػػـ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف الػػدرجات 
ألوؿ, والػػدرجات التػػي حصػػؿ التػػي حصػػؿ عمييػػا أفػػراد العينػػة االسػػتطبلعية عمػػى بنػػود النصػػؼ ا

عمييػػػا أفػػػراد العينػػػة االسػػػتطبلعية عمػػػى بنػػػود النصػػػؼ الثػػػاني, ومعامػػػؿ االرتبػػػاط المحسػػػوب بيػػػذه 
 (.9الطريقة ىو معامؿ الثبات حيث بمغت قيـ معامؿ الثبات كما يبيف الجدوؿ رقـ )

 طريقة إعادة الختبار )الثبات باإلعادة(: -ج
تطبيػؽ االسػتبانة عمػى أفػراد العينػة تػـ ة إعادة االختبار, حيث قامت الباحثة بحساب الثبات بطريق

ـا تطبيػؽ االختبػار  االستطبلعية, وتسجيؿ درجات التطبيؽ األوؿ, وبعد مرور خمسة عشر يومًا تػ
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ـا حسػاب معامػؿ االرتبػاط  لممرة الثانية عمى نفس أفراد العينة, وتسجيؿ درجات التطبيؽ الثػاني, وتػ
 التالي:ؽ األوؿ, ودرجات التطبيؽ الثاني كما يوضح الجدوؿ بيرسوف بيف درجات التطبي

 ( معامؿ الثبات الكمي كمعامالت ثبات مجالت استبانة األساليب الكالدية9جدكؿ رقـ)          

 األسمكب
 معامؿ الثبات

 إعادة الختبار التنصيؼ ألفا كركنباخ
 األسموب الديمقراطي

0.842 0.851 
0.846 

 األسموب التسمطي
0.851 0.842 

0.837 

 0.851 0.863 0.877 األسموب الميمؿ
 الثبات الكمي

0.864 
0.859 0.856 

( بطريقػػة 0.864أف ىنػػاؾ تػػرابط بػػيف مجػػاالت االسػػتبانة, وبمػػغ معامػػؿ الكمػػي ) (9)يبػػيف الجػػدوؿ 
( بطريقػػػة إعػػػادة االختبػػػار, وىػػػو مقبػػػوؿ 0.856( بطريقػػػة التنصػػػيؼ, و)0.859ألفػػػا كرونبػػػاخ, و)

 ألغراض الدراسة, وبيذا أصبحت االستبانة جاىزة لمتطبيؽ.
 األساليب كاألدكات اإلحصائية: -

ـا توزيػػػػع الػػػدرجات عمػػػػى فقػػػرات االسػػػػتبانة البػػػالغ عػػػػددىا ) ( فقػػػرة, باسػػػػتخداـ مقيػػػاس ليكػػػػرت 54تػػػ
/ 3/ لبلحتمػاؿ غالبػًا, والدرجػة /4/ لبلحتماؿ دائمًا, والدرجػة /5الخماسي, حيث أعطيت الدرجة /

ـا االعتمػػاد 1( لبلحتمػػاؿ نػػادرًا, والدرجػػة )2لبلحتمػػاؿ أحيانػػًا, والدرجػػة ) ( لبلحتمػػاؿ أبػػدًا, كػػذلؾ تػػ
ـا استخداـ: SPSSعمى برنامج   لمتحميؿ اإلحصائي, حيث ت

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية, واألىمية النسبية. اإلحصاء الكصفي: -أ
 ابات كفقان لمقياس ليكرت الخماسي:ككاف معيار الحكـ عمى متكسط الستج

 درجة االستجابة الدنيا/عدد فئات االستجابة –المعيار = درجة االستجابة العميا 
 0.8 =5/1-5المعيار =

 وبناًء عميو تكوف الدرجات عمى النحو التالي:

 ألاهميةدرجة  املجال

1.8-1 ً
 
ًأبدا

2.60-1.81 ً
 
ًنادرا
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3.40-2.61 ً
 
ًأحيانا

4.20-3.41 ً
 
ًغالبا

5-4.21 ً
 
ًدائما

 : يتـ حسابو مف العبلقة اآلتية:المتكسط المرجح )أك المكزكف(

 

 حيث>

1n .)عدد أفراد العينة الذيف أجابوا عمى السؤاؿ )أبدًا 

2n .)عدد أفراد العينة الذيف أجابوا عمى السؤاؿ )نادرًا 
3n .)عدد أفراد العينة الذيف أجابوا عمى السؤاؿ )أحيانًا 
4n .)عدد أفراد العينة الذيف أجابوا عمى السؤاؿ )غالبًا 
5n .)عدد أفراد العينة الذيف أجابوا عمى السؤاؿ )دائمًا 

 خامسان: حدكد البحث:
 تمثمت حدود البحث بما يمي :

 ( سنوات .5-6األسر التي لدييا أطفاؿ بعمر ) : الحدكد البشرية1-
 : محافظة طرطوس) ريؼ و مدينة(.الحدكد المكانية2-
 .2012-2013: العاـ الدراسي الحدكد الزمانية3-
تتمثؿ في أساليب التعامؿ الوالدي في اإلجابة عف أسئمة : الحدكد المكضكعية 4-

 الطفؿ في مرحمة رياض األطفاؿ.
 سادسان: القكانيف اإلحصائية المستخدمة في البحث:

تـ استخداـ مجموعة مف األساليب اإلحصائية, وذلؾ بواسطة الرزمة اإلحصائية لمعمـو 
(SPSS( النسخة )وىذه األساليب ىي:17 ,) 
 ONE WAY ANOVAتحميؿ التبايف األحادي اختبار  -1

 Levene Statisticاختبار تجانس التبايف  -2
لممقارنات البعدية بيف فئات المتغير في حاؿ تبايف المجموعات غير  Dunnett Cاختبار  -3

 متماثؿ.
 ( لمفرؽ بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف متساويتيف.T. testاختبار ) -4

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5n n n n n
x

n n n n n
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 متساويتيف.( لمفرؽ بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف غير T. testاختبار ) -5
 براوف, لحساب ثبات المقياس بالتجزئة النصفية.-اختبار ألفا كرونباخ, ومعامؿ سبيرماف -6
 المتغيرات وحساب الثبات باإلعادة.معامؿ ارتباط بيرسوف لحساب معامؿ االرتباط بيف  -7
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 الفصؿ السابع
 نتائج الدراسة ك مقترحاتيا
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 السابعالفصؿ 
 نتائج الدراسة ك مقترحاتيا

 

 أواًل: اختبار الفرضيات.

 ثانيًا: عرض النتائج وتحميميا.

 مقترحات البحث. :ثالثا
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 الفصؿ السابع
 نتائج الدراسة كمقترحاتيا                                 

 اختبار الفرضيات: أكلن:

( بيف 0...دللة إحصائية عند مستكل دللة )الفرضية األكلى: ل تكجد فركؽ ذات  -1
متكسطات إجابات الكالديف في أساليب التعامؿ الكالدم مع أسئمة األطفاؿ تبعان لمتغير المستكل 

 التعميمي لمكالديف.
 كيتفرع عف ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:

( بيف 0.05مستوى داللة )ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند الفرضية الفرعية األكلى: 
متغير متوسطات إجابات الوالديف في أسموب التعامؿ الديمقراطي مع أسئمة األطفاؿ تبعًا ل

 المستوى التعميمي لموالديف.
ـا تطبيؽ اختبار   : ONE WAY ANOVAتحميؿ التبايف األحادي الختبار ىذه الفرضية ت

 للفرق بين متوسطات إجابات ANOVAتحليل التباين األحادي  ( نتائج اختبار01جدول رقم )
 الوالدين في أسلوب التعامل الديمقراطي مع أسئلة األطفال تبعاً لمتغير المستوى التعليمي للوالدين

 

وىي أكبر مف  055.92F( أف قيمة مؤشر االختبار )القيمة المحسوبة( 10يبيف الجدوؿ رقـ )
أف (, كما 756, 3عند درجتي حرية ) F( المأخوذة مف جداوؿ توزيع 2.60القيمة الجدولية )

05.0000.0قيمة احتماؿ الداللة   P ,وبالتالي فإننا نرفض الفرضية الفرعية األولى ,
ونقبؿ الفرضية البديمة أي ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات إجابات الوالديف في 

رنات أسموب التعامؿ الديمقراطي مع أسئمة األطفاؿ. وقبؿ تحديد مصادر الفروؽ باستخداـ المقا
ـا اختبار تجانس التبايف بيف المجموعات لتحديد نوع االختبار المناسب كما يوضح  البعدية, ت

 الجدوؿ اآلتي:
  Levene Statisticتجانس التباين  ( نتائج اختبار00جدول رقم )

 بين المجموعات ألثر المؤهل العلمي على أسلوب التعامل الديمقراطي مع أسئلة األطفال 
 المؤهل العلمي

 المتىسط العيىة
االوحراف 

 المعياري
 .Df1 df2 Sig قيمة ف ليفيه

عليم أساسي وما دونت  77 2.7872 .70517 

38.488 3 756 .000 

 1.00141 3.4981 267 تعليم ثاوىي

 98728. 4.1093 132 معهد متىسط

 40907. 4.8718 284 جامعي وما فىق

Total 760 3.6822 1.07746 

 .F Sig متىسط المربعات df مجمىع المربعات مصدر التبايه

 000. 92.055 77.418 3 232.255 التبايه بيه المجمىعات

تبايه داخل المجمىعاتال  636.119 756 .841   

Total 868.374 759    
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05.0000.0قيمة احتماؿ الداللة ( أف 11يبيف الجدوؿ رقـ )  Pفإف تبايف  , وبالتالي
 Dunnett C, وبناًء عميو يتـ تحديد مصادر الفروؽ باستخداـ اختبار تماثؿالمجموعات غير م

 كما يوضح الجدوؿ اآلتي:
 لتحديد الفروق   Dunnett C ( نتائج اختبار01جدول رقم )

  المؤهل العلمي في تأثيرها على أسلوب التعامل الديمقراطي مع أسئلة األطفالبين فئات 

(I) المؤهل 

 العلمٍ

(J) العلمٍ المؤهل 

متىسط الفروق   (I-J) 

الخطأ 

 .Sig المعيارٌ

 مستىي الثقة 95%

 القيمة األعلً القيمة األدنً

تعليم أساسٍ 

دون وما  

-71089.- تعليم ثانىٌ
*
 .09620 .000 -.9804- -.4414- 

-1.32204- معهذ متىسط
*
 .09425 .000 -1.5861- -1.0580- 

-2.08456- جامعٍ وما فىق
*
 .16718 .000 -2.5530- -1.6161- 

71089. تعليم أساسٍ وما دون تعليم ثانىٌ
*
 .09620 .000 .4414 .9804 

-61114.- معهذ متىسط
*
 .07762 .000 -.8286- -.3937- 

فىقجامعٍ وما   -1.37367-
*
 .15840 .000 -1.8175- -.9298- 

1.32204 تعليم أساسٍ وما دون معهذ متىسط
*
 .09425 .000 1.0580 1.5861 

61114. تعليم ثانىٌ
*
 .07762 .000 .3937 .8286 

-76252.- جامعٍ وما فىق
*
 .15723 .000 -1.2031- -.3220- 

 جامعٍ وما

 فىق

2.08456 تعليم أساسٍ وما دون
*
 .16718 .000 1.6161 2.5530 

1.37367 تعليم ثانىٌ
*
 .15840 .000 .9298 1.8175 

76252. معهذ متىسط
*
 .15723 .000 .3220 1.2031 

مستىي الذاللة  0.05 

( أف ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة )جامعي وما فوؽ(, وكؿ مف 12يبيف الجدوؿ رقـ )
تعميـ ثانوي, معيد متوسط(, وىذه الفروؽ لصالح الفئة )جامعي الفئات )تعميـ أساسي وما دوف, 

وما فوؽ(, إذ بمغ الفرؽ بيف متوسط ىذه الفئة ومتوسط الفئات المقارنة بيا عمى التوالي 
(. كذلؾ ىناؾ فروؽ 0.05(, كما إفا احتماؿ الداللة ليا أقؿ مف )0.763, 1.374, 2.085)

فئتي )تعميـ أساسي وما دوف, تعميـ ثانوي(, وىذه دالة إحصائيًا بيف فئة )معيد متوسط(, و 
الفروؽ لصالح الفئة )معيد متوسط(, إذ بمغ الفرؽ بيف متوسط ىذه الفئة ومتوسط الفئات المقارنة 

(. كذلؾ ىناؾ 0.05(, كما إفا احتماؿ الداللة ليا أقؿ مف )0.611, 1.322بيا عمى التوالي )
وي(, والفئة )تعميـ أساسي وما دوف(, وىذا الفرؽ لصالح فرؽ داؿ إحصائيًا بيف الفئة )تعميـ ثان

(, كما إفا احتماؿ 0.711الفئة )تعميـ ثانوي(, حيث بمغ الفرؽ بيف متوسطي ىاتيف الفئتيف )
  (.0.05الداللة ليا أقؿ مف )

( بيف 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية الفرعية الثانية: 
جابات الوالديف في أسموب التعامؿ التسمطي مع أسئمة األطفاؿ تبعًا لمتغير المستوى متوسطات إ

 التعميمي لموالديف.

ـا تطبيؽ اختبار   :ONE WAY ANOVAتحميؿ التبايف األحادي الختبار ىذه الفرضية ت
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 للفرق بين متوسطات إجابات ANOVAتحليل التباين األحادي  نتائج اختبار (02)جدول رقم 
 الوالدين في أسلوب التعامل التسلطي مع أسئلة األطفال تبعاً لمتغير المستوى التعليمي للوالدين

ANOVA 

 .F Sig متىسط المربعات df مجمىع المربعات مصدر التبايه

التبايه بيه 

 المجمىعات

253.618 3 84.539 79.082 .000 

التبايه داخل 

 المجمىعات

808.830 756 1.082 
  

Total 1062.449 759    

وىي أكبر مف  082.79F( أف قيمة مؤشر االختبار )القيمة المحسوبة( 13يبيف الجدوؿ رقـ )
أف (, كما 3,756عند درجتي حرية ) F( المأخوذة مف جداوؿ توزيع 2.60القيمة الجدولية )

05.0000.0قيمة احتماؿ الداللة   P ,وبالتالي فإننا نرفض الفرضية الفرعية الثانية ,
ونقبؿ الفرضية البديمة أي ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات إجابات الوالديف في 
ـا اختبار تجانس  أسموب التعامؿ التسمطي مع أسئمة األطفاؿ. وقبؿ تحديد مصادر الفروؽ, ت

 لمناسب كما يوضح الجدوؿ اآلتي:التبايف بيف المجموعات لتحديد نوع االختبار ا
  Levene Statisticتجانس التباين  ( نتائج اختبار03جدول رقم )

 بين المجموعات ألثر المؤهل العلمي على أسلوب التعامل التسلطي مع أسئلة األطفال 
لمؤهل العلميا  .df1 df2 Sig قيمة ف ليفيه االوحراف المعياري المتىسط العيىة 

تعليم أساسي 

دونوما   

77 4.5128 .68333 

53.739 3 756 .000 

 1.09008 3.4300 267 تعليم ثاوىي

 1.21744 3.0211 132 معهد متىسط

 52890. 2.4752 284 جامعي وما فىق

Total 760 3.5327 1.19180 

05.0000.0قيمة احتماؿ الداللة ( أف 14يبيف الجدوؿ رقـ )  Pفإف تبايف  , وبالتالي
 Dunnett C, وبناًء عميو يتـ تحديد مصادر الفروؽ باستخداـ اختبار تماثؿالمجموعات غير م

 كما يوضح الجدوؿ اآلتي:

 لتحديد الفروق   Dunnett C ( نتائج اختبار15جدول رقم )
 بين فئات المؤهل العلمي في تأثيرها على أسلوب التعامل التسلطي مع أسئلة األطفال 

(I) العلمٍ المؤهل (J) العلمٍ المؤهل 

 الفروق

الخطأ 

 .Sig المعيارٌ

 مستىي الثقة 95%

الحذ األدنً   الحذ األعلً 

دون تعليم أساسٍ وما 98175. تعليم ثانىٌ 
*
 .10847 .000 .7688 1.1947 

1.49171 معهذ متىسط
*
 .10628 .000 1.2831 1.7003 

2.03764 جامعٍ وما فىق
*
 .18851 .000 1.6676 2.4077 
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-98175.- تعليم أساسٍ وما دون تعليم ثانىٌ
*
 .10847 .000 -1.1947- -.7688- 

50996. معهذ متىسط
*
 .08753 .000 .3381 .6818 

1.05589 جامعٍ وما فىق
*
 .17862 .000 .7052 1.4065 

-1.49171- تعليم أساسٍ وما دون معهذ متىسط
*
 .10628 .000 -1.7003- -1.2831- 

-50996.- تعليم ثانىٌ
*
 .08753 .000 -.6818- -.3381- 

54593. جامعٍ وما فىق
*
 .17729 .002 .1979 .8940 

فىق جامعٍ وما -2.03764- تعليم أساسٍ وما دون 
*
 .18851 .000 -2.4077- -1.6676- 

-1.05589- تعليم ثانىٌ
*
 .17862 .000 -1.4065- -.7052- 

-54593.- معهذ متىسط
*
 .17729 .002 -.8940- -.1979- 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

( أف ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة )تعميـ أساسي وما دوف(, وكؿ مف 15يبيف الجدوؿ رقـ )
أساسي الفئات )تعميـ ثانوي, معيد متوسط, جامعي وما فوؽ(, وىذه الفروؽ لصالح الفئة )تعميـ 

وما دوف(, إذ بمغ الفرؽ بيف متوسط ىذه الفئة ومتوسط الفئات المقارنة بيا عمى التوالي 
(. كذلؾ ىناؾ فروؽ 0.05(, كما إفا احتماؿ الداللة ليا أقؿ مف )2.038, 1.491, 0.982)

دالة إحصائيًا بيف فئة )تعميـ ثانوي(, وفئتي )معيد متوسط, جامعي وما فوؽ(, وىذه الفروؽ 
لصالح الفئة )تعميـ ثانوي(, إذ بمغ الفرؽ بيف متوسط ىذه الفئة ومتوسط الفئات المقارنة بيا عمى 

 (.0.05(, كما إفا احتماؿ الداللة ليا أقؿ مف )1.056, 0.51التوالي )

كذلؾ ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيًا بيف الفئة )معيد متوسط(, والفئة )تعميـ جامعي وما فوؽ(, وىذا  
(, كما 0.546لفئة )معيد متوسط(, حيث بمغ الفرؽ بيف متوسطي ىاتيف الفئتيف )الفرؽ لصالح ا

 (.0.05إفا احتماؿ الداللة ليا أقؿ مف )
( بيف 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية الفرعية الثالثة: 

متغير المستوى تبعًا ل متوسطات إجابات الوالديف في أسموب التعامؿ الميمؿ مع أسئمة األطفاؿ
 التعميمي لموالديف.

ـا تطبيؽ اختبار    :ONE WAY ANOVAتحميؿ التبايف األحادي الختبار ىذه الفرضية ت

 للفرق بين متوسطات إجابات ANOVAتحليل التباين األحادي  ( نتائج اختبار16جدول رقم )
 لمتغير المستوى التعليمي للوالدينالوالدين في أسلوب التعامل المهمل مع أسئلة األطفال تبعاً 

ANOVA 

 مصدر التبايف
 .F Sig متىسط المربعات df مجمىع المربعات

التبايف بيف 
 المجمكعات

329.242 3 109.747 101.523 .000 

التبايف داخؿ 
 المجمكعات

817.110 756 1.081 

  

Total 1146.352 759 
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وىي أكبر مف  523.101F( أف قيمة مؤشر االختبار )القيمة المحسوبة( 16يبيف الجدوؿ رقـ )
أف (, كما 3,756عند درجتي حرية ) F( المأخوذة مف جداوؿ توزيع 2.60القيمة الجدولية )

05.0000.0قيمة احتماؿ الداللة   P الفرعية الثالثة, , وبالتالي فإننا نرفض الفرضية
ونقبؿ الفرضية البديمة أي ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات إجابات الوالديف في 
ـا اختبار تجانس  أسموب التعامؿ الميمؿ مع أسئمة األطفاؿ. وقبؿ تحديد مصادر الفروؽ, ت

 التبايف بيف المجموعات لتحديد نوع االختبار المناسب كما يوضح الجدوؿ اآلتي:
  Levene Statisticتجانس التباين  ( نتائج اختبار01جدول رقم )

  بين المجموعات ألثر المؤهل العلمي على أسلوب التعامل المهمل مع أسئلة األطفال

 المتىسط العيىة المؤىؿ العممي
االوحراف 

 المعياري
ف ليفيهقيمة   df1 df2 Sig. 

تعميـ أساسي وما 
 دوف

77 4.7692 .62667 

74.942 3 756 .000 

 1.09117 3.7237 267 تعميـ ثانوي

 1.21494 3.0755 132 معيد متوسط

 60453. 2.4752 284 جامعي وما فوؽ

Total 760 3.6502 1.23796 

05.0000.0قيمة احتماؿ الداللة ( أف 17يبيف الجدوؿ رقـ )  Pفإف تبايف  , وبالتالي
 Dunnett C, وبناًء عميو يتـ تحديد مصادر الفروؽ باستخداـ اختبار تماثؿالمجموعات غير م

 كما يوضح الجدوؿ اآلتي:

 لتحديد الفروق   Dunnett C ( نتائج اختبار01جدول رقم )
 بين فئات المؤهل العلمي في تأثيرها على أسلوب التعامل المهمل مع أسئلة األطفال 

(I) المؤهل 

 العلمٍ

(J) المؤهل 

 (I-J) متىسط الفروق العلمٍ

الخطأ 

 .Sig المعيارٌ

 مستىي الثقة 95%

 القيمة األعلً القيمة األدنً

تعليم أساسٍ 

دون وما  

1.04542 تعليم ثانىٌ
*
 .10903 .000 .8314 1.2595 

1.69370 معهذ متىسط
*
 .10682 .000 1.4840 1.9034 

جامعٍ وما 

 فىق

2.29405
*
 .18948 .000 1.9221 2.6660 

تعليم أساسٍ  تعليم ثانىٌ

 وما دون

-1.04542-
*
 .10903 .000 -1.2595- -.8314- 

64827. معهذ متىسط
*
 .08797 .000 .4756 .8210 
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جامعٍ وما 

 فىق

1.24863
*
 .17953 .000 .8962 1.6011 

تعليم أساسٍ  معهذ متىسط

 وما دون

-1.69370-
*
 .10682 .000 -1.9034- -1.4840- 

-64827.- تعليم ثانىٌ
*
 .08797 .000 -.8210- -.4756- 

جامعٍ وما 

 فىق

.60036
*
 .17820 .001 .2505 .9502 

 جامعٍ وما

 فىق

تعليم أساسٍ 

 وما دون

-2.29405-
*
 .18948 .000 -2.6660- -1.9221- 

-1.24863- تعليم ثانىٌ
*
 .17953 .000 -1.6011- -.8962- 

-60036.- معهذ متىسط
*
 .17820 .001 -.9502- -.2505- 

 .0.05مستىي الذاللة 

( أف ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف فئة )تعميـ أساسي وما دوف(, وكؿ مف 18يبيف الجدوؿ رقـ )
الفئات )تعميـ ثانوي, معيد متوسط, جامعي وما فوؽ(, وىذه الفروؽ لصالح الفئة )تعميـ أساسي 

ومتوسط الفئات المقارنة بيا عمى التوالي وما دوف(, إذ بمغ الفرؽ بيف متوسط ىذه الفئة 
(. كذلؾ ىناؾ فروؽ 0.05(, كما إفا احتماؿ الداللة ليا أقؿ مف )2.294, 1.694, 1.045)

دالة إحصائيًا بيف فئة )تعميـ ثانوي(, وفئتي )معيد متوسط, جامعي وما فوؽ(, وىذه الفروؽ 
الفئة ومتوسط الفئات المقارنة بيا عمى  لصالح الفئة )تعميـ ثانوي(, إذ بمغ الفرؽ بيف متوسط ىذه

 (.0.05(, كما إفا احتماؿ الداللة ليا أقؿ مف )1.249, 0.648التوالي )

كذلؾ ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيًا بيف الفئة )معيد متوسط(, والفئة )تعميـ جامعي وما فوؽ(, وىذا  
(, كما 0.60الفرؽ لصالح الفئة )معيد متوسط(, حيث بمغ الفرؽ بيف متوسطي ىاتيف الفئتيف )

 (.0.05إفا احتماؿ الداللة ليا أقؿ مف )

 تفسير نتائج الفرضية األكلى :

(وجود فروؽ ذات 18(, )17(, )16(, )15(, )14(, )13(, )12(,)11(,)10بينت الجداوؿ) 
طي, داللة إحصائية بيف متوسطات إجابات الوالديف في أساليب التعامؿ الوالدي)الديمقرا

الباحثة  تفسرالتسمطي, الميمؿ( مع أسئمة الطفؿ تبعًا لمتغير المستوى التعميمي لموالديف, و 
لموالديف يعد عامبًل مؤثرًا في أسموب تعامؿ الوالديف مع   المستوى التعميمي بأفالنتيجة السابقة 

الطفؿ, إذ بارتفاع المستوى التعميمي يتعامؿ الوالداف بإيجابية مع أسئمة الطفؿ مف خبلؿ تقديـ 
إجابات صحيحة مناسبة لمستواه العقمي, ويشجعانو عمى السؤاؿ, واعتماد أسموب الحوار مع 

ة المتعممة غالبًا ما تعتمد عمى الحوار مع الطفؿ, إذ تناقش الطفؿ وتتعامؿ معو الطفؿ, فاألسر 
يميبلف إلى استخداـ  بأف الوالديف وىذه النتيجة تتفؽ مع رأي الرشداف بيدوء وصبر وحكمة,

أسموب المناقشة والحوار, واتباع األساليب العممية الحديثة كمما ارتفع مستواىما 
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(, أما مع انخفاض المستوى التعميمي لموالديف يميبلف إلى 116, ص2005التعميمي)الرشداف, 
, فبل يدرؾ ىؤالء األىؿ أىمية ىذه األسئمة بالنسبة لمطفؿ ونموه العقمي التسمط والعنؼ واإلىماؿ

 والمغوي والنفسي, بؿ يستخفوف بيا ويعاقبونو عمى أسئمتو.
( بيف 0.05ند مستكل دللة )الفرضية الثانية: ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية ع -2

متكسطات إجابات الكالديف في أساليب التعامؿ الكالدم مع أسئمة األطفاؿ تبعان لمتغير جنس 
 الكالديف )أب, أـ(.

( لمفػرؽ بػيف متوسػطي عينتػيف مسػتقمتيف متسػاويتيف كمػا T. testالختبار ىذه الفرضية تـا تطبيؽ اختبػار )
 يبيف الجدوؿ اآلتي:

 للفرق بين متوسطات إجابات T. test( نتائج اختبار 01جدول رقم )
 الوالدين في أساليب التعامل الوالدي مع أسئلة األطفال تبعاً لمتغير جنس الوالدين

األسمكب 
عدد  الجنس الكالدم

 الستجابات
المتكسط 
 الحسابي

اتجاه 
 الستجابة

النحراؼ 
 الفركؽ .t)) (df)  Sig المعيارم

 الديمقراطي
 0.548 غالبان  3.787 380 أب

1.199 758 0.231 
ال تىجد 

 0.542 غالبان  3.739 380 أـ فروق

 التسمطي
 0.920 أحيانان  2.781 380 أب

0.940 758 0.348 
ال تىجد 

 0.772 أحيانان  2.723 380 أـ فروق

 الميمؿ
 0.836 أحيانان  2.816    380 أب

ال تىجد  0.474 758 0.716-

 0.783 أحيانان  2.858 380 أـ فروق
أسمكب التعامؿ إلجابات اآلباء عمى ( أف قيمة المتوسط الحسابي 02يبيف الجدوؿ رقـ )

(, وبمغت قيمة المتوسط الحسابي إلجابات األميات 3.787مع أسئمة األطفاؿ بمغت ) الديمقراطي
(, كما بمغت قيمة مؤشر االختبار )القيمة المحسوبة لػ ت = 3.739عمى نفس األسموب الوالدي )

(, كما أف 758( عند درجات حرية تساوي )1.96(, وىي أصغر مف القيمة المحسوبة )1.199
(, وبالتالي ال توجد 0.05( وىي أكبر مف مستوى الداللة )0.231قيمة احتماؿ الداللة تساوي )

األميات في أسموب التعامؿ الديمقراطي مع أسئمة فروؽ دالة إحصائيًا بيف إجابات اآلباء و 
 األطفاؿ, ويتضح أف اتجاه االستجابة الذي تبينو قيمة المتوسط الحسابي ىو غالبًا.

مع  أسمكب التعامؿ التسمطيإلجابات اآلباء عمى يبيف الجدوؿ أف قيمة المتوسط الحسابي كذلؾ 
حسابي إلجابات األميات عمى نفس (, وبمغت قيمة المتوسط ال2.781أسئمة األطفاؿ بمغت )

(, 0.940(, كما بمغت قيمة مؤشر االختبار )القيمة المحسوبة لػ ت = 2.723األسموب الوالدي )
(, كما أف قيمة 758( عند درجات حرية تساوي )1.96وىي أصغر مف القيمة المحسوبة )

لتالي ال توجد فروؽ (, وبا0.05( وىي أكبر مف مستوى الداللة )0.348احتماؿ الداللة تساوي )
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دالة إحصائيًا بيف إجابات اآلباء واألميات في أسموب التعامؿ التسمطي مع أسئمة األطفاؿ, 
 ويتضح أف اتجاه االستجابة الذي تبينو قيمة المتوسط الحسابي ىو أحيانًا.

مع  أسمكب التعامؿ الميمؿإلجابات اآلباء عمى يبيف الجدوؿ أف قيمة المتوسط الحسابي كما 
(, وبمغت قيمة المتوسط الحسابي إلجابات األميات عمى نفس 2.816أسئمة األطفاؿ بمغت )

( 0.716(, كما بمغت قيمة مؤشر االختبار )القيمة المحسوبة لػ ت = 2.858األسموب الوالدي )
(, 758( عند درجات حرية تساوي )1.96بالقيمة المطمقة, وىي أصغر مف القيمة المحسوبة )

(, وبالتالي ال 0.05( وىي أكبر مف مستوى الداللة )0.474قيمة احتماؿ الداللة تساوي )كما أف 
توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف إجابات اآلباء واألميات في أسموب التعامؿ الميمؿ مع أسئمة 

 األطفاؿ, ويتضح أف اتجاه االستجابة الذي تبينو قيمة المتوسط الحسابي ىو أحيانًا.
( 0.05لفرضية الثانية أي ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )نقبؿ ا :القرار

ًا لمتغير جنس بيف متوسطات إجابات الوالديف في أساليب التعامؿ الوالدي مع أسئمة األطفاؿ تبع
 .الوالديف )أب, أـ(

 تفسير الفرضية الثانية:

بيف  0.05مستوى الداللة ( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند 19يبيف الجدوؿ )
متوسطات إجابات الوالديف في أساليب التعامؿ الوالدي مع أسئمة األطفاؿ تبعًا لمتغير جنس 

اآلباء واألميات يتعامبلف مع أسئمة الطفؿ بنفس األسموب حسب  الطفؿ )ذكر, أنثى(, أي أف
والداف الديمقراطياف األسموب التربوي المتبع في األسرة سواء ديمقراطي, تسمطي, أو ميمؿ, فال

يجيباف عف أسئمة الطفؿ إجابة صحيحة مناسبة لعمره ويشجعانو عمى طرح المزيد مف األسئمة 
وينمياف لديو روح الحوار والتساؤؿ,  أما في األسموب التسمطي فالوالداف يعاقباف الطفؿ عمى 

يـ لتفكيره وقدراتو, أما أسئمتو ويوبخانو وبذلؾ يضعفاف روح التساؤؿ لديو ويحوالف دوف النمو السم
قدماف إجابة خاطئة كاذبة في أسموب اإلىماؿ ال يعطي الوالداف أي أىمية ألسئمة الطفؿ في

بأنو  غالبا  ماتتشابو اتجاىات األب واألـ نحو أسئمة الطفؿ  محمدإلسكاتو, وىذا يتفؽ مع رأي 
كاحتراـ أسئمتو  اتجاىا  إيجابيا   أو وتقديـ إجابة خاطئة استيزاء بأسئمتوكسواء كاف اتجاىًا سمبيًا 

  (.63, ص2004وتشجيعيا)محمد, 
( بيف 0.05الفرضية الثالثة: ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل دللة ) -3

متكسطات إجابات الكالديف في أساليب التعامؿ الكالدم مع أسئمة األطفاؿ تبعان لمتغير جنس 
 الفرضية الفرضيتيف الفرعيتيف اآلتيتيف:الطفؿ )ذكر, أنثى(. كيتفرع عف ىذه 
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( بيف 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية الفرعية األكلى:  -أ
 الطفؿ متوسطات إجابات اآلباء في أساليب التعامؿ الوالدي مع أسئمة األطفاؿ تبعًا لمتغير جنس

( لمفرؽ بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف T. testاختبار )الختبار ىذه الفرضية تـا تطبيؽ  )ذكر, أنثى(.
 غير متساويتيف كما يبيف الجدوؿ اآلتي:

 للفرق بين متوسطات إجابات T. test( نتائج اختبار 11جدول رقم )
 اآلباء في أساليب التعامل الوالدي مع أسئلة األطفال تبعاً لمتغير جنس الطفل

األسمكب 
 الكالدم

جنس 
 الطفؿ

عدد 
 الستجابات

المتكسط 
 الحسابي

اتجاه 
 الستجابة

النحراؼ 
 الفركؽ .t)) (df)  Sig المعيارم

 الديمقراطي
 0.730 غالبان  3.797 145 ذكر

0.246 378 0.870 
ال تىجد 

 0.728 غالبان  3.778 235 أنثى فروق

 التسمطي
 0.992 أحيانان  2.801 145 ذكر

ال تىجد  0.322 378 0.348

 0.877 أحيانان  2.767 235 أنثى فروق

 الميمؿ
 0.893 أحيانان  2.829 145 ذكر

ال تىجد  0.556 378 0.344

 0.779 أحيانان  2.799 235 أنثى فروق

أسمكب التعامؿ إلجابات اآلباء عمى ( أف قيمة المتوسط الحسابي 90يبيف الجدوؿ رقـ )
(, وبمغت قيمة المتوسط الحسابي عمى نفس 3.797مع أسئمة األطفاؿ الذكور بمغت ) الديمقراطي

(, كما بمغت قيمة مؤشر االختبار )القيمة 3.778األسموب الوالدي مع أسئمة األطفاؿ اإلناث )
( عند درجات حرية تساوي 1.96(, وىي أصغر مف القيمة المحسوبة )0.246المحسوبة لػ ت = 

(, 0.05وىي أكبر مف مستوى الداللة )( 0.870(, كما أف قيمة احتماؿ الداللة تساوي )378)
وبالتالي ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف إجابات اآلباء في أسموب التعامؿ الديمقراطي مع أسئمة 

قيمة المتوسط الحسابي ىو  األطفاؿ الذكور واإلناث, ويتضح أف اتجاه االستجابة الذي تبينو
 .غالباً 

 أسمكب التعامؿ التسمطيإلجابات اآلباء عمى بي يبيف الجدوؿ أف قيمة المتوسط الحساكذلؾ  
(, وبمغت قيمة المتوسط الحسابي عمى نفس األسموب 2.801مع أسئمة األطفاؿ الذكور بمغت )
(, كما بمغت قيمة مؤشر االختبار )القيمة المحسوبة لػ 2.767الوالدي مع أسئمة األطفاؿ اإلناث )

(, 378( عند درجات حرية تساوي )1.96(, وىي أصغر مف القيمة المحسوبة )0.348ت = 
وبالتالي ال  .(0.05( وىي أكبر مف مستوى الداللة )0.322كما أف قيمة احتماؿ الداللة تساوي )

توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف إجابات اآلباء في أسموب التعامؿ التسمطي مع أسئمة األطفاؿ 
 الذكور واإلناث, ويتضح أف اتجاه االستجابة الذي تبينو قيمة المتوسط الحسابي ىو أحيانًا.

مع  الميمؿأسمكب التعامؿ إلجابات اآلباء عمى يبيف الجدوؿ أف قيمة المتوسط الحسابي كما 
(, وبمغت قيمة المتوسط الحسابي عمى نفس األسموب 2.829أسئمة األطفاؿ الذكور بمغت )
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(, كما بمغت قيمة مؤشر االختبار )القيمة المحسوبة لػ 2.799الوالدي مع أسئمة األطفاؿ اإلناث )
(, 378( عند درجات حرية تساوي )1.96(, وىي أصغر مف القيمة المحسوبة )0.344ت = 
 .(0.05( وىي أكبر مف مستوى الداللة )0.556أف قيمة احتماؿ الداللة تساوي )كما 

وبالتالي ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف إجابات اآلباء في أسموب التعامؿ الميمؿ مع أسئمة  
األطفاؿ الذكور واإلناث, ويتضح أف اتجاه االستجابة الذي تبينو قيمة المتوسط الحسابي ىو 

 أحيانًا.
( 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )لفرضية الفرعية الثانية: ا -ب

بيف متوسطات إجابات األميات في أساليب التعامؿ الوالدي مع أسئمة األطفاؿ تبعًا لمتغير جنس 
 .الطفؿ )ذكر, أنثى(

ـا تطبيؽ اختبار )  مستقمتيف غير ( لمفرؽ بيف متوسطي عينتيف T. testالختبار ىذه الفرضية ت
 متساويتيف كما يبيف الجدوؿ اآلتي:

 للفرق بين متوسطات إجابات T. test( نتائج اختبار 10جدول رقم )
 األمهات في أساليب التعامل الوالدي مع أسئلة األطفال تبعاً لمتغير جنس الطفل

األسمكب 
 الكالدم

جنس 
 الطفؿ

عدد 
 الستجابات

المتكسط 
 الحسابي

اتجاه 
 الستجابة

النحراؼ 
 الفركؽ .t)) (df)  Sig المعيارم

 الديمقراطي
 0.553 غالبان  3.758 145 ذكر

0.597 378 0.176 
ال تىجد 

 0.528 غالبان  3.724 235 أنثى فروق

 التسمطي
 0.849 أحيانان  2.704 145 ذكر

ال تىجد  0.700 378 0.501-

 0.786 أحيانان  2.747 235 أنثى فروق

 الميمؿ
 0.811 أحيانان  2.878 145 ذكر

ال تىجد  0.298 378 0.460

 0.860 أحيانان  2.837 235 أنثى فروق
أسمكب التعامؿ إلجابات األميات عمى ( أف قيمة المتوسط الحسابي 21يبيف الجدوؿ رقـ )

(, وبمغت قيمة المتوسط الحسابي عمى نفس 3.758مع أسئمة األطفاؿ الذكور بمغت ) الديمقراطي
(, كما بمغت قيمة مؤشر االختبار )القيمة 3.724األسموب الوالدي مع أسئمة األطفاؿ اإلناث )

( عند درجات حرية تساوي 1.96(, وىي أصغر مف القيمة المحسوبة )0.597المحسوبة لػ ت = 
(, 0.05( وىي أكبر مف مستوى الداللة )0.176(, كما أف قيمة احتماؿ الداللة تساوي )378)

ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف إجابات األميات في أسموب التعامؿ الديمقراطي مع وبالتالي 
أسئمة األطفاؿ الذكور واإلناث, ويتضح أف اتجاه االستجابة الذي تبينو قيمة المتوسط الحسابي 

أسمكب التعامؿ إلجابات األميات عمى يبيف الجدوؿ أف قيمة المتوسط الحسابي ىو غالبًا. كذلؾ 
(, وبمغت قيمة المتوسط الحسابي عمى نفس 2.704مع أسئمة األطفاؿ الذكور بمغت ) يالتسمط
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(, كما بمغت قيمة مؤشر االختبار )القيمة 2.747األسموب الوالدي مع أسئمة األطفاؿ اإلناث )
( عند 1.96( بالقيمة المطمقة, وىي أصغر مف القيمة المحسوبة )0.501المحسوبة لػ ت = 

( وىي أكبر مف 0.700(, كما أف قيمة احتماؿ الداللة تساوي )378)درجات حرية تساوي 
(, وبالتالي ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف إجابات األميات في أسموب 0.05مستوى الداللة )

التعامؿ التسمطي مع أسئمة األطفاؿ الذكور واإلناث, ويتضح أف اتجاه االستجابة الذي تبينو قيمة 
إلجابات األميات يبيف الجدوؿ أف قيمة المتوسط الحسابي حيانًا. كما المتوسط الحسابي ىو أ

(, وبمغت قيمة المتوسط 2.878مع أسئمة األطفاؿ الذكور بمغت ) أسمكب التعامؿ الميمؿعمى 
(, كما بمغت قيمة مؤشر 2.837الحسابي عمى نفس األسموب الوالدي مع أسئمة األطفاؿ اإلناث )

( عند 1.96(, وىي أصغر مف القيمة المحسوبة )0.460لػ ت = االختبار )القيمة المحسوبة 
( وىي أكبر مف 0.298(, كما أف قيمة احتماؿ الداللة تساوي )378درجات حرية تساوي )

(, وبالتالي ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف إجابات األميات في أسموب 0.05مستوى الداللة )
واإلناث, ويتضح أف اتجاه االستجابة الذي تبينو قيمة التعامؿ الميمؿ مع أسئمة األطفاؿ الذكور 

 المتوسط الحسابي ىو أحيانًا.

( 0.05نقبؿ الفرضية الثالثة أي ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) القرار:
لمتغير جنس  بيف متوسطات إجابات الوالديف في أساليب التعامؿ الوالدي مع أسئمة األطفاؿ تبعاً 

 .الطفؿ )ذكر, أنثى(

 تفسير نتائج الفرضية الثالثة:

( بيف 0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )( عدـ وجود 21(,)20يبيف الجدوالف)
لمتغير جنس  متوسطات إجابات الوالديف في أساليب التعامؿ الوالدي مع أسئمة األطفاؿ تبعاً 

 الطفؿ )ذكر, أنثى(.

العممية  ألسئمة الطفؿسواء الديمقراطييف أوالمتسمطيف أوالميمميف,  ,استجابة الوالديف أي 
, وىذا يتفؽ مع راي السيد السمادوني بأنو ال فرؽ ال تتأثر كونو ذكر أوأنثى والجنسية والدينية,

بيف استجابات الوالديف ألسئمة أطفاليـ ذكورا  أو إناثًا والسيما في مرحمة رياض األطفاؿ )السيد 
  (.14, ص1990السمادوني, 

( بيف 0.05الفرضية الرابعة: ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكل دللة ) -4
متكسطات إجابات الكالديف في أساليب التعامؿ الكالدم مع أسئمة األطفاؿ تبعان لمتغير بيئة 

 الطفؿ )مدينة, ريؼ(. كيتفرع عف ىذه الفرضية الفرضيتيف الفرعيتيف اآلتيتيف:
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( بيف 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ة الفرعية األكلى: الفرضي -أ
متوسطات إجابات اآلباء في أساليب التعامؿ الوالدي مع أسئمة األطفاؿ تبعًا لمتغير بيئة الطفؿ 

 )مدينة, ريؼ(. 
ـا تطبيؽ اختبار ) ( لمفرؽ بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف غير T. testالختبار ىذه الفرضية ت

 متساويتيف كما يبيف الجدوؿ اآلتي: 
 للفرق بين متوسطات إجابات T. test( نتائج اختبار 22جدول رقم )

 اآلباء في أساليب التعامل الوالدي مع أسئلة األطفال تبعاً لمتغير بيئة الطفل
األسمكب 
 الكالدم

بيئة 
 الطفؿ

عدد 
 الستجابات

 المتكسط
 الحسابي

اتجاه 
 الستجابة

النحراؼ 
 المعيارم

t)) (df)  Sig. الفركؽ 

 الديمقراطي
 0.661 غالبان  3.813 170 مدينة

0.752 378 0.185 
ال تىجد 

 0.695 غالبان  3.758 210 ريؼ فروق

 التسمطي
 0.813 أحيانان  2.822 170 مدينة

ال تىجد  0.751 378 0.891

 0.854 أحيانان  2.745 210 ريؼ فروق

 الميمؿ
 0.804 أحيانان  2.858 170 مدينة

1.012 378 0.095 
ال تىجد 

 0.819 أحيانان  2.773 210 ريؼ فروق

أسمكب التعامؿ إلجابات اآلباء عمى ( أف قيمة المتوسط الحسابي 22يبيف الجدوؿ رقـ )
(, وبمغت قيمة المتوسط 3.813مع أسئمة األطفاؿ المقيموف في المدينة بمغت ) الديمقراطي

(, كما 3.758الحسابي عمى نفس األسموب الوالدي مع أسئمة األطفاؿ المقيموف في الريؼ )
(, وىي أصغر مف القيمة المحسوبة 0.752بمغت قيمة مؤشر االختبار )القيمة المحسوبة لػ ت = 

( وىي 0.185وي )(, كما أف قيمة احتماؿ الداللة تسا378( عند درجات حرية تساوي )1.96)
(, وبالتالي ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف إجابات اآلباء في 0.05أكبر مف مستوى الداللة )

أسموب التعامؿ الديمقراطي مع أسئمة األطفاؿ المقيموف في المدينة والريؼ, ويتضح أف اتجاه 
أف قيمة المتوسط  يبيف الجدوؿكذلؾ  ,االستجابة الذي تبينو قيمة المتوسط الحسابي ىو غالباً 

مع أسئمة األطفاؿ المقيموف في المدينة  أسمكب التعامؿ التسمطيإلجابات اآلباء عمى الحسابي 
(, وبمغت قيمة المتوسط الحسابي عمى نفس األسموب الوالدي مع أسئمة األطفاؿ 2.822بمغت )

لػ ت =  (, كما بمغت قيمة مؤشر االختبار )القيمة المحسوبة2.745المقيموف في الريؼ )
(, كما أف 378( عند درجات حرية تساوي )1.96(, وىي أصغر مف القيمة المحسوبة )0.891

 .(0.05( وىي أكبر مف مستوى الداللة )0.751قيمة احتماؿ الداللة تساوي )

وبالتالي ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف إجابات اآلباء في أسموب التعامؿ التسمطي مع أسئمة  
موف في المدينة والريؼ, ويتضح أف اتجاه االستجابة الذي تبينو قيمة المتوسط األطفاؿ المقي

أسمكب إلجابات اآلباء عمى يبيف الجدوؿ أف قيمة المتوسط الحسابي الحسابي ىو أحيانًا. كما 
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(, وبمغت قيمة المتوسط 2.858مع أسئمة األطفاؿ المقيموف في المدينة بمغت ) التعامؿ الميمؿ
(, كما 2.773س األسموب الوالدي مع أسئمة األطفاؿ المقيموف في الريؼ )الحسابي عمى نف

(, وىي أصغر مف القيمة المحسوبة 1.012بمغت قيمة مؤشر االختبار )القيمة المحسوبة لػ ت = 
( وىي 0.095(, كما أف قيمة احتماؿ الداللة تساوي )378( عند درجات حرية تساوي )1.96)

(, وبالتالي ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف إجابات اآلباء في 0.05أكبر مف مستوى الداللة )
أسموب التعامؿ الميمؿ مع أسئمة األطفاؿ المقيموف في المدينة والريؼ, ويتضح أف اتجاه 

 االستجابة الذي تبينو قيمة المتوسط الحسابي ىو أحيانًا.
( 0.05ة عند مستوى داللة )ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائيالفرضية الفرعية الثانية:  -ب

بيف متوسطات إجابات األميات في أساليب التعامؿ الوالدي مع أسئمة األطفاؿ تبعًا لمتغير بيئة 
 الطفؿ )مدينة, ريؼ(. 

ـا تطبيؽ اختبار ) ( لمفرؽ بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف غير T. testالختبار ىذه الفرضية ت
 متساويتيف كما يبيف الجدوؿ اآلتي: 

 للفرق بين متوسطات إجابات T. test( نتائج اختبار 12رقم ) جدول

 األمهات في أساليب التعامل الوالدي مع أسئلة األطفال تبعاً لمتغير بيئة الطفل
األسمكب 
 الكالدم

بيئة 
 الطفؿ

عدد 
 الستجابات

المتكسط 
 الحسابي

اتجاه 
 الستجابة

النحراؼ 
 الفركؽ .t)) (df)  Sig المعيارم

 الديمقراطي
 0.528 غالبان  3.773 170 مدينة

1.302 378 0.097 
ال تىجد 

 0.579 غالبان  3.697 210 ريؼ فروق

 التسمطي
 0.855 أحيانان  2.761 170 مدينة

ال تىجد  0.560 378 0.749

 0.962 أحيانان  2.690 210 ريؼ فروق

 الميمؿ
 0.836 أحيانان  2.877 170 مدينة

ال تىجد  0.274 378 0.487

 0.868 أحيانان  2.834 210 ريؼ فروق

أسمكب التعامؿ إلجابات األميات عمى ( أف قيمة المتوسط الحسابي 93يبيف الجدوؿ رقـ )
(, وبمغت قيمة المتوسط 3.772مع أسئمة األطفاؿ المقيموف في المدينة بمغت ) الديمقراطي

(, كما 3.697المقيموف في الريؼ )الحسابي عمى نفس األسموب الوالدي مع أسئمة األطفاؿ 
(, وىي أصغر مف القيمة المحسوبة 1.302بمغت قيمة مؤشر االختبار )القيمة المحسوبة لػ ت = 

 .(378( عند درجات حرية تساوي )1.96)

(, وبالتالي ال 0.05( وىي أكبر مف مستوى الداللة )0.097كما أف قيمة احتماؿ الداللة تساوي ) 
ائيًا بيف إجابات األميات في أسموب التعامؿ الديمقراطي مع أسئمة األطفاؿ توجد فروؽ دالة إحص
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المقيموف في المدينة والريؼ, ويتضح أف اتجاه االستجابة الذي تبينو قيمة المتوسط الحسابي ىو 
 غالبًا. 

 أسمكب التعامؿ التسمطيإلجابات األميات عمى يبيف الجدوؿ أف قيمة المتوسط الحسابي كذلؾ 
(, وبمغت قيمة المتوسط الحسابي عمى 2.761مع أسئمة األطفاؿ المقيموف في المدينة بمغت )

(, كما بمغت قيمة مؤشر 2.690نفس األسموب الوالدي مع أسئمة األطفاؿ المقيموف في الريؼ )
( عند 1.96(, وىي أصغر مف القيمة المحسوبة )0.749االختبار )القيمة المحسوبة لػ ت = 

( وىي أكبر مف 0.560(, كما أف قيمة احتماؿ الداللة تساوي )378تساوي ) درجات حرية
 .(0.05مستوى الداللة )

وبالتالي ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف إجابات األميات في أسموب التعامؿ التسمطي مع  
أسئمة األطفاؿ المقيموف في المدينة والريؼ, ويتضح أف اتجاه االستجابة الذي تبينو قيمة 

 المتوسط الحسابي ىو أحيانًا. 
مع  أسمكب التعامؿ الميمؿإلجابات األميات عمى يبيف الجدوؿ أف قيمة المتوسط الحسابي كما 

(, وبمغت قيمة المتوسط الحسابي عمى نفس 2.877أسئمة األطفاؿ المقيموف في المدينة بمغت )
 .(2.834األسموب الوالدي مع أسئمة األطفاؿ المقيموف في الريؼ )

(, وىي أصغر مف القيمة 0.487كما بمغت قيمة مؤشر االختبار )القيمة المحسوبة لػ ت =  
(, كما أف قيمة احتماؿ الداللة تساوي 378( عند درجات حرية تساوي )1.96)المحسوبة 

 .(0.05( وىي أكبر مف مستوى الداللة )0.274)

وبالتالي ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف إجابات األميات في أسموب التعامؿ الميمؿ مع أسئمة  
األطفاؿ المقيموف في المدينة والريؼ, ويتضح أف اتجاه االستجابة الذي تبينو قيمة المتوسط 

 الحسابي ىو أحيانًا.

( 0.05عند مستوى داللة ) نقبؿ الفرضية الرابعة أي ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية القرار:
بيف متوسطات إجابات الوالديف في أساليب التعامؿ الوالدي مع أسئمة األطفاؿ تبعًا لمتغير بيئة 

 .الطفؿ )مدينة, ريؼ(

 تفسير نتائج الفرضية الرابعة:

( بيف 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )( عدـ وجود فروؽ 23(,)22يبيف الجدوالف)
ات الوالديف في أساليب التعامؿ الوالدي مع أسئمة األطفاؿ تبعًا لمتغير بيئة الطفؿ متوسطات إجاب
 استجابات الوالديف ألسئمة األطفاؿ ال تتأثر ببيئتيـ سواء ريؼ أومدينة,, أي أف )مدينة, ريؼ(
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وىذا يتفؽ مع رأي الفاعوري بأف البيئة المعيشية ال تؤثر عمى استجابات الوالديف ألسئمة أطفاليـ 
)الفاعوري, العامؿ األساس الذي تتأثر بو استجابات الوالديفوبأف  المستوى التعميمي لموالديف ىو 

ماف , فالوالداف المثقفاف يشجعاف الحوار ومناقشة الطفؿ في أسئمتو ويقد(112, ص1994
اإلجابات المناسبة بسبب إدراكيما ألىمية ىذه األسئمة ودورىا في نموه العقمي والنفسي 

غوي, أما الوالداف األقؿ ثقافة غالبًا ما يحرما الطفؿ مف حقو في السؤاؿ واالجتماعي والم
 ويستخفاف بأسئمتو, فيذه األسئمة مف وجية نظرىـ فضوؿ ال فائدة منو.

 :كتفسيرىا البحثعرض نتائج ثانيان: 

حوؿ أساليب التعامؿ الوالدي مع  فيما يمي عرض لمنتائج التي تـ التوصؿ إلييا في ىذه الدراسة
تـا حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألىمية النسبية حيث , أسئمة األطفاؿ

لآلباء واألميات عمى أسئمة كؿ أسموب والدي حسب نوع األسئمة )عممية, جنسية, دينية( بالنسبة 
 وفقًا لما يمي:

 األسمكب الديمقراطي )األسئمة العممية(, استبانة اآلباء: -1
 ( المتكسطات الحسابية كالنحرافات المعيارية46جدكؿ رقـ )

 )األسئمة العممية(األسمكب الديمقراطي /كاألىمية النسبية إلجابات اآلباء 
 العممية(األسمكب الكالدم الديمقراطي )األسئمة  الرقـ

المتكسط 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعيارم

األىمية 
 النسبية %

1 
أشعر بالفخر عندما يسأؿ طفمي أسئمة عممية )مثاؿ كيؼ تنمو 

 76.62 0.547 3.831                               .ماذا يوجد في البحر؟( -النبتة؟

 75.24 0.568 3.762        .أوفر لطفمي بيئة مناسبة لتمقي معارؼ عممية صحيحة 3

 73.86 0.477 3.693                 .أجيب طفمي عف أسئمتو العممية  إجابة صحيحة مناسبة لعمره 4

 75.1 0.536 3.755                             .أشعر أف مف واجبي إجابة طفمي عف أسئمتو العممية 6

9 
األفبلـ أجيب طفمي عف أسئمتو العممية عف طريؽ القصص أو 

 74.68 0.688 3.734                                                .الكرتونية

 77.94 0.691 3.897 .أكافئ طفمي عمى أسئمتو  العممية 13

 %75.58 0.584 3.779 المتكسط العاـ المكزكف

 األسمكب الديمقراطي )األسئمة العممية(, استبانة األميات: -2
 المتكسطات الحسابية كالنحرافات المعيارية( 47جدكؿ رقـ )

 األسمكب الديمقراطي )األسئمة العممية(/كاألىمية النسبية إلجابات األميات  
 األسمكب الكالدم الديمقراطي )األسئمة العممية( الرقـ

المتكسط 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعيارم

األىمية 
 النسبية %
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1 
عممية )مثاؿ كيؼ تنمو أشعر بالفخر عندما يسأؿ طفمي أسئمة 

 77.12 0.502 3.856                               .ماذا يوجد في البحر؟( -النبتة؟

 73.56 0.485 3.678        .أوفر لطفمي بيئة مناسبة لتمقي معارؼ عممية صحيحة 3

 73.16 0.513 3.658                 .أجيب طفمي عف أسئمتو العممية  إجابة صحيحة مناسبة لعمره 4

 73.88 0.535 3.694                             .أشعر أف مف واجبي إجابة طفمي عف   أسئمتو العممية 6

9 
أجيب طفمي عف أسئمتو العممية عف طريؽ القصص أو  

 76.14 0.664 3.807                                                .األفبلـ الكرتونية

 75.52 0.64 3.776 .طفمي عمى أسئمتو  العمميةأكافئ  13

 %74.9 0.556 3.745 المتكسط العاـ المكزكف

( أف جميع قيـ المتوسطات الحسابية إلجابات اآلباء واألميات عمى 94, )(95) فيبيف الجدوال
(, وتقابؿ 3.41-4.20فقرات التعامؿ الديمقراطي مع أسئمة األطفاؿ العممية تقع ضمف المجاؿ )

اإلجابة )غالبًا( عمى مقياس ليكرت. وتدؿ قيـ األىمية النسبية ليذه الفقرات أف اآلباء واألميات 
يشعروف بالفخر عندما يسأليـ أطفاليـ أسئمة عممية, وبذلؾ فيـ يجيبوف أطفاليـ عف ىذه األسئمة 

ية, كما يوفروف إجابة صحيحة, ويمكف أف تكوف اإلجابة عف طريؽ القصص أو األفبلـ الكرتون
ليـ بيئة مناسبة لتمقي معارؼ عممية صحيحة, ويحفزوف أطفاليـ عمى أسئمتيـ العممية مف خبلؿ 
تقديـ المكافآت ليـ. وبشكؿ عاـ بمغت قيمة المتوسط الحسابي عمى فقرات تعامؿ اآلباء 

قابؿ (, وىي ت3.779-3.745واألميات الديمقراطي مع أسئمة األطفاؿ العممية عمى الترتيب )
%(, 74.9%, 75.58اإلجابة غالبًا عمى مقياس ليكرت, وبمغت أىميتيا النسبية عمى الترتيب )

كبالنتيجة إف اآلباء األميات غالبان ما يستخدمكف األسمكب الديمقراطي في التعامؿ مع أسئمة 
 ومف المبلحظ أف ىناؾ تقارب بيف متوسطات إجابات اآلباء واألميات فيما األطفاؿ العممية.

يتعمؽ بالتعامؿ الديمقراطي مع األسئمة العممية, ويمكف التأكد فيما إذا كاف ىناؾ فرؽ فيما بينيما 
 لعينتيف مستقمتيف ومتساويتيف كما يوضح الجدوؿ اآلتي: T. testباختبار 

عدد  
 الستجابات

المتكسط 
 الحسابي

اتجاه 
 الستجابة

النحراؼ 
 الفركؽ .t)) (df)  Sig المعيارم

 0.584 غالبان  3.779 380 اآلباء
0.823 758 0.113 

ال 

تىجد 

 فروق
 0.556 غالبان  3.745 380 األميات

( وىي أكبر مف مستوى 0.113نبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة احتماؿ الداللة تساوي )
(, وبالتالي ال توجد فروؽ بيف اآلباء واألميات في األسموب الديمقراطي لمتعامؿ 0.05الداللة )

 مع أسئمة األطفاؿ العممية. والشكؿ البياني اآلتي يوضح ذلؾ:
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 التعامؿ الديمقراطي مع أسئمة األطفاؿ العممية/( التمثيؿ البياني إلجابات اآلباء كاألميات 5الشكؿ رقـ )
 األسمكب الديمقراطي )األسئمة الجنسية(, استبانة اآلباء: -3

 كالنحرافات المعيارية( المتكسطات الحسابية 48جدكؿ رقـ )
 األسمكب الديمقراطي )األسئمة الجنسية(/كاألىمية النسبية إلجابات اآلباء  

 األسمكب الكالدم الديمقراطي )األسئمة الجنسية( الرقـ
المتكسط 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعيارم

األىمية 
 النسبية %

19 
أشعر بالفخر عندما يسأؿ طفمي أسئمة جنسية )مثاؿ: مف أيف 

 74.94 0.531 3.747 لماذا ال أنجب أطفااًل ؟(. -ولدت ؟

 73.54 0.497 3.677 أوفر لطفمي بيئة مناسبة لتمقي معارؼ جنسية  صحيحة.      21

 75.3 0.509 3.765 أجيب طفمي عف أسئمتو الجنسية إجابة صحيحة مناسبة لعمره. 22

 72.52 0.613 3.626 أشعر أف مف واجبي إجابة طفمي عف أسئمتو الجنسية.                        24

27 
أجيب طفمي عف أسئمتو الجنسية عف طريؽ القصص أو  األفبلـ 

 72.94 0.621 3.647 الكرتونية.

 72.04 0.554 3.602 أكافئ طفمي عمى أسئمتو الجنسية.      31

 73.54 0.554 3.677 المتكسط العاـ المكزكف

 األسمكب الديمقراطي )األسئمة الجنسية(, استبانة األميات: -4
 ( المتكسطات الحسابية كالنحرافات المعيارية49جدكؿ رقـ )

 األسمكب الديمقراطي )األسئمة الجنسية(/كاألىمية النسبية إلجابات األميات  
 األسمكب الكالدم الديمقراطي )األسئمة الجنسية( الرقـ

المتكسط 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعيارم

األىمية 
 النسبية %

19 
أشعر بالفخر عندما يسأؿ طفمي أسئمة جنسية )مثاؿ: مف أيف 

 73.48 0.446 3.674 لماذا ال أنجب أطفااًل ؟(. -ولدت ؟

 73.02 0.549 3.651 أوفر لطفمي بيئة مناسبة لتمقي معارؼ جنسية  صحيحة.    21

 73.14 0.541 3.657 أسئمتو الجنسية إجابة صحيحة مناسبة لعمره.أجيب طفمي عف  22

 71.78 0.642 3.589 أشعر أف مف واجبي إجابة طفمي عف أسئمتو الجنسية.                        24

27 
أجيب طفمي عف أسئمتو الجنسية عف طريؽ القصص أو  األفبلـ 

 70.68 0.635 3.534 الكرتونية.
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 71.42 0.542 3.571 أكافئ طفمي عمى أسئمتو الجنسية.      31

 72.26 0.559 3.613 المتكسط العاـ المكزكف

( أف جميع قيـ المتوسطات الحسابية إلجابات اآلباء واألميات عمى 97(,)98) فيبيف الجدوال
(, وتقابؿ 4.20-3.41فقرات التعامؿ الديمقراطي مع أسئمة األطفاؿ الجنسية تقع ضمف المجاؿ )

اإلجابة )غالبًا( عمى مقياس ليكرت. وتدؿ قيـ األىمية النسبية ليذه الفقرات أف اآلباء واألميات 
يشعروف بالفخر عندما يسأليـ أطفاليـ أسئمة جنسية, وبذلؾ فيـ يجيبوف أطفاليـ عف ىذه األسئمة 

ية, كما يوفروف إجابة صحيحة, ويمكف أف تكوف اإلجابة عف طريؽ القصص أو األفبلـ الكرتون
ليـ بيئة مناسبة لتمقي معارؼ جنسية صحيحة, ويحفزوف أطفاليـ عمى أسئمتيـ الجنسية مف 
خبلؿ تقديـ المكافآت ليـ. وبشكؿ عاـ بمغت قيمة المتوسط الحسابي عمى فقرات تعامؿ اآلباء 

قابؿ (, وىي ت3.677-3.613واألميات الديمقراطي مع أسئمة األطفاؿ الجنسية عمى الترتيب )
%(, 72.26%, 73.54اإلجابة غالبًا عمى مقياس ليكرت, وبمغت أىميتيا النسبية عمى الترتيب )

كبالنتيجة إف اآلباء األميات غالبان ما يستخدمكف األسمكب الديمقراطي في التعامؿ مع أسئمة 
ا ومف المبلحظ أف ىناؾ تقارب بيف متوسطات إجابات اآلباء واألميات فيم األطفاؿ الجنسية.

يتعمؽ بالتعامؿ الديمقراطي مع األسئمة الجنسية, ويمكف التأكد فيما إذا كاف ىناؾ فرؽ فيما بينيما 
 لعينتيف مستقمتيف ومتساويتيف كما يوضح الجدوؿ اآلتي: T. testباختبار 

عدد  
 الستجابات

المتكسط 
 الحسابي

اتجاه 
 الستجابة

النحراؼ 
 الفركؽ .t)) (df)  Sig المعيارم

 0.554 غالبان  3.677 380 اآلباء
1.585 758 0.084 

ال تىحد 

 فروق
 0.559 غالبان  3.613 380 األميات

( وىي أكبر مف مستوى 0.084نبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة احتماؿ الداللة تساوي )
لمتعامؿ (, وبالتالي ال توجد فروؽ بيف اآلباء واألميات في األسموب الديمقراطي 0.05الداللة )

 مع أسئمة األطفاؿ الجنسية. والشكؿ البياني اآلتي يوضح ذلؾ:
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 الديمقراطي مع األسئمة الجنسية/( التمثيؿ البياني التمثيؿ البياني إلجابات اآلباء كاألميات6الشكؿ )
 
 األسمكب الديمقراطي )األسئمة الدينية(, استبانة اآلباء: -5

 كالنحرافات المعيارية( المتكسطات الحسابية :4جدكؿ رقـ )
 األسمكب الديمقراطي )األسئمة الدينية(/كاألىمية النسبية إلجابات اآلباء  

 األسمكب الكالدم الديمقراطي )األسئمة الدينية( الرقـ
المتكسط 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعيارم

األىمية 
 النسبية %

37 
  أشعر بالفخر عندما يسأؿ طفمي أسئمة دينية )مثاؿ: أيف اهلل؟

 75.72 0.547 3.786 لماذا ال يعطينا اهلل كؿ ما نريد ؟(.

 75.94 0.463 3.797 أوفر لطفمي بيئة مناسبة لتمقي معارؼ دينية  صحيحة.     39

 76.04 0.631 3.802 أجيب طفمي عف أسئمتو الدينية  إجابة صحيحة مناسبة لعمره.          40

 78.68 0.562 3.934 أشعر أف مف واجبي إجابة طفمي عف أسئمتو الدينية.    42

45 
األفبلـ سئمتو الدينية عف طريؽ القصص أو أجيب طفمي عف أ

 75.1 0.427 3.755 الكرتونية.

 72.7 0.514 3.635 أكافئ طفمي عمى أسئمتو الدينية.     49

 75.7 0.524 3.785 المتكسط العاـ المكزكف

 األسمكب الديمقراطي )األسئمة الدينية(, استبانة األميات: -6
 ( المتكسطات الحسابية كالنحرافات المعيارية;4جدكؿ رقـ )

 األسمكب الديمقراطي )األسئمة الدينية(/كاألىمية النسبية إلجابات األميات  
 األسمكب الكالدم الديمقراطي )األسئمة الدينية( الرقـ

المتكسط 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعيارم

األىمية 
 النسبية %

37 
أشعر بالفخر عندما يسأؿ طفمي أسئمة دينية )مثاؿ: أيف اهلل؟  

 75.08 0.491 3.754 لماذا ال يعطينا اهلل كؿ ما نريد ؟(.

 75.3 0.43 3.765 أوفر لطفمي بيئة مناسبة لتمقي معارؼ دينية  صحيحة.     39
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 75.48 0.641 3.774 أجيب طفمي عف أسئمتو الدينية  إجابة صحيحة مناسبة لعمره.          40

 76.86 0.498 3.843 أشعر أف مف واجبي إجابة طفمي عف أسئمتو الدينية.    42

45 
أجيب طفمي عف أسئمتو الدينية عف طريؽ القصص أو  األفبلـ 

 73.26 0.504 3.663 الكرتونية.

 72.14 0.584 3.607 أكافئ طفمي عمى أسئمتو الدينية.     49

 74.68 0.525 3.734 المتكسط العاـ المكزكف

( أف جميع قيـ المتوسطات الحسابية إلجابات اآلباء واألميات عمى 92(,)96) فيبيف الجدوال
(, وتقابؿ 3.41-4.20فقرات التعامؿ الديمقراطي مع أسئمة األطفاؿ الدينية تقع ضمف المجاؿ )

اإلجابة )غالبًا( عمى مقياس ليكرت. وتدؿ قيـ األىمية النسبية ليذه الفقرات أف اآلباء واألميات 
يشعروف بالفخر عندما يسأليـ أطفاليـ أسئمة دينية, وبذلؾ فيـ يجيبوف أطفاليـ عف ىذه األسئمة 

ة, كما يوفروف إجابة صحيحة, ويمكف أف تكوف اإلجابة عف طريؽ القصص أواألفبلـ الكرتوني
ليـ بيئة مناسبة لتمقي معارؼ دينية صحيحة, ويحفزوف أطفاليـ عمى أسئمتيـ الدينية مف خبلؿ 
تقديـ المكافآت ليـ. وبشكؿ عاـ بمغت قيمة المتوسط الحسابي عمى فقرات تعامؿ اآلباء 

(, وىي تقابؿ 3.734, 3.785واألميات الديمقراطي مع أسئمة األطفاؿ الدينية عمى الترتيب )
%(, 74.68%, 75.7اإلجابة غالبًا عمى مقياس ليكرت, وبمغت أىميتيا النسبية عمى الترتيب )

كبالنتيجة إف اآلباء األميات غالبان ما يستخدمكف األسمكب الديمقراطي في التعامؿ مع أسئمة 
يات فيما ومف المبلحظ أف ىناؾ تقارب بيف متوسطات إجابات اآلباء واألم األطفاؿ الدينية.

يتعمؽ بالتعامؿ الديمقراطي مع األسئمة الدينية, ويمكف التأكد فيما إذا كاف ىناؾ فرؽ فيما بينيما 
 لعينتيف مستقمتيف ومتساويتيف كما يوضح الجدوؿ اآلتي: T. testباختبار 

عدد  
 الستجابات

المتكسط 
 الحسابي

اتجاه 
 الستجابة

النحراؼ 
 الفركؽ .t)) (df)  Sig المعيارم

 0.524 غالبان  3.785 380 اآلباء
1.340 758 0.079 

ال 

د ىجت

 0.525 غالبان  3.734 380 األميات فروق
( وىي أكبر مف مستوى 0.079نبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة احتماؿ الداللة تساوي )

لمتعامؿ (, وبالتالي ال توجد فروؽ بيف اآلباء واألميات في األسموب الديمقراطي 0.05الداللة )
 مع أسئمة األطفاؿ الدينية. والشكؿ البياني اآلتي يوضح ذلؾ:
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 التعامؿ الديمقراطي مع أسئمة األطفاؿ الدينية /( التمثيؿ البياني إلجابات اآلباء كاألميات7الشكؿ رقـ )

 األسمكب التسمطي )األسئمة العممية(, استبانة اآلباء: -7

 كالنحرافات المعيارية( المتكسطات الحسابية 53جدكؿ رقـ )
 األسمكب التسمطي )األسئمة العممية(/كاألىمية النسبية إلجابات اآلباء  

 األسمكب الكالدم التسمطي )األسئمة العممية( الرقـ
المتكسط 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعيارم

األىمية 
 النسبية %

 57.42 0.913 2.871 أمنع طفمي مف  طرح المزيد مف األسئمة العممية.                                   2

 56.08 0.925 2.804 أرفض أف يناقشني طفمي في اإلجابات عف أسئمتو العممية. 5

 55.06 0.84 2.753 أمنع طفمي مف طرح أسئمتو العممية أماـ الغرباء. 7

 56.28 0.884 2.814 أعاقب طفمي عمى أسئمتو العممية.  11

 56.46 0.843 2.823 أوبخ طفمي في حاؿ إعادة طرح أسئمتو العممية.  12

 56.26 0.881 2.813 المتكسط العاـ المكزكف

 األسمكب التسمطي )األسئمة العممية(, استبانة األميات: -8
 كالنحرافات المعيارية( المتكسطات الحسابية 53جدكؿ رقـ )

 األسمكب التسمطي )األسئمة العممية(/كاألىمية النسبية إلجابات األميات  
 األسمكب الكالدم التسمطي )األسئمة العممية( الرقـ

المتكسط 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعيارم

األىمية 
 النسبية %

 57.78 0.934 2.889 أمنع طفمي مف  طرح المزيد مف األسئمة العممية.                                   2

 56.22 0.773 2.811 أرفض أف يناقشني طفمي في اإلجابات عف أسئمتو العممية. 5

 56.68 0.871 2.834 أمنع طفمي مف طرح أسئمتو العممية أماـ الغرباء. 7

 60.84 0.924 3.042 أعاقب طفمي عمى أسئمتو العممية.  11
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 53.94 0.935 2.697 أوبخ طفمي في حاؿ إعادة طرح أسئمتو العممية.  12

 57.1 0.887 2.855 المتكسط العاـ المكزكف

( أف جميع قيـ المتوسطات الحسابية إلجابات اآلباء واألميات عمى 30(, )30) فيبيف الجدوال
(, وتقابؿ 2.61-3.40التسمطي مع أسئمة األطفاؿ العممية تقع ضمف المجاؿ )فقرات التعامؿ 

اإلجابة )أحيانًا( عمى مقياس ليكرت. وتدؿ قيـ األىمية النسبية ليذه الفقرات أف اآلباء واألميات 
أحيانًا يمنعوف أطفاليـ مف طرح المزيد مف األسئمة العممية, وخصوصًا أماـ الغرباء, كما أنيـ 

ناقشتيـ ويعاقبونيـ بالتوبيخ في حاؿ إعادة طرحيـ لؤلسئمة العممية. وبشكؿ عاـ بمغت يرفضوف م
قيمة المتوسط الحسابي عمى فقرات تعامؿ اآلباء واألميات التسمطي مع أسئمة األطفاؿ العممية 

(, وىي تقابؿ اإلجابة أحيانًا عمى مقياس ليكرت, وبمغت أىميتيا 2.855, 2.813عمى الترتيب )
 .%(57.1%, 56.26ة عمى الترتيب )النسبي

كبالنتيجة إف اآلباء األميات أحيانان ما يستخدمكف األسمكب التسمطي في التعامؿ مع أسئمة  
 األطفاؿ العممية.

ومف المبلحظ أف ىناؾ تقارب بيف متوسطات إجابات اآلباء واألميات فيما يتعمؽ بالتعامؿ  
 T. testالتسمطي مع األسئمة العممية, ويمكف التأكد فيما إذا كاف ىناؾ فرؽ فيما بينيما باختبار 

 لعينتيف مستقمتيف ومتساويتيف كما يوضح الجدوؿ اآلتي:

عدد  
 الستجابات

المتكسط 
 الحسابي

اتجاه 
 الستجابة

النحراؼ 
 المعيارم

t)) (df)  Sig. الفركؽ 

 أحيانان  2.813 380 اآلباء
0.881 

-
0.655 758 0.214 

ال 

د جتى

 أحيانان  2.855 380 األميات فروق
0.887 

( وىي أكبر مف مستوى 0.214نبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة احتماؿ الداللة تساوي )
وبالتالي ال توجد فروؽ بيف اآلباء واألميات في األسموب التسمطي لمتعامؿ مع (, 0.05الداللة )

 أسئمة األطفاؿ العممية. والشكؿ البياني اآلتي يوضح ذلؾ:
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 التعامؿ التسمطي مع أسئمة األطفاؿ العممية/( التمثيؿ البياني إلجابات اآلباء كاألميات 8الشكؿ) 

 الجنسية(, استبانة اآلباء:األسمكب التسمطي )األسئمة  -9
 ( المتكسطات الحسابية كالنحرافات المعيارية54جدكؿ رقـ )

 األسمكب التسمطي )األسئمة الجنسية(/كاألىمية النسبية إلجابات اآلباء  
 األسمكب الكالدم التسمطي )األسئمة الجنسية( الرقـ

المتكسط 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعيارم

األىمية 
 النسبية %

 59.46 0.872 2.973 أمنع طفمي عمى طرح المزيد مف األسئمة  الجنسية.                    20

 55.62 0.814 2.781 أرفض أف يناقشني طفمي في اإلجابات عف أسئمتو الجنسية. 23

 59.46 0.864 2.973 أمنع طفمي مف طرح أسئمة الجنسية أماـ الغرباء. 25

 60.3 0.943 3.015 أعاقب طفمي عمى أسئمتو الجنسية.  29

 58.92 0.845 2.946 أوبخ طفمي في حاؿ إعادة طرح أسئمتو الجنسية. 30

 58.76 2.941 2.938 المتكسط العاـ المكزكف

 األسمكب التسمطي )األسئمة الجنسية(, استبانة األميات: -10
 المعيارية ( المتكسطات الحسابية كالنحرافات55جدكؿ رقـ )

 األسمكب التسمطي )األسئمة الجنسية( /كاألىمية النسبية إلجابات األميات 
 األسمكب الكالدم التسمطي )األسئمة الجنسية( الرقـ

المتكسط 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعيارم

األىمية 
 النسبية %

 61.3 0.883 3.065 أمنع طفمي عمى طرح المزيد مف األسئمة  الجنسية.                    20

 44.05 0.774 2.752 أرفض أف يناقشني طفمي في اإلجابات عف أسئمتو الجنسية. 23

 42.0 0.891 2.945 أمنع طفمي مف طرح أسئمة الجنسية أماـ الغرباء. 25

 59.88 0.934 2.994 أعاقب طفمي عمى أسئمتو الجنسية.  29

 58.82 0.861 2.939 أوبخ طفمي في حاؿ إعادة طرح أسئمتو الجنسية. 30

 58.82 0.869 2.941 المتكسط العاـ المكزكف
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( أف جميع قيـ المتوسطات الحسابية إلجابات اآلباء واألميات عمى 33(, )39) فيبيف الجدوال
(, وتقابؿ 2.61-3.40فقرات التعامؿ التسمطي مع أسئمة األطفاؿ الجنسية تقع ضمف المجاؿ )

وتدؿ قيـ األىمية النسبية ليذه الفقرات أف اآلباء واألميات  اإلجابة )أحيانًا( عمى مقياس ليكرت.
أحيانًا يمنعوف أطفاليـ مف طرح المزيد مف األسئمة الجنسية, وخصوصًا أماـ الغرباء, كما أنيـ 
يرفضوف مناقشتيـ ويعاقبونيـ بالتوبيخ في حاؿ إعادة طرحيـ لؤلسئمة الجنسية. وبشكؿ عاـ 

ى فقرات تعامؿ اآلباء واألميات التسمطي مع أسئمة األطفاؿ بمغت قيمة المتوسط الحسابي عم
(, وىي تقابؿ اإلجابة أحيانًا عمى مقياس ليكرت, وبمغت 2.941, 2.938الجنسية عمى الترتيب )

كبالنتيجة إف اآلباء األميات أحيانان ما %(, 58.82%, 58.76أىميتيا النسبية عمى الترتيب )
ومف المبلحظ أف ىناؾ  التعامؿ مع أسئمة األطفاؿ الجنسية.يستخدمكف األسمكب التسمطي في 

تقارب بيف متوسطات إجابات اآلباء واألميات فيما يتعمؽ بالتعامؿ التسمطي مع األسئمة الجنسية, 
لعينتيف مستقمتيف ومتساويتيف  T. testويمكف التأكد فيما إذا كاف ىناؾ فرؽ فيما بينيما باختبار 

 كما يوضح الجدوؿ اآلتي:

عدد  
 الستجابات

المتكسط 
 الحسابي

اتجاه 
 الستجابة

النحراؼ 
 الفركؽ .t)) (df)  Sig المعيارم

 0.868 أحيانان  2.938 380 اآلباء
-0.048 758 0.647 

ال تىحد 

 0.869 أحيانان  2.941 380 األميات فروق
أكبر مف مستوى ( وىي 0.647نبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة احتماؿ الداللة تساوي )

(, وبالتالي ال توجد فروؽ بيف اآلباء واألميات في األسموب التسمطي لمتعامؿ مع 0.05الداللة )
 أسئمة األطفاؿ الجنسية. والشكؿ البياني اآلتي يوضح ذلؾ:

 

 
 التسمطي مع أسئمة األطفاؿ الجنسيةاألسمكب /( التمثيؿ البياني إلجابات اآلباء كاألميات 9الشكؿ رقـ )
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 األسمكب التسمطي )األسئمة الدينية(, استبانة اآلباء: -11
 ( المتكسطات الحسابية كالنحرافات المعيارية56جدكؿ رقـ )

 األسمكب التسمطي )األسئمة الدينية(/كاألىمية النسبية إلجابات اآلباء  
 األسمكب الكالدم التسمطي )األسئمة الدينية( الرقـ

المتكسط 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعيارم

األىمية النسبية 
% 

 58.62 0.825 2.961 أمنع طفمي عمى طرح المزيد مف األسئمة الدينية. 38

 57.12 0.883 2.856 أرفض أف يناقشني طفمي في اإلجابات عف أسئمتو الدينية. 41

 56.68 0.941 2.834 أمنع طفمي مف طرح أسئمتو الدينية  أماـ الغرباء. 43

 57.28 0.893 2.864 أعاقب طفمي عمى أسئمتو الدينية.  47

48 
 أوبخ طفمي في حاؿ إعادة طرح أسئمتو الدينية.         

2.793 0.912 55.86 

 57.32 0.891 2.866 المتكسط العاـ المكزكف

 األسمكب التسمطي )األسئمة الدينية(, استبانة األميات: -12
 كالنحرافات المعيارية( المتكسطات الحسابية 57جدكؿ رقـ )

 األسمكب التسمطي )األسئمة الدينية(/كاألىمية النسبية إلجابات األميات  
 األسمكب الكالدم التسمطي )األسئمة الدينية( الرقـ

المتكسط 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعيارم

األىمية 
 النسبية %

 61.72 0.827 3.086 أمنع طفمي عمى طرح المزيد مف األسئمة الدينية. 38

 56.68 0.887 2.834 أرفض أف يناقشني طفمي في اإلجابات عف أسئمتو الدينية. 41

 56.14 0.913 2.807 أمنع طفمي مف طرح أسئمتو الدينية  أماـ الغرباء. 43

 55.36 0.874 2.768 أعاقب طفمي عمى أسئمتو الدينية.  47

 55.62 0.778 2.781 أوبخ طفمي في حاؿ إعادة طرح أسئمتو الدينية.          48

 57.1 0.856 2.855 المتكسط العاـ المكزكف

( أف جميع قيـ المتوسطات الحسابية إلجابات اآلباء واألميات عمى 35(, )35) فيبيف الجدوال
(, وتقابؿ 2.61-3.40) فقرات التعامؿ التسمطي مع أسئمة األطفاؿ الدينية تقع ضمف المجاؿ

اإلجابة )أحيانًا( عمى مقياس ليكرت. وتدؿ قيـ األىمية النسبية ليذه الفقرات أف اآلباء واألميات 
أحيانًا يمنعوف أطفاليـ مف طرح المزيد مف األسئمة الدينية, وخصوصًا أماـ الغرباء, كما أنيـ 

لؤلسئمة الدينية. وبشكؿ عاـ بمغت يرفضوف مناقشتيـ ويعاقبونيـ بالتوبيخ في حاؿ إعادة طرحيـ 
قيمة المتوسط الحسابي عمى فقرات تعامؿ اآلباء واألميات التسمطي مع أسئمة األطفاؿ الدينية 

(, وىي تقابؿ اإلجابة أحيانًا عمى مقياس ليكرت, وبمغت أىميتيا 2.855, 2.866عمى الترتيب )
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باء األميات أحيانان ما يستخدمكف كبالنتيجة إف اآل%(, 57.1%, 57.32النسبية عمى الترتيب )
ومف المبلحظ أف ىناؾ تقارب بيف  األسمكب التسمطي في التعامؿ مع أسئمة األطفاؿ الدينية.

متوسطات إجابات اآلباء واألميات فيما يتعمؽ بالتعامؿ التسمطي مع األسئمة الدينية, ويمكف 
لعينتيف مستقمتيف ومتساويتيف كما  T. testالتأكد فيما إذا كاف ىناؾ فرؽ فيما بينيما باختبار 

 يوضح الجدوؿ اآلتي:

عدد  
 الستجابات

المتكسط 
 الحسابي

اتجاه 
 الستجابة

النحراؼ 
 المعيارم

t)) (df)  Sig. الفركؽ 

 0.891 أحيانان  2.866 380 اآلباء
0.174 758 0.238 

ال 

تىحد 

 0.856 أحيانان  2.855 380 األميات فروق
( وىي أكبر مف مستوى 0.238السابؽ أف قيمة احتماؿ الداللة تساوي )نبلحظ مف الجدوؿ 

(, وبالتالي ال توجد فروؽ بيف اآلباء واألميات في األسموب التسمطي لمتعامؿ مع 0.05الداللة )
 أسئمة األطفاؿ الدينية. والشكؿ البياني اآلتي يوضح ذلؾ:

 

 
 ةالتعامؿ التسمطي مع أسئمة األطفاؿ الديني/( التمثيؿ البياني إلجابات اآلباء كاألميات 10الشكؿ رقـ )

 األسمكب الميمؿ )األسئمة العممية(, استبانة اآلباء: -13
 ( المتكسطات الحسابية كالنحرافات المعيارية58جدكؿ رقـ )

 العممية(األسمكب الميمؿ )األسئمة /كاألىمية النسبية إلجابات اآلباء  
 الرقـ

 األسمكب الكالدم الميمؿ )األسئمة العممية(
المتكسط 
النحراؼ  الحسابي

 المعيارم

األىمية 
النسبية 
% 

 61.22 0.903 3.061 أرى أف أسئمة طفمي العممية ليس ليا معنى.  8

10 
أرى أنو ليس مف الضرورة أف أطور معموماتي كي 

 أستطيع اإلجابة عف أسئمة طفمي العممية.                                                           
2.974 0.947 59.48 
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14 
أتيرب مف اإلجابة عف أسئمة طفمي العممية بأف أوجو 

 ليطرح أسئمتو عمى شخص آخر كمعممة الروضة. 
2.995 0.922 59.9 

15 
أتيرب مف اإلجابة عف أسئمة طفمي العممية  بأف أشغمو 

 بشيء آخر.  
2.837 0.809 56.74 

16 
أجيب طفمي عف أسئمتو العممية إجابة محرفة عف 

 الحقيقة  تناسب عمره.                     
2.765 0.816 55.3 

17 
أتجاىؿ أسئمة طفمي العممية ألني ال أمتمؾ وقتًا  

 لئلجابة عف أسئمتو.
2.783 0.791 55.66 

18 
أتجاىؿ أسئمة طفمي العممية ألني ال أمتمؾ معرفة كافية 

 لئلجابة عف أسئمتو. 
2.807 0.886 56.14 

 57.78 0.869 2.889 المتكسط العاـ المكزكف

 األسمكب الميمؿ )األسئمة العممية(, استبانة األميات: -14
 الحسابية كالنحرافات المعيارية( المتكسطات 59جدكؿ رقـ )

 األسمكب الميمؿ )األسئمة العممية(/كاألىمية النسبية إلجابات األميات  
 األسمكب الكالدم الميمؿ )األسئمة العممية( الرقـ

المتكسط 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعيارم

األىمية 
 النسبية %

 59.88 0.891 2.994 أرى أف أسئمة طفمي العممية ليس ليا معنى.  8

10 
أرى أنو ليس مف الضرورة أف أطور معموماتي كي أستطيع 

 57.34 0.823 2.867 اإلجابة عف أسئمة طفمي العممية.                                                           

14 
أتيرب مف اإلجابة عف أسئمة طفمي العممية بأف أوجو ليطرح 

 61.14 0.794 3.057 أسئمتو عمى شخص آخر كمعممة الروضة. 

15 
أتيرب مف اإلجابة عف أسئمة طفمي العممية  بأف أشغمو بشيء 

 57.88 0.941 2.894 آخر.  

16 
أجيب طفمي عف أسئمتو العممية إجابة محرفة عف الحقيقة  

 55.12 0.813 2.756 تناسب عمره.                     

17 
أتجاىؿ أسئمة طفمي العممية ألني ال أمتمؾ وقتًا  لئلجابة عف 

 55.78 0.915 2.789 أسئمتو.

18 
أتجاىؿ أسئمة طفمي العممية ألني ال أمتمؾ معرفة كافية لئلجابة 

 56.62 0.892 2.831 عف أسئمتو. 

 57.68 0.867 2.884 المتكسط العاـ المكزكف

( أف جميع قيـ المتوسطات الحسابية إلجابات اآلباء واألميات عمى 37(,)38) فيبيف الجدوال
(, وتقابؿ 2.61-3.40العممية تقع ضمف المجاؿ )فقرات التعامؿ الميمؿ مع أسئمة األطفاؿ 
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اإلجابة )أحيانًا( عمى مقياس ليكرت. وتدؿ قيـ األىمية النسبية ليذه الفقرات أف اآلباء واألميات 
أحيانًا ما يروف أف أسئمة أطفاليـ العممية ليس ليا معنى, وىـ يتيربوف مف اإلجابة عف ىذه 

الروضة, أو بإشغاؿ أطفاليـ بأمور أخرى, أو باإلجابة  األسئمة إما بتوجيو أطفاليـ إلى معممة
عف ىذه األسئمة بما يختمؼ عف الحقيقة, كما أنيـ يتجاىموف أحيانًا ىذه األسئمة ربما ألنيـ ال 
يمتمكوف وقتًا كافيًا لئلجابة أو ألنيـ ال يمتمكوف معرفة كافية عنيا. وبشكؿ عاـ بمغت قيمة 

مؿ اآلباء واألميات الميمؿ مع أسئمة األطفاؿ العممية عمى المتوسط الحسابي عمى فقرات تعا
(, وىي تقابؿ اإلجابة أحيانًا عمى مقياس ليكرت, وبمغت أىميتيا 2.884, 2.889الترتيب )

كبالنتيجة إف اآلباء األميات أحيانان ما %(, 57.68%, 57.78النسبية عمى الترتيب )
ومف المبلحظ أف ىناؾ  األطفاؿ العممية. يستخدمكف األسمكب الميمؿ في التعامؿ مع أسئمة

تقارب بيف متوسطات إجابات اآلباء واألميات فيما يتعمؽ بالتعامؿ الميمؿ مع األسئمة العممية, 
لعينتيف مستقمتيف ومتساويتيف  T. testويمكف التأكد فيما إذا كاف ىناؾ فرؽ فيما بينيما باختبار 

 كما يوضح الجدوؿ اآلتي:

عدد  
 الستجابات

المتكسط 
 الحسابي

اتجاه 
 الستجابة

النحراؼ 
 الفركؽ .t)) (df)  Sig المعيارم

 0.869 أحيانان  2.889 380 اآلباء
0.079 758 0.314 

ال 

تىجد 

 0.867 أحيانان  2.884 380 األميات فروق
( وىي أكبر مف مستوى 0.314نبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة احتماؿ الداللة تساوي )

(, وبالتالي ال توجد فروؽ بيف اآلباء واألميات في األسموب الميمؿ لمتعامؿ مع 0.05) الداللة
 أسئمة األطفاؿ العممية. والشكؿ البياني اآلتي يوضح ذلؾ:

 

 
 

 التعامؿ الميمؿ مع أسئمة األطفاؿ العممية/( التمثيؿ البياني إلجابات اآلباء كاألميات 11الشكؿ رقـ )
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 )األسئمة الجنسية(, استبانة اآلباء:األسمكب الميمؿ  -15
 ( المتكسطات الحسابية كالنحرافات المعيارية:5جدكؿ رقـ )

 األسمكب الميمؿ )األسئمة الجنسية(/كاألىمية النسبية إلجابات اآلباء  
 األسمكب الكالدم الميمؿ )األسئمة الجنسية( الرقـ

المتكسط 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعيارم

األىمية 
 النسبية %

 58.08 0.891 2.904 أرى أف أسئمة طفمي الجنسية  ليس ليا معنى.  26

28 
أرى أنو ليس مف الضرورة أف أطور معموماتي كي أستطيع 

 57.68 0.871 2.884 اإلجابة عف أسئمة طفمي الجنسية.         

32 
أتيرب مف اإلجابة عف أسئمة طفمي الجنسية بأف أوجو ليطرح 

 55.5 0.791 2.775 كمعممة الروضة.أسئمتو عمى شخص آخر 

33 
أتيرب مف اإلجابة عف أسئمة طفمي الجنسية بأف أشغمو بشيء 

 57.68 0.877 2.884 آخر. 

34 
أجيب طفمي عف أسئمتو الجنسية إجابة محرفة عف الحقيقة  

 53.98 0.775 2.699 تناسب عمره.

35 
لئلجابة عف أتجاىؿ أسئمة طفمي الجنسية ألني ال أمتمؾ وقتًا  

 55.48 0.788 2.774 أسئمتو.

36 
أتجاىؿ أسئمة طفمي الجنسية ألني ال أمتمؾ معرفة كافية لئلجابة 

 54.3 0.883 2.715 عف أسئمتو.

 56.1 0.839 2.805 المتكسط العاـ المكزكف

 

 األسمكب الميمؿ )األسئمة الجنسية(, استبانة األميات: -16
 الحسابية كالنحرافات المعيارية( المتكسطات ;5جدكؿ رقـ )

 األسمكب الميمؿ )األسئمة الجنسية(/كاألىمية النسبية إلجابات األميات  
 األسمكب الكالدم الميمؿ )األسئمة الجنسية( الرقـ

المتكسط 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعيارم

األىمية 
 النسبية %

 57.88 0.964 2.894 أرى أف أسئمة طفمي الجنسية  ليس ليا معنى.  26

28 
أرى أنو ليس مف الضرورة أف أطور معموماتي كي أستطيع 

 57.82 0.871 2.891 اإلجابة عف أسئمة طفمي الجنسية.         

32 
أتيرب مف اإلجابة عف أسئمة طفمي الجنسية بأف أوجو ليطرح 

 54.86 0.912 2.743 أسئمتو عمى شخص آخر كمعممة الروضة.

33 
أتيرب مف اإلجابة عف أسئمة طفمي الجنسية بأف أشغمو بشيء 

 57.06 0.934 2.853 آخر. 
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34 
أجيب طفمي عف أسئمتو الجنسية إجابة محرفة عف الحقيقة  

 54.06 0.817 2.703 تناسب عمره.

35 
أتجاىؿ أسئمة طفمي الجنسية ألني ال أمتمؾ وقتًا  لئلجابة عف 

 55.28 0.778 2.764 أسئمتو.

36 
أتجاىؿ أسئمة طفمي الجنسية ألني ال أمتمؾ معرفة كافية لئلجابة 

 52.86 0.861 2.643 عف أسئمتو.

 55.68 0.876 2.784 المتكسط العاـ المكزكف

( أف جميع قيـ المتوسطات الحسابية إلجابات اآلباء واألميات عمى 32, )(36) فيبيف الجدوال
(, وتقابؿ 2.61-3.40الجنسية تقع ضمف المجاؿ )فقرات التعامؿ الميمؿ مع أسئمة األطفاؿ 

اإلجابة )أحيانًا( عمى مقياس ليكرت. وتدؿ قيـ األىمية النسبية ليذه الفقرات أف اآلباء واألميات 
أحيانًا ما يروف أف أسئمة أطفاليـ الجنسية ليس ليا معنى, وىـ يتيربوف مف اإلجابة عف ىذه 

الروضة, أو بإشغاؿ أطفاليـ بأمور أخرى, أو باإلجابة  األسئمة إما بتوجيو أطفاليـ إلى معممة
عف ىذه األسئمة بما يختمؼ عف الحقيقة, كما أنيـ يتجاىموف أحيانًا ىذه األسئمة ربما ألنيـ ال 
يمتمكوف وقتًا كافيًا لئلجابة أو ألنيـ ال يمتمكوف معرفة كافية عنيا. وبشكؿ عاـ بمغت قيمة 

مؿ اآلباء واألميات الميمؿ مع أسئمة األطفاؿ الجنسية عمى المتوسط الحسابي عمى فقرات تعا
(, وىي تقابؿ اإلجابة أحيانًا عمى مقياس ليكرت, وبمغت أىميتيا 2.784, 2.805الترتيب )

كبالنتيجة إف اآلباء األميات أحيانان ما يستخدمكف %(, 55.68%, 56.1النسبية عمى الترتيب )
ومف المبلحظ أف ىناؾ تقارب بيف  األطفاؿ الجنسية.األسمكب الميمؿ في التعامؿ مع أسئمة 

متوسطات إجابات اآلباء واألميات فيما يتعمؽ بالتعامؿ الميمؿ مع األسئمة الجنسية, ويمكف 
لعينتيف مستقمتيف ومتساويتيف كما  T. testالتأكد فيما إذا كاف ىناؾ فرؽ فيما بينيما باختبار 

 يوضح الجدوؿ اآلتي:

عدد  
 الستجابات

لمتكسط ا
 الحسابي

اتجاه 
 الستجابة

النحراؼ 
 المعيارم

t)) (df)  Sig. الفركؽ 

 0.839 أحيانان  2.805 380 اآلباء
0.337 758 0.322 

ال تىجد 

 0.876 أحيانان  2.784 380 األميات فروق
( وىي أكبر مف مستوى 0.322نبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة احتماؿ الداللة تساوي )

(, وبالتالي ال توجد فروؽ بيف اآلباء واألميات في األسموب الميمؿ لمتعامؿ مع 0.05)الداللة 
 أسئمة األطفاؿ الجنسية. والشكؿ البياني اآلتي يوضح ذلؾ:
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 التعامؿ الميمؿ مع أسئمة األطفاؿ الجنسية/( التمثيؿ البياني إلجابات اآلباء كاألميات 12الشكؿ رقـ )

 )األسئمة الدينية(, استبانة اآلباء:األسمكب الميمؿ  -17

 ( المتكسطات الحسابية كالنحرافات المعيارية63جدكؿ رقـ )
 األسمكب الميمؿ )األسئمة الدينية(/كاألىمية النسبية إلجابات اآلباء  

 األسمكب الكالدم الميمؿ )األسئمة الدينية( الرقـ
المتكسط 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعيارم

األىمية 
 النسبية %

 59.08 0.846 2.954 أرى أف أسئمة طفمي الدينية  ليس ليا معنى. 44

46 
أرى أنو ليس مف الضرورة أف أطور معموماتي كي أستطيع 

 57.46 0.777 2.873 اإلجابة عف أسئمة طفمي الدينية.   

50 
أتيرب مف اإلجابة عف أسئمة طفمي الدينية بأف أوجو ليطرح 

 58.26 0.803 2.913 الروضة.أسئمتو عمى شخص آخر كمعممة 

51 
أتيرب مف اإلجابة عف أسئمة طفمي الدينية بأف أشغمو بشيء 

 61.1 0.843 3.055 آخر.

52 
أجيب طفمي عف أسئمتو الدينية  إجابة محرفة عف الحقيقة تناسب 

 61.22 0.831 3.061 .عمره

53 
أتجاىؿ أسئمة طفمي الدينية ألني ال أمتمؾ وقتًا  لئلجابة عف 

 60.94 0.893 3.047 أسئمتو.

54 
أتجاىؿ أسئمة طفمي الدينية ألني ال أمتمؾ معرفة كافية لئلجابة 

 58.26 0.815 2.913 عف أسئمتو. 

 59.48 0.829 2.974 المتكسط العاـ المكزكف
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 األسمكب الميمؿ )األسئمة الدينية(, استبانة األميات: -18
 كالنحرافات المعيارية( المتكسطات الحسابية 63جدكؿ رقـ )

 األسمكب الميمؿ )األسئمة الدينية( /كاألىمية النسبية إلجابات األميات 
المتكسط  األسمكب الكالدم الميمؿ )األسئمة الدينية( الرقـ

 الحسابي
النحراؼ 
 المعيارم

األىمية 
 النسبية %

 57.26 0.876 2.863 أرى أف أسئمة طفمي الدينية  ليس ليا معنى. 44

46 
أرى أنو ليس مف الضرورة أف أطور معموماتي كي أستطيع 

 57.08 0.883 2.854 اإلجابة عف أسئمة طفمي الدينية.   

50 
أتيرب مف اإلجابة عف أسئمة طفمي الدينية بأف أوجو ليطرح 

 58.36 0.891 2.918 أسئمتو عمى شخص آخر كمعممة الروضة.

51 
بأف أشغمو بشيء أتيرب مف اإلجابة عف أسئمة طفمي الدينية 

 58.72 0.884 2.936 آخر.

52 
أجيب طفمي عف أسئمتو الدينية  إجابة محرفة عف الحقيقة تناسب 

 58.52 0.856 2.926 .عمره

53 
أتجاىؿ أسئمة طفمي الدينية ألني ال أمتمؾ وقتًا  لئلجابة عف 

 59.68 0.834 2.984 أسئمتو.

54 
أتجاىؿ أسئمة طفمي الدينية ألني ال أمتمؾ معرفة كافية لئلجابة 

 59.26 0.826 2.963 عف أسئمتو. 

 58.42 0.864 2.921 المتكسط العاـ المكزكف

(أف جميع قيـ المتوسطات الحسابية إلجابات اآلباء واألميات عمى 50(,)50) فيبيف الجدوال
(, وتقابؿ اإلجابة 2.61-3.40الدينية تقع ضمف المجاؿ)فقرات التعامؿ الميمؿ مع أسئمة األطفاؿ 

)أحيانًا( عمى مقياس ليكرت. وتدؿ قيـ األىمية النسبية ليذه الفقرات أف اآلباء واألميات أحيانًا ما 
يروف أف أسئمة أطفاليـ الدينية ليس ليا معنى, وىـ يتيربوف مف اإلجابة عف ىذه األسئمة إما 

الروضة, أو بإشغاؿ أطفاليـ بأمور أخرى, أو باإلجابة عف ىذه بتوجيو أطفاليـ إلى معممة 
األسئمة بما يختمؼ عف الحقيقة, كما أنيـ يتجاىموف أحيانًا ىذه األسئمة ربما ألنيـ ال يمتمكوف 
وقتًا كافيًا لئلجابة أو ألنيـ ال يمتمكوف معرفة كافية عنيا. وبشكؿ عاـ بمغت قيمة المتوسط 

ؿ اآلباء واألميات الميمؿ مع أسئمة األطفاؿ الدينية عمى الترتيب الحسابي عمى فقرات تعام
(, وىي تقابؿ اإلجابة أحيانًا عمى مقياس ليكرت, وبمغت أىميتيا النسبية عمى 2.921, 2.974)

كبالنتيجة إف اآلباء األميات أحيانان ما يستخدمكف األسمكب %(, 58.42%, 59.48الترتيب )
ومف المبلحظ أف ىناؾ تقارب بيف متوسطات  األطفاؿ الدينية.الميمؿ في التعامؿ مع أسئمة 

إجابات اآلباء واألميات فيما يتعمؽ بالتعامؿ الميمؿ مع األسئمة الدينية, ويمكف التأكد فيما إذا 
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لعينتيف مستقمتيف ومتساويتيف كما يوضح الجدوؿ  T. testكاف ىناؾ فرؽ فيما بينيما باختبار 
 اآلتي:

عدد  
 الستجابات

المتكسط 
 الحسابي

اتجاه 
 الستجابة

النحراؼ 
 الفركؽ .t)) (df)  Sig المعيارم

 أحيانان  2.974 380 اآلباء
0.829 

0.863 758 0.476 
ال تىجد 

 فروق
 2.921 380 األميات

 أحيانان 
0.864 

( وىي أكبر مف مستوى 0.476نبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة احتماؿ الداللة تساوي )
(, وبالتالي ال توجد فروؽ بيف اآلباء واألميات في األسموب الميمؿ لمتعامؿ مع 0.05) الداللة

 أسئمة األطفاؿ الدينية. والشكؿ البياني اآلتي يوضح ذلؾ:

 
 التعامؿ الميمؿ مع أسئمة األطفاؿ الدينية/( التمثيؿ البياني إلجابات اآلباء كاألميات 13الشكؿ رقـ )

 الكالدم المتبع مف قبؿ اآلباء كاألميات لمتعامؿ مع أسئمة األطفاؿ:تحديد األسمكب  -19
 ( المتكسطات الحسابية لؤلساليب الكالدية )الديمقراطي, التسمطي, الميمؿ( 64جدكؿ رقـ )

 في التعامؿ مع أسئمة األطفاؿ )العممية, الجنسية, الدينية(

 األسمكب الكالدم
 أسئمة األطفاؿ

 الدينية الجنسية العممية

 الديمقراطي
 3.785 3.677 3.779 اآلباء
 3.734 3.613 3.745 األميات

 التسمطي
 2.866 2.938 2.813 اآلباء
 2.855 2.941 2.855 األميات

 الميمؿ
 2.974 2.805 2.889 اآلباء
 2.921 2.784 2.884 األميات
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المتوسطات الحسابية يتبيف لنا أف ( أنو ومف خبلؿ المقارنة بيف قيـ 59يبيف الجدوؿ رقـ )
األسموب الوالدي السائد في التعامؿ مع أسئمة األطفاؿ سواء العممية أو الجنسية أو الدينية ىو 
 األسموب الديمقراطي, وذلؾ بالنسبة لآلباء واألميات عمى حد سواء. والشكؿ البياني يوضح ذلؾ:

 
 ( التمثيؿ البياني لؤلساليب الكالدية )الديمقراطي, التسمطي, الميمؿ( 14الشكؿ رقـ )

 في التعامؿ مع أسئمة األطفاؿ )العممية, الجنسية, الدينية(
 

 يمكف تمخيص النتائج كما يمي:وبالتالي  -
 (بيف متوسطات 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

الميمؿ(  -التسمطي -التعامؿ الوالدي)الديمقراطيإجابات الوالديف في اساليب 
مع أسئمة األطفاؿ تبعًا لمتغير المستوى التعميمي لموالديف لصالح المستوى 

 التعميمي األعمى )جامعي وما فوؽ(.
 (بيف متوسطات 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

تبعًا لمتغير مع أسئمة األطفاؿ  إجابات الوالديف في أساليب التعامؿ الوالدي
 أـ(./جنس الوالديف )أب

 (بيف متوسطات 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
تبعًا لمتغير جنس  إجابات الوالديف في أساليب التعامؿ الوالدي

 أنثى(./الطفؿ)ذكر
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 (بيف م0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) توسطات
 /تبعًا لمتغير بيئة الطفؿ)ريؼالديف في أساليب التعامؿ الوالدي إجابات الو 

 مدينة(.

 : مقترحات البحث:ثالثان 
كيفية التعامؿ معيا مف قبؿ ية تتناوؿ موضوع أسئمة األطفاؿ و القياـ بدراسات وأبحاث تربو  1-

 المربيف.
قامة ندوات تثقيفية لتوعية األىؿ حوؿ التعامؿ السميـ مع أسئمة  2- إعداد برامج إرشادية وا 

 الطفؿ.
عدادىف بشكؿ فاعؿ لمتعامؿ السميـ مع أسئمة الطفؿ المختمفة. -3  تدريب معممات الروضة, وا 
العمؿ عمى تشجيع وتنمية حب االستطبلع لدى أطفاؿ الرياض لما لو مف أىمية في نمو  -4

 ؿ عقميًا واجتماعيًا ونفسيًا.الطف
إقامة ندوات ومحاضرات لآلباء واألميات, وتوعيتيـ بأىمية أسئمة األطفاؿ, واآلثار السمبية  -5

 .إلىماليا
العمؿ عمى توعية الوالديف لمخاطر اتباع األسموب التسمطي, وأسموب اإلىماؿ عمى  -6

 شخصيات أطفاليـ حاضرًا ومستقببًل.
 الوالديف إليجابيات اتباع األسموب الديمقراطي عمى شخصيات األطفاؿ.العمؿ عمى توعية  -7

 الحرص عمى التواصؿ بيف األسرة والروضة لتقديـ اإلجابات المناسبة ألسئمة الطفؿ. 8-
تشجيع إجراء المزيد مف البحوث والدراسات حوؿ أساليب التعامؿ الوالدي مع طفؿ الروضة,  9-

 وآثارىا عمى نموه وشخصيتو.
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 :ممخص الدراسة بالمغة العربية
 مقدمة:

وسبيمو إلى ذلؾ ىو  , واستكشافيا تعد مرحمة رياض األطفاؿ مرحمة تعراؼ الطفؿ عمى بيئتو
السؤاؿ. فيو يطرح الكثير مف األسئمة عف كؿا شيء يصادفو وينتظر إجابات عنيا, وىنا يأتي 
دور الوالديف في تقديـ اإلجابات المناسبة لتمؾ األسئمة مف أجؿ مساعدة الطفؿ عمى النمو السميـ 

 عقميًا, لغويًا, اجتماعيًا, نفسيًا.
 مشكمة الدراسة:
 بحث في السؤاؿ اآلتي:تتمخص مشكمة ال

 ما أساليب التعامؿ الكالدم في اإلجابة عف أسئمة الطفؿ في مرحمة رياض األطفاؿ؟ 
 أىمية الدراسة:

 مف: الدراسةتنبع أىمية 
أىمية اإلجابة عف أسئمة لمطفؿ إجابة صحيحة مناسبة لعمره ومستواه العقمي لما لذلؾ 1-

 مف فائدة بالنسبة لمطفؿ. 
  الكشؼ عف األساليب التي يستخدميا الوالداف في التعامؿ مع أسئمة  األطفاؿ .أىمية 2-     

 نتائج البحث التي قد تميد الطريؽ أماـ دراسات أخرى تتناوؿ موضوع أسئمة األطفاؿ         3-     
 وعبلقتيا بجوانب النمو لدى طفؿ الروضة .         

 أىداؼ الدراسة:
 : ةاآلتي األىداؼ ييدؼ البحث الحالي إلى تحقيؽ

( سنوات, وأسبابيا, وأىمية 5-6دراسة ظاىرة أسئمة األطفاؿ لدى طفؿ الروضة بعمر ) 1-
 اإلجابة عنيا.

أساليب التعامؿ الوالدي في اإلجابة عف أسئمة الطفؿ في مرحمة رياض رصد -2    
 األطفاؿ.

 تعرؼ أساليب التعامؿ الوالدي مع الطفؿ.    3-    
تعرؼ الفروؽ  في أساليب التعامؿ الوالدي في اإلجابة عف أسئمة الطفؿ تبعًا      4-

 لممتغيرات)المستوى التعميمي لموالديف, بيئة الطفؿ, جنس الطفؿ, جنس الوالد(.
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 فرضيات الدراسة:
بيف متوسطات إجابات  ( 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )- 1

 /متغير المستوى التعميمي لؤلب ل تبعاً أسئمة الطفؿ  معأساليب التعامؿ الوالدي   الوالديف في
  .لؤلـ
بيف متوسطات إجابات  (0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند  مستوى الداللة )-2

 . الوالديف )أب, أـ(متغير جنس ل تبعاً أسئمة الطفؿ مع أساليب التعامؿ الوالدي  الوالديف في
بيف متوسطات إجابات ( 0.05جد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال تو -3

 .(نثىذكر, أالطفؿ) جنسمتغير ل تبعًا  أسئمة الطفؿ معفي أساليب التعامؿ الوالدي الوالديف 
بيف متوسطات إجابات ( 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -4

 تبعًا لمتغير بيئة الطفؿ )مدينة, ريؼ(.أسئمة الطفؿ  معفي أساليب التعامؿ الوالدي الوالديف 

جراءاتو:  منيج الدراسة كا 

المنيج الوصفي التحميمي وفؽ الخطوات  ةاستخدمت الباحثة في معالجتيا لموضوع الدراسة الحالي
 التالية:

 ,اومنيجي االدراسة وأىميتي وأشارت إلى الفروض وحدود قامت الباحثة بصياغة مشكمة الدراسة,
 ثـ تعريؼ المصطمحات الخاصة بالدراسة. ,اوأدواتي

وبينت أىمية  ,خصائص الطفؿ في مرحمة الرياضإذ شرحت  :لمدراسةحددت اإلطار النظري  -
األسرة في ىذه المرحمة بالنسبة لمطفؿ, وتناولت أساليب التعامؿ الوالدي)الديمقراطي, التسمطي, 
الميمؿ(, وبينت أسئمة األطفاؿ وأسبابيا, وخصائصيا, وأساليب التعامؿ الوالدي في اإلجابة 

 عنيا, والمعايير الواجب توافرىا في اإلجابة عنيا. 
اليب التعامؿ الوالدي في اإلجابة عف أسئمة الطفؿ في لمتعرؼ إلى أسقامت ببناء استبانة  -

 مرحمة رياض األطفاؿ.

وقامت  ,( سنوات 5-6آباء وأميات أطفاؿ بعمر ) الدراسة عمى عينة الدراسة مف اةطبقت أد -
باستخداـ حزمة البرامج اإلحصائية لمعمـو االجتماعية  بتفريغيا وتحميميا ومعالجتيا إحصائيًا,

(spss.) 
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 وقامت بتقديـ المقترحات في ضوء نتائج الدراسة.  النتائج وفسرتيا,عرضت 

 :مجتمع الدراسة كعينتو

( 5-6أطفاؿ بعمر ) ـلديي المذيف  اآلباء واألمياتمف جميع المجتمع األصمي لمبحث  تكوف 
موزعيف في ست مناطؽ  ( طفبًل وطفمة33655البالغ عددىـ)سنوات في محافظة طرطوس و 

كما تكونت عينة البحث )مدينة طرطوس, صافيتا, بانياس, الدريكيش, الشيخ بدر, القدموس(, 
 موزعيف بيف الريؼ والمدينة.أـ  (380أب و)(380مف )

 نتائج الدراسة:

 توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

( بيف متوسطات إجابات الوالديف 0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 1-
 المستوى التعميمي لموالديف.في أساليب التعامؿ الوالدي مع أسئمة األطفاؿ تبعًا لمتغير 

( بيف متوسطات إجابات 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 2-
 س الوالديف )أب, أـ(.الوالديف في أساليب التعامؿ الوالدي مع أسئمة األطفاؿ تبعًا لمتغير جن

( بيف متوسطات إجابات 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 3-
 (.الوالديف في أساليب التعامؿ الوالدي مع أسئمة األطفاؿ تبعًا لمتغير جنس الطفؿ )ذكر, أنثى

بات ( بيف متوسطات إجا0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )4-
 الوالديف في أساليب التعامؿ الوالدي مع أسئمة األطفاؿ تبعًا لمتغير بيئة الطفؿ )مدينة, ريؼ(.

 مقترحات البحث:

كيفية التعامؿ معيا مف قبؿ ية تتناوؿ موضوع أسئمة األطفاؿ و القياـ بدراسات وأبحاث تربو  1-
 المربيف.

قامة ندوات تثقيفية لتوعية األىؿ حوؿ التعامؿ السميـ مع أسئمة  2- إعداد برامج إرشادية وا 
 الطفؿ.

 الحرص عمى التواصؿ بيف األسرة والروضة لتقديـ اإلجابات المناسبة ألسئمة الطفؿ. 3-

تشجيع إجراء المزيد مف البحوث والدراسات حوؿ أساليب التعامؿ الوالدي مع طفؿ الروضة,  4-
 و.ارىا عمى نموه وشخصيتآثو 
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 المراجع العربية:
 وائؿ دار عماف, ,المراىقة إلى الحمؿ مف النمك :(2004. )الخير, عبد الكريـ أبو. 
 ك األبناء يدركيا كما الكالدية المعاممة أساليب(. 1985. )أبو الخير, عبد الكريـ 

 قسـ, القرى أـ جامعة, منشورة غير ماجستير رسالة, السمككية بالضطرابات عالقتيا
 النفس. عمـ

 دار , عماف,الجتماعية التنشئة سيككلكجيا :(1998. )جادو, صالح محمد عمي أبو 
 . المسيرة

 المسيرة دار عماف, ,التطكرم النفس عمـ :(2004. )جادو, صالح محمد عمي أبو . 
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 االسكندرية,  ,كالتطبيؽ النظرية بيف الطفؿ تربية أساليب :(2003. )أحمد, سيير كامؿ

 . لمكتاب االسكندرية مركز
 ( .2003آدـ, حاتـ :)القاىرة, دار اقرأ لمنشر.لمطفؿ الصحة النفسية , 
 (.2004األحمد, أمؿ  :)بيروت, مؤسسة الرسالة .مشكالت ك قضايا نفسية , 
 وزارة الدوحة, ,(59) العدد, لؤلطفاؿ رائدة مجمة مشركع نحك(. 1997. )األحمد, مالؾ 

 .اإلسبلمية والشؤوف األوقاؼ
 البحريف, المعاممة حماية األطفاؿ في البحريف مف سكء(: 2004. ), بتوؿأسيري ,

 ات و البحوث.مركز البحريف لمدراس
 دمشؽ,  كعالجو, كالمراىؽ الطفؿ عند العناد ظاىرة(. 1996. )رشي, ىيفروف آؿ

 مكتبة المجد.
 ك الكالدية لممعاممة السمبي األبناء إدراؾ(: 2005). القشعاف, حمود و البشر, سعاد 

 .3 العدد, 35المجمد, االجتماعية العموـ مجمة, الكتئاب ك القمؽ مف بكؿ عالقتو
 مدبولي مكتبة , القاىرة,الجنسية النفسية المكسكعة(. 1997. )الحفني, عبد المنعـ. 
 ودار أسامة دار عماف, ,النفسية كالمراىؽ الطفؿ مشاكؿ :(2006.)الجبالي, حمزة 

  .الثقافي المشرؽ
 عالقتو ك السعكدم المجتمع في األسرم الستقرار عدـ :(2008. )الجيني, سميرة 

القرى,  أـ جامعة, منشورة غير ماجستير رسالة, األسرية لممسؤكليات الزكجيف بإدراؾ
 . كمية التربية
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 ,جامعة, األوؿ الجزء,  العامة التربية(. 2002. )الشماس, عيسى فاطمة و الجيوشي 
 . الروضة مطبعة:  التربية, دمشؽ كمية, دمشؽ

 المبناني الفكر دار بيروت,طفمؾ؟,  تربيف كيؼ سيدتي(. 1993. )الخطيب, موسى. 
 العربية النيضة دار , بيروت,العائمية الحياة ك األسرة :(1994. )الخولي, سناء. 
 دار , إربد,النفسية كالصحة الشخصية :(1999. )العبيدي ناظـ و الداىري, صالح 

 التوزيع. و لمنشر الكندي
 كالتحصيؿ بالذكاء كعالقتيا الكالدية المعاممة أساليب .2008))., محمودالدويؾ 

 منشورة غير ماجستير رسالة, المتأخرة الطفكلة مرحمة في األطفاؿ لدل الدراسي
 اإلسبلمية, كمية التربية. الجامعة,

 لمنشر. وائؿ دار , عماف,الجتماعية التنشئة ك التربية(. 2005. )الرشداف, عبداهلل 
 أسامة دار عماف, ,األبناء كتربية بالطفؿ العناية مكسكعة :(2000. )الرواجبة, عايدة. 
 مف عينة لدل العدكاني السمكؾ أنماط :(2005. )يحيى سعيد بف العزيز الزاىرني, عبد 

 كبعض الكالدية المعاممة بأساليب كعالقتو جدة بمحافظة البتدائية المرحمة تالميذ
  القرى, كمية التربية. أـ جامعة,  منشورة غير ماجستير رسالة, األخرل المتغيرات

 دار ,دمشؽ, كالدراسية كالسمككية النفسية األطفاؿ مشكالت :(2005.)الزعبي, أحمد 
 .الفكر

 اإلنجاز كدكافع األسرية الجتماعية التنشئة أساليب(. 2008. )الزليتيني, محمد فرج 
 .العاـ الثقافة مجمس سرت, ,الدراسية

 العالقات أثر(. 2008. )ابراىيـ  بنت الماجد, ىدى و اهلل عبد بنت الزوماف, منى 
 . لمطفولة الوطنية المجنة:  , السعوديةالنفسية الطفؿ صحة عمى األسرة في الجتماعية

 التنمية متطمبات ضكء في لمتربية الجتماعية األسس :(2004. )السيد, سميرة 
 . العربي الفكر دار القاىرة, ,المعمكماتية الثكرة ك الشاممة

 ,معاممتو في الكالديف كسبؿ الطفؿ تنشئة :(2000.)زكريا وصادؽ, يسرية الشربيني 
 .العربي الفكر دار القاىرة, ,مشكالتو كمكاجية

 العقمي  المكىبة كالتفكؽ:  القمة عند أطفاؿ :(2002.)وصادؽ, يسرية الشربيني, زكريا  
 . العربي الفكر دار القاىرة, ,كاإلبداع

 معاممتو في الكالديف كسبؿ الطفؿ تنشئة :(2003) .وصادؽ, يسرية الشربيني, زكريا 
 . العربي الفكر دار , القاىرة, 2, طمشكالتو كمكاجية
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 القاىرة, ,الطفؿ تنمية مكسكعة :(2003.)منصور, عبدالمجيد وسيد الشربيني, زكريا 
 .قباء دار

 (.2000الشماس, عيسى : )دمشؽ, دار معد لمطباعة.الجنس كالتربية الجنسية , 
 ,ورقة عمؿ مقدمة في مؤتمر العنؼ سكء المعاممة كاإلىماؿ(: 2006كندة.) الشماط ,

 ضد الطفؿ, دمشؽ, كمية الطب.
 األسكياء األبناء يدركيا كما الكالدية المعاممة أساليب(. 2010. )الشيخ حمود, محمد 

 . الرابع العدد, 26 المجمد,  والنفسية التربوية لمعموـ دمشؽ جامعة مجمة, كالجانحكف
 المشرؽ دار و أسامة دار عماف,, التربكم الجتماع عمـ(. 2006. ), معتزالصابوني 

 التوزيع. و لمنشر الثقافي
 ديني ك اجتماعي منظكر مف كالسكاف األسرة :(2003. )الصديقي, سموى, 

 الحديث. الجامعي المكتب االسكندرية,
 (.2010الطباؿ, لينا) : طرابمس, اإلنسافالتفاقيات الدكلية كاإلقميمية لحقكؽ ,

 المؤسسة الحديثة لمكتاب.
 الحديث الجامعي المكتب االسكندرية, ,التربية أصكؿ :(1999. )الطبيب, أحمد . 
 دار بيروت, ,الشيخكخة إلى الطفكلة مف النمك نفس عمـ :(2004.)الطفيمي, امتثاؿ 

 المبناني. المنيؿ
 أساليب كبعض لؤلميات المتأخر اإلنجاب بيف العالقة(. 1991. )العساؿ, مصطفى 

معيد الدراسات العميا , منشورة غير ماجستير رسالة, لؤلبناء الجتماعية التنشئة
 شمس. عيف لمطفولة, جامعة

 الحديث الكتاب دار القاىرة, ,الثقافية كالتربية الطفؿ :(2002.)العمي, أحمد. 
 الفكر عماف, دار ,لمطفؿ النفسية الصحة :(1995. )العناني, حناف. 
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 (.2007الفقي, شمس الديف فرحات):  االسكندرية, دار تربية األبناء قكاعد كفنكف ,

 الجامعة الجديدة.
 العربي الفكر , القاىرة, دارالنفسية الصحة في(. 1998. )القريطي, عبد المطمب . 
 سمات ببعض كعالقتيا األسرية التنشئة أنماط(. 2006. )أميف القضاة, محمد 

, 1المجمد,  التربوية العموـ في األردنية المجمة,  مؤتة جامعة طالبات لدل الشخصية
 .3العدد

 المعارؼ , منشأة , االسكندريةالطفؿ تثقيؼ(. 1993. )المقاني, فاروؽ . 
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 .الشروؽ دار , عماف,األطفاؿ لدل الذات بمخاكؼ
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 ( أيموؿ, القاىرة.27-25, مف الفترة )المختمفةالثقافية 
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 (.2008الييئة السورية لشؤوف األسرة) :دمشؽ, وزارة سكء معاممة األطفاؿ في سكرية ,
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 (1الممحؽ)

 أسماء السادة المحكميف

 أ.د سمكل مرتضى.

.  أ.د طاىر سمـك

 أ.د عمي النحيمي.

 أ.د آصؼ يكسؼ.

 د. مصطفى الحسيف.

 د. كائؿ النابمسي.

 د. عزيزة رحمة.

 د. بشرل عمي.

 د. رزاف عكيس.

 د. ريما الحربات.

 
 



 
  

081 
 

 
 (2الممحؽ)                              

 األـ/األبمكجية لكؿ مف استبانة                       
 

استبانة للتعرف على أسالٌب التعامل الوالدي فً اإلجابة عن أسئلة الطفل فً 

 مرحلة                    رٌاض األطفال 

 

 :األم الفاضلة  /األب الفاضل

اإلجابة عن أسئلة الطفل, نضع بٌن أٌدٌكم استبانة للتعرف على أسالٌب التعامل الوالدي فً 

( فً الحقل Xٌرجى قراءة كل عبارة بعناٌة, و اإلجابة عنها بصدق و موضوعٌة بوضع إشارة )

 الذي تراه مناسباً 

 مع العلم أن هذه المعلومات سرٌة لغاٌة البحث العلمً . و لن ٌطلع علٌها أحد .

 مع خالص الشكر على تعاونكم 

 الباحثة                                                             

 المعلومات العامة :

 

 

 جنس الطفل :  ذكر                 أنثى  -

 

 بٌئة الطفل : رٌف                  مدٌنة  -

  

          :      المستوى التعلٌمً لألب  -

  وما دون شهادة التعلٌم األساسً                               

                                                                                                                                                                                                            

    شهادة التعلٌم الثانوي                              

          

 معهد متوسط                                

 ما فوق                          جامعً و                              
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أحٌاناً   نادراً  أبداً   الرقم  العبارة                دائماً  غالباً  
ًً أوال األسئلة العلمٌة                    

أشعر بالفخر عندما ٌسأل طفلً أسئلة      
ماذا  -علمٌة )مثال كٌف تنمو النبتة؟

ٌوجد فً البحر؟(                         

      

1 

أمنع طفلً من  طرح المزٌد من      
األسئلة العلمٌة                          

          

2 

أوفر لطفلً بٌئة مناسبة لتلقً معارف        
 علمٌة صحٌحة       

3 

أجٌب طفلً عن أسئلته العلمٌة  إجابة      
 صحٌحة مناسبة لعمره                

4 

أرفض أن ٌناقشنً طفلً فً اإلجابات      
عن أسئلته العلمٌة                         

        

5 

أشعر أن من واجبً إجابة طفلً عن        
 أسئلته العلمٌة                            

6 

أمنع طفلً من طرح أسئلته العلمٌة أمام      
 الغرباء 

7 

 

أرى أن أسئلة طفلً العلمٌة لٌس لها      
 معنى  

8 

أجٌب طفلً عن أسئلته العلمٌة عن         
طرٌق القصص أو  األفالم الكرتونٌة    
                                            

9 

أرى أنه لٌس من الضرورة أن أطور      
معلوماتً كً أستطٌع اإلجابة عن 

أسئلة طفلً العلمٌة                        
                                    

10 

 

أعاقب طفلً على أسئلته العلمٌة         11 

أوبخ طفلً فً حال إعادة طرح أسئلته       
 العلمٌة 

12 

أكافئ طفلً على أسئلته  العلمٌة         13 

أتهرب من اإلجابة عن أسئلة طفلً      
العلمٌة بأن أوجه لٌطرح أسئلته على 

 شخص آخر كمعلمة الروضة 

14 

أتهرب من اإلجابة عن أسئلة طفلً      
 العلمٌة  بأن أشغله بشًء آخر  

15 

أجٌب طفلً عن أسئلته العلمٌة إجابة         
محرفة عن الحقٌقة  تناسب عمره        

              
 

16 
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 الرقم  العبارة                    دائماً  غالبا   أحٌاناً  نادراً  أبداً 

أتجاهل أسئلة طفلً العلمٌة ألنً ال        
 أمتلك وقتاً  لإلجابة عن أسئلته

17 

أتجاهل أسئلة طفلً العلمٌة ألنً ال      
 أمتلك معرفة كافٌة لإلجابة عن أسئلته 

18 

 ثانٌاً  األسئلة الجنسٌة                        

عندما ٌسأل طفلً أسئلة بالفخر أشعر      
لماذا ال  -جنسٌة )مثال :من أٌن ولدت ؟

 أنجب أطفاالً ؟( 

19 

أمنع طفلً على طرح المزٌد من      
 األسئلة  الجنسٌة                   

20 

أوفر لطفلً بٌئة مناسبة لتلقً معارف        
 جنسٌة  صحٌحة    

21 

أجٌب طفلً عن أسئلته الجنسٌة إجابة      
 صحٌحة مناسبة لعمره

22 

أرفض أن ٌناقشنً طفلً فً         
 اإلجابات عن أسئلته الجنسٌة

23 

أشعر أن من واجبً إجابة طفلً عن      
 أسئلته الجنسٌة                       

24 

أمنع طفلً من طرح أسئلة الجنسٌة أمام      
 الغرباء

25 

لٌس  جنسٌة أرى أن أسئلة طفلً ال         
 لها معنى  

26 

أجٌب طفلً عن أسئلته الجنسٌة عن         
 طرٌق القصص أو  األفالم الكرتونٌة  

27 

أرى أنه لٌس من الضرورة أن          
أطور معلوماتً كً أستطٌع اإلجابة 

 عن أسئلة طفلً الجنسٌة         

28 

 29 أعاقب طفلً على أسئلته الجنسٌة      

فً حال إعادة طرح أسئلته أوبخ طفلً      
 الجنسٌة

30 

 31 أكافئ طفلً على أسئلته الجنسٌة          

أتهرب من اإلجابة عن أسئلة طفلً      
الجنسٌة بأن أوجه لٌطرح أسئلته على 

 شخص آخر كمعلمة الروضة

32 

أتهرب من اإلجابة عن أسئلة طفلً      
 الجنسٌة بأن أشغله بشًء آخر 

33 

 
إجابة  لجنسٌةأجٌب طفلً عن أسئلته ا          

 محرفة عن الحقٌقة  تناسب عمره
 
 

34 
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 الرقم العبارة                 دائماً  غالباً  أحٌاناً  نادراً  أبداً 
أتجاهل أسئلة طفلً الجنسٌة ألنً ال        

 أمتلك وقتاً  لإلجابة عن أسئلته
35 

 
 

   
 

 
ال أتجاهل أسئلة طفلً الجنسٌة ألنً 

 أمتلك معرفة كافٌة لإلجابة عن أسئلته
36 

 ثالثاً  األسئلة الدٌنٌة          

عندما ٌسأل طفلً أسئلة  بالفخر أشعر     
لماذا ال ٌعطٌنا  -دٌنٌة )مثال :أٌن هللا؟ 

 هللا كل ما نرٌد ؟( 

37 

أمنع طفلً على طرح المزٌد من      
 األسئلة الدٌنٌة 

38 

أوفر لطفلً بٌئة مناسبة لتلقً معارف        
 دٌنٌة   صحٌحة    

39 

أجٌب طفلً عن أسئلته الدٌنٌة  إجابة      
 صحٌحة مناسبة لعمره          

40 

أرفض أن ٌناقشنً طفلً فً        
 اإلجابات عن أسئلته الدٌنٌة

41 

أشعر أن من واجبً إجابة طفلً عن      
 أسئلته الدٌنٌة    

42 

أمنع طفلً من طرح أسئلته الدٌنٌة       
 أمام الغرباء

43 

لٌس  دٌنٌة أرى أن أسئلة طفلً ال         
 لها معنى

44 

أجٌب طفلً عن أسئلته الدٌنٌة عن         
 طرٌق القصص أو  األفالم الكرتونٌة

45 

أرى أنه لٌس من الضرورة أن          
أطور معلوماتً كً أستطٌع اإلجابة 

 عن أسئلة طفلً الدٌنٌة   

46 

 47 أعاقب طفلً على أسئلته الدٌنٌة      

أوبخ طفلً فً حال إعادة طرح أسئلته      
 الدٌنٌة          

48 

أكافئ طفلً على أسئلته الدٌنٌة               49 

اإلجابة عن أسئلة طفلً أتهرب من      
الدٌنٌة بأن أوجه لٌطرح أسئلته على 

 شخص آخر كمعلمة الروضة

50 

أتهرب من اإلجابة عن أسئلة طفلً        
 الدٌنٌة بأن أشغله بشًء آخر

  

51 

أجٌب طفلً عن أسئلته الدٌنٌة  إجابة      
 محرفة عن الحقٌقة تناسب عمره

 

52 
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 الرقم العبارة                 دائماً  غالباً  أحٌاناً  نادراً  أبداً 
أتجاهل أسئلة طفلً الدٌنٌة ألنً ال        

 أمتلك وقتاً  لإلجابة عن أسئلته
53 

أتجاهل أسئلة طفلً الدٌنٌة ألنً ال      
 أمتلك معرفة كافٌة لإلجابة عن أسئلته 

54 
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Abstract in English 

 

Introduction : 

The kindergarten stage is the stage that the child defines on the 

environment and explore it, and the way to that object is the 

question. It raises a lot of questions about everything 

happenstance and he waits the answers, and here comes the role 

of parents in providing appropriate answers to those questions in 

order to help the child to grow  mentally, linguistically, socially, 

psychologically as well. 

- Research problem: 
 

The current research problem has defined as the following : 

  

What are the methods of parental dealing in answering the child
'
s  

questions in kindergarten stage? 

 

- Importance of the research: 

The Importance of the research come from: 
Importance of kindergarten as an important stage in the growth of the   -1 

child in all respects , especially mental development as it is about 50 % of 

the child's abilities and intelligence. 

and  Importance of answering the questions of a child , the correct-2

suitable answers  

     Importance of detection methods used by parents in dealing with -3

children's questions  

      Search results that may pave the way for other studies on the -4

subject of the children's questions. 

- The aims of research: 

The current research aims to achieve the following objectives:  

1-Study the phenomenon of children's questions at the age of 

kindergarten children (6-5 years), and their causes, and the 

importance of the correct answers.  
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2- Defne the methods of parental dealing with  child
'
s  questions in 

kindergarten stage.  

   in general. 3-Defne the methods of parental dealing with child  

4-Define the differences in the methods of parental dealing  with thechild 

in answering the questions depending on the variables (educational level 

of the parents, the child's environment, the sex of the child, the sex of the 

parent). 

-Research Hypotheses: 

This research tested the veracity of these following null Hypotheses: 

significant differences in the significance There are no statistically  -1

level (0.05) between the mean answers parents in methods of dealing with 

the questions of parental child depending on the educational level of the 

parent. 

he significance level There are no statistically significant differences in t-2

(0.05) between the mean answers parents in methods of dealing with the 

questions of parental child depending on the sex of the parents ( father, 

mother).   

 There are no statistically significant differences in the significance level-3

(0.05) between the mean answers parents in methods of dealing with the 

questions of parental child depending on the sex of the child ( male, 

female . ) 

4 - There are no statistically significant differences in the significance 

level (0.05) between the mean answers parents in methods of dealing with 

the questions of parental child depending on the child's environment (city, 

rural) 

- Research methodology and procedures: 

 In manipulating of this research, the researcher used the descriptive 

analytical method according to the following steps: 

 The researcher formulated and identified the research problem the, 

and referred to the importance of the method and tools, then define 

the terms of the research. 

 Defined the theoretical framework of research: the researcher 

explained the concept of I explained the characteristics of the 

children kindergarden stage, the importance of the family in this 
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stage for the child, and the methods of dealing parental 

(democratic, authoritarian, abuse), and showed the children's 

questions and their causes, and their properties, and methods of 

parental dealing in answering, and the  suitable standards in the 

answer. 

 She made a questionnaire to define the parental dealing ways in 

answering children
'
s questions.  

 She applied research tool to the research sample of parents whose 

children (5-6) years and   she has discharged, analyzed and 

processed them statistically, by using of a statistical software 

package for social sciences (spss). 

 She presented and interpreted the result, and submitted proposals 

according to research results. 

- Research community and its sample: 

 

 The original research community consisted of all  parents whose 

children aged 6-5 years in Tartous (33655) boys and girls 

distributors in six areas (city of Tartous, Safita, Banias, Aldirikic, 

Sheikh Badr, Qadmous), also formed The research sample of (380) 

family divided between the countryside and the city.  

 Research  Results: 

 Field application of research tools has resulted  in for the following 

results: 
There are statistically significant differences in the significance level  -1

(0.05) between the mean answers parents in methods of dealing with the 

educational level of the questions of parental child depending on the 

.sparent 

There are no statistically significant differences in the significance level -2

(0.05) between the mean answers parents in methods of dealing with the 

, questions of parental child depending on the sex of the parents ( father

mother).   

There are no statistically significant differences in the significance level -3

(0.05) between the mean answers parents in methods of dealing with the 

questions of parental child depending on the sex of the child ( male, 

female . ) 

4 - There are no statistically significant differences in the significance 

level (0.05) between the mean answers parents in methods of dealing with 



 
  

088 
 

the questions of parental child depending on the child's environment (city, 

rural). 

 

-The Research Presented Some Proposals Including: 

Individualizing the curriculum to devote this values: 

1. To carry out studies and research on the subject of educational 

children's questions and how to deal with it by educators.  

2. Set up outreach programs and the establishment of educational 

seminars to educate parents about the proper dealing with  the 

child
'
s questions.  

3. Careful communication between the family and the kindergarten to 

provide appropriate responses to the questions of the child.  

4. Encourage further research and studies on methods of parental 

dealing with children, and their effects on their  growth and 

personality. 
 

 


