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جمهت كهٕت انرتبٕت جبمؼت انؼشٔش ٌٕئت حتشٔشلبئمت   
 ـــــــــــماالســــــــــــــ م

الذرجة 

 والتخصص
 الصفة

 محمذ رجب فضل هللا. د.أ :رئيس هيئة التحرير

 اهلٕئت اإلداسٔت نهخحشٔش

 أ.د. سفعذ عمش عضوص 1
أظخار أصٌى 

 التربُت

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة -عمُذ اليلُت 

2 
أ.د. محمىد علي  

 العُذ

أظخار. سئِغ كعم 

علم الىفغ 

 التربىي 

هائب  -لعلُا وهُل اليلُت للذساظاث ا

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة

ج حعين 3  د. إبشاهُم فٍش

أظخار معاعذ 

 –)مشاسن ( 

مىاهج وطشق 

 الخذَسغ

وهُل اليلُت لشؤون الخعلُم والطالب 

 عضى مجلغ ؤلاداسة -

4 
د. أحمذ فاسوق 

 الضمُتي

أظخار معاعذ 

 –)مشاسن ( 

 أصٌى جشبُت

 -وهُل اليلُت لشؤون خذمت اإلاجخمع 

 سةعضى مجلغ ؤلادا

5 
أ.د. صالح محمذ 

 صالح

أظخار التربُت 

 العلمُت

غ   –سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَس

 عضى مجلغ ؤلاداسة

6 
أ.د. العُذ وامل 

 الششبُني

أظخار الصخت 

 الىفعُت

عضى  –سئِغ كعم الصخت الىفعُت 

 مجلغ ؤلاداسة

7 
أ.د. عبذ الخمُذ 

 محمذ علي

أظخار الصخت 

 الىفعُت

 –ت الخاصت اإلاششف على كعم التربُ

 عضى مجلغ ؤلاداسة

8 
أ.د. أحمذ عبذ العظُم 

 ظالم

أصٌى أظخار 

 التربُت

عضى  – أصٌى التربُتسئِغ كعم 

 مجلغ ؤلاداسة
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 نهخحشٔش انفىٕت ) انفشٔك انخىفٕزْ(اهلٕئت 

9 
أ.د. محمذ سحب فضل 

 هللا

أظخار اإلاىاهج 

 وطشق الخذَسغ

م  ش ) سئِغ الفٍش سئِغ الخحٍش

 الخىفُزي(

 . هماٌ طاهش مىس ىد 11

أظخار معاعذ ) 

مىاهج  –مشاسن ( 

 وطشق الخذَسغ

ش  معؤوٌ الطباعت  –عضى هُئت جحٍش

 واليشش والخذكُم اللغىي 

 د. محمذ عالم طلبت 11

مذسط ) أظخار  

مىاهج  –معاعذ (

 وطشق الخذَسغ

ش  معؤوٌ مخابعت  –عضى هُئت جحٍش

 أعماٌ الخحىُم واليشش

12 
د. ضُاء أبى عاص ي 

 فُصل

مذسط ) أظخار  

الصخت  –معاعذ (

 الىفعُت

ش  معؤوٌ مخابعت  –عضى هُئت جحٍش

 ألامىس اإلاالُت

13 
 محمذ أظماءأ. 

 الشاعش

أخصائي عالكاث  

 –علمُت وزلافُت 

 باحثت دهخىساه 

ش  إداسي ومعؤوٌ  –عضى هُئت جحٍش

 الخىاصل مع الباحثين 

14 
أحمذ مععذ  . أ

 الععاٌ

 –أخصائي حعلُم 

 باحث دهخىساه

ش عضى  إداسة اإلاىكع  –هُئت جحٍش

 الالىترووي للمجلت

بي . أ 15  محمذ عٍش
مذًش ظفاسة 

 اإلاعشفت بالجامعت

ش   اإلاعؤوٌ اإلاالي –عضى هُئت جحٍش
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جملهت كهٕت انرتبٕت جبمؼت انؼشٔش انذَنٕت لبئمت اهلٕئت االعخشبسٔت  

 واإلدارية مكبن العمل وأهم المهبم األكبديمية التخصص االســــــــــــــــــم م

1 
بشاهُم احمذ إ أ.د 

 غىُم ضُف

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

الخعلُم 

 الصىاعي 

حامعت كىاة 

غ   -العَى

 مصش

غ، وصٍش  هائب سئِغ حامعت كىاة العَى

اإلاعدشاس  - التربُت والخعلُم ألاظبم

وجودة  العابم للخخطُط الاظتراجُجي

جامعت هاًف العشبُت للعلىم ل التعلٌم

 بعت لجامعت الذٌو العشبُت.الخا ألامىُت

2 
أ.د  إمام مصطفى 

 ظُذ محمذ

أظخار علم 

الىفغ 

 التربىي 

حامعت 

 أظُىط

 مصش

وهُل التربىي، و سئِغ كعم علم الىفغ  -

 (ولُت التربُ
ً
 ت بأظُىط ) ظابلا

مذًش مشهض اهدشاف الاطفاٌ اإلاىهىبين  -

 –بجامعت اظُىط 

 ألبحاراإلاعدشاس العلمي للمشهض الىطني  -

 -هبت والابذاع بجامعت اإلالً فُصل اإلاى 

 .اإلاملىت العشبُت الععىدًت

3 
أ.د  بُىمي محمذ 

 ضخاوي 

أظخار ؤلاداسة 

الخعلُمُت 

والتربُت 

 اإلالاسهت

حامعت كىاة 

غ   -العَى

 مصش

وهُل شئىن خذمت اإلاجخمع وجىمُت البِئت 

 "
ً
ملشس اللجىت العلمُت الذائمت  -" ظابلا

في  عاعذًًلتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلا

 – ؤلاداسة الخعلُمُت والتربُت اإلالاسهت

. مشاحع معخمذ اإلاجلغ ألاعلى للجامعاث

لذي الهُئت اللىمُت لضمان حىدة 

 الخعلُم والاعخماد.

4 
أ.د حعً ظُذ 

 حعً شخاجه

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اللغت العشبُت

حامعت عين 

 شمغ

 مصش

 
ً
سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَسغ ظابلا

للجىت العلمُت الذائمت لتركُت شس  امل –

جخصص اإلاىاهج وطشق الخذَسغ  ألاظاجزة

 وجىىىلىحُا الخعلُم

5 
العُذ  سضا أ.د

 محمىد حجاصي 

أظخار باحث 

في اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 العلىم 

اإلاشهض اللىمي 

لالمخحاهاث 

م  والخلٍى

 -التربىي 

 مصش

 –هائب مذًش ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين 

سئِغ  -صاسة التربُت والخعلُموهُل أٌو و 

كطاع الخعلُم. هائب وصٍش التربُت والخعلُم 

" 
ً
 لشؤون اإلاعلمين " حالُا

6 
سضا مععذ ابى  أ.د

 عصش

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 حامعت

 دمُاط

  مصش 

 
ً
وهُل أٌو وصاسة التربُت والخعلُم " ظابلا

أمين اللجىت العلمُت لتركُاث ألاظاجزة  - "

للمىاهج وطشق  ظاجزة اإلاعاعذًًوألا 
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اضُاث غ الٍش ت –الخذَس سئِغ الجمعُت اإلاصٍش

"
ً
اضُاث" حالُا اث الٍش  لتربٍى

7 
سمضان محمذ  أ.د

 سمضان

علم أظخار 

ىفغ ال

 تربىي ال

 حامعت بنها

  مصش

مذًش -عمُذ ولُت التربُت الىىعُت ببنها

 " 
ً
 -ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين " ظابلا

م مذًش اإلاشهض اللىمي لالمخحا هاث والخلٍى

"
ً
 التربىي" حالُا

8 
أ.د  ظعُذ عبذ هللا 

 سفاعي الفي

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اللغت العشبُت

حامعت 

ش  العَش

 مصش

ش -العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بالعَش

هائب سئِغ الجامعت للذساظاث العلُا 

" بأعماٌكائم  –والبحىر 
ً
سئِغ  " حالُا

 العَشش. حامعت

 هافع أ.د ظعُذ عبذه 9

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 الاحخماعُاث

حامعت 

ت   -ؤلاظىىذٍس

 مصش

ت، وسئِغ  هائب سئِغ حامعت ؤلاظىىذٍس

خبير الخخطُط  –حامعت دمنهىس ألاظبم 

ش العىىٍت  الاظتراجُجي وإعذاد الخلاٍس

 بالجامعاث الععىدًت. 

11 
عبذ الخىاب عبذ  أ.د

 الاله دظىقي

أظخار 

 احخماعُاث

 التربُت

 حامعت

 أظُىط

 مصش 

العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بجامعت 

مذًش مشهض جطىٍش الخعلُم  –أظُىط 

الجامعي، واإلاششف على فشع الهُئت 

اللىمُت لضمان حىدة الخعلُم والاعخماد 

ت  – أمين لجىت كطاع الذساظاث التربٍى

 باإلاجلغ ألاعلى للجامعاث.

11 
عبذ اللطُف  أ.د

 حعين حُذس

مىاهج  أظخار

َسغ وطشق جذ

 العلىم

حامعت 

 صىعاء

 الُمً 

ميعم الاعخماد ألاوادًمي، وعمُذ ولُت 

"  –التربُت 
ً
 –حامعت ؤلاماساث " ظابلا

 
ً
 –" وصٍش التربُت والخعلُم بالُمً " ظابلا

خبير الجىدة بمىخب التربُت العشبي لذٌو 

 الخلُج

12 
عىتر صلحي عبذ  أ.د

 الاله طلُبت

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

اللغت 

تؤلاه   جليًز

حامعت 

حىىب 

 - الىادي

 مصش

 FOERميعم بشهامج جطىٍش ولُاث التربُت 

،  ERPالخابع إلاششوع جطىٍش الخعلُم 

اظدشاسي الخىمُت اإلاهىُت واإلاؤظعُت و 

POD  ش الخعلُم   ERPالخابع إلاششوع جطٍى

.) 
ً
 ) ظابلا

بجامعت أظخار صائش بيلُت ؤلاوعاهُاث، 

 2121والشجىن بىىذا 
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13 
احمذ عىشت  أ.د

 اإلاهيري 

أظخار التربُت 

 الخاصت                                      

حامعت 

 الاماساث

 ؤلاماساث

معاعذ  –سئِغ كعم التربُت الخاصت 

عمُذ ولُت التربُت بجامعت ؤلاماساث 

 لشؤون الطلبت.

14 
ب صاهش  أ.د الغٍش

 إظماعُل

 أظخار

جىىىلىحُا 

 الخعلُم 

حامعت 

 اإلاىصىسة

 مصش

للجىت العلمُت الذائمت لتركُت ملشس ا -

في اإلاىاهج وطشق  ألاظاجزة اإلاعاعذًً

 . الخذَسغ وجىىىلىحُا الخعلُم

سئِغ مجلغ إداسة الجمعُت الذولُت  - 

مذًش أماهت -للخعلُم والخعلم الالىترووي

اجحاد حامعاث العالم ؤلاظالمي ، ومذًش 

ت التربُت بمىظمت ؤلاٌعِعىى "  مذًٍش

" 
ً
 ظابلا

15 
هش اظماعُل ما أ.د

 صبري 

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

 العلىم

 حامعت بنها

 مصش 

غ  سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَس

وجىىىلىحُا الخعلُم " العابم بيلُت 

سئِغ مجلغ  -حامعت بنها"  –التربُت 

ين العشب  إداسة سابطت التربٍى

16 
محمذ ابشاهُم  أ.د

 الذظىقي

 أظخار

جىىىلىحُا 

 الخعلُم 

حامعت 

 حلىان

 صشم 

هائب مذًش ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين " 

 " 
ً
سئِغ مجلغ إداسة الجمعُت  –ظابلا

ت للىم  ىجش الخعلُميبُاإلاصٍش

17 
محمذ عبذ  أ.د

 الظاهش الطُب

علم  أظخار

ىفغ ال

يلُيُيى ال

عالج الو 

 هفس ي

حامعت  

 طىطا

 مصش

العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بجامعت 

ن خبير بالهُئت اللىمُت لضما -طىطا

حىدة الخعلُم والاعخماد بمصش ، وبلطاع 

 ولُاث التربُت باإلاجلغ ألاعلى للجامعاث.

18 
أ.د محمذ الشُخ 

 حمىد

أظخار 

الصخت 

 الىفعُت

حامعت 

العلطان 

 -كابىط 

 ُعمان

ج  غ خٍش كعم  غسئِ– أإلااهُا -حامعت الًبٌز

بُت  الصخت الىفعُت والتربُت الخجٍش

 –وعمُذ ليلُت التربُت حامعت دمشم 

"  -ىسٍاظ
ً
عضى الجمعُت  –"ظابلا

ىُت لإلسشاد الىفس ي  سئِغ  – ACAألامٍش

ش " العابم" إلاجلت اجحاد الجامعاث  الخحٍش

 العشبُت للتربُت وعلم الىفغ.

19 
بً  مصطفى أ.د

 الخىُم أحمذ

ألاصٌى  أظخار

الذًيُت للتربُت 

ــ التربُت 

ت  ألاظٍش

وصاسة التربُت 

 -الىطىُت 

 اإلاغشب

سة التربُت الىطىُت ىصاخبير جشبىي ب-

 -  اإلاغشببوالخعلُم العالي والبحث العلمي 

سئِغ مجلغ إداسة اإلاشهض الذولي 

ت ت وألاظٍش طاهُا -لالظتراجُجُاث التربٍى  بٍش
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21 
منهي محمذ  أ.د

 ابشاهُم غىاًم

 أظخار

الخخطُط 

التربىي 

واكخصادًاث 

 الخعلُم 

حامعت 

 -اإلاىصىسة 

 مصش

-مُاطالعمُذ العابم ليلُت آلاداب بذ

مذًش مشهض جطىٍش الخعلُم الجامعي 

ملشس اللجىت العلمُت  –بجامعت اإلاىصىسة 

لتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلاعاعذًً في 

 أصٌى التربُت والخخطُط التربىي 

21 
هاصش أحمذ  أ.د

 الخىالذه

مىاهج  أظخار

جذَسغ طشق و 

التربُت 

 الاظالمُت

الجامعت 

ألاسدهُت _ 

 ألاسدن

ت   عمُذ ولُت الذساظاث ؤلاوعاهُت التربٍى

هائب زم سئِغ حامعت العلىم  –بعمان

 "
ً
ج  –ؤلاظالمُت العاإلاُت " ظابلا خٍش

طاهُا –حامعت هبراظيا   .بٍش

22 
هُاف بً سشُذ  أ،د

 الجابشي 

 أظخار

اكخصادًاث 

الخعلُم 

 وظُاظخه

حامعت طُبت 

 الععىدًت  -

عمُذ ولُت التربُت بجامعت طُبت باإلاذًىت 

 "
ً
اإلاششف العام على  –اإلاىىسة" ظابلا

م الخعلُم  البحىر والبُاهاث بهُئت جلٍى

ب باإلاملىت  وهُل وصاسة الخعلُم  –والخذٍس

."
ً
 بالععىدًت" ظابلا

23 
ًىظف الخعُني  أ.د

 ؤلامام

 أظخار

اث  جشبٍى

اضُاث  الٍش

 حامعت طىطا

 مصش

الىهُل العابم للذساظاث العلُا 

م  –والبحىر بجامعت طىطا  عضى فٍش

ادًمي ليلُت التربُت بجامعت الاعخماد ألاو

 " 
ً
  -ؤلاماساث " ظابلا
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 لُاػذ انىشش مبجهت كهٕت انرتبٕت ببنؼشٔش      

تنشر المجمة البحكث كالدراسات التي تتكافر فييا األصالة كالمنيجية السميمة عمى أال يككف البحث  .ُ
ل أم جية أخرل في نفس كقت لممراجعة كالنشر لدتـ تقديمو المقدـ لمنشر قد سبؽ كأف نشر، أك 

  تقديمو لممجمة. 
 بإحدل المغتيف: العربية أك اإلنجميزية. لمنشر تيقبؿ األبحاث المقدمة  .ِ
 عبر مكقع المجمة ببنؾ المعرفة المصرم –تقدـ األبحاث  .ّ

https://foej.journals.ekb.eg 
، كىكامش حجـ الكاحد ُْحجـ الخط ، ك (Simplified Arabic) الكتركنيان مكتكبة بخط 

سـ، مع مراعاة أف تنسؽ الفقرة بالتساكم ما بيف اليامش األيسر كاأليمف ٓ.ِمنيا 
(Justify( كترسؿ إلكتركنيان عمى شكؿ ممؼ .)Microsoft Word.) 

التنسيؽ يتـ فكر كصكؿ البحث مراجعة مدل مطابقتو مف حيث الشكؿ لبنط كحجـ الخط ، ك  .ْ
، كالحجـ كفقان لقالب النشر المعتمد لممجمة ، عممان بأنو يتـ تقدير الحجـ كفقان ليذا القالب ، 

 كمف ثـ تقدير رسـك تحكيمو كنشره.
يجب أال يزيد عدد صفحات البحث بما في ذلؾ األشكاؿ كالرسـك كالمراجع كالجداكؿ  .ٓ

برسـك إضافية(. كيتـ تقدير عدد . )الزيادة وفقًا لقالب المجمة( صفحة ِٓكالمالحؽ عف )
 الصفحات بمعرفة ىيئة التحرير قبؿ البدء في إجراءات التحكيـ

يقدـ الباحث ممخصان لبحثو في صفحة كاحدة، تتضمف الفقرة األكلى ممخصان بالمغة العربية،  .ٔ
 كممة لكؿ منيا.  ََِكالفقرة الثانية ممخصان بالمغة اإلنجميزية، كبما ال يزيد عف 

اف البحث كاسـ المؤلؼ كالمؤسسة التي يعمؿ بيا عمى صفحة منفصمة ثـ يكتب يكتب عنك  .ٕ
عنكاف البحث مرة أخرل عمى الصفحة األكلى مف البحث ، كااللتزاـ في ذلؾ بضكابط رفع 

 البحث عمى المكقع. 
يجب عدـ استخداـ اسـ الباحث في متف البحث أك قائمة المراجع كيتـ استبداؿ االسـ بكممة  .ٖ

 كيتـ أيضان التخمص مف أية إشارات أخرل تدؿ عمى ىكية المؤلؼ.  "الباحث"،
البحكث التي تقدـ لمنشر ال تعاد ألصحابيا سكاءن قيبؿ البحث لمنشر، أك لـ ييقبؿ. كتحتفظ ىيئة  .ٗ

 التحرير بحقيا في تحديد أكلكيات نشر البحكث. 

https://foej.journals.ekb.eg/
https://foej.journals.ekb.eg/
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التي ال تشتمؿ عمى  لف ينظر في البحكث التي ال تتفؽ مع شركط النشر في المجمة، أك تمؾ  .َُ
 ممخص البحث في أم مف المغتيف ، كعمى الكممات المفتاحية لو.

رسالو مع إيصاؿ   .ُُ رفاؽ إقرار المكافقة عمى اتفاقية النشر. كا  يقـك كؿ باحث بنسخ كتكقيع كا 
السداد ، أك صكرة الحكالة البريدية أك البنكية عبر إيميؿ المجمة 

J_foea@Aru.edu.eg قبؿ البدء في إجراءات التحكيـ 
يتـ نشر البحكث أك رفض نشرىا في المجمة بناءن عمى تقارير المحكميف، كال يسترد المبمغ في  .ُِ

 حالة رفض نشر البحث مف قبؿ المحكميف.
 . ييمنح كؿ باحث إفادة بقبكؿ بحثو لمنشر بعد إتماـ كافة التصكيبات كالتعديالت المطمكبة .ُّ
في حالة قبكؿ البحث يتـ رفعو عمى مكقع المجمة عمى بنؾ المعرفة المصرم ضمف العدد  .ُْ

المحدد لو مف قبؿ ىيئة التحرير ،  كييرسؿ لمباحث نسخة بي دم أؼ مف العدد ، ككذلؾ 
 نسخة بي دم أؼ مف البحث ) مستمة (.

مقابؿ رسـك تكمفة  تكفير نسخة كرقية مف العدد ، كمف المستالت –في حالة الحاجة  –يمكف  .ُٓ
 الطباعة ، كرسـك البريد في حالة إرساليا بريديان داخؿ مصر أك خارجيا.

 يجدر بالباحثيف ) بعد إرساؿ بحكثيـ ، كحتى يتـ النشر ( المتابعة المستمرة لكؿ مف: .ُٔ
مكقع المجمة المربكط ببنؾ المعرفة المصرم  -

foej.journals.ekb.eghttps:// 
كبريده االلكتركني الشخصي لمتابعة خط سير البحث عبر رسائؿ تصمو تباعان مف إيميؿ  -

  J_foea@Aru.edu.egالمجمة الرسمي عمى مكقع الجامعة  
تتـ عبر مكقع المجمة جميع إجراءات تمقي البحث، كتحكيمو، كتعديمو، كقبكلو لمنشر، كنشره ؛  .ُٕ

يميميا الرسمي، كال ييعتد بأم تكاصؿ بأية كسيمة أخرل غير ىاتيف الكسيمتيف االلكتركنيتيف.    ، كا 
 
 
 
 
 

mailto:J_foea@Aru.edu.eg
mailto:J_foea@Aru.edu.eg
https://foej.journals.ekb.eg/
https://foej.journals.ekb.eg/
mailto:J_foea@Aru.edu.eg


( 2021أبرٌل  –د السادس  والعشرونالعد – التاسعةالسنة  ) 

 

  

2021أبرٌل    –العدد السادس  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العرٌش  –مجلة كلٌة التربٌة   11 

 

 ( والعشرون  السادسمحتويات العدد ) 
 ىيئة التحرير السنة السابعة

 الصفحات الباحث عنوان البحث الرقم
 مقال العدد

1 

 مواردال لبناء االستراتيجي التخطيط
 العريش بجامعـة البشرية

 (البدايـــة وحتمية األىميـــة)
 

 سالم العظيم عبد أحمد/ أ.د
 التربوي والتخطيط التربية أصول أستاذ

 جامعة التربية بكمية التربية أصول قسم رئيس
 العريش
 

11-71 

 بحوث العدد

ُ 

التعمم االلكتروني عن بعد في  معوقات
ري الصف المرحمة الثانوية تبعا لمتغي

والنوع االجتماعي في ظل جائحة 
كورونا من وجية نظر الطمبة في 

 تربية الطفيمة في االردن

 د/ جالل محمد عثمان حسين
 مديرية تربية الطفيمية 

 األردن
11-17 

7 

رؤية مستقبمية لتطوير إدارة المؤسسة 
التعميمية عمى ضوء التوازن بين 
 اإلدارة المركزية واإلدارة الالمركزية

 

 ىند محمد محسن الشريف د.
 دكتوراه الفمسفة فى التربية تخصص إدارة تعميمية

 نجالء محمد محسن الشريف د.
 دكتوراه الفمسفة فى التجارة تخصص إدارة األعمال

11-111 

ّ 

فاعمية برنامج قائم عمى التعمم 
السريع في تنمية ميارات االستقبال 
المغوي واالتجاه نحو تعمُّم المغة 

لدى طالب الصف الثالث العربية 
 اإلعدادي
 

 أ.د. سعيد عبد اهلل الفي رفاعي
 أستاذ المناىج وطرق تدريس المغة العربية

 جامعة العريش –كمية التربية 
 كمال طاىر موسى ناصف د.

أستاذ المناىج وطرق تدريس المغة العربية 
 المساعد

 جامعةالعريش –كميةالتربية 
 مانالباحث/ أحمد محسن محمد السيد سمي

 معمم المغة العربية والتربية الدينية اإلسالمية

111-141 
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ْ 

البيئة الحاضنة لالنحراف الفكري في 
 دراسة تحميمية  –مرحمة الروضة  

 
 

 أ.د. رفـعت عمر عزوز
 أستاذ أصول التربية 

 جامعة العريش –كمية التربية 
 أحمد عبد العظيم سالم د.أ.

 أستاذ ورئيس قسم أصول التربية 
 جامعة العريش –التربية  كمية

 الباحثة/ أسماء عبد الستار أحمد
 مدرس مساعد بقسم أصول التربية

141-111 

ٓ 

نمو األنا وفق نظرية إريكسون 
وعالقتو باالتجاه نحو التطرف لدى 
عينة من الشباب الجامعي )دراسة 

 تحميمية كمينيكية(
 

 أ.د. صــــالح فــؤاد محمــد
 أستاذ الصحة النفسية 

 جامعة قناة السويس –ة التربية كمي
 السيد كامل الشربيني منصور أ.د.

 أستاذ الصحة النفسية
 جامعةالعريش –كميةالتربية 

 الباحثة/ حنان أحمد عيد محمد القيم
 معمم خبير بالتربية والتعميم

113-717 

6 

تحسين أداء العاممين بإدارة الشئون 
القانونية بمديرية التربية والتعميم 

شمال سيناء في ضوء  بمحافظة
 مدخل القيادة األخالقية 

 أ.د. إبراىيم عباس الزىيري
أستاذ ورئيس قسم التربية المقارنة واإلدارة التربوية 

 األسبق
 جامعة حموان –كمية التربية 

 أحمد سممى أرناؤوط د.
أستاذ مساعد ورئيس قسم التربية المقارنة واإلدارة 

 التعميمية
 يشجامعةالعر  –كميةالتربية 

 الباحثة/ شيماء جابر عبدالفتاح محمد

711-761 
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 حمذٔم

 ذانُفـــبء ببنُػـــ
 شكشًا نكم مه اعخجبة نهذػُة

 أٌال بكم مه اوضم إنٕىب
ش                                                                             بللم : هُئت الخحٍش

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

قبؿ شيكر ؛ كعدت ىيئة تحرير مجمة كمية التربية بجامعة العريش قراءىا      
مف األساتذة كالباحثيف بإحداث نقمة نكعية في المجمة، كالسير قدمان في تحقيؽ 

تصبح المجمة كعاء عربيان كدكليان رؤية المجمة كرسالتيا كأىدافيا االستراتيجية بأف 
بسمعة محمية  –خالؿ العاميف الماضييف  –لمنشر  بعد أف تمتعت المجمة 

 طيبة، كهلل الحمد.
 -خالؿ الشيكر األربعة السابقة -يأتي العدد الحالي ، كقد أتمت ىيئة التحرير  

 ما يمي:
  ؛  ُٗٔٓ-ِّٕٓالحصكؿ عمى ترقيـ دكلي لمنسخة االلكتركنية لممجمة ىك

 لييضاؼ إلى الترقيـ الدكلي لمنسخة الكرقية لممجمة.
     :تدشيف المكقع االلكتركني لممجمة عمى بنؾ المعرفة المصرم، كرابطو 

https://foej.journals.ekb.eg 
كجارم تحميؿ جميع بحكث المجمة التي تضمنتيا أعدادىا الصادرة  خالؿ 

بحثان  َُٓتحتكم حكالي عددان   َِالسنكات الخمس األخيرة ) قرابة اؿ 
 كمقالة عممية (

 ( يمثمكف التخصصات  ََِالتكاصؿ مع أكثر مف ، )أستاذ جامعي كباحث
التربكية المختمفة ، كذلؾ في كميات التربية ، كالتربية النكعية، كالطفكلة 
المبكرة، كعمـك ذكم االعاقة كالتأىيؿ ، كالمراكز البحثية ذات العالقة 
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دعكتيـ لممشاركة في تحكيـ ما يرد لممجمة مف إنتاج بالتربية كالتعميـ، ك 
ـ ، كقد استجاب ليذه الدعكة َِِِـ ، كَُِِعممي خالؿ العاميف 

أستاذان كباحثان( يمثمكف جميع التخصصات التربكية في معظـ  ُْٗ)
 الجامعات المصرية. 

كلزامان عمى ىيئة تحرير مجمة كمية التربية بجامعة العريش في كممتيا في 
العدد أف تتقدـ بأسمى آيات الشكر كالتقدير لجميع األساتذة الذيف رحبكا  ىذا

بالتعاكف معنا في تحكيـ البحكث المقدمة لمنشر ، كىك ما كفر لنا قاعدة 
 معمكمات ثرية لمحكميف متميزيف، نتشرؼ بانضماميـ إلى أسرة المجمة.

 ( مف القيادات كالخبراء التر َّالتكاصؿ مع ما يقارب الػػػػ ) بكييف عمى
المستكل الكطني كالعربي كالدكلي : كزراء تعميـ ، كرؤساء كنكاب رؤساء 
جامعات، كمديرم مراكز بحثية قكمية ، كعمداء كككالء كميات ، كمقررم 
كأمناء لجاف عممية دائمة لترقية األساتذة كاألساتذة المساعديف في 

كجمعيات تخصصات تربكية مختمفة كرؤساء مجالس إدارة منظمات مينية 
عممية، كغيرىا، كانكا أك مازالكا في مناصبيـ األكاديمية كاإلدارية ، كقد 

أستاذان خبيران كقائدان تربكيان ( مف الدكؿ : األردف ،  ِّرحب مف بينيـ ) 
كاإلمارات، كالسعكدية ، كسكريا ، عيماف ، كالمغرب ، كاليمف ، كممف 

، إلى جانب الخبراء كالقادة  ينتمكف لجامعات في كندا، كبريطانيا، كألمانيا
 التربكييف المصرييف بالمشاركة في الييئة االستشارية الدكلية لممجمة.

بكجكد ىيئة  –ىيئة تحرير مجمة كمية التربية بجامعة العريش  –نتشرؼ 
استشارية لممجمة ، متميزة ، عمى ىذا القدر مف الخبرات الثرية ، كالمكانة الرائدة 

 كمراكزىـ .  في بمدانيـ كجامعاتيـ
نشكرىـ ، كؿ باسمو كمنصبو كقدره ، كنقدر  استجابتيـ ، كقبكليـ ىذا العمؿ 

 التطكعي ، رغـ مشاغؿ كؿ منيـ األكاديمية كاإلدارية.
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كبالطبع ، ترحيب خاص بكؿ األساتذة مف غير المصرييف ؛ باعتبارىـ ضيكفان 
 عمينا في مصر بعامة ، كفي جامعة العريش بخاصة.

 تقدير لكؿ مف :كالشكر كال
معالي األستاذ الدكتكر / سعيد عبد اهلل الفي رفاعي     رئيس جامعة  -

 العريش.
 سعادة األستاذ الدكتكر / رفعت عمر عزكز          عميد كمية التربية. -

فقد حرصا أف تحظى الييئة االستشارية بمباركة مجمس الكمية المكقر ، كبقرار 
تكجيو شكر باسـ الكمية كالجامعة لجميع مف معالي رئيس الجامعة ، كأكصيا ب

 أعضاء ىذه الييئة المكقرة.
كيتبقى اإلشارة إلى أنو مف حسف الطالع أف تصادؼ ىذا التطكرات ، كتمؾ النقمة 

 –كميا –ـ ، كمصر  َُِِالنكعية لممجمة،  إصدار العدد الحالي : عدد أبريؿ 
أف جامعة العريش ، كسيناء في القمب منيا تحتفؿ بأعياد تحرير سيناء ، كك

ككمية التربية تيدم الباحثيف بما يثمج صدكرىـ بارتقاء المجمة ليذا المستكل 
المتميز؛ لتككف ضمف كاحدة ضمف مجالت كميات التربية المتصدرة لتصنيؼ 

 المجمس األعمى لمجامعات
كتتعيد ىيئة تحرير مجمة كمية التربية بجامعة العريش باالستمرار في مسيرة      
طكير تحت قيادة مجمس إدارتيا، كبتكجيو مف مستشارييا الخبراء المتميزيف، الت

بداعات أعضائيا الشياب الكاعديف.   كبتعاكف محكمييا المتمكنيف، كبفكر كا 
 

 واهلل الموفق
 ٌٕئت انخحشٔش

 
 



 دساعت حتهٕهٕت  –حلبضىت نالحنشاف انفكشْ يف مشحهت انشَضت  انبٕئت ا
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 دساعت حتهٕهٕت  –انبٕئت احلبضىت نالحنشاف انفكشْ يف مشحهت انشَضت  

 إػذاد 
 أ.د. سفـــؼج ػمــــش ػــضَص                        

 رتبٕتأعخبر أصُل ان
 جبمؼت انؼشٔش –كهٕت انرتبٕت 

 أمحذ ػبذ انؼظٕم عبمل أ.د.
أعخبر َسئٕظ لغم أصُل انرتبٕت 

 جبمؼتانؼشٔش –كهٕتانرتبٕت 

 انببحثت/ أمسبء ػبذ انغخبس أمحذ
 مذسط مغبػذ بمغم أصُل انرتبٕت

 

 
 لممخصا

ؿ استيدؼ البحث الحالي تحديد أىـ مظاىر البيئة الحاضنة لالنحراؼ الفكرم لطف
الركضة التي تتكاجد في محيطو إما  في شكؿ حرماف أك قصكر أك إىماؿ في جكانب 
تنشئة الطفؿ، أك في شكؿ ممارسات مف قبؿ المحيطيف بو سكاء أكاف بكعي أك بغير 
كعي  كتؤثر تأثيرنا سمبيِّا في بنية الطفؿ المعرفية كالكجدانية كالميارية لتخمؽ النكاة 

ذ  يعد رصد ىذه المظاىر أكلى الخطكات الرئيسة  لحماية األكلى لالنحراؼ الفكرم، إ
المجتمع مف خطر االنحراؼ الفكرم سكاء عمى مستكل الفرد أك عمى مستكل 

 المجتمع.
Abstract: 

The present research aimed to identify the most important aspects 

of the environment incubating the intellectual deviation of the 

kindergarten child in his surroundings, either in the form of 

deprivation or deficiency or neglect in the aspects of the child's 

upbringing, or in the form of practices by those around him, 

whether consciously or unconsciously and negatively affect the 

child's cognitive structure Emotional and skillful to create the 

first nucleus of intellectual deviation, as monitoring these aspects 

is the first major steps to protect society from the risk of 
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intellectual deviation, both at the individual level and at the 

community level. 

 مقدمة :
الكاقع أننا ال ينبغي أف نجرب كؿ شيء لكي نقؼ بأنفسنا عمى خطره، بؿ تكفي     

القراءة كاالطالع كاإلفادة مف خبرات الغير، كالرجكع إلى التاريخ القريب كالبعيد، كىنا 
صحيح المفاىيـ تبدك أىمية تكعية المجتمعات العربية كتثقيفيا، كالتفكير الجدم في ت

دراؾ المخاطر كالمفاسد لالنحراؼ الفكرم الذم  الخاطئة، كتحسيف تربية النشء كا 
يحدث انفصامنا كخمالن في أمنيا الفكرم، حيث إف األمف الفكرم أك االنحراؼ الفكرم 
كالسمككي يككف سببنا النتشار الفتف، كفقداف األمف، كظيكر الفرؽ كحصكؿ القالقؿ 

اس في عقكليـ كأنفسيـ كأمكاليـ كأعراضيـ كمكتسباتيـ فضالن عف كاالعتداء عمى الن
لصاؽ األعماؿ اإلرىابية بو كىك منيا  تشكيو صكرة اإلسالـ كتنفير الناس منو، كا 
عطائيـ فرصة لمحاربتو  برمء، كما يؤثر في استيداؼ الديف اإلسالمي مف أعدائو كا 

 (ُٖٔ: ََِٓكالنيؿ مف أبنائو.)الجحني،
ف أىـ ما    يتميز بو طفؿ الركضة في ىذه  الفترة العمرية المبكرة ككنو في حالة  كا 

تييؤ مف داخمو الستقباؿ الخبرة مف خارجو دكف أف تصدىا استجابات متعارضة أك 
تعمؿ آليات الدفاع عمى تقميؿ أك تشكيو تمؾ الخبرة؛ ليذا تعتبر سنكات ما قبؿ 

لطفؿ أكثر استجابة لتعديؿ السمكؾ، المدرسة مرحمة مثمى لمتعمـ الفعاؿ؛ ففييا يككف ا
كيككف في حالة مف التشكؿ كالتككف أكثر مف أم مرحمة أخرل.) عمارة، بتصرؼ، 

ُٗٗٗ :ِ) 
إذ إف كؿ جيد تربكم سميـ يبذؿ في ىذه المرحمة سيككف مردكده إيجابيِّا في      

ثاره المراحؿ التي تمييا، ككؿ قصكر في تربية الطفؿ في ىذه المرحمة سيككف لو آ
السمبية مستقبالن ليس عمى الطفؿ فحسب، بؿ عمى أسرتو كمجتمعو الذم يعيش فيو، 
كمف ثـ فإف القصكر في تييئة البيئة الالزمة لنمك التفكير السكم لمطفؿ، كضعؼ 
إعداده مف خالؿ التنمية العقمية المناسبة؛  قد ينبم عف خمؿ في البناء الفكرم لو 

، كيصبح ذلؾ أحد جذكر االنحرافات الفكرية في  المجتمع؛ لذا فإف مف  مستقبالن
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تحرم األصكؿ األكلى لالنحراؼ الفكرم، كحصر مظاىر البيئة  األىمية بمكاف
 الحاضنة لو، كتقصي جذكره التربكية؛ مف أجؿ التغمب عمييا.

 

 مشكمة البحث وأسئمتو : 
ر السميـ القكيـ إف سالمة المجتمع كانضباطو متعمؽ بسالمة المعتقد كالفكر، إذ إف الفك

ا جمينا في المجتمع، كالعالـ اإلسالمي اليكـ يضج بانحرافات  المعتدؿ  يككف أثره كاضحن
فكرية متعددة، أثرت عمى المجتمع اإلسالمي تأثيرنا سمبينا ال يخفى عمى ذم لب. 

 (ُُ: َُُِ،السنافي)
الفرد كالمجتمع، كيعد االنحراؼ الفكرم أخطر أنكاع االنحرافات كأشدىا تأثيرنا في حياة 

ألنو مصدر االنحرافات األخرل بأنكاعيا المختمفة، كاالنحراؼ الفكرم تعبير عف الميؿ 
عف الكسطية كاالعتداؿ في الفيـ كاالستنباط إما إلى التفريط أك اإلفراط، كتفسير 
ا يتنافي مع المنطؽ فيجد المنحرؼ لسمككو تبريرات يقتنع بيا لكنيا   األمكر تفسيرنا جانحن

تعارض مع ثقافة المجتمع كقيمو كمع مبادئ التفكير السميـ، كرغـ التحذير مف ت
خطكرة االنحراؼ الفكرم كعكاقبو؛ إال إنو مف المالحظ استمراره بؿ كازدياده في بعض 
المجتمعات، كبناء عميو فإف الخطر ال زاؿ قائمنا في معاناة األجياؿ القادمة مف 

كتعدد األسباب المؤدية لالنحراؼ إال أف القصكر الصكر المختمفة ليذه االنحرافات، 
كالتقصير في التربية يأتي في مقدمة ىذه األسباب التي تعرض الفرد لالنحراؼ 

 الفكرم.
كباعتبار األطفاؿ نكاة المجتمع، فإف مرحمة الطفكلة بمراحميا المختمفة يتكقؼ       

د يكجو لرعايتيـ عمييا بناء شخصياتيـ كتحديد سمككيـ في المستقبؿ، كأم جي
كحمايتيـ ىك في نفس الكقت تأميف لمستقبؿ األمة كتدعيـ لسالمتيا، لذلؾ تعتبر 
رعاية الطفكلة العممية البناءة في أم مجتمع يسعى إلى تحقيؽ التطكر المتكازف البعيد 
عف االنحرافات كالعمؿ االجتماعية، كالقادر عمى االبتكار كالتجديد كالتمسؾ بالقيـ 

 (َٓ: َُِْعنك،  الفاضمة.)كاألخالؽ 
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إف المعالجة الصادقة ألم قضية تؤرؽ المجتمع، كتيدد كيانو كأمنو،      
، كتقصي كازدىاره ينبغي أف تبدأ بدراسة األسباب التي أدت أك يمكف أف تؤدم إلييا

مظاىر البيئة الحاضنة لالنحراؼ الفكرم في مرحمة الطفكلة المبكرة  يأتي في مقدمة 
ذا كاف ليس ىناؾ أنسب مف المراحؿ األسباب الت ي تمثؿ جذكر االنحراؼ الفكرم،  كا 

المبكرة لمطفكلة لتحقيؽ التربية الكقائية التي تيدؼ إلى حماية المجتمع بإعداد أجياؿ 
المستقبؿ، إذ إف مف مجمكع األطفاؿ الذيف سيصبحكف أفرادنا في المستقبؿ يتككف 

نحراؼ الفكرم بإصالح عشكائي فكضكم بؿ المجتمع، فينبغي أف ال تيقابؿ مظاىر اال
بتخطيطو عممي متكامؿ، كبحث تربكم يعمؿ عمى تنشئة األطفاؿ تنشئة متكازنة، كمف 
ىنا فإف تعرؼ المظاىر السمبية المحيطة ببيئة الطفؿ التي تتسبب في إيجاد النكاة 

لحماية األكلى لالنحراؼ الفكرم يعتبر مف أكلكيات البحث التربكم في الكقت الحاضر 
كبناء عمى ما سبؽ يحاكؿ البحث الحالي اإلجابة المجتمع مف آثاره كمضاعفاتو الخطيرة. 

 عمى األسئمة اآلتية:
 مامفيـك االنحراؼ الفكرم؟ (1
 ما مظاىر البيئة الحاضنة لالنحراؼ الفكرم؟ (2

 ما أىـ مشكالت طفؿ الركضة )جذكر االنحراؼ الفكرم(؟ (3

 أىداف البحث :
 : ىدؼ البحث الحالي إلى

 التعرؼ عمى مفيـك االنحراؼ الفكرم. (1
 الكقكؼ عمى مظاىر البيئة الحاضنة لالنحراؼ الفكرم. (2
 التعرؼ عمى أىـ مشكالت طفؿ الركضة)جذكر االنحراؼ الفكرم(. (3

 أىمية البحث : 
  االىتماـ بمرحمة عمرية ميمة )مرحمة ماقبؿ المدرسة( بؿ إنيا مف أكثر مراحؿ

ؿ التي تمييا، حيث قابمية الطفؿ لمتنمية العقمية، النمك أىمية كأثرنا في المراح
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كاكتساب أساليب التفكير الصحيحة المعتدلة التي تشكؿ مالمح شخصيتو 
 . مستقبالن 

  حماية المجتمع مف االنحرافات الفكرية كالبحث عف جذكر ىذه االنحرافات في
 مرحمة مبكرة.

 فكرية جديدة،  تجنب إىدار الطاقات البشرية مف خالؿ منع تككف انحرافات
كتكفير ما يمكف إنفاقو مف كقت كجيد يكجو لعالج ىذه االنحرافات أك لمقضاء 

 عمى ىذه االنحرافات. 
  إلقاء الضكء عمى بعض مشكالت طفؿ الركضة ذات الصمة ببركز االنحراؼ

 الفكرم.
استخدـ البحث المنيج الكصفي التحميمي الذم يتالئـ مع طبيعة ىذا : منيج البحث 

 .البحث 
 الدراسات السابقة : 

 تناكؿ البحث بعض الدراسات ذات الصمة بمكضكع الدراسة كمنيا : 
دراسة فيصل بن عائض البقمي بعنوان "طبيعة العالقة بين اآلباء واألبناء  (1

   (7111ودورىا في الوقاية من االنحراف الفكري" )
ىا في الكقاية مف استيدفت الدراسة تعرؼ طبيعة العالقة بيف اآلباء كاألبناء كدكر  

االنحراؼ الفكرم.استخدمت الدراسة النظرية المجذرة كإحدل طرؽ البحث النكعي. 
تكصمت الدراسة إلى أنو كمما ضعؼ مستكل الحكار ما بيف اآلباء كاألبناء ضعؼ دكر 

 اآلباء في كقاية األبناء مف االنحراؼ الفكرم.
لروضة في تعزيز دراسة غادة  مصطفى كامل عبد المتعال بعنوان" دور ا (2

استيدفت الدراسة  :( 7116األمن الفكري لدى الطفل "تصور مقترح"،  )
التعرؼ عمى مدل تكافر متطمبات التربية األمنية لفكر الطفؿ بالركضة، 

كمدل إسياـ برامج الركضة في تعزيز األمف الفكرم لطفؿ الركضة، كالتعرؼ 
في تعزيز األمف الفكرم  عمى كاقع الممارسات  التي تقكـ بيا معممة الركضة
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لمطفؿ. كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي. كتكصمت إلى مجمكعة 
مف التكصيات مف أىميا نشر ثقافة األمف الفكرم بجميع الركضات، إلحاؽ 
معممات رياض األطفاؿ بدكرات تخصصية في األمف الفكرم كطرؽ تعزيزه، 

 ؿ كاالستماع إلى آرائيـ.تفعيؿ ميارات الحكار كالمناقشة مع األطفا

دراسة محمد سيد أحمد محمد أبو عيسى بعنوان " منيج الدعوة اإلسالمية  (3
في  دراسة االنحراف الفكري في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية" 

(7114)   

ىدفت الدراسة إلى خدمة الدعكة اإلسالمية، كمعالجة االنحراؼ الفكرم، كحماية   
الرد عمى الشبيات التي تؤدم إلى االنحراؼ. استخدمت الدراسة األمة مف التأثر بو، ك 

المنيج الكصفي التحميمي. كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا أف أسباب 
االنحرافات الفكرية كثيرة كمتعددة كال بد أف يككف العالج مقابالن لألسباب، ىناؾ 

المجتمعات اإلسالمية كتأخذ بيا  عالجات متعددة كبجرعات متفاكتة يجب أف تنتبو ليا
لضبط العقؿ المسمـ كتحصينو ضد االنحراؼ، التركيز عمى ثكابت األمة مف أىـ ما 

 يجب الحرص عميو في العممية التربكية كالتعميمية. 
دراسة )الندري(  بعنوان "دور الوالدين في التعمم في مرحمة الطفولة المبكرة"   ( ْ
(7114) 

رؼ مدل  تأثير  العالقة بيف الطفؿ كالكالديف  عمى معظـ ىدفت الدراسة إلى تع
جكانب تنمية الطفؿ. كمدل التأثير اإليجابي لميارات كسمككيات األبكة كاألمكمة المثمى 
عمى تقدير الذات لألطفاؿ، كاإلنجاز المدرسي، كالتطكر المعرفي 

يبي. تكصمت كالسمككيات.استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج التجر 
الدراسة إلى  أف األبكة المتجاكبة كالدعـ العاطفي ىي عممية ميمة لدعـ تعمـ األطفاؿ 
الصغار، حيث كانت المكاسب األكبر نتيجة السمككيات األبكية المرتبطة بأسمكب 
االستجابة ىي المسؤكلة عف المزيد مف المكاسب في تعمـ األطفاؿ الصغار، أيضا 
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ركابط بيف مستكيات عالية مف استجابة األبكة كاألمكمة في   أشارت األدلة عمى كجكد
 كقت مبكر  كزيادة حجـ في مناطؽ الدماغ لدل األطفاؿ المسؤكلة عف تنظيـ اإلجياد. 

 التعميق عمى الدراسات السابقة:
اتفؽ البحث الحالي مع الدراسات السابقة في التأكيد عمى أىمية حماية المجتمع 

فكرم، كلكنو اختمؼ عنو في تحديد أىـ مظاىر البيئة مف مخاطر االنحراؼ ال
الحاضنة لالنحراؼ الفكرم، كالتعرؼ عمى بعض مشكالت الطفؿ ذات الصمة بالكقاية 

 كتحصيف الطفؿ بالتربية المتزنة. 
 :  مصطمحات البحث
"العدكؿ عف ثكابت “: يعرؼ االنحراؼ الفكرم في ىذه الدراسة بأنو االنحراف الفكري

تدؿ في شكؿ آراء أك عقائد ضالة تنحرؼ إما إلى إفراط أك تفريط عف الفيـ الفكر المع
 السائد لمديف كثقافة المجتمع."
 أواًل: مفيوم االنحراف الفكري:

ليس باإلمكاف االتفاؽ عمى مفيكـ كاحد لالنحراؼ الفكرم العتبارات عديدة، يأتي    
في مجتمع قد ال يعتبر انحرافنا في مقدمتيا اختالؼ ثقافة المجتمعات فما يعد انحرافنا 

في مجتمع آخر بؿ قد يينظر إليو عمى أنو حرية شخصية كتحضر، كما أف اختالؼ 
مياديف البحث في االنحراؼ يترتب عمييا اختالؼ المنظكر الذم ييفسر بو  االنحراؼ 
فمفيكـ االنحراؼ الفكرم في "عمـ الشريعة" ييركز عف البعد عف صراط اهلل المستقيـ 

"عمـ  االجتماع" ييشير إلى الفكر الذم يخالؼ قيـ المجتمع كثقافتو، كفي  "عمـ  كفي
القانكف" يحدد عالقتو بالجريمة كبعده عف القكانيف، كىكذا في سائر العمكـ كالمياديف 

 كالمجاالت السياسية كغيرىا.
كييمكف تبسيط مفيكـ االنحراؼ الفكرم بتحميؿ مفرادتو حيث يتككف مف كممتيف ىما 

 االنحراؼ كالفكر 
االنحراؼ: المقصكد باالنحراؼ لغكينا الميؿ كما يشير لذلؾ المعجـ الكجيز  - أ

"مف الفعؿ )انحرؼ(: ماؿ. كيقاؿ انحرؼ مزاجو: ماؿ عف االعتداؿ.كانحرؼ 
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: َُُِ إلى فالف: ماؿ إليو. كانحرؼ عف فالف: انصرؼ.")المعجـ الكجيز،
بي الطريؽ كاالبتعاد عف كسطو، (   فاالنحراؼ يعني الميؿ إلى أحد جانُْٓ

رغـ أف كسط الطريؽ يككف السير عميو أفضؿ ألنو أصبح مميدنا مف كثرة 
 المركر عميو، أما السير عمى أحد جانبي الطريؽ فيو مشقة كتعب.

كاالنحراؼ بمعناه الكاسع يعني انتياؾ لممعايير المتعارؼ عمييا كمحاكلة الخركج عمى 
 (ّٔ:  ََِٖي، قيـ كضكابط الجماعة.)الجحن

الفكر: لغة فكر في األمر: أعمؿ العقؿ فيو كرتب بعض ما يعمـ ليصؿ بو  - ب
إلى مجيكؿ، كفكر فالننا باألمر: أخطره ببالو، كالتفكير: إعماؿ العقؿ في 
مشكمة لمتكصؿ إلى حميا، )كافتكر في األمر(: أعمؿ عقمو فيو، كالفكر: جممة 

صكر العمؿ الذىني، بما فيو مف النشاط الذىني )كالفكر بكجو خاص(: أسمى 
تحميؿ كتركيب كتنسيؽ )الفكرة(: الصكرة الذىنية ألمر ما.)مجمع المغة 

 (ْٖٕ: َُُِالعربية،
كالفكر قد يككف مجرد رأم كصؿ إليو العقؿ بطريقة أك بأخرل، كقد يككف عقيدة عند 

في القمب حبنا االقتناع بو كتحرؾ الكجداف نحكه كانفعاؿ النفس بو، انفعاالن يظير أثره 
أك كراىية، كمف السيؿ االنتقاؿ عف الرأم إلى رأم آخر، عند كضكح الرؤية لصاحبو 
ما عف مؤثر آخر مف المؤثرات الكثيرة التي تتدخؿ في  إما عف طريؽ الدليؿ األقكل كا 
عمؿ العقؿ، أما العقيدة كىي الرأم الذم قكاه الكجداف فمف الصعب العدكؿ عنيا، فيي 

ا في النفس إذا كانت ليا تحتاج إلى حج ة أقكل كمعالجة أشد، كقد تزداد عمقنا كرسكخن
قدسية كالعقيدة الدينية، أك احتراـ متكاضع عميو كالعرؼ، أك مر عمييا زمف طكيؿ 

 (ُّ-ُِ: ُّٗٗبياف لمناس مف األزىر الشريؼ،  كصارت تقميدنا مكركثنا.)
ـز مف ذلؾ عدـ الثبات كالخالصة أف كممة الفكر تدؿ عمى التأمؿ كالنظر، كيم

ما يدؿ عمى عيبو  -مثالن  -كاالستقرار، إذ يظير عمى ما استحسنتو فيما مضى
شغاؿ الذىف بالمخزكف ِِْ: ََِٗكنقصو،)الناصر،  ( كمف ثـ فمف خالؿ التفكر كا 

 المعرفي في عقؿ الفرد يتكصؿ إلى أفكار جديدة كنتائج مختمفة.  
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ا لـ يكف معو سمكؾ متأثر بو، كقد يككف في كاالنحراؼ قد يككف في الفكر كحده إذ 
السمكؾ كحده مع استقامة الفكر، كقد يككف فييما معنا. )بياف لمناس مف األزىر 

 (ُِ: ُّٗٗالشريؼ، 
فيناؾ العديد مف أشكاؿ االنحراؼ منيا االنحراؼ السمككي، االنحراؼ العقدم 

افات جميعيا. كيحدث كاالنحراؼ الفكرم كىك حسب آراء العمماء مصدر كأساس االنحر 
االنحراؼ الفكرم باختالؿ فكر اإلنساف، كذلؾ باختالؿ تصكراتو الدينية كالسياسية 

 (َٓ: ََُِكاالجتماعية كالتربكية... كغيرىا.)أحمد، 
كيعرؼ الفكر المنحرؼ عمى أنو: "انحراؼ األفكار أك المفاىيـ أك المدركات عف ما 

سائدة في المجتمع. أك بصيغة أخرل ىك ىك متفؽ عميو مف معايير كقيـ كمعتقدات 
الفكر الذم ال يمتـز بالقكاعد الدينية كالتقاليد كاألعراؼ كالنظـ االجتماعية السائدة 

 (ٖٓ: ََِٖكالممزمة ألفراد المجتمع." )الزىراني، 
كىناؾ مف ينظر إليو عمى أنو: " المبالغة في التمسؾ فكرنا أك سمككنا بجممة مف األفكار 

نية عقائدية أك سياسية أك اقتصادية أك أدبية أك فنية تشعر القائـ بيا قد تككف دي
بامتالؾ الحقيقة المطمقة، كتخمؽ فجكة بينو كبيف النسيج االجتماعي الذم يعيش فيو 
كينتمي إليو، األمر الذم يؤدم إلى غربتو عف ذاتو كعف الجماعة كيعكقو عف ممارسة 

ا" التفاعالت المجتمعية التي تجعمو فردنا  ( ُِٓ: َُُِ.)جكىارم & عجيالت، ،منتجن
ا " أفكار أك اتجاىات أك تصكرات ذىنية تخالؼ المعايير التي قررىا  كيقصد بو أيضن
ا لو مما ييدد حياة ىذا المجتمع كيربكيا، كما كانو فكر  المجتمع كارتضاىا منيجن

السميـ بما يخالؼ القيـ الركحية كالحضارية لممجتمع كفكر يخالؼ المنطؽ كالتفكير 
 ( ٖ: َُِِيؤدم إلى ضرب كحدة الكطف كتفكيؾ كيانو." .)الدكسرم، 

كيعرؼ االنحراؼ الفكرم بأنو" ىك الفكر الذم ال يمتـز بالقكاعد الدينية كاألعراؼ 
 (ٗ: ََِٗكالنظـ االجتماعية السائدة كالممزمة ألفراد المجتمع" )الزنبحي، 
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: لالنحراف الفكريمف كجية نظر الباحثة كفي ضكء ما سبؽ يتمثؿ التعريؼ اإلجرائي 
"العدكؿ عف ثكابت الفكر المعتدؿ في شكؿ آراء أك عقائد ضالة تنحرؼ إما إلى إفراط 

 أك تفريط عف الفيـ السائد لمديف كثقافة المجتمع."
فالتفريط ىك التساىؿ في الديف، كاإلفراط ىك التشدد في الديف، ككالىما منيي عنو 

نحراؼ، كالبدع ، فالتساىؿ إعراض، كالتشدد ابتداع. .)أبك شرعنا كمكقع في اال
( كقد يككف التفريط عبارة عف االستيانة بأعراؼ المجتمع ُٕٓ: َُِْعيسى،

كعاداتو المستحسنة، ككذلؾ اإلفراط قد ييعبر عف المبالغة في التمسؾ بيذه العادات 
 عمى خالؼ المعتاد عميو في ثقافة المجتمع.

ر يعني الفيـ الشاذ لفكرة أك مكضكع ما أك  التبني كالتعصب آلراء كاالنحراؼ في الفك 
كأفكار كتصكرات ليس ليا مرجعية معتمدة بيذا الفيـ في مجاؿ ما، بحيث ينحرؼ 
بيذا الفيـ كالتصكر عف الفيـ السائد كالتصكرات التي يتبناىا معظـ أفراد المجتمع، 

مف قبؿ أفراد المجتمع، كتمييزنا عف حيث يميؿ بشدة ىذا الفكر عمَّا ىك متعارؼ عميو 
التفكير اإلبداعي الذم يعني الخركج عف ما ىك مألكؼ لصالح الفرد كالمجتمع، فإف 

 االنحراؼ الفكرم يسعى إلى إشاعة أفكار تيدد أمف كتماسؾ المجتمع.
 مظاىر البيئة الحاضنة لالنحراف الفكري: -7

ما فييا مف متغيرات تشكؿ  ال شؾ أف البيئة األكلى التي يحياىا الفرد بكؿ
المقكمات األساسية لشخصيتو، كمف ثـ فإذا كانت ىذه البيئة تييم الطفؿ كتعده إعدادنا 
سميمنا مف الناحية العقمية  فإف الغالب أف تككف شخصية ىذا الطفؿ إذا سارت في 
مسار نمكىا الصحيح تتمتع بمركنة فكرية كلدييا القدرة عمى االستماع كالتحاكر 

قاش مما يسيـ في ثراء فكره كتحقيؽ االستفادة المرجكة، أما إف كانت البيئة األكلى كالن
في حياة الطفؿ تعده لتمقي األفكار فحسب دكف إعماؿ عقمو في حدكد إمكاناتو في 

خاصة إذا استمر نمط التربية عمى ىذا الشكؿ في  –ىذه السف الصغيرة؛ فإف المتكقع 
خصية االتكالية مف ناحية االعتماد عمى الغير في أف تتشكؿ الش -المراحؿ الالحقة

صياغة أفكاره كالتي مف أىـ ما تتسـ بو ضعؼ الذات  كغياب الرؤية النقدية لألفكار 
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المطركحة؛ كمف ثـ تككف مثؿ ىذه الشخصيات األكثر انجذابنا لالنحرافات الفكرية فيما 
نيا تشكمت لالستسالـ بعد، ىذا إف لـ تكف ىي نفسيا مصدر االنحرافات الفكرية أل

 الفكرم كىيمنة اآلخر.
فإذا كاف مف طبيعة الظكاىر أف تككف مؤلفة مف مجمكعة أسباب مركبة كظركؼ 
مختمفة تتكامؿ في تشكيؿ الظاىرة، غير أف ثـ عامال محكرينا كأساسينا في ظاىرة 
 االنحراؼ يتبدل جمينا عند النظر في أكثر حاالت االنحراؼ، ىذا العامؿ ىك كقكع
اإلنساف في بيئة حاضنة لالنحراؼ تغذم في نفسو دكافع االنحراؼ كتفتح ذرائعو 
كتخمخؿ األصكؿ الفكرية التي تشد المسمـ ثـ ترمي بو في ميب ريح الضالالت تعبث 

 (.ِٔ، َُِّالعجالف، ،بو كما تشاء)
 كعميو فاألسرة التي تقكـ بالدكر الكقائي لمحيمكلة دكف كقكع الطفؿ في أخطار     

االنحراؼ)كمنو االنحراؼ الفكرم(، ىي التي تقدـ الظركؼ المكاتية لصيانة الطفؿ مف 
السمككيات االنحرافية، كذلؾ بالسير عمى تنشئتو تنشئة صحيحة كسميمة كرعايتو 
بطريقة كأسمكب الئقيف بظركؼ الحياة كمتطمباتيا كمستجداتيا كمكاكبة لمعصر 

إطار تييئة الطفؿ لمحياة المستقبمية كخصكصيات كؿ مجتمع، كذلؾ كمو يككف في 
كلمدكر الذم سكؼ يمعبو مستقبالن داخؿ المجتمع الذم ينتسب إليو. كىذا مرىكف بككف 
األسرة سميمة كمتماسكة، كيسكدىا الكئاـ كالمكدة كالسالـ أما إذا كاف العكس، فمف 
يتحقؽ شيء مما سبؽ ذكره. كسكؼ يككف الطفؿ عرضة لمختمؼ المخاطر 

 (ُُٕ-ُُٔ: ََِٓة.)طالب، السمككي
إف مف الصعكبة بمكاف كصؼ فكر طفؿ الركضة باالنحراؼ؛ إذ كيؼ ينحرؼ    

الشيء الذم لـ يتككف بعد، فإذا كاف تفكير الطفؿ في بدايات بنائو كاكتسابو فإنو مف 
المستحيؿ أف نصؼ التفكير في ىذه المرحمة المبكرة باالنحراؼ كىذا ال يعني أف 

في ىذه المرحمة أسكياء بدرجة كاحدة  فمف المالحظ كجكد مشكالت  األطفاؿ جميعنا
تختمؼ مف حيث النكع كالدرجة عند التعامؿ مع األطفاؿ، كفي ضكء ذلؾ فإف القائميف 
عمى تربية الطفؿ بإمكانيـ االنتباه إلى المشكالت التي يترتب عمى إىماليا تأثيرات 
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فكر كتنمية التفكير بأنكاعو المختمفة، سمبية في مستقبؿ حياة الطفؿ مف حيث سالمة ال
كتحصيف عقمو مف كؿ ما قد يجعمو عرضة لالنحراؼ في المراحؿ العمرية الالحقة 

 خاصة في سف المراىقة.
ف كاف مف غير المستساغ كصؼ تفكير الطفؿ باالنحراؼ فإف األمر بخالؼ ذلؾ  كا 

بيئة تنمي االنحراؼ، أك  عند اإلشارة إلى البيئة التي ينشأ فييا ىذا الطفؿ؛ فقد تككف
بيئة ناجحة تنمي شخصية سكية،إذ ال يخفى عمى أم عاقؿ أف اكتساب أنماط التفكير 
كالسمكؾ المختمفة عند الطفؿ يحدث مف خالؿ المحيط الذم يعيش فيو، ككسائط 
التربية المختمفة التي يتعامؿ معيا، كمف أكثر األمثمة لخطكرة التييئة الفكرية في 

لة عمى االتزاف الفكرم أك االنحراؼ الفكرم في مستقبؿ حياة الفرد مرحمة الطفك 
...تنشئة األطفاؿ كفؽ منيج فكرم أك عقدم ضاؿ يخالؼ المنيج العقدم الصحيح 

فقد كجد في أمتنا مف انحرؼ عف صراط اهلل الذم يكافؽ الكتاب كالسنة النبكية. 
صمى اهلل عميو كسمـ في تفرُّؽ المستقيـ كاتَّبع سنف مف ضؿ مف قبؿ فصدقت نبكة نبينا 

األمة كاختالفيا، كمف الفرؽ الضالة التي أشبيت الييكد في مسمكيـ االنحرافي فرقة 
الشيعة اإلمامية االثنى عشرية التي ظير خطرىا كفسادىا لمناس، كلمعاقؿ أف يحكـ 
عمى شخصيتيف؛ إحداىما تربَّت عمى ىدم الكتاب كالسنة كشخصية نمت في ظؿ 

كالحقد لكؿ ما ىك سن ي، كاستسالـ يشبو الخنكع لدعاتيـ كلك كاف ذلؾ يقتضي الخرافة 
تضييع الطاعات كالشرؾ في العبادات؛ فرغـ أنو مذىب باطؿ إال أنو يقدر عمى 
ترسيخ فكره في أتباعو، حيث إف أئمَّتيـ كآياتيـ ييربُّكف األتباع منذ الصغر عمى 

ئؿ متعددة؛ منيا لطـ الخدكد كجرح العاطفة كتجميد عقكليـ كشحف نفكسيـ بكسا
الرؤكس كالنياحة كالبكاء كجمد الذات كسب  الصحابة حتى يمتأل الناشئة غيظنا يعمييـ 

 (ٖٓ-ٔٓ: َُُِعف تبصر الحؽ كقد قيؿ التعصب أعمى.)عزكؽ، 
إف التنشئة عمى التطرؼ  ذلؾ تجد مف  طبيعتيا إقامة تحصينات فكرية تحظر التنكع 

 Chris W. H. Woo & Kumar Laxman,2013,p.51)) دية.الختالفات كالتعد
لذا فإنو إذا نشأ كتربى  الطفؿ عمى التعصب كعدـ المركنة خاصة في األفكار التي 
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تحتمؿ ذلؾ، كشب عمى أف رأيو صكاب ال يحتمؿ الخطأ يككف مف الصعكبة بعد ذلؾ 
كالمحيطة بو قد د؛ فالبيئة الحاضنة لمطفؿ تعديؿ ىذا االنحراؼ في التفكير فيما بع

ا مف المظاىر ك  الخصائص السمبية التي تتسبب  في إيجاد النكاة األكلى تحكم بعضن
 لالنحراؼ الفكرم مثؿ:

  التقميؿ مف شأف أىمية المرحمة العمرية لطفؿ الركضة مف قبؿ األسرة
 كالركضة.

 .المبالغة في التركيز عمى حفظ كاستظيار المعمكمات دكف الفيـ 
 تربكية التي يتعرض ليا الطفؿ مف قبؿ كسائط التربية تناقض الخبرات ال

 المختمفة.
 .كجكد قدكة سمبية أماـ الطفؿ تتسـ بالتعصب كتسخر مف التسامح 
 .إىماؿ التنشئة الدينية لمطفؿ 
 .القصكر في تحديد األسمكب األمثؿ لمتعامؿ مع الطفؿ العنيد 
  .حرماف الطفؿ مف حقو في المعب كممارسة األنشطة 
 لعنؼ بشتى ألكانو أماـ الطفؿ.ممارسة ا 
 .ضعؼ الكعي بأسمكب الثكاب كالعقاب مف جانب القائميف بتربية الطفؿ 
 .محاباة بعض أطفاؿ الركضة بناء عمى المستكل االجتماعي لمكالديف 

إذف  لألسرة دكر كاضح في تشكيؿ عقمية الفرد كتفكيره كتصكراتو في أىـ ما في 
كيحياىا كيجعميا منياج حياتو، كيمتد ذلؾ بال شؾ إلى  الحياة كىك العقيدة التي يتبناىا

رؤاه في كؿ مناحي الحياة. ككفؽ ىذه الرؤل يتحدد لإلنساف مرجعيتو الفكرية مف حيث 
صحتيا أك فسادىا، استقامتيا أك انحرافيا، كضكحيا أك تشكشيا. ففكر اإلنساف كعقمو 

ر كضياع لمفرد ىك أثمف ما يحرص عميو المربي كأم انحراؼ فيو يعني دما
( إف حرص المربي في األسرة كالمدرسة عمى حد سكاء ٖٔ: َُِّكالمجتمع.)خنكار،

لتنمية عقؿ الفرد يبدك في نكعية النشاطات العقمية التي يتدرب عمييا المتعمـ منذ 
الصغر، إذ ينبغي أف تركز عمى إعماؿ الميارات العقمية مف خالؿ التفكير بما 
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م لمطفؿ؛ إال أف بعض األنماط التربكية في مجتمعاتنا تركز يتناسب مع المستكل العمر 
 عمى الحفظ كالتمقيف. 

فبعض المدارس اإلسالمية تركز عمى حفظ القرآف الكريـ دكف فيـ معاني اآليات، كال 
إف حفظ اآليات بدكف فيـ، ككذلؾ منع أم تساؤالت في المناىج  .تشجع عمى التساؤؿ

كالت إذ إف  مثؿ ىذه المناىج لف تقكد الطالب بشكؿ رسمي، كميا تشكؿ أساس لممش
إلى تعميـ شامؿ يتمتع بميارات ذات كفاءة مف أجؿ حياة مينية قابمة لمتطبيؽ، كما أنو 

  Hayat ,2013 )).لف يساىـ أم مف ىؤالء الطالب في التقدـ االجتماعي
فطرة النقية، إف الطفؿ مديف ألبكيو في سمككو استقامة أك انحرافنا؛ فالطفؿ يكلد عمى ال

كنحف الذيف نغرس في نفسيتو الخطأ  كالصكاب، كالتديف الخاطم كاإليماف الكاعي 
فبعض بيكتنا ينشأ فييا الطفؿ متديننا، يفيـ الديف مميئنا باألخطاء كالخرافات، أك ينشأ 
متحررنا مف العقيدة كالديف،  كمف مظاىر ىذه التربية الخاطئة أننا نشير بالكلد عندما 

ذا طمبنا ينحرؼ  ألكؿ مرة عف سنف األخالؽ الكريمة فإذا كذب مرة ناديناه ياكذاب، كا 
منو شيئنا فمـ يستجب ناديناه بالكسكؿ، إف عالـ األطفاؿ غير عالـ الكبار، كسكء فيـ 
نفسية الطفؿ كتجاىؿ عكاطفو، كتخكيفو عندما يبكي لو تأثيره السمبي عمى شخصيتو؛ 

طرب في سمككو كأخالقو، كضعيؼ في تفكيره ففي ظؿ ىذه التربية ينشأ جيؿ مض
بداعو.)العمرم،   (ُِِ-ُُْ، بتصرؼ: ََِٓكا 

كليذا فإف الطريقة التي ييعامؿ بيا الطفؿ في المنزؿ تككف عمى قدر كبير مف األىمية. 
كليس ىناؾ اختالؼ حكؿ أىمية تكفير العناية الجسمية كالتغذية كالرعاية الصحية، إال 

لكجي كاالستقرار النفسي ألفراد األسرة بالنسبة لمنمك االنفعالي أف أىمية الجك السيكك 
السكم عند الطفؿ في غاية األىمية كالخطكرة كىك ما ال يدركو الكثيركف رغـ عالقتو 
المباشرة ببناء الشخصية السكية لمطفؿ فضالن عف قصكر كاضح في الكعي األسرم، 

ي حماية أبنائيا مف ميددات األمف كقمة األبحاث كالدراسات التي تعالج دكر األسرة ف
الفكرم خاصة في ىذه الفترة التي شاعت فييا ظاىرة العنؼ كارتبطت بالتطرؼ 

 (ُٔٓ: ََِْكاإلرىاب)الجحني، 
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إذ ال يخفى أف لألسرة تأثير بالغ عمى األفراد، كخاصة في المراحؿ العمرية المبكرة، 
ل د انحراؼ األبناء... ىذا مف كليذا فإف انحرافات األسرة مف أخطر األمكر التي تك 

جية ككف األسرة ذات تكجو فكرم منحرؼ يكتسبو األبناء اكتسابنا منيـ فيؤدم إلى 
نشأتيـ منحرفي الفكر إما إلى إفراط أك إلى تفريط، كمف جية أخرل فإف األسرة قد 
تككف سميمة الفكر لكنيا بممارستيا لبعض األخطاء التربكية تتسبب في تكجو أحد 

ئيا إلى اعتناؽ فكر منحرؼ يميؿ بو عف الكسطية كاالعتداؿ، كمف ذلؾ ممارسة أبنا
أنكاع مف المضايقات كالتشدد عمى األبناء، كنشكء الفرد في بيئة تقـك عمى الكبت، 
كالقسكة، كعدـ إشباع الرغبات، كالحرماف المادم أك المعنكم المتمثؿ في الحرماف مف 

المعمكـ أف عماد األسرة األـ، فعمييا النصيب عطؼ األبكيف كحنانيما، كما أف مف 
األكبر مف تربية األبناء كاالىتماـ بيـ، كقد تغيب األـ فيتكلى أمر التربية األخت 
الكبرل، أك زكجة األب، كعمى ذلؾ فإف انحراؼ األـ أك بديمتيا انحرافنا فكريِّا قد يؤدم 

م تعتنقو األـ أك األخت الكبرل.) إلى تأثر أبنائيا بفكرىا، كانتحاليـ لمفكر المنحرؼ الذ
( إذف ال بد مف االنتباه في كؿ كقت لمقائـ عمى تربية َُٗ-ْٗ: َُُِالسنافي، 

الطفؿ سكاء كانت األـ أك بديمتيا، كال ينبغي بحاؿ االستيانة بقمة الكقت الكقت الذم 
ـ يقضيو الطفؿ مع مربو ما؛ فإف الطفؿ يتأثر بالقائميف عمى تربيتيـ كيتشرب مني

 سكاء قصر ىذا الكقت أـ طاؿ. 
في عصر الصراع الفكرم  -كما أف دكر الركضة كمؤسسة تربكية كحاضنة لمطفؿ

يينتظر منيا أف تيدؼ إلى النمك الشامؿ  -كتدافع األيدلكجيات كمعامؿ تفريخ األفكار
كالمتكامؿ لمطفؿ مما يسيـ في تشكيؿ شخصيتو، كغرس أنماط السمكؾ المرغكب فيو 

كسابيـ المعايير كالقيـ السمككية كالخمقية كالفكرية، كالتي تساعدىـ عمى مف خالؿ إ
تنظيـ عقكليـ كتحررىـ مف االعتماد عمى فكر الغير، تعميميـ كيؼ يقيمكف تعميميـ 
بأنفسيـ، ككيؼ يكتسبكف طرقنا كأدكاتنا تمكنيـ مف التعمـ، كمف تحميؿ المشكالت، 

لؾ تسيـ في تعزيز األمف الفكرم لرجؿ كالكصكؿ إلى قرارات بفاعمية كنجاح، كبذ
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المستقبؿ كحمايتو مف االنحرافات كالمزالؽ الفكرية الضالة كالتحصف ضد  
 (ّٖٓ: َُِٔاالنحراؼ)عبد المتعاؿ،

كمما يؤثر عمى منياج األطفاؿ الفكرم كعمى معالـ الحياة االجتماعية التمفزيكف إذ 
لتمفزيكف كاحدة مف أخطر الكسائؿ يؤثر عمى أحكاـ القيـ لديو؛ حيث يجد البعض في ا

التي تترؾ بصمات سمبية في عقؿ الطفؿ، ألنو يشجع عمى االستسالـ كيقتؿ النشاط 
مثالن تبدك بريئة، كلكنيا تحكم دائمنا  -كيدفع إلى االنطكاء، فقصص تـك كجيرم

ا بيف الذكاء كالغباء، أما الخير كالشر فال مكاف ليما، كىذا انعكاس لمنظكمة  صراعن
( كفي ضكء ما سبؽ يتبيف َّٖ -َّٕ: ََِٓيمية كامنة كراء المنتج.)حسف، ق

الدكر الخطير كالميـ الذم تمعبو بيئة الطفؿ إيجابنا أك سمبنا في تنمية شخصيتو 
كبمكرتيا كمرحمة أكلى كأساسية لتنمية الفكر كالتفكير المعتدؿ المتزف حتى يمكف 

 حؿ الالحقة.مكاصمة ىذا البناء عمى أسس سميمة في المرا
 

 . أىم مشكالت طفل الروضة)جذور االنحراف الفكري(:1

إف أىـ ما يتميز بو طفؿ ما قبؿ المدرسة في ىذه  الفترة العمرية المبكرة ككنو في    
حالة تييؤ مف داخمو الستقباؿ الخبرة مف خارجو دكف أف تصدىا استجابات متعارضة 

مؾ الخبرة؛ ليذا تعتبر سنكات ما قبؿ أك تعمؿ آليات الدفاع عمى تقميؿ أك تشكيو ت
المدرسة مرحمة مثمى لمتعمـ الفعاؿ؛ ففييا يككف الطفؿ أكثر استجابة لتعديؿ السمكؾ، 
كيككف في حالة مف التشكؿ كالتككف أكثر مف أم مرحمة أخرل.)عمارة، بتصرؼ، 

ُٗٗ :ِ) 
ممو مع كأثناء محاكالت الطفؿ استكشاؼ البيئة المحيطة، كتعمـ المفاىيـ، كتعا

ف كعي المربي بيذه المشكالت يعتبر حمقة الكصؿ  اآلخريف قد تحدث المشكالت، كا 
بيف التربية المرجكة كتكفير الحماية الالزمة لممجتمع مف االنحراؼ الفكرم التي قد 
ىماؿ عالجيا كالتعامؿ معيا تأثيرات سمبية كمخاطر تؤثر  يترتب عمى الجيؿ بيا كا 

 عمى الفرد كالمجتمع.
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ف ك اف مف الصعكبة بمكاف كصؼ تفكير الطفؿ باالنحراؼ إال إنو يمكف تحديد كا 
كالتي قد تجعمو أكثر  -أبرز المشكالت التي قد يعاني منيا الطفؿ في ىذه المرحمة

ا دقيقنا  -عرضة لالنحرافات الفكرية في المراحؿ العمرية الالحقة كالتي تتطمب تشخيصن
أنسب الطرؽ كاألساليب في التعامؿ معيا، مع كسميمنا مف قبؿ المربي تمييدنا لتحديد 

ضركرة الكعي بخصائص ىذه المرحمة الميمة لمعرفة إذا كاف ما يصدر مف الطفؿ 
مف مشكالت في حدكد طبيعة ىذه المرحمة كآليات التعامؿ معيا تربكيِّا؛ فاألطفاؿ مثال 

التحفيز يتميزكف في ىذه المرحمة بحب التممؾ كصعكبة مشاركة ألعابيـ إال إنو ب
كالقصص غالبا ما يستجيب الطفؿ كيشارؾ أقرانو المعب، لكف إف امتنع الطفؿ عف 
مشاركة اآلخريف بتاتنا رغـ التحفيز كالقصص في المكاقؼ المختمفة  فيذه إشارة إلى 

عالجية تككف بمثابة تربية كقائية مبكرة لو مف براثف االنحراؼ -أنو ال بد مف خطة 
لمتعامؿ مع الطفؿ كالتخمص مف  -عرضة لو فيما بعد الفكرم المحتمؿ أف يككف

األنانية حتى ال تصبح صفة متجذرة في شخصيتو، كتنبع أىمية ىذا الدكر التربكم 
لمراعاة البيئة الحاضنة لمطفؿ في ككنو لـ يتمكث بعد بسمبيات المجتمع بالقدر الذم 

 الجسمي كالنفسي.يحكؿ بينو كبيف االستجابات الالزمة لرقي كنمك بنائو العقمي ك 
لذا فعمى المربيف المشاركيف في تربية الطفكلة المبكرة أف يضعكا المبنات التربكية     

الصحيحة دكف أخطاء مقصكدة أك غير مقصكدة، ألف أم أخطاء تحدث في تربية 
الطفؿ في ىذه المرحمة المبكرة ال يمكف إصالحيا أك تدارؾ آثارىا بعد انقضاء مدتيا 

ي، كمف ثـ ال يمكف إعادة مرحمة الطفكلة المبكرة بمظاىرىا كمعانييا إال مف رحـ رب
كممارستيا بعد مركر سنكاتيا الذىبية التي تحدث مرة كاحدة في حياة اإلنساف، فأخطاء 

تصبح  -كال تعالج في كقتيا–تربية الطفؿ التي تحدث في مرحمة الطفكلة المبكرة 
ذلؾ في مستقبؿ اإلنساف في معظـ عالمة مسجمة كماركة دامغة يصعب محكىا بعد 

 (َُٗ: َُُِاألحياف.)طمبة، 
ذا كانت النكاة تختفي في التربة إال إف ما تحممو مف خصائص يبدك الحقنا في  كا 
نكع النبات كثماره كجكدتو؛ كذلؾ الطفؿ فإف فكره ككجدانو كمياراتو تتشكؿ في ىذه 
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ككياتو، كمف أىـ مشكالت المرحمة الميمة ثـ تبدك الحقنا في شخصيتو كأفكاره كسم
طفؿ الركضة التي قد يترتب عمى إىماليا، كعدـ االنتباه ليا، بذر النكاة األكلى 

العداكنية(، ، كمف الميـ  -العناد -لالنحراؼ الفكرم في المجتمع )الفيـ الخاطم
التأكيد عمى أف ىذه المشكالت ليست سببنا مباشرنا لالنحراؼ الفكرم كلكف يمكف 

سبب بعيد المدل غير مباشر لالنحراؼ الفكرم بمثابة نكاة فقط، كمف  كصفيا بأنيا
السيكلة إخراج النكاة أك إبداؿ التربة المكضكعة فييا، لكف الصعكبة في اقتالع شجرة 

 قد تشكمت كتجذرت.
العداكنية( بعد االطالع عمى بعض  -العناد -كقد تـ اختيار المشكالت)الفيـ الخاطم

)جكىارم & عجيالت، (َُِْ)السبتيف، (،ََِٓمحمكد،  الدراسات السابقة مثؿ)
 كبناء عمى النظر في:  (َُُِ
أسباب االنحراؼ الفكرم، كاختيار ما لو عالقة أك رابط بشكؿ ما بيف ىذه  .ُ

 األسباب كالمشكالت التي تحدث في الكاقع ألطفاؿ الركضة.
 طبيعة المرحمة العمرية لطفؿ الركضة. .ِ
بما ييغطي جكانب االنحراؼ الفكرم في التفكير كالكجداف  التنكع في المشكالت .ّ

 كالسمكؾ.
كال يخفى أف تصنيؼ ىذه المشكالت إنما ىك إليجاد تصكر عف أىـ المشكالت    

التي قد يتسبب سكء التعامؿ معيا؛ أك إىماؿ تقكيميا في بذر النكاة األكلى لالنحرافات 
ب الشخصية المختمفة، إال أف مف الفكرية بشتى أنكاعيا، بحيث ييراعى فييا جكان

الصعكبة فصؿ الجكانب الثالثة عف بعضيا فاإلنساف تتداخؿ فيو الجكانب المعرفية 
كتؤثر عمى كجدانو لتدفعو لسمكؾ ما، كقد يحدث العكس فتؤثر مشاعر الفرد عمى 
تفكيره كعقمو كتغيره كتدفعو لسمكؾ مغاير، فالنفس البشرية يؤثر فييا نتاج تفاعؿ 

رات النفسية الداخمية، ككذلؾ المؤثرات البيئية الخارجية كينتج عنيا السمكؾ سكاء المؤث
أكاف ىذا السمكؾ سكيِّا أك ميشكالن كمف ثـ فإف حسـ تصنيؼ ىذه المشكالت في جانب 
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بعينو دكف آخر قد يككف أمرنا صعبنا خاصة في ىذه المرحمة. كيمكف تكضيح 
 المشكالت الثالث عمى النحك اآلتي:

 ساب المفاىيم الخاطئة:اكت -1
في مرحمة الطفكلة المبكرة تبدأ المفاىيـ بالتشكؿ، كالمفاىيـ التي تتبمكر في ذىف الطفؿ 
أكالن المفاىيـ المرتبطة باألشياء المحسكسة كالمشاىدة، إلى أف ينتيي بو األمر إلى 

. إف تصكر المعاني كالمفاىيـ المجردة، مثؿ الصدؽ كاألمانة كالعطؼ كالخكؼ كالفرح.
ف كفايتيا كمدل  ف مخزكف الطفؿ منيا، كا  المفاىيـ تشكؿ معظـ النشاط العقمي، كا 
بمكرتيا، إف كؿ ذلؾ مرتبط بما لدل الطفؿ مف قدرات عقمية.)بكار، 

( كمرتبط كذلؾ بثراء الخبرات التي تتيحيا التربية مبكرنا، ُٕ-ُٔ،بتصرؼ:َُِِ
 كنكعية ىذه الخبرات. 

ا في الصغر يعصـ األطفاؿ مف الفيـ الخطأ لكثير  إف تعمـ المفاىيـ الرئيسة خصكصن
مف األشياء التي قد يصعب تصحيحيا؛ فتعمـ مفاىيـ جديدة قد يككف أسيؿ بكثير مف 

( فالغش يسمى ذكاء، كالتيكر ُٖ: ََِٕتصحيح مفاىيـ خطأ، )قاسـ، & محمكد،  
ال نتيجة تمؾ شجاعة، كالسذاجة طيبة، كليس سكء الفيـ في ىذه المفاىيـ كغيرىا إ

العممية  الذىنية التي تسمي بالقياس الخاطم فالفرد منا يستمد مفاىيمو مف تجاربو، 
كيقيس ما لـ يعرؼ عمى ما عرؼ مف قبؿ، كيستنبط عمى أساس ىذا القياس فيصيب 

( كمف ثـ فتجارب الطفؿ في ٖٗ-ٖٖ: ُٖٗٗإبراىيـ& كآخركف، حيننا كيخطم حيننا)
نة ميمة تفكؽ غيرىا مف التجارب باعتبارىا األساس الذم الطفكلة المبكرة تحتؿ مكا

 يستقي منو مفاىيمو، كيبنى عميو نظرتو لكثير مف مفردات الحياة. 

ذا كاف بيف المسمميف بعض المتعصبيف أك المتطرفيف أك اإلرىابييف فال يرجع ذلؾ  كا 
نما يرجع إلى فيـ خاطم كتأك  يؿ باطؿ بأم حاؿ مف األحكاؿ إلى تعاليـ اإلسالـ، كا 

 (ٖٔ: ََِّلتعاليـ اإلسالـ.)زقزكؽ، 
ىماؿ تكجييو لمتحكـ في مشاعره     إذ إف تجاىؿ تصكيب مفاىيـ الطفؿ الخاطئة، كا 

كضبط انفعاالتو،  كتعديؿ سمككياتو السمبية يعمؿ مع مركر الكقت عمى تعميقيا في 
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ائية يصعب فكره كتجذرىا في كجدانو بحيث تصبح سمككياتو السمبية عادات تصدر بتمق
ا إلى أف يصبح شابنا كالمفاىيـ التي  تعديميا، فالمفاىيـ البسيطة تنمك لديو كتزداد رسكخن
كانت في بدايتيا بسيطة ييمكف بقميؿ مف الجيد العمؿ عمى تغييرىا تصير قناعات 
الشاب كأفكاره التي يناضؿ مف أجميا، كبحماس الشباب المندفع ييضحي بنفسو، 

تمعو في سبيميا معتقدنا ًبنيبؿ أىدافو، كسمك غاياتو، ينظر إلى كبآماؿ أسرتو بؿ كمج
مجتمعو نظرة الميشفؽ عميو؛ فبعض الشباب يرل مجتمعو ميتخمفنا رجعيِّا يكبت 
الحريات، كيمتـز بأفكار قديمة بالية، كبعضيـ اآلخر يرل مجتمعو منحرفنا عف دينو 

ف مخاطر انحراؼ ًكال كعقيدتو الصحيحة يتيو في الضاللة، كالمجتمع يعاني م
الفريقيف، كالمشكمة الكبرل أف التربية العالجية لفئة الشباب تككف نتائجيا ضعيفة إذا 
ما قيكرنت بالجيد المبذكؿ فييا، كمف ثـ تيصبح التربية الكقائية لطفؿ الركضة بمثابة 

 حماية حقيقية ال غنى لممجتمع عنيا لحمايتو مف االنحرافات الفكرية.  
ر بالذكر أف المحددات البيئية تترؾ بصمات كاضحة كرئيسة في شخصية كمف الجدي

الفرد مما ينعكس عمى طبيعة التفكير لديو األمر الذم يؤدم إلى كجكد أنكاع كأشكاؿ 
كأنماط مختمفة كأساليب مف التفكير تختمؼ مف شخص إلى آخر فنجد البعض يفكر 

أك مشكمة ما، كما أف بأسمكب يختمؼ عف البعض اآلخر في التعامؿ مع مكقؼ 
أساليب التفكير قد تختمؼ كتتبايف باختالؼ كتبايف المجتمعات كالثقافات)السياغي، 

ََِٔ :ُٓٓ ) 
فياـ الطفؿ بأف اهلل شديد العذاب لمظالميف يسد ثغرة خطيرة في تفكيره، لك تيركت     كا 

ر إلى الكفر قد تكبر مع األياـ كيككف مف شأنيا تشكيكو في القيـ، كقد ينتيي بو األم
باهلل عز كجؿ كبالحؽ كبالعدؿ كالخير، كتصبح عالقات الناس في نظره محككمة 
بمعايير الغابة، كالطفؿ يرل كيسمع أخبارنا عف الظمـ القبيح الشديد مف شعكب عمى 
شعكب، كمف أفراد عمى أفراد، قتؿ كحرؽ كتدمير، فإذا سأؿ عف السبب الذم مف أجمو 

كقد عممناه أف اهلل عمى كؿ  -يف بقتؿ كتدمير المظمكميفيسمح اهلل عز كجؿ لمظالم
فيتحتـ عمينا أف نجيب إجابة  -شيء قدير، كأنو ال يقع شيء في الككف إال بمشيئتو
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تؤكد في ذىف الطفؿ كقمبو معاني الربط بيف ما يراه مف المكركىات كبيف قدر االبتالء 
اؾ فقط العدؿ المطمؽ كالحؽ المطمؽ كاالختبار، كبيف الحياة الدنيا كالحياة اآلخرة إذ ىن

أما في الحياة الدنيا فقد يختمط األمراف عدؿ كظمـ أك حؽ كباطؿ لمعاني كثيرة منيا 
 ( ِٔٗ: ُِٖٗمعنى االبتالء كاالختبار .)الدسكقي، 

إف تبسيط المفاىيـ كتكضيحيا لمطفؿ بما يتناسب مع تفكيره، كاستثمار المكاقؼ     
بة المبنة األكلى في البناء العقمي لمطفؿ، كالسبيؿ الرئيس إلكسابو الحياتية المختمفة بمثا

ميارات التفكير، فكعي المربي بأىمية اكتساب الطفؿ لممفاىيـ الحياتية كبخاصة 
المفاىيـ الدينية يحكؿ بينو كبيف اكتسابو لممفاىيـ الخاطئة التي قد تككف البذرة 

المجتمعي كالشحناء كالبغضاء بيف أفراد  الغامضة لالنحراؼ الفكرم، كالتفكؾ كاالنقساـ
 المجتمع.  
 :العناد

ا يذكر في الحياة، ألنيـ لـ ينمك ما      كثير مف األطفاؿ النابييف ال يحققكف نجاحن
لدييـ مف ذكاء عممي، قد يككف أداؤىـ المدرسي جيدنا، كلكنيـ لـ يتعممكا كيؼ 

ياء، بؿ يركا أنفسيـ، كما يراىا يتعاممكف مع الغير، كال كيؼ يستطيعكف أف يركا األش
كيراىـ اآلخركف. إف اإلناث أكثر قدرة عمى كضع أنفسيف مكاف اآلخريف بالمقارنة 
ا لممشاعر، كىذا يعني أف الذككر يحتاجكف إلى مزيد  بالذككر، فيـ أكثر حساسية كفيمن

 ( ٖٖ: ُٗٗٗمف االىتماـ بيذا الشأف. )األعسر ،
كالسمبية يمكف قبكليا في مراحؿ النمك المبكرة لدل  إف درجات خفيفة مف العناد     

األطفاؿ عمكمنا، فالطفؿ يريد أف يشعر أنو شخص لو كياف كذات مستقمة عف الكبار، 
رادة مستقمة غير إرادة الكبار، كىذا يكسبو صفات التفرد كالشجاعة كاالستقالؿ،  كا 

اطمئناننا عمى ذاتو كبمركر الكقت كبالتعامؿ الحكيـ مف الكبار يصبح الطفؿ أكثر 
كعمى استقاللو كعمى إرادتو، كيتعمـ أف العناد ليس األسمكب األمثؿ لمتعايش مع 

: َُُِالكبار، كأف التعاكف كاألخذ كالعطاء يجعمو في كضع أفضؿ.)الميندس،  
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( لكف المشكمة تبدك جمينا عندما يككف العناد ىك األسمكب السائد لمطفؿ في   ْْ-ّْ
 لو في شتى المكاقؼ.التعامؿ مع مف حك 

كيظير العناد عند الطفؿ في صكرة جداؿ كنقاش مستمر كرفض قاطع لألكامر   
المكجية إليو مف قبؿ الكالديف أك المعممة، كمف أسباب العناد عدـ شعكر الطفؿ 
بأىميتو في نظر كالديو فمف الميـ تحقيؽ رغباتو كمراعاة مشاعره كتطمعاتو كليس 

مايتو كتعميمو األخالؽ الحميدة، كذلؾ امتثاؿ الطفؿ ألكامر االقتصار عمى إطعامو كح
يفرضيا الكالديف عميو؛ كذلؾ مف خالؿ القياـ بفض أكامر عمى الطفؿ سببيا الكحيد 
مجرد اإلصرار عمى إثبات سمطتيما عميو، مثؿ أف يحكـ عمى الطفؿ بأف يرتدم 

في الخطاب ينطكم  ( إف ىذا األسمكبُٖ: َُِْمالبس معينة ال يحبيا.) السبتيف ،
عمى اإلىانة لمطفؿ، كمف ثـ فإف الرفض كالعناد يككف متكقعنا، إف الطمب بمطؼ ال 
يثير ركح العناد كالمقاكمة لدل الطفؿ، لكف حيف نطمب منو أف يفعؿ شيئنا ما أك يكؼ 
عف شيء ما بقسكة، فإف آليات الدفاع عف الذات تشتغؿ آنذاؾ بطريقة ال شعكرية، 

ض كالعناد، كما أف استخداـ التعميؿ كشرح أسباب ما نطمبو يسيؿ عمى كيبدأ في الرف
الطفؿ االستجابة، كفيو حفظ كرامة الطفؿ كمراعاة مشاعره، كتدعيـ التفكير السببي 
لدل الطفؿ حيث إننا نربط لو بيف التكقؼ عف عمؿ ما كبيف ما يترتب عمى االستمرار 

 ( َُُ-ٗٗ، بتصرؼ: ََُِفيو مف أضرار. )بكار،
كبناء عميو فقد يككف أسمكب المحيطيف بالطفؿ الدافع األساس كراء انتياجو العناد    

في تعامالتو المختمفة، كمف ثـ كجب تقديـ القدكة الحسنة لمطفؿ بالمركنة في التعامؿ 
كالميف كالرفؽ، إف الطفؿ حينما يرل الراشد يستخدـ أسمكب التعميؿ ييعمؿ عقمو، كيقتدم 

يكمية المختمفة، كيحتـر الكبير،  كتصبح لديو ثقة في نفسو ككؿ ىذه بو في المكاقؼ ال
قيـ ميمة في التربية الكقائية لطفؿ الركضة، كما أف االنتباه إلى عناد الطفؿ كالتمييز 
بيف ككنو في حدكد المتعارؼ عميو، كبيف ككنو مشكمة تتطمب االىتماـ كالكقاية مف 

في شخصية الطفؿ يبدك ذلؾ بالنظر إلى  استمرارىا حتى ال تترؾ آثارىا السمبية
األطفاؿ في نفس المرحمة العمرية فإذا كاف العناد الغالب عمى تصرفات الطفؿ كليس 
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في مكاقؼ معينة، كما أنو ال يقؿ بنضج الطفؿ كتقدمو في العمر فإنو حينذاؾ يعبر 
 عف مشكمة سمككية قد تعكؽ تكافقو في حياتو المستقبمية.  

اؿ أكثر فيمنا لكجيات نظر اآلخريف كانكا أقدر عمى التكافؽ ليس في فكمما كاف األطف
نما في الحياة بشكؿ عاـ، كىنا نؤكد أف فيـ األطفاؿ لكجيات نظر  المدرسة فقط، كا 
اآلخريف ال يكفي في ذاتو، بؿ عمييـ أف يتعممكا  كيؼ يتصرفكف بناء عمى أساس ىذا 

اآلخريف إذا كانت أكثر صكابنا، ىناؾ  الفيـ، ككيؼ يتنازلكف عف رأييـ كيتبنكف رؤية
عامؿ آخر ال يقؿ أىمية في الذكاء العممي كىك عجز البعض عف تقبؿ النقد مف 
ذا سمعكه فإنيـ يعتبركنو خاطئنا  اآلخريف. إنيـ ال يستطيعكف أف يسمعكا رأينا مخالفنا، كا 

ا في بعض األحياف، كلكف مف المفيد دائمن  ا. قد يككف ىذا صحيحن ا أف نسمع أك مغرضن
 (ٖٗ-ٖٖ: ُٗٗٗلرخريف.)األعسر ،

 العدوان:
اإلنساف ال يعتدم عمى نفسو أك عمى غيره ظممنا كعدكاننا أك بطريقة عشكائية بؿ    

يعتدم ألسباب كثيرة. فالعدكاف كأم سمكؾ يأتيو اإلنساف يرجع ألسباب بعضيا ذاتي 
رجع إلى ظركؼ يرجع إلى تككيف اإلنساف الجسمي كالنفسي، كبعضيا اجتماعي ي

نشأتو كتككينو كتربيتو في المنزؿ كالمدرسة، كبعضيا يرجع إلى ظركؼ المكقؼ الذم 
 ( ّٕ: ُْٗٗيحدث فيو العدكاف.)عكض، 

فعممية التنشئة االجتماعية تتضمف كثيرنا مف األكامر كالنكاىي التي تسبب      
ده في محاكلة اإلحباط لدل الطفؿ، كمف الطبيعي أف يرد الطفؿ عمى محاكالت تقيي

الحصكؿ عمى االستقاللية، فالعدكاف في ىذه الحالة نمط مف أنماط السمكؾ الضركرم 
لتكيؼ شخصية الفرد مع المجتمع الذم يعيش فيو، فالتعبير عف العدكانية شيء 
ضركرم كطبيعي في حياة الطفؿ كيعبر عنو بطرؽ مختمفة كالمبارزة مع اآلخريف، أك 

اخ، أك اليجـك أك األلعاب الحربية كتحطيـ بعض األشياء، أك العراؾ أك الغيرة أك الصر 
لعبة العسكر كالحرامي، فمف خالؿ المعب الرمزم يحاكؿ الطفؿ أف يتغمب عمى شعكره 
بالعجز كالخكؼ كأف يسيطر عمى الكاقع كالعالـ الخارجي، فالعدكانية ظاىرة طبيعية 
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ده في التخمص مف مشاعر تخدـ في بعض األحياف متطمبات النمك عند الطفؿ كتساع
( فقمما تجد طفال لـ ِٔبتصرؼ: ، َُِِحسف، الخكؼ كالسيطرة عمى الكاقع.) 

ييبدم مظيرنا مف مظاىر العدكاف، لكف تكقيت ظيكره، كدرجة حدكثو، تحدد ما إذا كاف 
 الطفؿ يعاني مف العدكاف مف عدمو. 

ذا كاف العدكاف شائع لدل األطفاؿ جميعنا، إال أف تعم     ـ ضبط العدكاف،  كطبيعة كا 
التعبير العدكاني كصكرتو كتطبيقو تتكقؼ كميا عمى التعمـ، كالطرؽ التي يستخدميا 
الطفؿ لمتعبير عف العدكاف إنما تتكقؼ عمى ما يستجيب لو اآلباء كاآلخركف. كما أف 
االتجاىات نحك التعبير عف المشاعر العدكانية تتفاكت مف حضارة إلى أخرل، 

ف ممارسات الكالديف في التنشئة االجتماعية تتفاكت كبالتالي فإ
 ( ُُِ، بتصرؼ: ََِّكتختمؼ.)منصكر،

إف العدكانية تتمثؿ في الشعكر الداخمي بالغضب كاالستياء كالعداكة، كيعبر عنو في 
ظاىريِّا في صكرة فعؿ أك سمكؾ ييقصد بو إيقاع األذل كالضرر بشخص أك شيء ما 

ت، كيظير في شكؿ عدكاف لفظي أك بدني كما يتخذ صكرة كما ييكجو أحياننا إلى الذا
تالؼ األشياء، كالعداكنية ترتبط بعدـ التجاكب االنفعالي كىك عدـ قدرة  التدمير كا 
الطفؿ عمى التعبير بحرية كتمقائية عف مشاعره تجاه اآلخريف، كخاصة المشاعر 

ما.)سالمة، اإليجابية كصعكبة قبكؿ المكدة كالحب مف اآلخريف كصعكبة إعطاءى
َُٗٗ :ّٕ) 
كييمكف كصؼ الطفؿ بأنو يعاني مف العدكانية إذا تكررت االستجابات تجاه مكاقؼ     

اإلحباط بصكرة غير مقبكلة اجتماعيِّا، كتفكؽ أقرانو في نفس المرحمة العمرية؛ فإذا 
كاف ليس مف الطبيعي أف ييعتدل عمى الطفؿ كييضرب مف أقرانو كال ييظير أم 

ؿ عمى استيائو كلك حتى بتعابير الكجو،  كذلؾ فإف االستجابات العدكانية استجابة تد
الميبالغ فييا مف قبؿ الطفؿ تدؿ عمى كجكد مشكمة، تتطمب تدخؿ القائميف عمى تربيتو 

 ، كتعرؼ أسبابيا؛ لمكقكؼ عمى األسمكب األمثؿ لمتعامؿ مع الطفؿ. 
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بيف يدم األبناء دكف رقيب كال كمف أسبابيا اليكـ التقنية الحديثة إذ تكفرت      
حسيب، فيذه التقنية خمقت نكعنا مف العزلة االجتماعية لمطفؿ، ثـ قيدمت لو ألكاننا مف 
األلعاب التي تدربو عمى العنؼ؛ فاألسرة ترل أف انشغاؿ الطفؿ بيذه األلعاب يبعده 

كضعت عف المشاكؿ كالشجار، لكنيا خطكات مدعكمة بأمكالنا الستالب عقكؿ أبنائنا 
الطفؿ في عزلة عف المجتمع، فيك ال يحسف التعامؿ مع المجتمع، كال يتعمـ مف 
مكاقؼ الحياة المختمفة، فيبقى أماـ ىذه األلعاب التي تربي فيو الرغبة في العنؼ، 
كتعمؽ في نفسو كعقميتو الصراع القائـ بيف فريقيف أك بيف العبيف لتتجسد في عقمية 

كينسى الحكار كالتفاىـ كالتعاكف كالتكامؿ فتنشأ في نفسو االبف أف الحياة كميا صراع 
اإلرادة نحك الجريمة المتمثمة في العنؼ الذم يراه ثـ يرغب في ممارستو.)الراشدم، 

َُِِ :ِٕٔ-ِٖٔ ) 
إننا في زماف تشتد فيو األنانية، كيشتد فيو الشعكر بالقكة كالسعي الحثيث نحك    

لعدكاف، كتكل د المشاعر العدائية؛ كليذا فإف معالجة المصمحة، كىذه كميا تدفع باتجاه ا
المشكمة يجب أف تككف حضارية في المقاـ األكؿ، إذ في إمكاننا أف نجعؿ مف  تدريب 
الطفؿ عمى الرفؽ بالحيكانات كالعناية بيا تدريبنا عمى رحمة اإلنساف كالتسامح معو 

دة في ىذا المعنى، كما ىك كمساعدتو، كيمكف أف نذكر لمطفؿ األحاديث الشريؼ الكار 
شأف المرأة التي منعت ىرة مف الطعاـ ، فدخمت بيا النار، كالشأف في الرجؿ الذم 

 ( ٖٗ-ٖٖ: ََُِسقى كمبنا عطشاف فأدخمو اهلل بذلؾ الجنة.)بكار،
( ما ىي إال العدكاف -العناد -اكتساب المفاىيـ الخاطئةتمؾ األمثمة سالفة الذكر)    

بب في تفاقميا أك سكء التعامؿ معيا غياب الكعي التربكم لدل نماذج لمشكالت يتس
أكلياء األمكر، كمعممات رياض األطفاؿ، كضعؼ التخطيط التربكم لبرامج الطفؿ 
عمى شاشات التمفاز، إضافة إلى ضعؼ التنسيؽ بيف مؤسسات التربكية المعنية 

اب مفاىيـ خاطئة بالطفؿ، كما أف المفاىيـ المشكشة لدل الكبار يترتب عمييا اكتس
كما أف اعتماد المربيف عمى ما تكارثكه مف  -ففاقد الشيء ال يعطيو -لدل الطفؿ

معمكمات حكؿ ىذه الفترة العمرية الميمة قد يشكبو في أحيافو كثيرة الخطأ، أك تجاىؿ 
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لمبدأ ميـ أال كىك مراعاة الفركؽ الفردية؛ فما ييجدم نفعنا مع أحدىـ قد يتسبب في 
ناد لدل اآلخر، كافتقار الكاقع التربكم إلى تحقيؽ التكازف كالتكامؿ بيف ازدياد الع

جكانب شخصية الطفؿ العقمية كالكجدانية كالحركية يتسبب بشكؿ أك بآخر في حدكث 
 إفراط أك تفريط ينعكس عمى الطفؿ إما باالستسالـ أك العدكاف.

أما عمى المستكل  ىذه النتائج لمثؿ ىذه المشكالت حادثة عمى المستكل القريب، 
البعيد فتترؾ بصماتيا عمى شخصية الراشديف نتيجة لخبرات الطفكلة كما ينعكس مف 
آثار ذلؾ مف أضرار تمحؽ المجتمع تبعنا لذلؾ؛ كؿ ذلؾ يكجب عمى المجتمع الجدية 
في التفكير في مكاجية مثؿ ىذه المخاطر باالستعداد المبكر ليا كيتجمى ذلؾ في دكر 

براز أىمية التربية الكقائ ية  حيث التخطيط الدقيؽ، كنشر ثقافة التربية الصحيحة، كا 
مرحمة الطفكلة المبكرة في تككيف شخصية الفرد، كاعتماد الحكار كاإلجابة عمى 
ا أساسيِّا الكتساب المفاىيـ الصحيحة، كمراعاة الكسطية  تساؤالت األطفاؿ منيجن

لمفرطة أك التدليؿ الزائد، كالتدرج في كاالعتداؿ في أسمكب التربية بعيدنا عف القسكة ا
عطاء أكلكية لميارات التفكير تفكؽ كثيرنا جانب الحفظ كالتمقيف  تربية الطفؿ كتعميمو، كا 
حتى ينشأ الطفؿ عمى إعماؿ عقمو كربط ذلؾ بالقيـ السمحة، كاألخالؽ الفاضمة، 

بخالقيا في كرجاء ثكاب اآلخرة كطمعنا في الفكز بجنتو، حتى تستقيـ نفسو كتتعمؽ 
عالـ أمست المادة فيو طاغية عمى كثير مف القيـ الركحية؛ فيرتقي كجدانو، كتتيذب 
أخالقو كيتحسف سمككو فتتكفر الحماية كالحصانة الالزمة  لمجتمع الغد بأطفاؿ اليكـ 

 الذيف ىـ رجاؿ المستقبؿ.
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