
 



 

  

  
  

  

  

  دور األسرة يف تربية الطفل للمحافظة على امللكية العامة
  كما تراها معلمات املرحلة االبتدائية مبدينة الرياض

  التربية كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية أصول دراسة مقدمة إىل قسم

  حبث مكمل لنيل درجة املاجستري يف التربية

  

  تربية""ختصص أصول 
  الطالبة إعداد

  الدويرج حممد عليبنت عزيزة 

  إشراف

  صاحل بن محد حممد العسافد.

  األستاذ املشارك بقسم أصول التربية

  العام اجلامعي

  هـ١٤٣٢  /١٤٣١

          لسعوديةا اململكة العربية
                وزارة التعليم العايل

  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
  كلية العلوم االجتماعية

 قسم التربية

 



 

  

                                  

 



 

 



 

                                                                             
   

  

  

  

  قال تعاىل :
   

   درجات الْعلْم أُوتوا والَّذين منكُم آمنوا الَّذين اللَّه يرفَعِ  ﴿

اللَّها ولُونَ بِممعبِري تخ ﴾  

  )١١سورة اادلة ، اآلية (                                            
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  األهداء                                                                                
  ( رمحه اهللا ) . إىل من افتقده يف مواجهة الصعاب ومل متهله الدنيا ألرتوي من حنانه.. أيب

  اعته.  تحقيق أمنييت.... (أمي الغالية) أطال اهللا غي عمرها على طل رفعت أكفها بالدعاءإىل من 

  إىل من أسكنته قليب فأحيت روحه روحي .... ( زوجي الغايل حممد ) حفظه اهللا .

  إىل من هم زينة احلياة ومثرة الفؤاد .... (أبنائي )  ساره .. بسام.. منرية.

  إىل من هم سندي وعزويت بعد اهللا ....( أخواين وأخوايت ) أسعدهم اهللا .

  ....( خايل العزيز سليمان ) حفظه اهللا . إىل من مدين بالعزم والعطاء والدعاء

  إىل من أسقتين من ر عطاءها املتدفق .... (خاليت العزيزة سارة ) حفظها اهللا .

  إىل كل من دعا يل يف ظهر الغيب .....  

  إىل كل طالب علم أهدي هذا اجلهد املتواضع وأسال اهللا سبحانه أن جيعله يف ميزان حسنايت ...

  
                                                     

  الباحثة                                                                           
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  الشكر والتقدير                                      

، وأسأله أن جيعله احلمد هللا الذي تدوم بشكره النعم ، فالشكر هللا أوالً على توفيقه إلجناز هذا العمل 
  خالصاً لوجهه الكرمي .

ومن متام الشكر إهداء الثناء إىل أهله ، ويشرفين يف هذا املقام أن أتقدم بالشكر اجلزيل لصرح العلـم  
الشامخ جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، ممثلة يف معايل مديرها ومنسويب اجلامعة ، كما أقدم 

اعية وخاصةً قسم التربية من رئيس قسم التربية وأعضاء هيئة التدريس شكري إىل كلية العلوم االجتم
  وموظفني وموظفات القسم على مساندم يل ولطالبات الدراسات العليا .

تور / صاحل بن محد العساف املشـرف  كما يطيب يل أن أتوجه بوافر شكري ، وجزيل امتناين للدك
يب خطوة خبطوة وبذل من جهده ووقتـه الـثمني ،   هذا البحث الذي أنار يل الطريق وكان جبان ىعل

فكان نعم املعني يل بعد اهللا يف مجيع مراحل البحث ، فال أملك إال أن أدعوا اهللا أن يبارك له يف علمه 
عبـد العزيـز علـي    ويف وقته وجيزيه خري اجلزاء ، كما أتقدم بالشكر والتقدير لكل من الدكتور /  

على تفضلهما بقبول مناقشة هذا البحـث وإثرائهمـا بتقـدمي     معبدفتحي حممد والدكتور /  اخلليفه
  املالحظات واإلرشادات فأسأل اهللا أن جيزل هلما األجر واملثوبة . 

كما أتقدم بشكري اجلزيل لكل من ساهم يف حتكيم أداة البحث فجزاهم اهللا خرياً ونفع ـم ، وال  
  ة الرياض على تعاون أثناء تطبيق أداة البحث .يفوتين أن أشكر معلمات املرحلة االبتدائية يف مدين

وعرفاناً باجلميل أتقدم بشكري إىل من وقف إىل جانيب ومل يبخل علي بوقته وجهده وشـاركين يف  
مجيع مراحل إعداد هذا البحث وشجعين ألصل إىل ما أمتىن زوجي األستاذ / حممد الرشيد فله مـين  

فراد عائليت ، والديت أطال اهللا يف عمرها وإخواين وأخوايت كل الشكر واالمتنان كما أتقدم بشكري أل
  ، وال أنسى والد زوجي ووالدته وأفراد عائلته مجيعاً فلهم مين كل الشكر والتقدير .

  وميتد شكري إىل مجيع الزميالت وخاصة من ساعدين منهن برأي أو مشورة يف هذا اجلهد املتواضع.

يت أن أذكره فأشكره داعية املوىل جلت قدرته أال يضيع أجر كما أسجل اعتذاراً صادقاً لكل من نس
من أحسن عمالً ، وختاماً أسأل اهللا العظيم أن يتقبل هذا العمل وأن ينفع به كل من أطلع عليـه أو  

  احتاج إليه ، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .

  الباحثة                                                                                           
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  مستخلص البحث                                        

  عزيزة بنت علي بن حممد الدويرج    إشراف د. صاحل بن حممد محد العساف  اسم الطالبة :

عنوان البحث : دور األسرة يف تربية الطفل للمحافظة على امللكية العامة كمـا تراهـا   
  رحلة االبتدائية مبدينة الرياض . معلمات امل

التخصص : ماجستري يف أصول التربية . اجلهة العلمية : جامعة اإلمام حممد بـن سـعود   
  قسم التربية .  –كلية العلوم االجتماعية  –اإلسالمية 

الكشف عن دور األسرة الرئيسي يف تربية الطفل للمحافظة على  يهدف هذا البحث إىل
اليت جيب  التربوية معرفة الوظائف من خالل األهداف الفرعية التالية : ذلكامللكية العامة و

محافظة على امللكية العامة وتوضيح لتحقيق دورها يف تربية الطفل للعلى األسرة القيام ا 
لألساليب التربوية اإلجيابية املتبعة يف تربية الطفل واليت تؤثر يف سلوكه جتاه احملافظة علـى  

وتوضيح لألساليب السلبية املتبعة يف تربية الطفل واليت تؤثر يف سلوكه جتـاه  امللكية العامة 
 احملافظة على امللكية العامة .

  : سؤال الرئيس التايلاإلجابة عن ال حتاول الدراسةكما 

ــة ؟                                           -  ــة العام ــى امللكي ــة عل ــل للمحافظ ــة الطف ــرة يف تربي ــا دور األس م
  :تتطلب اإلجابة عن هذا السؤال اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية و

لتحقيق دورها يف تربيـة الطفـل   اليت جيب على األسرة القيام ا  التربوية ما الوظائف -
  محافظة على امللكية العامة ؟لل

احملافظـة   ما األساليب التربوية اإلجيابية املتبعة يف تربية الطفل واليت تؤثر يف سلوكه جتاه -
  على امللكية العامة ؟

ما األساليب السلبية املتبعة يف تربية الطفل واليت تؤثر يف سلوكه جتاه احملافظة على امللكية  -
  العامة ؟
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  تساؤالت البحث قامت الباحثة باإلجراءات التالية : لإلجابة علىو

  للبحث استند إىل حمورين : إطاراً نظرياًعرض  -١

األساليب التربوية االجيابية  –وظائفها  –لألسرة من حيث : مفهومها الدور التربوي  -أ 
األسـاليب   -املتبعة يف تنشئة الطفل واملؤثرة يف سلوكه جتاه احملافظة على امللكية العامـة  

  السلبية املتبعة يف تنشئة الطفل واملؤثرة يف سلوكه جتاه احملافظة على امللكية العامة .

أمهيتـها يف   –أمهيتها يف الشريعة اإلسـالمية   –ث : مفهومها امللكية العامة من حي -ب
  خدمة اتمع .

مراجعة البحوث والدراسات السابقة اليت أجريت يف جمال دور األسرة يف التربيـة ،   -٢
  ويف جمال امللكية العامة .

 وقد أعدت الباحثة استبانه مت مبوجبها التعرف على دور األسرة يف تربية الطفل للمحافظة
لتحقيـق اهلـدف مـن     (املسحي)ستخدام املنهج الوصفيوقامت باعلى امللكية العامة ، 

  البحث.

) معلمة من معلمات املرحلة االبتدائية مبدينة الريـاض مت  ٣١٩وتكونت عينة البحث من (
  .العنقودية اختيارها بالطريقة العشوائية 

  ويف ضوء اخلطوات السابقة توصلت الباحثة إىل عدد من النتائج ، من أمهها :

لتحقيق دورها يف تربية اليت جيب على األسرة القيام ا  التربوية إن من أهم الوظائف -١
لمحافظة على امللكية العامة هي تعليمه حب النظام وحب النظافـة يف األمـاكن   لالطفل 

مة امللكية العامة كإحساسه بقيمة امللكية اخلاصة ، وتوضـيح  العامة ، وتنمية إحساسه بقي
  الفرق للطفل بني امللكيات الثالث : امللكية العامة وامللكية اخلاصة وملكية الغري .

إن من أهم األساليب التربوية االجيابية املتبعة يف تربية الطفل واليت تؤثر يف سلوكه جتاه  -٢
مدح الطفل عند حمافظته على امللكية العامة ، مث التدرج يف احملافظة على امللكية العامة هي 

 



 

ه  

العقاب عند تعدي الطفل على امللكية العامة من النظرة إىل اإلشارة إىل العقاب البدين ، مث 
  القدوة ، مث استخدام أسلوب القصة . 

حملافظة إن من أهم األساليب السلبية املتبعة يف تربية الطفل واليت تؤثر يف سلوكه جتاه ا -٣
على امللكية العامة هي ديد الطفل على كل صغريه وكبريه من أشد العوامل خطورة على 
بناء نفسيته ، اختالف الوالدين على أساليب التربية املتبعة لتربية الطفل للمحافظة علـى  
داء امللكية العامة له أثر كبري يف التنشئة غري السوية ، أيضاً جتاهل األسرة وجتاوزها عند اعت

  الطفل على امللكية العامة حبجة صدوره عن طفل يشجعه على االستمرار يف اخلطأ . 

  هذه النتائج توصي الباحثة مبا يلي :ضوء ويف 

العمل على إقامة الندوات واحملاضرات لتوعية األسرة بأمهية احملافظـة علـى     - ١
امللكيـة  امللكية العامة واليت بدورها ستقوم بتربية الطفل على احملافظة علـى  

  العامة.
استغالل املهرجانات اليت تقام يف اإلجازات الرمسية لغرس قيمة احملافظة علـى   - ٢

امللكية العامة عند الطفل وذلك من خالل عرض لبعض األناشيد اليت حتبـب  
 األطفال يف احملافظة على امللكية العامة .

امللكية إقامة مسابقات حملية لتأليف أفضل قصة تساعد الطفل للمحافظة على  - ٣
 العامة .
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  فهرس احملتويات                              
  رقم الصفحة  بيان املوضوع

  أ  إهداء

  ب  شكر وتقدير 

  هـ -د -ج  مستخلص البحث 

  ط -ح-ز -وفهرس احملتويات                                                      

  ي  فهرس اجلداول 

  ك  فهرس املالحق 

  ) ١٠ -١ (  الفصل األول : املدخل العام للبحث  
  ٢  التمهيد للبحث   -١

  ٤  التعريف مبشكلة البحث  -٢

  ٥  أسئلة البحث -٣

  ٦  أهداف البحث  -٤

  ٧  أمهية البحث وأسباب اختياره.   -٥

  ٨  حدود البحث -٦

  ١٠- ٩  مصطلحات البحث  -٧
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  ) ٥٠ - ١١(  ة الفصل الثاين : اإلطار النظري والدراسات السابق

  أوالً : اإلطار النظري :

  ١٢  الدور التربوي لألسرة . -١

  ١٣  مفهوم األسرة  -أ

  ١٤  وظائف األسرة  -ب

األساليب التربوية اإلجيابية املتبعة يف تربية الطفل واليت تؤثر  -ج
  . يف سلوكه جتاه احملافظة على امللكية العامة

٢١  

تربية الطفل واليت تؤثر يف األساليب السلبية املتبعة يف  -د
  سلوكه جتاه احملافظة على امللكية العامة .

٢٦  

  . امللكية العامة -٢

  ٣٠  مفهوم امللكية العامة  -أ

  ٣١  أمهية امللكية العامة يف الشريعة اإلسالمية  -ب

  ٣٣  أمهية امللكية العامة يف خدمة اتمع  -ج

  ثانياً : الدراسات السابقة (مقدمة) 
  ٣٥  : الدراسات اليت تناولت دور األسرة يف التربية  أوالً

  ٤١  التعقيب على الدراسات اليت تناولت دور األسرة يف التربية -أ

  ٤٣  ثانياً: الدراسات اليت تناولت امللكية العامة 

 



 

ح 

  ٤٧  التعقيب على الدراسات اليت تناولت امللكية العامة  -أ

  )٦٨- ٥١(  اته اإلجرائيةتصميم البحث وحتديد خطوالفصل الثالث : 

  ٥٢  منهج البحث

  ٥٣  جمتمع البحث 

  ٥٤  عينة البحث

  ٥٩  أداة البحث وإجراءات بنائها 

  ٦٧  إجراءات تطبيق البحث 

  ٦٨  األساليب اإلحصائية املستخدمة يف البحث

  )٨٩- ٦٩(   حتليل املعلومات وتفسريها الفصل الرابع :

  ٧٠  قدمةم

  ٧١  مناقشة سؤال البحث األول

  ٧٨  مناقشة سؤال البحث الثاين

  ٨٤  مناقشة سؤال البحث الثالث

ملخص البحث وعرض النتائج الفصل اخلامس : 
  والتوصيات

)٩٩- ٩٠(  

  ٩١  ملخص البحث

 



 

ط  

  ٩٥  نتائج البحث

  ٩٨  توصيات الباحثة

  ٩٩  مقترحات لبحوث مستقبلية

  ١٠٠  املراجع

  ١٠٦  املالحق

  مستخلص الدراسة باللغة االجنليزية 
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  فهرس اجلداول                                     
رقم 
  اجلدول

رقم   عنوان اجلدول
  لصفحةا

  ٥٣  جمتمع البحث    )١-٣(

  ٥٤  مكاتب اإلشراف  )٢-٣(

  ٥٥  عينة البحث    )٣-٣(

  ٥٦  عدد االستبانات املوزعة على أفراد العينة  )٤-٣(

  ٥٧  توزيع معلمات عينة البحث طبقاً للمؤهل العلمي    )٥-٣(

  ٥٧  توزيع معلمات عينة البحث طبقاً لنوع املؤهل  )٦-٣(

  ٥٨  البحث طبقاً للحالة االجتماعية توزيع معلمات عينة  )٧-٣(

  ٥٩  توزيع معلمات عينة البحث طبقاً لعدد األطفال    )٨-٣(

  ٦٢  كرونباخ لعامل ألفا ثبات األداة طبقاً مل  ) ٩-٣(

  ٦٤      األول  صدق االتساق الداخلي لعبارات حمور البحث  )١٠-٣(

  ٦٥  صدق االتساق الداخلي لعبارات حمور البحث الثاين    )١١-٣(

  ٦٦  صدق االتساق الداخلي لعبارات حمور البحث الثالث  ) ١٢-٣(

  ٧٢  نتائج استجابات العينة لعبارات حمور البحث األول     )١-٤(

  ٧٩  نتائج استجابات العينة لعبارات حمور البحث الثاين     )٢-٤(

  ٨٥  نتائج استجابات العينة لعبارات حمور البحث الثالث      )٣-٤(

                                 

                               

 



 

ك  

  فهرس املالحق                            
رقم 
  امللحق

رقم   موضوع امللحق
  الصفحة

  ١٠٧  اإلستبانه يف صورا األولية  ١

  ١١٦  اإلستبانه يف صورا النهائية  ٢

  ١٢٤  قائمة بأمساء احملكمني  ٣

امعة اإلمام حممد خطاب عميد مركز دراسة الطالبات جب  ٤
بن سعود إىل سعادة مساعد عام التربية والتعليم للشؤون 

  التعليمية مبنطقة الرياض  

١٢٦  

خطاب مساعد الشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم   ٥
  إىل مديرات املدارس 

١٢٨  

                                   

  
 

 



  الفصل األول                              

  مشكلة البحث
  

  التمهيد للبحث  -
  البحث شكلةالتعريف مب -
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  : للبحث تمهيدال

والصالة والسالم على النيب األمني املريب الفاضل ، احلمد هللا محداً طيباً مباركاً فيه 
  ،،، وعلى آله وصحبه أمجعني، حممد بن عبد اهللا 

اهتم ديننا اإلسالمي احلنيف بتربية الطفل تربية شاملة متكاملة مـن مجيـع   فقد 
وذلك من قبل أن يصـبح  ، واالجتماعية ، واجلسمية ، عقلية وال، الدينية : جوانب النمو 

تنكح املرأة ألربع :  ": من خالل اختيارها لقوله صلى اهللا عليه وسلم، جنيناً يف بطن أمه 
البخاري يف صـحيحه  رواه " (فاظفر بذات الدين تربت يداك  ، ملاهلا وحلسبها وجلماهلا ولدينها

، وعمل على إرسـاء   يصل مراحل متقدمة من حياته، إىل أن )  ) ١٤٦٦( مسـلم ) و٤٨٠٢(
والذي يضمن من خالله التكيف مع ، قواعد أساسية توجه سلوك الطفل التوجيه السليم 

ودعا الدين اإلسالمي األسرة لتحقيق ذلك مبا أا مركز الدائرة اليت ، أي جمتمع يعيش فيه 
الل ما يتلقاه عـن طريـق   خواملؤسسة اليت تؤثر بشكل مباشر عليه من ، حتيط بالطفل 

  . والديه

وذلك ، يعلم شيئاً  القرآن الكرمي أن الطفل يولد وهو اليف اهللا عز وجل لقد بني 
 تعلَمونَ لَا أُمهاتكُم بطُون من أَخرجكُم واللَّه) يف قوله تعاىل {٧٨يف سورة النحل (اآلية 

}.                                                     تشكُرونَ لَعلَّكُم والْأَفْئدةَ بصاروالْأَ السمع لَكُم وجعلَ شيئًا

يقع العبء  وعليها، نستدل من هذه اآلية على أن األسرة هي املريب األول للطفل و
 وتنشئته وضبط سلوكه ، ومبا أن الطفل يولد صفحة، األكرب يف توفري حاجاته األساسية 

وترسم عليها ، تربوية بيضاء فإن األجدر باألسرة أن تكتب يف هذه الصفحة أمجل التعابري 
  ليستمتع من يقرأها ويسر من ينظر إليها .؛ أمجل النقوش 

كما ذكـرت  ، تفق العلماء عموماً على أمهية األسرة ودورها يف تنشئة الطفل او
خـالل األسـرة   : " أنه من بقوهلما )  ١٨٤م صـ١٩٩٥( عياد وليلى اخلضري مواهب

حيصل الطفل على أهم احتياجاته النفسية وهي الشعور باحلب واألمان ، ومـن األسـرة   
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كما جيـد املثـل   ، وينال التشجيع وبث الرغبة يف التعلم ، يتعلم كذلك اخلطأ والصواب 
 والتوجيه، واإلرشاد ، والرهبة ، فاألطفال حيتاجون من آبائهم الوقت ، الذي يقتدى به 

  . "أو اإلمهال املتزايد، البعيد عن احلماية املفرطة 

واتضح للباحثة أن من أهم الواجبات اليت جيب على األسرة القيام ا : تنمية حب    
 )١٦٨م، ص١٩٩٦الوطن ، والشعور باالنتماء له ، ويتم ذلك كمـا ذكـر احلقيـل (   

وأنفقت عليها املبالغ ، ها الدولة واليت أقامت، باحملافظة على املمتلكات العامة املوجودة فيه "
من أجل حتقيق مصلحته كمواطن سعودي ، وعليه أن يدرك أن املساس ـذه  ؛ الكثرية 

أو ، أو شوارع  ، املرافق واملمتلكات عن طريق اإلتالف أو التعطيل سواًء كانت مدارس
طيـل  وأيضـاً تع ، غريها ليس من أخالقيات املسلم  أو، أو مستشفيات ، حدائق عامة 

  . "وهدر للثروة الوطنية، الستمرار املنفعة منها 

 ةنتشرظاهرة مأو سوء استخدامها ، ظاهرة االعتداء على املمتلكات العامة  وتعترب
ـ ١٤٢١كما أشار بذلك عبد اهللا ( ، يف اتمعات بدرجات متفاوتة  -٧٠٦، ص صهـ

سوء االسـتخدام مـن   أو ، االعتداء ، وقد يقع وال يكاد خيلو منها جمتمع واحد )  ٧٢٦
ويترتب علـى هـذا   ، قد يقترفه الصغار والكبار : أفراد ينتمون لفئات عمرية خمتلفة أي 

 احملافظة على املمتلكات العامة لذلك تعد قيمة ، رة كبرية ألفراد اتمع مجيعاًاالعتداء خسا
، باملدرسة  ميكن غرسها يف الطفل من نعومة أظفاره ، أي قبل االلتحاق اليت قيمال من أهم

بل وتسـتمر مـدى    ، وتنمو هذه القيمة للطفل كلما انتقل إىل مرحلة من مراحل تعليمه
ومنو هذه القيمة على النحو املطلوب يتطلب تعاون باقي املؤسسـات التربويـة    احلياة ،

  .وغريها ، واإلعالم ، واملسجد ، كاملدرسة 
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هـ ) علـى أن ممارسـة   ١٤٢٥ نتائج دراسة قام ا القريين (وتأكد ذلك من خالل   
واملرتبط بالضبط األسري بعيداً عن أسلوب التدليل والقسـوة  ، األسرة للدور اخلاص ا 

  وأمهها االعتداء على املمتلكات العامة .، من شأنه أن خيفض من مظاهر سلوك العنف 

  : التعريف مبشكلة البحث

واليت تعكس صورة املنتشرة ن بعض املظاهر السلبية إن ما يعانيه اتمع السعودي م
مغايرة متاماً ملا جيب أن تكون عليه ، وما نراه من سلوكيات بعض األفراد عند خروجنـا  

أو للتسوق من ختريب وإتالف للممتلكات العامة اليت تصرف عليها الدولة الكثري  ، للترته
حيـز يف   يءشهي عليه  لكي نراها على ما ؛ وتبذل عليها الكثري من اجلهود، من األموال 

أن حنافظ على امللكية  -قبل كل شئ  -وخاصة أننا مسلمون أمرنا ديننا احلنيف ، النفس 
                                                                        كما حنافظ على امللكية اخلاصة .،  العامة

ـ  ورة يف الصـحف  واتضح ذلك من خالل إطالعي على الكثري من العناوين املنش
اليومية للمملكة العربية السعودية واليت تشري إىل وجـود خلـل يف دور مؤسسـة مـن     

 تليها بالدرجة الثانية املدرسة ، من هذه العناوين مـا ومؤسسات التعليم وخاصةً األسرة 
                                 :يلي

ان إىل إتالف املمتلكات العامة " عنوان "العبث الصبياين من الكتابة على اجلدرب يف تقرير 
يف احملافظة علـى املمتلكـات    اًأساسي اًأن هلا دور "عن دور األسرة قائالً : حتدث الثنيان

وعـدم العبـث   ، وأا هلم ولغريهم ، وذلك بتوعية األبناء عن هذه املمتلكات  ، العامة
حائل يبحثـون  عنوان " رؤساء بلديات كما ورد تقرير ب )٤٠هـ، ١٤٢٥، (الرياضا"

للقضاء ؛ العبث باملمتلكات العامة " طالب فيه رؤساء بلديات حائل بإجياد حلول مناسبة 
ويف موضوع حتت عنوان " التخريـب   ) ٣٢٨٧هـ ،١٤٣١،(عكاظعلى هذه الظاهرة 
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والعبث باملرافق العامة باألحساء : غياب الوعي واملسئولية الوطنية " تناول العفالق هـذه  
وهـو   ، نظور تربوي فقال : "إن العبث باملمتلكات العامة سلوك غري سويالظاهرة من م

(شـبكة  نتيجة طبيعية للتنشئة الغري سوية اليت متارسها األسرة واملدرسة حبـق األجيـال "  
 هــ) ١٤٣٠( ما ذكرت الصحيفة اإللكترونيـة ك،  هـ) ١٤٣١األحساء اإلخبارية ،

ملواجهـة العبـث   ؛ رفحـاء سـنوياً    عن مدينة رفحاء أن مليون ريال ختسرها صادرةال
  باملمتلكات العامة .

ة بالتكسري والكتابة " أكـد فيـه   تقرير بعنوان " شبان يشوهون املرافق العامويف 
(صـحيفة  السلطان على أن تكلفة إصالح العبث جتاوزت تكلفة إنشاء بعـض املشاريع 

  . م)٢٠١٠الوطن،

امج بعنوان " مرافقنا ...غالية " بإعداد برن قام جممع هارون الرشيد التعليمي فيما
(موقـع  وعدم العبث ا ، واهلدف منه توعية الطالب بضرورة احلفاظ على املرافق العامة 

  . إدارة التربية والتعليم مبحافظة عفيف)

هذه املقاالت والعناوين تشري إىل أن لألسرة دوراً أساسياً يف تربية الطفل ؛ للمحافظة على 
؛ ذا تكمن مشكلة البحث يف وصف دور األسرة يف تربية الطفـل  وهلامللكية العامة ، 

  للمحافظة على امللكية العامة .

                                                                            أسئلة البحث : 

  : سؤال الرئيس التايلاإلجابة عن ال حتاول الدراسة

ــل ل -  ــة الطف ــا دور األســرة يف تربي ــة ؟ م ــة العام ــى امللكي                      لمحافظــة عل
  :وتتطلب اإلجابة عن هذا السؤال اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية 
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ما الوظائف التربوية اليت جيب على األسرة القيام ا ؛ لتحقيق دورها يف تربية الطفـل    -
  للمحافظة على امللكية العامة ؟

ساليب التربوية اإلجيابية املتبعة يف تربية الطفل ، واليت تؤثر يف سلوكه جتاه احملافظة ما األ -
  على امللكية العامة ؟

ما األساليب السلبية املتبعة يف تربية الطفل ، واليت تؤثر يف سلوكه جتاه احملافظـة علـى    -
 امللكية العامة ؟

  أهداف البحث : 

، عودية للمحافظة على امللكيـة العامـة   يساهم هذا البحث يف توعية األسر الس
تنشئة الطفل تنشئة إجيابية ، والكشف عن دور األسرة الرئيسـي يف تربيـة الطفـل ؛    و

  ذلك من خالل األهداف الفرعية التالية :للمحافظة على امللكية العامة ، و

معرفة الوظائف التربوية اليت جيب على األسرة القيام ا ؛ لتحقيق دورهـا   •
 ة الطفل للمحافظة على امللكية العامة .يف تربي

توضيح لألساليب التربوية اإلجيابية املتبعة يف تربية الطفل ، واليت تـؤثر يف   •
 سلوكه جتاه احملافظة على امللكية العامة .

توضيح لألساليب السلبية املتبعة يف تربية الطفل ، واليت تؤثر يف سـلوكه   •
 جتاه احملافظة على امللكية العامة .
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  :  وأسباب اختياره أمهية البحث

  أ / األمهية النظرية : 

يكتسب هذا البحث أمهيته من أمهية مرحلة الطفولة اليت تعترب أهم مرحلة تشـكل  
ومن حق الطفل على األسرة يف هذه املرحلة أن يتلقى فيها جمموعة مـن  ، حياة اإلنسان 

، والنهوض مبجتمعـه  ، سلوكياته والفضائل السلوكية اليت تساعده على الرقي ب، املبادئ 
ـ -م١٩٩٥(  ليلى اخلضـري و عياد ومن مث وطنه ، وقد أشارت مواهب ) إىل ٧١صـ

وينشأ على اإلميـان بـاهللا   ، وجوب اكتساب الطفل هذه املبادئ من الشريعة اإلسالمية 
بعد ذلك تصبح لديـه امللكـة   ، واإلستعانه به ، والتوكل عليه ، ويترىب على اخلشية منه 

  واالعتياد على كل خلق فاضل كرمي .، رية واالستجابة الوجدانية لتقبل كل فضيلة الفط

يساهم هذا البحث يف بناء التراكم املعريف لدى الطفل والذي ينطلـق مـن   لذلك    
  املؤسسة التربوية األوىل  يف حياة الطفل وهي األسرة .

العامة يف شـريعتنا  كتسب هذا البحث أمهيته من أمهية احملافظة على امللكية اكما 
اإلسالمية ، كذلك ما أوصت به دراسة الكناين بعنوان "دور األسرة يف وقاية األبناء مـن  
االحنرافات السلوكية من منظور التربية اإلسالمية " بإجراء دراسات خمتلفة علـى بقيـة   

  إتالف املمتلكات العامة .: االحنرافات السلوكية كان من أمهها 

  تطبيقية :ب / األمهية ال    

، للقيام بدورها التربوي على أكمل وجه ؛ يف مساعدة األسرة  ساهم هذا البحثي
من خالل ما تتناوله الباحثـة  ، وذلك وذلك يف تربية الطفل للمحافظة على امللكية العامة 

  من أساليب تربوية حتقق هذا الدور . 
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بغرض الكشف ؛ تبني للباحثة أمهية إجراء مثل هذه الدراسة  على ضوء ما سبقو
  عن دور األسرة يف تربية الطفل للمحافظة على امللكية العامة.

   حدود البحث :

  حدود موضوعية : 

مـن  يتناول هذا البحث دور األسرة يف تربية الطفل للمحافظة على امللكية العامة 
  خالل اجلوانب التالية :

لتحقيق دورها يف معرفة الوظائف التربوية اليت جيب على األسرة القيام ا ؛  -
 تربية الطفل للمحافظة على امللكية العامة .

توضيح لألساليب التربوية اإلجيابية املتبعة يف تربية الطفل ، واليت تـؤثر يف   -
 سلوكه جتاه احملافظة على امللكية العامة .

توضيح لألساليب السلبية املتبعة يف تربية الطفل ، واليت تؤثر يف سلوكه جتاه  -
 ة على امللكية العامة .احملافظ

  حدود زمانية :

  هـ.  ١٤٣٢ -هـ١٤٣١مت تطبيق هذا البحث خالل العام الدراسي 

  حدود مكانية :

         دينة الرياض. مب يف التعليم العام مت تطبيق هذا البحث على معلمات املرحلة االبتدائية
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                                                                     مصطلحات البحث : 

هناك مفاهيم كثرية للتربية ختتلف باختالف نظرة املفكرين التربويني للحياة منها :                                تربية:  
ق.م) أن التربيـة هـي أن   ٣٤٧-٤٢٧) عن أفالطون (٨صـ-م١٩٩٦ذكره ناصر ( ما

                                   تضفي على اجلسم والنفس كل مجال وكمال ممكن هلا .

تنشئة وتوجيه اإلنسان مـن  : ) أن التربية ١٣صـ  -هـ ١٤١٩يف حني يرى البابطني (
والعقلي ، واالجتماعي ، واخللقي ، والصحي ، اجلانب اإلمياين : مجيع جوانب التربية مثل 

املطهرة وحيـول  وتكون مستمدة من القرآن الكرمي والسنة النبوية ، من والدته حىت وفاته 
، الفرد املسلم املبادئ والتعاليم اإلسالمية إىل واقع فعلي يطبقه يف مجيع شـئون حياتـه   

                                                                          ويكون هو ممثالً لشخصية اإلسالم .

  املفهوم اإلجرائي للتربية :

وحماولـة  ، بادئ وسلوكيات من والدته إىل وفاتـه  من م طفلجمموع ما يتلقاه ال
  يتعارض مع العقيدة اإلسالمية . تطبيقها يف حياته مبا ال

  الطفل : 

  وردت تعريفات عديدة للطفل عند املؤلفني منها :

الشخص الذي مل يبلـغ سـن   : ) بأنه ٢٧صـ -هـ ١٤٢٤ذكرته السقا وزميلها ( ما
 الفترة اليت ال: أن مرحلة الطفولة هي ) ٢٣٥صـ  -هـ١٣٨٧الرشد ، وذكر فلسفي (

  بل هو حمتاج إليهم فيها .، يستغين فيها الطفل متاماً عن أبويه 

  املفهوم اإلجرائي للطفل :

  هو من يعيش يف كنف والدية وحتت إشرافهم .
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  احملافظة : 

عليـه: صـانه    األمر واظب عليه ، وحافظعلى  حافظ حيافظ حمافظة وحفاظاً :لغة ال يف
ن إىل مخسة معـا  الشيء ، معىن ينصرففاحلفاظ على  ، وحافظ عليه راقبه وراعاه ووقاه

املعـاين  واملراعاة ، وال يكون هلذه  فرعية هي : املواظبة ، والصيانة ، والوقاية ، واملراقبة ،
للحفاظ علـى  ، وتكاملت إذا ال معىن  إذا اجتمعت ، وتداخلت مجيعاً مدلول واقعي، إال

ــيء إذا ــبمل ي الش ــه واظ ــوقّى ، وير علي ــان ، وي ــى، ويص ــب ويراع  . اق
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األسرة لسلوكيات الطفل خارج املرتل ؛ ملنعـه   مراقبة هياملفهوم اإلجرائي للمحافظة : 
  امللكية العامة . من أي عدوان يعطل املنفعة من

  امللكية العامة :

) أا ملكية جمموعة من الناس يشتركون فيها ٤٣هـ، صـ١٤٢٠يرى املصري (
وال جيوز التصرف ا بيعاً وال إقطاعاً وال هبة ، فال خيتص ا فرد وال دولة ، شركة إباحة 

وتباح منافعهـا  ومن سيأيت ، ألا موقوفة على مجاعة املسلمني من كان حياً منهم اآلن ؛ 
   .هلم لالنتفاع الشخصي فقط

: ) أن امللكية العامة هـي  ١١٩-١١٨صـ  -م٢٠٠٣يف حني يرى الكفراوي (
وتعلق به حق اتمع البشري كله أو بعض ، عليها اتمع البشري كله  استحوذأي ملكية 

  مجاعته مع استمرار حق اهللا فيه وهو املالك احلقيقي ملا يف الكون .

هي كل ما اشترك به جمموعة من النـاس ، وتشـمل    اإلجرائي للملكية العامة :املفهوم 
املدارس واملستشفيات والطرقات وغري ذلك ، وحتصل هلم وملن بعدهم املنفعة منها ،  وال 

  حيق هلم التصرف فيها كبيع أو شراء أو استيالء. 
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  الفصل الثاين                                  

  والدراسات السابقة :اإلطار النظري 
  اإلطار النظري:

  املبحث األول / الدور التربوي لألسرة .  

 مفهوم األسرة  . •
 وظائف األسرة  . •
األساليب التربوية اإلجيابية املتبعة يف تربية الطفل واليت تؤثر يف سلوكه جتاه احملافظة  •

 على امللكية العامة .
يت تؤثر يف سلوكه جتاه احملافظة علـى  األساليب السلبية املتبعة يف تربية الطفل وال •

 امللكية العامة .

  املبحث الثاين / امللكية العامة . 

 مفهوم امللكية العامة . •

 أمهية امللكية العامة يف الشريعة اإلسالمية . •

 أمهية امللكية العامة يف خدمة اتمع .   •

  الدراسات السابقة :

  مقدمة . -

 التربية . الدراسات اليت تناولت دور األسرة يف •
 الدراسات اليت تناولت امللكية العامة  . •

  التعقيب على الدراسات السابقة . -
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  اإلطار النظري                              

  يكمن اإلطار النظري يف :      

  أوالً : الدور التربوي لألسرة 

ـ   رم األسرة هي أهم مؤسسة تربوية يف حياة الطفل ، واليت تتربع على قاعـدة اهل
 –املسـجد   –التربوي ، مث يأيت دور باقي املؤسسات التربوية األخرى مثل (املدرسـة  

مجاعة الرفاق....وغريها ) ؛ ليكملوا ما وضعته األسرة من أسـس تربويـة ،    –اإلعالم 
  مكونني بذلك اهلرم التربوي حلياة الطفل.

ا مابني ) مرحلة الطفولة األوىل أو املبكرة بأ١٥م _ ص١٩٩٨"وحدد عيسوي (
  ) سنوات" . ٥-٢اية الرضاعة وسن السادسة ، أي من (

) " أن سن الطفولة األوىل هي السن املالئمة ٤٢هـ_ص١٤٠٢كما أكد عثمان (
لتكوين العادات الصاحلة ، أو السيئة بتأثري املريب ، حيث يشب اإلنسان بعد ذلك على ما 

  شاب عليه " .

 تكوين شخصية الفرد كما أشار بـذلك  إن مرحلة الطفولة ذات أمهية كبرية يف 
) وفيها توضع البذور األوىل لشخصيته ، فعلى ضوء مـا  ٢١٤م_ ص ١٩٩٨عيسوي (

يتلقاه الفرد من خربات يف مرحلة الطفولة يتحدد إطار شخصيته ،  فإذا كانـت تلـك   
اخلربات سوية يشب رجالً متوافقاً مع نفسه ومع اتمع الذي حييط بـه ، وإن كانـت   

ت مؤملة ومريرة ترك ذلك آثاراً ضارة يف شخصيته . إن خـربات الطفولـة حتفـر    خربا
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جذورها عميقة يف شخصية الفرد ؛ ألنه مازال كائناً قابالً للتشكيل والصقل ، وعلى ذلك 
  ينبغي االهتمام ذه املرحلة على وجه اخلصوص .

طـرق إىل  ويف هذا الفصل ركزت الباحثة على مفهوم األسرة ووظائفها ، مع الت
بعض األساليب التربوية اإلجيابية والسلبية املتبعة يف تنشئة الطفل وتأثريها يف سلوكه.                                           

  :  مفهوم األسرة

زت على ما جاء به تطرقت الكثري من األدبيات ملفهوم األسرة ، ولكن الباحثة رك
  علماء التربية من مفاهيم ومنها : 

) أن األسرة " منظومة اجتماعية هلا صفة ٦٢ص -م ٢٠٠٤ما ذكره فليه والزكي (
االستمرارية ، وتقوم على عالقات بيولوجية واجتماعية هدفها : إجناب األطفال وتربيتهم 

اسي يتلقـى مـن خاللـه    ، إىل جانب أداء بقية الوظائف املختلفة ، ولألسرة وسيط أس
األطفال خمتلف القيم اليت توجد يف اتمع ، واخلاصـة مبختلـف اجلوانـب يف احليـاة     
االجتماعية ، وهي كغريها من النظم االجتماعية تؤثر وتتـأثر بـاملتغريات السـائدة يف    

  اتمع".                                      

) األسرة على أا " اجلماعـة  ٦٣ص  -هـ ١٤٢٢يف حني عرف أبو جالله  ( 
اإلنسانية األوىل اليت يتعامل معها الفرد ، واليت يقضي معها السنوات األوىل من عمره تربية 

، وتشكيالً ، وتنشئة " .                                                                                                 

) أن األسرة عبارة عن وحدة بنائية ٥٣ص -م ٢٠٠٠عناين (كما ذكرت حنان ال   
ووظيفية تتكون من شخصني أو أكثر يكتسبون مكانات وأدواراً اجتماعية عـن طريـق   

  الزواج واإلجناب .
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) بأا مصـدر كـل تربيـة    ١٥٠ص  -م١٩٩٦ويعرفها بستالوزي يف ناصر ( 
  صحيحة يتأثر ا الطفل .

 من املفاهيم لألسرة ، كما أشارت سابقاً إال واخلالصة أن الباحثة وجدت الكثري
  :  األسرةأا وضعت مفهوماً إجرائياً ينص على أن 

هي البيئة التربوية اليت تؤثر على حياة الطفل ، وذلك من خالل ما يتلقاه يف صغره مـن  
                                               تنشئة سوية أو غري سوية .                                                            

  وظائف األسرة :

لألسرة العديد من الوظائف واليت تتعلق بتنشئة الطفل وتربيتـه ، منـها الدينيـة    
والبيولوجية واالجتماعية واخللقية واالقتصادية والتروحيية ، وإن كانت الباحثة ستركز على 

  ملا هلا من صلة مباشرة يف موضوع البحث . الوظيفتني : االجتماعية واألخالقية ؛

إن الوظيفية االجتماعية يئ الطفل إىل اكتساب املبادئ الصحيحة اليت تسـهل   
عالقته مع اآلخرين ، أما الوظيفة األخالقية تضبط سلوك الطفل داخل املـرتل وخارجـه   

وله كما حيـافظ  وتوضح له أمهية احملافظة على امللكية العامة اليت يستفيد منها كل من ح
  متاماً على أمالكه اخلاصة .

) إىل إن األسرة ال ميكن أن تؤدي ٣٠٧ص  -م١٩٩٨وأشارت حليمة أبو رزق ( 
وظائفها على خري وجهة إال إذا كان الوالدان قد ناال تربية أسرية صحيحة قبل الـزواج ،  

مل يكونـا قـد   فكيف حيسن أحدمها معاملة اآلخر ، وأن حيسن االثنان معاملة األوالد ما 
  وجها توجيهاً أسرياً صحيحاً ، وتعلما الشيء الكثري من الواجبات الزوجية واألسرية . 
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  تتمثل وظائف األسرة يف ما يلي  : 

  الوظيفة الدينية: 

ويتم ذلك عن طريق إرشاد األسرة ألفرادها ، وتوجيهم حنو عقيدم وتعلـيمهم  
مر به اخلالق ، واالبتعاد عما ى عنه سـبحانه  أداء العبادات املطلوبة منهم ، والعمل مبا أ

) أيضاً تأسيس العقيدة اإلسالمية يف نفس  ١٥٢ص  -م ١٩٩٦كما أشار بذلك ناصر ( 
الطفل ، حلديث الرسول صلى اهللا علية وسلم " كل مولود يولد علـى الفطـرة فـأبواه    

وتوجيه الطفل ملـا   ) ٢٦٥٨ -كتاب القدر -( رواه مسلميهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه "  
  علية من واجبات حنو رب العباد ، وما علية من واجبات حنو العباد . 

)  أنه من الواجب  أن نرسخ أسس العقيـدة   ١٦ص  -م  ٢٠٠٤وذكر وطفه ( 
اإلميانية يف نفوس األطفال ، و منذ املراحل املبكرة لوالدم ، فالطفل جمبول بطفرته علـى  

 -م  ٢٠٠٤نبيه الكرمي صلى اهللا علية وسلم ، كما أشار وطفه (  األميان باهللا تعاىل وحمبة
) إىل وجوب إيقاظ إحساس الطفل باملسئولية أمام اهللا ، وحثه على الشـعور   ١١٨ص 

بواجبه وتعليمة بأن اهللا يراقب ويرى ما يقوم به العبد ، وأنه تعاىل ال خيفى عنه شئ ، وأنه 
  جيازي ويعاقب وحياسب . 

  لوجية : الوظيفة البيو

ما زالت األسرة نظاماً أساسياً يف اتمع ال ميكن االستغناء عنه ، فعـن طريقهـا   
) ، وعـن   ٥٥ص  -م٢٠٠٠يستمر ويبقى الكائن اإلنساين كما ذكرت حنان العناين ( 

طريق الزواج وإنشاء األسرة يكون حفظ اجلنس والنسل ، وتتم عملية اإلجناب الشرعية ، 
التناسل وإجناب األبناء من األمهية مبكان ؛ ملا يف ذلك من تلبيـة  كما إن التكاثر وحفظ 
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لفطرة اإلنسان ، ولرغبته النفسية يف رؤية األوالد الذين هم زينة احلياة الدنيا ، لقوله تعاىل 
} كبر ندع ريخ اتحالالص اتياقالْبا وينالد اةيةُ الْحونَ زِيننالْبالُ ولًـا الْمأَم ريخا وابثَو {

  . ٤٦سورة الكهف اآلية 

إن من واجبات األسرة العمل على توفري بيئة بيولوجية سليمة ؛ لنمو اجلنني أثنـاء  
فترة احلمل ، وذلك عن طريق التغذية السليمة لألم ، والبعد عن االنفعاالت والقلق والتوتر 

هديات يف فترة احلمل ، وبعد االجنـاب  ، مع االمتناع عن التدخني ، وتناول العقاقري وامل
ص  -م ٢٠٠٧)   و شـريف (   ٢٤ص  -م ٢٠٠٣كما أشار بذلك كلٌ من فنـدي ( 

٩٥ . (  

  الوظيفية التروحيية: 

صـة يف اإلجـازات   خادوريـة  يقع على عاتق األسرة الترويح عن األبناء بصفة 
مـن األسـر إال أن    األسبوعية أو السنوية،  وإن كانت هذه الوظيفة تكميلية عند الكثري

الباحثة ترى أا أصبحت أساسية ، ومن الواجب التركيز عليها حبكم التقدم التقين اهلائل ، 
واالنفتاح الكبري على األعالم اخلارجي والداخلي ، وتأثري القنوات املباشر على الطفل مما 

  يستدعي التركيز على هذه الوظيفة . 

انه من  الواجب على األسرة أن تعلم ) إىل  ١٥٢ص  -م  ٢٠٠٦وأشار ناصر (  
األطفال كيفية التمتع بأوقات الفراغ ، واستغالله مبا يفيد من أنواع اللعـب ، وخاصـة   

  التعليمية اليت تنمي لدى الطفل القدرات اهلامة يف حياته العامة . 

) أنه من املهم أن يؤدي الطفل معظم ألعابه  ٩٦ص  -م ٢٠٠٧وذكر شريف ( 
اد أسرته وتوجيهم ، وجيب استغالل اخلروج ألماكن الترته والترويح من حتت إشراف أفر
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قبل األسرة يف تعويد الطفل احملافظة على امللكية العامة ، وذلك عن طريق توجيهه ألماكن 
رمي النفايات ، وتعزيز سلوكه عند وضعه للنفايات يف أماكنها أيضاً ، ويه عن العبـث  

  حلدائق .باألشجار والكراسي وحمتويات ا

  الوظيفة االقتصادية : 

تقع مسئولية توفري احلاجات األساسية على األسرة لكي تضمن بقاءها و تكفـل     
معيشتها اهلانئة ، ولذا فعليها ممارسة نشاط اقتصادي معني ، وعليها السعي اجلاد يف طلب 

الَّذي جعلَ لَكُم  هوالرزق استجابة ألمر اهللا إذا أرادت البقاء واالستمرار لقوله تعاىل : {
ورشالن هإِلَيو هقزن ركُلُوا ما وبِهاكني موا فشذَلُولًا فَام ض١٥} سورة امللك اآليـة  الْأَر 

ومن هنا ينطلق بكل مهة وعزمية للبحث عن قوته وقوت عياله ، وإفادة اتمـع بعملـه   
كاً يف سبيل ذلك وسـائل الكسـب   وسال  -عز وجل  -وجهده مستعيناً يف ذلك باهللا 

  ) .  ٢٦ص -م  ٢٠٠٣املشروع والرزق احلالل كما ذكر الفندي ( 

  الوظيفة االجتماعية : 

"تتجلى هذه الوظيفة يف عملية التنشئة االجتماعية اليت يبدو تأثريها يف السـنوات  
م ٢٠٠٠اخلمس األوىل من حياة الطفل على وجه اخلصوص كما ذكرت حنان العناين (  

) ففي هذه السن يتم تطبيع الطفل اجتماعياً ، وتعويده على النظم االجتماعية ٥٥صـ -
(التغذية ،اإلخراج ،احلياء ، االستقالل ، التربية اجلنسية ) كما تتضمن الوظيفة االجتماعية 
أيضاً إعطاء الدور واملكانة املناسبني للطفل ، وتعريف الطفل بذاته ، وتنمية مفهومه عـن  

بناء ضمريه ، وتعليمه املعايري االجتماعية اليت تساعده يف التوافق ، وحتقيق الصحة نفسه ، و
  النفسية "
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) إىل أن عملية التنشئة االجتماعية  ٢١- ٢٠-١٦ص   -م ٢٠٠٤وأشار حممود (
عملية تكيف الطفل لبيئته االجتماعية ، وتشكيله على صورة جمتمعه ، وصياغته يف القالب 

، فهي عملية تربية وتعليم تضطلع ا األسرة واملربون ؛ بغية تعليم  والشكل الذي يرتضيه
الطفل االمتثال ملطالب اتمع ، واالندماج يف ثقافته ، واخلضوع اللتزاماتـه ، وجمـاراة   
اآلخرين بوجه عام . إن الطفل يولد مزوداً بقدرة على التعلم ، ولكنه ال يولـد مـزوداً   

من احلياة االجتماعية ، كما أنه يف هذا اتمع الذي تعيش  بأمناط السلوك ، فهذه يتعلمها
فيه األسرة يستطيع الوالدان أن يعلما طفلهما كيف حيترم ملك الغري من السـنوات األوىل  
من عمره ، ويكررون على مسامعه دائماً أن هذا الشئ ليس ملكك إنه ملك اجلميع . إن 

سليمة تقوم على إشباع حاجاته ، وتعليمـه  األسرة تستطيع تنشئة الطفل تنشئة اجتماعية 
وتربيته وتقدير مطالب منوه ونضج قدرته ، ولكن ذلك يتطلب توقيتاً مناسب لدرجة منو 

  الطفل ، حبيث يكون بوسعه القيام ا ، وحتقيقها وإجنازها . 

) مـن أهـم   ٦٨م  ص٢٠٠٧وتعد عملية التنشئة االجتماعية كما أشار شريف (
حياة الطفل ؛ ألا تلعب دوراً أساسياً يف تكوين شخصـيته والـيت إن   العمليات شأناً يف 

صلحت هذه الشخصية سامهت بدورها يف تقدم اتمع ورفعة شأنه ، وبذلك تعين التنشئة 
االجتماعية بأا العملية اليت يتحول عن طريقها الطفل من جمرد كائن بيولوجي إىل كائن 

ي يعيش فيه ، و يتعلم من خالله القيم ، ويكتسبها ، اجتماعي يصبح عضواً يف اتمع الذ
  ويتشرا ، ويضيفها إىل اإلطار املرجعي للسلوك اخلاص به .

) إىل أن وظيفة األسرة تكمـن يف عمليـة   ١٨٠ص  -م  ٢٠٠٠وأشار مرسى (   
 التنشئة االجتماعية بتعليم األطفال كيفية التعامل مع أقرام ، وعدم التدخل فيما ال يعنيهم

من أمور اآلخرين ، وتعزيز ثقافة ملكية اآلخرين لديهم ، وغرس قيم اتمع يف سلوكيات 
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األبناء حبيث تصبح هذه القيم ذات شأن عظيم يف حيام ، ويعرفون معـايري اجلماعـة ،   
  ومن مث ينضبطون على أساسها . 

) إىل حماولة دمج الطفل يف اتمع من دون ٤٧ص -هـ ١٤٢٤كما دعا بكار (
جتاهل لطبيعته وهذا ليس بالعمل السهل ، إن قولنا : إن الطفل صفحة بيضاء اليعين أننـا  
نستطيع أن نقوم بتشكيله على ما نريد متاماً ، ولكن للطفل طبيعته وموروثاتـه ، والـيت   
حتكم ردود أفعاله اخلاصة ، إن كل طفل خيتلف عن غريه من ناحية مرونته وقابليته للتأثري 

ى ذلك أنك قد تعرض مخسة من األخوة أو أكثر أو أقل لتربية واحـدة ، مث  ، والدليل عل
  يكون لكل منهم سلوكه وشخصيته ومواهبه وقيمته أيضاً .

م ٢٠٠٧يتضح أن األسرة جمتمع متكامل بكل صفات اتمع ، كما ذكر شريف (
ا اتمع ) وهي اتمع األول الذي يولد فيه الطفل وينشأ فيه ويتعامل معه ، وهذ٧٥ص -

هو أقوى املؤسسات االجتماعية اليت حتول الطبيعة اإلنسانية األصلية إىل شخصية اجتماعية 
متوافقة ، لذلك يقع على عاتقها غرس قيمة احملافظة على امللكية العامة عند الطفل منـذ  
 صغره ، وعدم التهاون يف غرس هذه القيمة اليت تعد من أهم القيم الدينية واالجتماعية يف

  حياة اإلنسان . 

  الوظيفة األخالقية : 

) إذ ٣٠٧ص  -م ٢٠٠١تعترب األسرة احملضن األول للطفل كما ذكر احلـازمي ( 
يعيش فيها أطول أطوار حياته ، فيتشرب منها العقيدة واألخالق واألفكـار والعـادات   

ق والتقاليد ، ولذلك فإا إما أن تكون مصدر خري للطفل أو معول هدم للدين واألخـال 
) على تعويد الطفل العادات الصاحلة ٧٢-٧٠ص -هـ ١٤٢٧والقيم ، وأكد شريف ( 

وختلقه باآلداب اإلسالمية يف املأكل وامللبس واملشرب والنوم وطرق التعامل مع اآلخرين، 

 



 

 ٢٠

فاحلياة األسرية مبا فيها من صالت وارتباطات ، وما حتويه من سلوك ومعامالت ، ومـا  
ت تؤثر تأثرياً كبرياً يف تكوين ميول الطفل ونزعاته ، كما تـؤثر  تدين به من مثل ومعتقدا

يف شخصيته ، ومن هنا تنشأ األخالق الفاضلة أو الرديئة اليت يتصف ا األفراد ، وبالتايل 
  تنعكس على اتمع ؛ ألنه مكون من أفراد .

لى اهللا وجيب أن تبدأ األسرة بغرس القيم األخالقية املأخوذة من سنة نبينا حممد ص
عليه وسلم بعد غرس حمبته عليه السالم يف نفس الطفل ، وتوضيح أخالقه للطفل لتكـون  

  ". ٤سورة القلم آية " } وإِنك لَعلَٰى خلُقٍ عظيمٍ {دليالً حيتذى به لقوله تعاىل : 

) إىل أنه من الواجب على الوالدين ٦٤-٦٣ص -م ٢٠٠٨وأشارت إميان شرف (
ية أخالقية صحيحة ، وذلك لكون الطفل يعتمد على والديه اعتماداً كلياً تربية أوالدهم ترب

يف مرحلة الطفولة ، فهو يتعلم منهم املعرفة املتعلقة بأمناط السلوك والعـادات والقـيم ،   
واألسرة هي املؤسسة األوىل اليت تغرس يف الطفل القيم األخالقية ، خاصةً أنه من الصعب 

طريق االستدالل املنطقي ، وإمنا يتمثلها ويشعر ا عن طريـق   اكتسابه لتلك املفاهيم عن
اإلرشاد والتوجيه من الوالدين ، إن األسرة هي اخللية األوىل اليت يفتح الطفل عينه عليها ، 
وتأثريها عليه يلعب دوراً كبرياً يف توجيهه وتكوينه ، وبالقدر الذي تقدمه األسرة للطفل 

  كون وينمو ويواجه اتمع .       من مميزات تربوية بقدر ما يت

   األساليب التربوية

يسعى مجيع املربني يف املاضي واحلاضر إىل حتقيق اهلدف من التربيـة وخاصـةً يف   
املقام األول الوالدان ، حيث حيرص الوالدان على أن يتلقى أطفاهلم تربية صحيحة ، وإن 

  ومتنوعة. كانت هذه التربية ال تتم إال عن طريق أساليب متعددة
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)  ٢٠٨ص -م٢٠٠٣وميكننا أن نعرف أساليب التربية كما ذكرهـا الفنـدي (   
بأا" طرق تنمية فكر اإلنسان وتنظيم سلوكه وعواطفه وبناء شخصيته املتميزة ؛ لتحقيق 
صالحه وجناحه يف مجيع جماالت حياته ". وختتلف هذه األساليب باختالف وجهة نظـر  

  مني : أساليب تربوية إجيابية ، وأساليب تربوية سلبية . املريب نفسه ، فتنقسم إىل قس

ربوية اإلجيابية املتبعة يف تربية الطفل واليت تؤثر يف سلوكه جتاه احملافظة على األساليب الت
  :  امللكية العامة

   القدوة احلسنة :   -١

كمـا  تعترب القدوة من أهم األساليب التربوية اليت تؤثر يف تربية الطفل وإعداده ، 
ـ ١٤١٩) والبابطني (٢١٠-٢٠٩ص  -م٢٠٠٣أشار بذلك كالً من الفندي ( ص  -هـ

) حيث أا تساهم بشكل فعال يف بناء شخصيته املتكاملة ، وال تقتصر أمهيتها على  ٢٣٢
  مراحل الطفولة ، بل إا متتد إىل مجيع فترات منوه .

لك لتطبيع الطفل علـى  والتربية اإلسالمية عنيت بالقدوة الصاحلة عناية فائقة ؛ وذ
مبادئ اخلري والرب ، ودعت الوالدين أو من يقوم مقامهما أن يظهرا دائماً بالصورة الالئقة 
شكالً ومضموناً ، ولقد كان يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القدوة احلسنة والنموذج 

أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو ىل{ لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه األمثل لكل املربني قال تعا
  ". ٢١سورة األحزاب آية "اللَّه والْيوم الْآخر وذَكَر اللَّه كَثريا} 

إن نزعة احملاكاة والتقليد نزعة فطرية وطبيعة يف البشر ، والسيما يف مرحلة الطفولة 
ر باحمليطني به أكثر مما يتأثر ، إذ الميكن للطفل الفكاك عنها يف سين عمره األوىل فهو يتأث

بالقراءة والسماع ، لذلك كانت قدوة الطفل يف البيت الوالدين ، وذلك حبكـم أمـا   
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اتمع األول الذي يتشرب منهما الطفل سلوكه ، ومبا أما القدوة األوىل جيـب أن ال  
وإذا يانه عن يأمرا الطفل بأي عمل قبل أن يطبقاه على أنفسهما أوالً ، مث على طفلهما ، 

عمل جيب أن ال يأتيا بعمل مثله ، ومن هنا يأيت غرس احملافظة علـى امللكيـة العامـة ،    
وخاصة إذا خرجت األسرة ترفيه ، فإن من الصعب أن يلقي الطفل املخلفات يف احلاويـة  

  وهو يرى والديه يلقياا يف األرض .

  الترغيب والترهيب :  -٢

ا أسلوبان خمتلفان خيتلف أحدمها عن اآلخر ، وقـد  من أهم أساليب التربية ، ومه
ص  -م ٢٠٠٣يعرب عنهما باخلوف والرجاء ، أو بالثواب والعقاب كما ذكر الفنـدي ( 

) ذكر أن الثواب والعقاب وسـيلة   ٥٧ص  -م  ٢٠٠٦) . يف حني إن الشريف ( ٢٣٣
وب يف تربيـة  من وسائل الترغيب والترهيب ، كما ينبغي عند استخدام املريب هلذا األسل

األطفال وتنشئتهم إن يراعي احلكمة واالعتدال يف ذلك ، حبيث ال يـؤدي الثـواب أو   
الترغيب إىل اإلتكالية والتكاسل والتساهل يف القيام بالواجبات ، وال يؤدي العقـاب أو  

  الترهيب إىل اخلوف أو الضعف أو القنوط واالستسالم . 

  كما يلي :  وإذا كانا كذلك سنفرد كل أسلوب على حده

  أ ـ أسلوب الترغيب : 

هو وعد يصاحبه حتبيب اإلنسان وإغرائه بإجناز عمل ما جيين املسلم مـن ورائـه    
  ) .     ٢٥٥ـ٢٥٤ص  -هـ١٤١٩املصلحة الكبرية واخلري الكثري كما ذكر البابطني (

وأسلوب الترغيب ( التشجيع ) من األساليب التربوية اإلجيابية الناجحة يف تربيـة  
  طفل ، وينقسم أسلوب الترغيب إىل قسمني مها : ال
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  ـ املعنوي . ٢ـ املادي  .                  ١

القسم األول وهو املادي ، ويقوم على منح الطفل جائزة عينية ، أو هدية من قبل املـريب  
مكافأة  له على عمل حمدد يقوم به ، وخاصة عند حمافظته على امللكية العامـة . وهـذا   

ى املربون باستخدامه وخاصة يف مرحلة الطفولة كما أشار بـذلك البـابطني   القسم ناد
) ؛ ألن هذه املرحلة العمرية تكون املكافأة املادية أوىل عند الطفل ٢٥٨ص  -هـ١٤١٩(

يف كثري من األحيان من املكافأة املعنوية ، وينبغي تغليبها ؛ ألن الطفل يتفاعل معها أكثـر  
  ) .٥٨ص   -م ٢٠٠٦كما ذكر الشريف (

يف حني أن القسم الثاين وهو املعنوي يقوم على تشجيع الطفل بعبارات الشـكر  
واملديح واالستحسان واإلشادة بعمله أمام الناس ، وهذه اإلشارة تعطي الطفـل الثقـة   
بالنفس وتشجعه على فعل مزيد من األعمال اجليدة األخرى ، ويستطيع املريب حتديد أي 

املعنوي يصلح للموقف الذي يعيشه الطفل ، وتنويع األساليب  أسلوب للتشجيع املادي أو
التربوية يف تربية الطفل مطلب مهم وأساسي ، وميكن أيضاً إن جيمع بني أسلويب التشجيع 
املادي واملعنوي يف نفس الوقت وهذا يرجع إىل أمهية املوقف وتقديره للمريب كما أشـار  

  ) .٢٥٨ص  -هـ١٤١٩البابطني (

رة أن تستخدم أسلوب التشجيع املادي واملعنوي عند حمافظة الطفل وتستطيع األس
على امللكية العامة ، وجيب أن حترص على مدحه أو منحه اهلدية أمام أقرانه ، وتوضـيح  
سبب منحه اهلدية ؛ لكي يثبت هذا السلوك عند الطفل ، وعند من حوله من األطفـال  

  احلاضرين . 

  

 



 

 ٢٤

  ـ أسلوب الترهيب  :٢

احبة ديد اإلنسان بالعقوبة ، وحتذيره من األعمال اليت تودي إىل الوقوع يف وهو وعد يص
املعاصي اليت تغضب اهللا عز وجل ، وأسلوب الترهيب أسلوب تربوي جيـد ال ميكـن   
االستغناء عنه يف جمال التربية وخاصة تربية الطفل ، وأسلوب الترهيب عكـس أسـلوب   

يعتمد هذا األسلوب على الوعيد والتهديد بالعقوبة الترغيب متاماً ، وهو الوجه اآلخر له و
 ٢٦٢ - ٢٦٠ص  -هـ١٤١٩(إذا ارتكب الطفل بعض األخطاء كما أشار بذلك البابطني 

كما ال ينبغي إن ال نتجاوز عن األخطاء أو التساهل يف أمرها حبجة صدورها عن طفل ) . 
، أو التعامـل مـع   غري مكلف شرعاً ، كما ال حيسن معاقبته عن كل خطاء يصدر منه 

األخطاء كلها مبقياس واحد ، وينبغي للمريب أن يتدرج يف عقوبة الطفل مباشرة فتكـون  
لدية عقوبات متعددة ، ليست على منوال واحد ، فالشدة : ويستخدم منها يف كل موقف 
ما يناسبه ، فقد يكون من األخطاء ما حيتاج إىل جمرد نظرة بالعني أو إظهار نوع من عدم 

اء أو القبول ، والبعض يكفي فيه الكلمة املهذبة أو اإلشارة اللطيفة،  كما أن البعض الرض
األخر حيتاج إىل حرماناً من بعض احملبوبات لدى الطفل ، مث يأيت بعد ذلك العقاب البدين 

) ، إن أسلوب الترهيـب مـن    ٦٠ - ٥٩ص  -م ٢٠٠٦كما أشار بذلك الشريف (
لى األسرة استخدامها ، وخاصة قبل أن يصـدر سـلوك   األساليب املهمة اليت  ينبغي ع

التعدي أو الفساد من الطفل على املمتلكات العامة ، مع توضيح سبب ي الطفل عن هذا 
  االعتداء بأن امللكية العامة منفعتها للجميع ؛ لذلك جيب علينا احملافظة عليها .

  القصة :  -٣

ووجدانه وعواطفه وأخالقه ، وتعمل من األساليب التربية املؤثرة يف عقلية الطفل 
على شد انتباهه ويقظة إحساسه ؛ ذلك ألا شكل فين أديب هلا قواعد ومقومات فنية من 
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أمهها : الفكرة الرئيسية ، والبناء ، واحلبكة ، واألسلوب ، والشخصيات ، فهي حكايـة  
فل كما أشار حياة كاملة حتوي يف مضامينها عظات وعرب من شأا أن تغري من سلوك الط

) ويفضل استخدام القصة يف غرس القيم والفضائل ٢٢١ص  -م٢٠٠٣بذلك الفندي (  
، فالطفل تستهويه القصة يف سنني عمره املبكرة ويفضلها على غريها ؛ ألا تتـرك أثـراً   
واضحاً يف نفسه ، وتغرس لديه القيم املرغوب فيها من خالل التعايش مع أبطال القصة ، 

) ، وجيب أن تتميز القصـة ببسـاطة   ١٦٠ص  -هـ١٤٢٤ك العراقي (كما أشار بذل
األسلوب ووضوحه مما جيعله مناسباً لألطفال ، وتكرار بعض األلفاظ والعبارات لإلحلاح 
على اهلدف من القصة ، أيضاً جيب أن يتميز راوي القصة باألسلوب اجليـد ، واملتميـز   

ره على معايشة أحداث القصة وتأثريه وميلك القدرة على جذب وشد انتباه السامع وإجبا
)، إن أسلوب القصة من األساليب ٢٧٤ص  -هـ١٤١٩ا كما أشار بذلك البابطني (

املهمة يف غرس قيمة احملافظة على امللكية العامة ، وتستطيع األسـرة أن تسـتخدم هـذا    
اء القصص األسلوب قبل اخلروج من املرتل ؛ لتوضيح أمهية امللكية العامة لدى الطفل بإلق

عليه بأسلوب بسيط وواضح وبكلمات بسيطة يسهل على الطفل تقبلها واستيعاا ، ممـا  
  جيعل هذه القصة رادعة لكثري من السلوكيات اخلاطئة عند خروجه من املرتل . 

مت التطرق إىل هذه األساليب التربوية الثالثة ، واليت تعترب مـن أهـم األسـاليب    
لطفل من وجهة نظر الباحثة ، مع اإلشارة إىل باقي األسـاليب  التربوية يف معاجلة أخطاء ا

  بشكل نقطي فقط ومنها : 

اإلعادة والتكرار  –مصاحبة الطفل  –احلوار اهلادئ مع الطفل  –اخلطاب املباشر للطفل 
التدرج يف إعطاء التوجيهات والتكليفات واألوامر  –املوعظة احلسنة  –ضرب األمثال   –
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 –ث ( أي استغالل مناسبة أو حدث معني إلعطاء توجيـه معـني )   التربية باألحدا –
  اإلنصات الفعال للطفل .

جتاه احملافظة على امللكية  يف سلوكه تربية الطفل واليت تؤثرالسلبية املتبعة يف  األساليب
   العامة : 

تتكون األساليب السلبية املتبعة يف تنشئة الطفل إما جلهل الوالدين يف تلك الطرق ، 
و إلتباع أسلوب اآلباء واألمهات ، أو حلرمان األب أو األم من اجتاه معـني ، فـاألب   أ

عندما يفتقد إىل  احلنان يف صغره تراه يغدق على طفله ذه العاطفة أو العكس ، وبعض 
اآلباء يريد أن يطبق نفس األسلوب املتبع يف تربية والده على ابنه ، وكذلك احلال بالنسبة 

) مع التطـرق إىل أهـم   ١٣١إىل  -١٢٣ت بذلك سيما أبو رموز ( من لألم ، و أشار
  األساليب التربوية السلبية منها : 

  التسلط أو السيطرة :-١

ويعين حتكم الوالدين أو أحدمها يف نشاط الطفل أو الوقوف أمام رغباته التلقائيـة  
ت مشروعه ، أو ومنعه من القيام بسلوك معني ؛ لتحقيق رغباته اليت يريدها حىت ولو كان

إلزامه بالقيام مبهام وواجبات تفوق قدراته أو إمكانياته ، ويرافق ذلك أحياناً العنـف أو  
  الضرب أو احلرمان.                                                                               

دع ويفكر ونتيجة لذلك ينشأ طفالً شديد اخلضوع لآلخرين ، وال يستطيع أن يب
، وال يستطيع أن يبدي رأيه أو يناقش أو يتخذ قراراً لوحده ، وتتكون لديه شخصية قلقة 
خائفة خجولة وحساسة ، ومع ذلك تفقده الثقة بنفسه ، وقد ينتج عنه شخصية عدوانية 

  خترب وتكسر األشياء ألنه مل يستمتع حبريته يف صغره .
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  احلماية الزائدة : -٢

الدين أو كالمها نيابة عن الطفل باملسئوليات اليت يفتـرض أن  وتعين قيام أحد الو
يقوم ا الطفل وحده ، حيث حيرص الوالدان أو أحدمها على محاية الطفل والتـدخل يف  
شؤونه ، فال يتاح له فرصة اختاذ قراره بنفسه ، وعدم إعطائه حرية التصرف يف كثري من 

ري مستقلة ومعتمداً على الغري يف أداء أموره ، وينتج عن هذا األسلوب شخصية ضعيفة غ
واجباته الشخصية ، وعدم القدرة على حتمل املسئولية وتكون نسبة حساسـيته للنقـد   
مرتفعة ، وحتصل له مشاكل يف عدم التكيف مستقبالً مع اآلخرين بسبب اعتماده الـدائم  

  عليهم . 

  اإلمهال : -٣

ك مرغوب فيه أو االستجابة له يعين أن يترك الوالدان الطفل دون تشجيع على سلو
، وتركه دون حماسبته على قيامه بسلوك غري مرغوب ، وقد ينتهج الوالدان أو أحدمها هذا 
األسلوب بسبب االنشغال الدائم عن األبناء وإمهاهلم املستمر هلم . ويصـاحب اإلمهـال   

الطفل يف  أحياناً السخرية والتحقري للطفل وتكون خطورة هذا األسلوب أكثر ضرراً على
سنني حياته األوىل ، وينتج عن هذا األسلوب ظهور بعض االضطرابات السلوكية لـدى  
الطفل كالعدوان والعنف واالعتداء على اآلخرين أو العناد أو إصابة الطفل بالتبلد االنفعايل 

  ، وعدم االكتراث باألوامر والنواهي اليت يصدرها الوالدين .

  التدليل :  -٤

الطفل على حتقيق معظم رغباته كما يريد هو ، وعدم توجيهه ، ويعين أن نشجع 
وعدم كفه عن ممارسة بعض السلوكيات الغري مقبولة سواًء دينياً ، أو خلقياً ، أو اجتماعياً 
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، والتساهل معه يف ذلك ، وقد يتجه الوالدان أو أحدمها إىل إتباع هذا األسـلوب مـع   
ولد بني أكثر من بنت أو العكس ، وال شـك أن   الطفل إما ألنه طفلها الوحيد،  أو ألنه

لتلك املعاملة مع الطفل آثاراً سلبية على شخصيته منها : أن ينشأ طفالً ال يعتمـد علـى   
نفسه غري قادر على حتمل املسئولية ، و حباجة إىل مساندة اآلخرين ومعونتهم ، ويتعـود  

بوا طلباته ويكون أكثر حساسية الطفل أن يأخذ دائماً وال يعطي ، وأن على اآلخرين أن يل
  وكثري البكاء . 

هذه أهم األساليب السلبية يف تنشئة الطفل واملؤثرة يف سلوكه مع ذكـر بـاقي   
  األساليب بشكل نقطي ومنها : 

 –التفرقـة بـني األوالد    –التذبذب يف املعاملة من قبل الوالـدين   –إثارة األمل النفسي 
  العقاب البدين .       –التحقري والسخرية  –ئد بالطفل اإلعجاب الزا –اإلسراف يف القسوة 
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  امللكية العامة                                    

  مفهوم امللكية العامة . •
 أمهية امللكية العامة يف الشريعة اإلسالمية . •

  ة يف خدمة اتمع .أمهية امللكية العام •
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  مفهوم امللكية العامة : ثانياً : 

  تعددت املفاهيم اليت تدل على امللكية العامة منها مايلي :

) امللكية العامة أا تشمل مجيع األموال الـيت  ٣٥٩ص –م ٢٠٠٥عرف ملحم ( 
واألـار   ينتفع ا مجيع أفراد األمة من غري ختصيص كالطرق واجلسور واحلدائق العامـة 

  والشواطئ والبحار وحنوها ، وليس لويل األمر حق التصرف يف ملكية هذه األموال . 

) أن املقصود بامللكية العامة أن يكـون  ٢٨٢م ، ص ٢٠٠٦وذكرت النرباوي ( 
املال خمصصاً للمنفعة العامة أي منفعة مجاعة املسلمني ، وذلك مقابل امللكية اخلاصة الـيت  

لفرد أو أفراد معينني على سبيل التخصص حبيث ال يشاركهم غريهـم  يكون االنتفاع ا 
  فيها .

) أا ملكية جمموعة من الناس يشتركون فيها ٤٣هـ، ص١٤٢٠يرى املصري (و   
؛ وال جيوز التصرف ا بيعاً وال إقطاعاً وال هبة ، شركة إباحة فال خيتص ا فرد وال دولة 

وتباح منافعها هلم ، كان حياً منهم اآلن ومن سيأيت ألا موقوفة على مجاعة املسلمني من 
   .لالنتفاع الشخصي فقط

) أن امللكية العامة هـي أي  ١١٩-١١٨ ص -م٢٠٠٣يف حني يرى الكفراوي (
وتعلق به حق اتمع البشري كله أو بعـض  ، ملكية استحوز عليها اتمع البشري كله 

  حلقيقي ملا يف الكون .وهو املالك ا، مجاعته مع استمرار حق اهللا فيه 

   املفهوم اإلجرائي للملكية العامة :

هي كل ما اشترك به جمموعة من الناس ، وتشـمل : املـدارس واملستشـفيات    
والطرقات وغري ذلك ، وحتصل هلم وملن بعدهم املنفعة منها ، وال حيق هلم التصرف فيهـا  

  كبيع أوشراء أواستيالء .
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  اإلسالمية : أمهية امللكية العامة يف الشريعة

مل يكتف اإلسالم باالعتراف بامللكية اخلاصة كأصل ، بل جنده يف نفس الوقت أقر 
بامللكية العامة كأصل من أصول االقتصاد اإلسالمي ، واملراد بامللكية العامة يف اإلسالم : 

كية كل ما يقابل امللكية اخلاصة ، أو كما يعرب عنها بامللكية اجلماعية يف مقابل إطالق املل
الفردية على امللكية اخلاصة ، وهي تشمل كل ما دخل يف ملك الناس عامة وينتفعون منها 
مطلقاً ومباشرة ، وقد عرب عنها يف أقوال الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم بأـا ملـك   
املسلمني عامة املوجود منهم ومن يأتون ، ومثاهلا ما يرد لبيت املال كاخلراج وسائر مـا  

ال من أنواع الفيء ، أو األموال اليت ال وارث هلا ، أو مل يعرف هلا مالك ، يدخل بيت امل
  )  . ٢٨٣-٢٨٢م ، ص ٢٠٠٦كما أشارت بذلك النرباوي ( 

وقد أقر اإلسالم األموال العامة ؛ لتحقيق أكرب قدر من املصاحل العامة للمسـلمني  
لى اهللا عليـة  ) والدليل على ذلك قوله ص ٣٦٠م ، ص ٢٠٠٥كما أشار بذلك ملحم ( 

وابن  )٣٤٧٧((أخرجه أبو داوؤدوسلم : (( الناس شركاء يف ثالث : املاء والكأل والنار ))، 

وما ذكر يف احلديث ال يفيد حصر األموال على هذه األمور الثالثة ، بـل  ) ٢٤٧٢(ماجـه 
جاءت متثيالً هلا ، وقد يترتب على ذلك أن كل مادة أو مورد أو مرفق تتوفر فيه خصائص 

  ال العام فهو ملك عام . امل

إن اإلطار العام الذي وضعته الشريعة اإلسالمية حلماية حقوق املواطنني يف امللكية 
العامة هو إطار مرن خيضع للتغيري حسب تغري العصر ، وحسب تغـري مـوارد الثـروة    

م ، ٢٠٠٦االقتصادية ، وحسب تغري احلاجات العامة ، كما ذكرت خدجية النـرباوي (  
  . ) ٩٤٥ص 

"وأوجب اإلسالم احملافظة على امللكية العامة كما حنافظ على أمالكنا اخلاصـة ،  
كما دعت خوله النوباين ( جريدة الغد االلكترونية )  وذلك عن طريق عدم العبث ا ، 
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أو االعتداء عليها .  إن العامة ينظرون إىل امللكية العامة على أا ملك مشاع حيـق هلـم   
، خبالف ملكيتهم اخلاصة اليت يف الغالب ما يكونون  أحرص علـى   التصرف فيه بسلبية

احلفاظ عليها بكثري من امللكية العامة" ، وأمرنا ديننا اإلسالمي احلنيف مبراقبة اهللا عز وجل 
، وزرع اإلحساس باملسئولية عند الطفل من نعومة أظفاره،  كما شرع الدين اإلسـالمي  

حافظة على امللكية العامة ، وحث علـى زرعهـا يف   الكثري من األخالق اليت تشجع للم
نفوس األطفال بالذات وكلف الوالدين بذلك لقوله صلى اهللا عليه وسلم : (( كلكم راعٍ 

  ) . ١٨٢٩) ومسلم ( ٢٦١١وكلكم مسئول عن رعيته )) رواه البخاري(

) إىل أن تربية الطفل وتنشئته متخلق بأخالق  ٨٧م ، ص ١٩٩٢وأشار حممود ( 
الم من أهم أهداف التربية اإلسالمية ، ولن يتم حتقيقها إال إذا وضـعت األسـرة يف   اإلس

اعتبارها أن تعمل على تربية أبناءها تربية إسالمية تتضح فيها القيم اإلسالمية يف كل مـا  
ميارسونه من قول وصمت وعمل وترك ، ومن هذه األخالق اإلسالمية : خلق احملافظـة  

يث تسعى كل أسرة تم بتربية أطفاهلا إىل احلرص على غرس هذا على امللكية العامة ، ح
  اخللق لديهم منذ الصغر . 
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  أمهية امللكية العامة يف خدمة اتمع : 

مازال الكثري من الناس يفضل ما ميلكه لذاته على ما ميلكه تمعه ، فنجـد منـه   
مل له أي احترام أو قيمـة ،  احلرص على ملكة اخلاص ، أما ما خيص جمتمعه فنجده ال حي

بل قد يصل األمر إىل أن ميارس سلوكيات عابثة سواًء بإتالفها ، أو إهدارها ، أو تشويهها 
، أو ما ميكن أن يساهم يف ضياعها ، وكل ذلك يؤثر يف إمكانيات اتمـع االقتصـادية   

ب الوفـاء  واالجتماعية ويزيد من تدهور احلياة االقتصادية العامة حىت يصبح من الصـع 
بصيانتها ، أو حفظها ، مما يترتب عليه كثري من املفاسد واجلـرائم واألضـرار الفرديـة    

  ) . ٢٦٤ص  –م ٢٠٠٦واالجتماعية ، كما أشار بذلك آل عايش (

إن الدولة بذلت الكثري من اجلهود ، وصرفت الكثري من األموال لتوفري احلاجات    
حلياة املعيشية هلم والعمل علـى حتقيـق الكفايـة    األساسية ألفراد اتمع وحتسني نوعية ا

االقتصادية للمجتمع ، لذلك أنشئت الطرق واحلدائق ومؤسسات التعليم واملستشـفيات  
والكهرباء واالتصاالت واملاء وغري ذلك ؛ خلدمة أفرادها ، أيضاً سعت إىل حتقيق التوازن 

ت ، لذلك كان حق االنتفاع االجتماعي والعدالة يف اتمع من خالل إنشاء هذه اخلدما
منها هلم مجيعاً ، أيضاً كانت أمهية امللكية العامة يف إجياد فرص العمل ألفراد اتمع عـن  

  ) .   ٣٦١ص  –م ٢٠٠٥طريق توظيفهم يف هذه املنشآت ، كما أشار بذلك ملحم ( 
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  السابقة الدراسات 

  مقدمة :

يه من الدراسات السابقة اليت هلـا  قامت الباحثة مبراجعة ما متكنت من احلصول عل
أهدافها وتسـاؤالا   عالقة مباشرة أو غري مباشرة بالبحث احلايل ؛ دف حتليلها لتحديد

واألدوات املستخدمة يف كل منها وكذلك أهم نتائجها، ومن مث مقارنتها بالدراسة احلالية 
  ومدى توافقها واختالفها معها .

الفصل تصنيف الدراسـات السـابقة حسـب    وقد اختارت الباحثة لتبويب هذا 
  اجلوانب اليت تضمنتها الدراسة احلالية وهذه اجلوانب كالتايل : 

  اجلانب األول /

  الدراسات اليت تناولت دور األسرة يف التربية. 

  اجلانب الثاين / 

  الدراسات اليت تناولت امللكية العامة .

  ي : وسارت الباحثة يف عرضها هلذه الدراسات متبعة مايل

  ترتيب الدراسات ترتيباً زمنياً من األقدم إىل األحدث . - ١

 عرض أهداف كل دراسة وإجراءاا وأهم نتائجها . - ٢

  التعليق على كل حمور من حماور الدراسة تعليقاً منفصالً .  - ٣
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  عرض الدراسات السابقة                                 

  ربية : الدراسات اليت تناولت دور األسرة يف الت -١

١-١:  

أمناط التنشئة االجتماعية الوالدية لدى عينة مـن   م)١٩٩٥(عبدوين ،كامل . 
طلبة املرحلة الثانوية يف مديرية تربية عمان الكربى األوىل . رسـالة ماجسـتري غـري    

  ة مقدمة إىل اجلامعة األردنية . منشور

النمط  –دميقراطي وهدفت هذه الدراسة إىل معرفة أمناط التنشئة الوالدية (النمط ال
التسلطي )باختالف اجلنس لألبناء ، وباختالف املؤهل العلمي لرب األسرة ودخـل رب  

) طالباً ٣٨٩األسرة .وقد مت اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية وبلغ عددها (
وطالبة ، واستخدم الباحث مقياس التنشئة األسرية الذي أعده وطوره فوزي أبو جبل يف 

) منها الـنمط  ٢٨) فقرة تعكس (٥٦) ويتألف املقياس من (١٩٨٣اجلامعة األردنية عام (
) فقرة األخرى النمط التسلطي ، وتوصلت الدراسـة إىل  ٢٨الدميقراطي بينما تعكس ال(

العديد من النتائج من أمهها : وجود فرق واضح بني األسر اليت تقوم على تنشئة أبنائهـا  
) وبني األسر اليت تقوم علـى تنشـئة   ٩٣.٨ملتساحمة واليت شكلت (بالطريقة الدميقراطية ا

) وذلك لصاحل األسر اليت تعمـل  ٦,٢أبنائها بالطريقة التسلطية املتشددة واليت شكلت (
  على تنشئة أبنائها بالطرقة املتساحمة الدميقراطية .

  

  

  

 



 

 ٣٦

٢-١:  

حلـة  عالقة الضبط األسري باجتاه طالب املر) هـ ١٤٢٥ (القريين ، سعد .
نايف العربية للعلوم الثانوية حنو العنف . رسالة ماجستري غري منشورة مقدمة إىل جامعة 

  . األمنية

ويهدف البحث إىل الكشف عن دور الضبط األسري يف اجتاه الطالب حنو العنف 
، أيضاً الكشف عن دور أسلوب القسوة والتدليل يف اجتاه الطالب حنو العنف ، واستخدم 

الدراسة املنهج اإلحصائي ، وهو أحد أساليب الدراسة االجتماعية الذي  الباحث يف هذه
ميكن من خالله مجع معلومات وبيانات رقمية وكمية ، وقد توصلت الدراسة إىل العديد 
من النتائج أمهها : أن ممارسة األسرة للدور التربوي اخلاص ا ، واملرتبط بالضبط األسري 

لعنف ، وأن نتائج البحث كشفت عن العالقـة بـني   من شأنه أن خيفض مظاهر سلوك ا
أسلوب القسوة والتدليل وبني اجتاه الطالب حنو مظاهر العنف ، ومـن أهـم توصـيات    
الدراسة : تأكيد الباحث على ضرورة اهتمام األسرة بعملية الضبط األسري بعيدة عـن  

لألسرة ؛ حىت ميكـن  التدليل أو القسوة ، وهذا يستلزم زيادة املستوى الثقايف والتعليمي 
  حتقيق الضبط األسري الالزم.

٣-١:  

حممد ، إدريس . دور األسرة يف أمن اتمع . ورقة عمل مقدمة لندوة اتمع 
  هـ .٢٤/٢/١٤٢٥-٢١واألمن املنعقدة يف كلية امللك فهد األمنية بالرياض من 

ـ   ورة هدف هذا البحث إىل بيان الوظائف احلقيقية لألسرة وتكوين الـوعي  خبط
وإمهال األسرة لدورها التربوي احملقق للكفاية واألمن ، وكان من أهم نتائجه أن إشـباع  
األسرة لكل حاجات أبنائها باعتدال وانتظام يترك يف نفوسهم عدم التعدي على حاجات 

 



 

 ٣٧

اآلخرين من أفراد اتمع مما يسهم يف أمنه ، وأن أفضل وسيلة لنشر األمن هـي تربيـة   
قيدة الصحيحة ، وعلى احملبة والتسامح ، وكظـم الغـيظ ، والتواضـع    األفراد على الع

للمؤمنني ، وأن األسرة أذا حققت األمن الذايت يف أفراد أبنائها فقد حققـت األمـن يف   
اتمع ؛ ألنه عبارة عن أسر متعددة ينطبع مبا تنطبع به أسرة ، ومن أهم توصياته أن جتعل 

شئتهم التنشئة الصاحلة من أوىل مهامها مطبقـة تعـاليم   األسرة املسلمة تربية أوالدها وتن
  اإلسالم وشرعه يف شىت جماالت حياا  .

٤-١  :  

أساليب التنشئة االجتماعية يف ضوء  )هـ١٤٢٧ (املقاطي ، طعيس مشلش .
إلمام حممـد بـن   اخلصائص األسرية . رسالة دكتوراه غري منشورة مقدمة إىل جامعة ا

  .  سعود اإلسالمية

فت هذه الدراسة إىل التعرف على أساليب التنشئة االجتماعية اليت يتبعهـا  وقد هد
) سنة يف األسرة السعودية املقيمة  ١٥ـ   ٦اإلباء يف تنشئة أوالدهم يف الفئة العمرية من ( 

يف مدينة الرياض ، وقد استخدم الباحث منهج املسح االجتماعي ، واختريت عينة الدراسة 
ية املتعددة املراحل ، وكانت أداة البحث االستبانة ، ومت توزيعهـا  من خالل العينة العنقود

طالبٍ ، وقد توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج من أمهها : وجود اختالف ٥٠٤على 
  ١٠بني اآلباء املبحوثني يف مستوى استخدامها ، لذا فإنا عدد األساليب املدروسة كانت 

زان ، والعدل ، واالستقاللية ، والقسـوة ، واإلمهـال   وهي : املرونة ، واالهتمام ، واالت
والتذبذب ، والتفرقة ، واحلماية الزائدة ، إذ أن األكثر استخداماً أسلوب االهتمام مبتوسط 

  درجة . ٩.٣٤٨درجة واألقل استخداماً أسلوب التفرقة وبلغ املتوسط  ١٩.٠٠٥بلغ 

   

 



 

 ٣٨

٥-١  :  

املسلمة يف تربية األوالد على مسئولية األسرة ) هـ١٤٢٩(بوقرن ، وهاب . 
  .المية باملدينة املنورة االستقامة . رسالة ماجستري غري منشورة مقدمة إىل اجلامعة اإلس

هدفت الدراسة إىل بيان املقصود من االستقامة يف اإلسالم ، وأمهيتها يف حياتـه  
ليب األوالد كهدف رئيسي ، وتفرع إىل عدة أهداف من أمهها : معرفة خمتلـف األسـا  

التربوية اليت يتبعها األسرة يف تربية األوالد على االستقامة ، والوقوف على أثار االستقامة 
يف حتصني األوالد من االحنرافات السلوكية ، وأستخدم الباحث املنهج الوصفي ، وتوصل 

بد  للعديد من النتائج أمهها : أن مسئولية األسرة املسلمة يف تربية األوالد على االستقامة ال
أن تكون شاملة جلميع اجلوانب التربوية ، وأن جناح األسرة املسلمة يف القيام مبسـئولياا  
العظيمة واملتمثلة يف تربية األوالد على االستقامة رهني باستخدامها لألسـاليب التربويـة   

  املناسبة . 

٦-١     :  

قيـة  ور األسرة يف التربية الفكريـة واألخال د )هـ١٤٢٩ارعيدة ، نوال . (ب
  . توراه مقدمة جلامعة أم القرىباملرحلة االبتدائية تصور مقترح .رسالة دك

وقد هدفت هذه الدراسة إىل التعرف علـى دور األسـرة يف التربيـة الفكريـة     
واألخالقية باملرحلة االبتدائية ، ووضع تصور مقترح هلذا الدور وقد استخدمت الباحثـة  

الدراسة على سبعة  فصول : أختص األول خبطة  املنهج الوصفي واالستنباطي ، واشتملت
الدراسة ، وحتدث الثاين عن رعاية اإلسالم لألسرة ، أما الثالث عن طفل املرحلة االبتدائية 
، والرابع عن أسس التربية اإلسالمية ، وحتدث اخلامس عن دور األسرة يف التربية الفكرية 

قية ، وخصص السابع لربنامج العملـي  ، وأما السادس عن دور األسرة يف التربية األخال

 



 

 ٣٩

التربوي املقترح لدور األسرة يف تربية أوالدها فكرياً وأخالقياً ، وكان من أهـم نتـائج   
  الدراسة. 

إن األسرة تعد أكثر املؤسسات التربوية تأثرياً يف البناء الفكري واألخالقي ، وان  
ين عـادات سـلوكية صـحيحة    ممارسة حتكيم شرع اهللا يف احلياة اليومية يؤدي إىل تكو

  وانضباط خلقي كبري .

٧-١:  

دور األسرة يف حتقيق التربية األمنيـة للفتـات    ) هـ١٤٢٩ (اخلياط، عالية.
رة مقدمة إىل جامعة أم املسلمة من منظور التربية اإلسالمية. رسالة دكتوراه غري منشو

  . القرى 

وجتلية دور األسـرة يف   وقد هدفت هذه الدراسة إىل معرفة مفهوم التربية األمنية
حتقيقه واقعاً ملموساً يف حياة الفتاة وسائر سلوكها مبا يضمن هلا حياة أمنية مستقرة مـن  
مجيع جوانبها ،  مث وضع تصور مقترح حيقق هذا الدور من منظور التربية اإلسالمية ، وقد 

فصـول   استخدمت الباحثة املنهج االستنباطي والوصفي ، وقد تكونت الدراسة من ستة
وهي : الفصل األول : اإلطار العام للدراسة ، والفصل الثاين : األسرة والتربية األمنيـة ،  
والفصل الثالث : األسرة واآلمن الفكري للفتاة ، والفصل الرابع : األسرة واألمن النفسي 
 للفتاة ، والفصل اخلامس : دور األسرة يف حتقيق األمن االقتصادي والصحي للفتاة املسلمة

، والفصل السادس : التصور املقترح لتفعيل دور األسرة يف حتقيق التربية األمنيـة للفتـاة   
املسلمة ، وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أمهها : ازدياد أمهية وخطورة موضوعي 
التربية واألمن ؛ ملا تشهده اتمعات اإلنسانية من أتساع ورقي يف سلم احلضارة اتسعت 

ة مطالب الفرد وحاجاته وكثرة مشاغله ومشاكله مما زاد يف حاجته وطلبة للتربية معها دائر

 



 

 ٤٠

األمنية .وطبقاً لنتائج الدراسة أوصت الباحثة بأمهية نشر ثقافة ( األمن األسري ) وضرورة 
  توعية اتمع بأركاا ومقوماته ومهدداته .

٨-١ :  

نية واملواطنـة يف نفـوس   عرايب ، حممد . دور األسرة واملدرسة يف تنمية الوط
األطفال . ورقة عمل مقدمة إىل ندوة ثقافة الطفل "اهلوية ومتغريات العصر " والـيت  

  هـ .١٤٣٠/ربيع اآلخر / ١٩-١٧أقيمت يف نادي مكة الثقايف األديب بتاريخ 

حاول هذا البحث بيان الدور الذي تقومان به األسرة واملدرسة يف تنميـة الوطنيـة   
  وس األطفال من خالل ثالث مباحث من هدفت إىل :واملواطنة يف نف

  بيان املقصود بالوطنية واملواطنة وبيان الفرق بينهما . - ١

 التعرف على دور األسرة يف تنمية الوطنية واملواطنة يف نفوس األطفال .  - ٢

 التعرف على دور املدرسة يف تنمية الوطنية واملواطنة يف نفوس األطفال . - ٣

من النتائج أمهها : أن لألسرة دور كبري يف تربية األطفال  وتوصل الباحث إىل العديد
على الوطنية واملواطنة من خالل عدة وسائل أمهها : تدريب األطفال على أداء واجبـام  
والتمسك حبقوقهم ، أيضاً تقدمي املصلحة العامة للوطن على املصلحة اخلاصة ، وأوصـى  

نة يف نفوس أطفاهلا من خالل السـلوكيات  الباحث أن على األسرة تنمية الوطنية واملواط
  واملمارسات العملية الدالة على حب الوطن واالنتماء له . 

  

  

  

 



 

 ٤١

٩-١:  

دور األسرة يف وقاية األبناء مـن االحنرافـات   هـ) ١٤٣٠(الكناين ، أمحد . 
نشورة مقدمة جلامعـة أم  السلوكية من منظور التربية اإلسالمية. رسالة ماجستري غري م

  القرى .

د هدفت الدراسة إىل وضع تصور مقترح لدور األسرة يف وقاية األبنـاء مـن   وق
االحنرافات السلوكية واملتمثلة يف عقوق الوالدين واالستخدام السيئ لالنترنت والتقليـد  
األعمى واالستخدام السيئ لتقنية البلوثوث يف اهلاتف احملمول . واستخدم الباحث املنهج 

، وكان من أهم نتائج الدراسة : أن االهتمـام والعنايـة   الوصفي لتحقيق هدف الدارسة 
بتربية األبناء وتنشئتهم التنشئة اإلسالمية الصحيحة تقوي جانب اخلوف واخلشية من اهللا 
تعاىل مما يبعد الشباب عن تيار االحنرافات ، أيضا من أثار االحنراف السلوكية على الفـرد  

ة بالفرد والشعور باإلحباط واليأس والقلق النفسي عدم التكييف مع البيئة االجتماعية احمليط
، وكان من أهم مقترحات الدراسة : إجراء دراسات خمتلفة علـى بقيـة االحنرافـات     
السلوكية مثل : الكذب ، والعنف ، والسرقة ، وجرائم االغتصاب ، والتفحيط ، وإتالف 

  املمتلكات ، وحنو ذلك من االحنرافات السلوكية .

  الدراسات اليت تناولت دور األسرة يف التربية : التعقيب على 

تشترك الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف أن كالً منهم تناول الدور التربوي 
لألسرة ، ماعدا دراسة كامل حيث تناولت أمناط التنشئة االجتماعية الوالدية ، ودراسـة  

رحلة الثانوية حنـو العنـف ،   القريين حيث تناولت عالقة الضبط األسري باجتاه طالب امل
  ودراسة املقاطي حيث تناولت أساليب التنشئة االجتماعية يف ضوء اخلصائص األسرية . 

 



 

 ٤٢

وكما أن الدراسة احلالية تناولت دور األسرة يف تربية الطفل  للمحافظـة علـى   
امللكية العامة جند أن الدراسات السابقة مثل دراسة حممد تناولت دور األسـرة يف أمـن   

تمع ، أما دراسة بوقرن تناولت مسئولية األسرة املسلمة يف تربية األوالد على االستقامة ا
، يف حني أن دراسة بارعيده تناولت دور األسرة يف التربية الفكرية واألخالقيـة ، أمـا   
دراسة اخلياط فقد تناولت دورة األسرة يف حتقيق التربية األمنية للفتاة املسلمة من منظـور  

ية اإلسالمية ، وتناولت دراسة عرايب دور األسرة واملدرسة يف تنمية الوطنية واملواطنة الترب
يف نفوس األطفال وتناولت دراسة الكناين دور األسرة يف وقاية األبناء مـن االحنرافـات   

  السلوكية . 

ـ تتفق الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة يف تناوهلا ملرحلـة الطفولـة   
ايب ، وختتلق عن بعض الدراسات السابقة اليت تناولت املرحلة الثانوية كدراسة كدراسة عر

  عبدوين ودراسة القريين . 

ـ تتفق الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السـابقة يف اسـتخدامها للمنـهج    
الوصفي كدراسة بوقرن ودراسة الكناين ، يف حني أا اختلفت مـع دراسـة بارعيـدة    

ستخدام املنهج االستنباطي مع الوصفي ، أيضاً اختلفت مـع بـاقي   واخلياط ، حيث مت ا
الدراسات السابقة اليت استخدمت مناهج حبث أخرى مثل دراسة القرين اليت اسـتخدمت  

  من املنهج اإلحصائي ودراسة املقاطي اليت استخدمت املسح االجتماعي . 

مها  لإلسـتبانة  ـ  تتفق الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة يف استخدا
كأداة للدراسة مثل دراسة املقاطي، يف حني مل تستخدم بقية الدراسات السابقة اإلستبيان 
كأداة للدراسة ، وإمنا استخدمت أدوات أخرى مثل مقياس التنشئة األسرية كما يف دراسة 

  عبدوين .

 



 

 ٤٣

يـث  ـ اختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف طبيعة أفراد العينة ، ح
تناولت الدراسة احلالية معلمات املرحلة االبتدائية ، يف حني تناولت الدراسات السـابقة  

  طالب وطالبات مراحل تعليمية خمتلفة .

  الدراسات اليت تناولت امللكية العامة :  -٢

١-٢ :  

أمهية التربية اإلسالمية يف احملافظة على  ) هـ١٤٢١ عبد اهللا ، عبد الرمحن .(
  حبث منشور يف جملة العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية. املال العام .

وقد هدف البحث إىل معرفة بعض مظاهر االعتداء على املال العام ، واألسـباب  
اليت تؤدي إىل ذلك مث حتديد دور التربية يف احملافظة على املال العام ، وقد استخدم الباحث 

وم التربية ، ومفهـوم املـال العـام ،    املنهج الوصفي التحليلي ، وحتدث البحث عن مفه
وموقف اإلسالم منه ، وعن مظاهر االعتداء على املال العام وأسبابه وعن أهم املفاهيم اليت 
تغرسها التربية عن املال العام ، وعن القيم واالجتاهات التربوية اليت توجـه صـاحبها يف   

يت تساعد الطالب على اكتسـاب  احملافظة على املال العام ، وعن أهم األساليب التربوية ال
  تلك املفاهيم حنو املال العام.

٢-٢  :  

التصرف يف امللكيـات العامـة يف الشـريعة    م ) ٢٠٠٤ (حريري ، مازن .
  منشورة مقدمة إىل جامعة صنعاء . اإلسالمية . رسالة دكتوراه غري 

أراء وقد هدفت الدراسة إىل توضيح امللكيات العامة ، وإبراز أنواعها ، ومعرفـة  
الفقهاء وأقواهلم املتعلقة مبسائل التصرف فيها ، واستخدم الباحث املنـهج االسـتقرائي   

 



 

 ٤٤

واالستنباطي ، واقتضت خطة الدراسة هلذه الرسالة أن تكون مشتملة على مقدمة و ثالثة 
  أبواب وخامتة مفصلة كما يلي : 

  الباب األول : التصرف وامللكية العامة 

  لكية العامة وأنواعها يف الشريعة اإلسالمية . الباب الثاين : طبيعة امل

  الباب الثالث : أحكام التصرف يف امللكيات العامة . 

٣-٢  :  

السلوك العدواين وعالقته بتقدير الذات وتوكيد )  م٢٠٠٦(خليل ، جواد . 
دمـة  الذات لدى طلبة املرحلة الثانوية مبحافظة غزة . رسالة دكتوراه غري منشورة مق

  .  كلية التربية  جلامعة مصر

وقد هدفت الدراسة إىل معرفة العالقة بني درجة السلوك العدواين ودرجة كل من 
تقدير الذات وتوكيد الذات بالنسبة ( اجلنس ـ التخصص ـ حجم األسـرة ) . وقـد     

طالب وطالبة وقد مت أخذها من مثانية مـدراس بطريقـة    ٤٠٠تكونت عينة الدراسة من 
م وقد صمم الباحث ثالثة مقاييس ٢٠٠٥ـ٢٠٠٤ظة غزة للعام عشوائية من مدارس حماف

للدراسة هي : مقياس السلوك العدواين ـ مقياس تقدير الذات ـ مقياس توكيد الذات .   
وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج من أمههما : وجود فروق ذات داللة إحصـائية  

 ، ودرجة العدوان على اآلخـرين  بني الذكور واإلناث يف الدرجة الكلية للسلوك العدواين
  ودرجة العدوان على املمتلكات وكانت يف صاحل الذكور . 

٤-٢  :  

التدخل املهين للخدمة االجتماعية للحـد مـن    ) م٢٠٠٦( رفاعي ، عادل .
العنف املرتبط باالعتداء على امللكية العامة يف املدارس الثانوية الفنيـة مـن منظـور    

 



 

 ٤٥

منشـورة مقدمـة جلامعـة     الجتماعية . رسالة ماجستري غرياملمارسة العامة للخدمة ا
  األزهر.

وقد هدفت الدراسة إىل هدف رئيسي وهو : احلد من العنف الطـاليب املـرتبط   
باالعتداء على ممتلكات املدرسة ، وهدفت إىل عدة أهداف فرعية من أمهها تنمية الـوعي  

املدرسة ، وقـد أسـتخدم    السلوكي والشخصي للطالب املرتبط باالعتداء على ممتلكات
الباحث املنهج التجرييب من خالل القياس القبلي وابعدي لعينة الدراسـة ، واسـتخدمت   
الدراسة األدوات التالية : مقياس العنف ـ دليل مقابلة للخرباء واملتخصصني ـ املالحظة   

 حاالت مت اختيارها عمدياً ملن هلم سـوابق وخمالفـات   ١٠. وتكونت عينة الدراسة من 
وجزاءات مدرسية مرتبطة بالعنف ضد ممتلكات املدرسة واحلاصلني على أعلى درجـات  
مقياس العنف ، وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج كان من أمهها : وجود فـروق ذات  
داللة إحصائية بني التدخل املهين باستخدام املمارسة العامة ، وتنمية الـوعي السـلوكي   

  ى ممتلكات املدرسة . للطالب املرتبط باالعتداء عل

٥-٢   :  

القيم السلوكية واالجتاهات الالزمة لتحصـني   هـ) ١٤٢٨(عماشة ، سناء .
  النشء ضد اجلرمية وإتالف املمتلكات . 

وقد هدف البحث إىل حتديد القيم الالزمة حلماية النشء من اجلرميـة ، وإعـداد   
احل التعليميـة يف القـيم   قائمة بتلك القيم كما يهدف إىل الكشف عن الفروق بني املر

الالزمة ؛ لتحصني النشء ضد اجلرمية ، وأي املراحل التعليمية اليت تم بذلك ، والكشف 
عن أي املقررات الدراسية تم بغرس القيم اليت حتمي النشء من اجلرمية واالحنراف ، وأيها 

  ات . ال يهتم بذلك من وجهة نظر املعلمات واملديرات املدارس ومرشدات الطالب

 



 

 ٤٦

) من املعلمات واملديرات ومرشدات ٨٧وأجريت الدراسة على عينة تكونت من (
الطالبات باملراحل التعليمية املختلفة االبتدائية واملتوسطة والثانوية وطبقـت علـيهم أداة   

هـ وتوصلت الدراسة إىل عدد ١٤٢٨-٢٧الدراسة يف الفصل األول من العام الدراسي 
مواد الدراسات اإلسالمية هلا الدور األكرب يف غرس القـيم يف   من النتائج من أمهها : أن

نفوس األبناء وهلا اليد العليا يف كشف وتوضيح تلك القيم ، أيضاً توجد فروق ذات داللة 
–املتوسـطة  -) بني املربيات باملراحل الدراسية املختلفة (االبتدائيـة ٠,٠١عند مستوى (

ئية يف مجيع فقرات استبانه القيم الالزمـة لتحصـني   الثانوية ) لصاحل مريب املرحلة االبتدا
  النشء ضد اجلرمية وإتالف املمتلكات . 

٦-٢:  

سليم ، كرمية . انتشار ظاهرة إتالف املمتلكات املدرسية. ورقة عمل مقدمة إىل 
)_ ٨-٥املؤمتر التاسع للتنظيمات املدرسية واتمعية مبنطقة حويل املنعقد يف الفترة من(

   م.٢٠١٠ -ابريل

وقد هدفت الدراسة إىل التعرف على الدوافع واألسـباب املؤديـة إىل إتـالف    
املمتلكات املدرسية ، وحماولة إجياد املقترحات اليت حتد من هذا السلوك ، والتعرف علـى  
العالقة بني سلوك إتالف املمتلكات العامة ببعض املتغريات الشخصية كاالجتاه حنو املدرسة 

ملدرسي ، واحلاجة إىل االنتماء واحلاجة إىل وجود املعـايري السـلوكية   واملعلمني والقلق ا
إضافة إىل التعرف على الفروق بني كل من الذكور واإلناث على سلوك إتالف املمتلكات 
املدرسية واملتغريات الشخصية املرتبطة ا مبا ميكن الوصول إىل مقترح مناسـب للعـالج   

طالبـاً  ٤٨٥لدراسة ، وكونت عينة الدراسة مـن  .واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي ل
من اهليئتني التعليمية واإلدارية يف مجيع مدارس منطقة حويل التعليمية بواقـع  ٢٩٦وطالبة و

استبانه للهيئة التعليميـة بكـل    ١٥استبانه لطلبة الصف الثاين عشر يف كل مدرسة و ٢٥

 



 

 ٤٧

متلكات املدرسية يشيع بني مدرسة ، وكان من أهم نتائج الدراسة : أن سلوك إتالف امل
  طالب املرحلة الثانوية يف املنطقة بدرجة متوسطة وأكثر من الطالبات .          

  التعقيب على الدراسات السابقة اليت تناولت امللكية العامة : 

ـ تشترك الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف أن كالً منها تنـاول امللكيـة   
يف تناول هذا احملور ، ماعدا دراسة خليل حيث تناولت السـلوك  العامة ، لكنها اختلفت 

العدواين وعالقته بتقدير الذات وتوكيد الذات ، وتناولت الدراسة احلالية دور األسرة يف 
تربية الطفل للمحافظة على امللكية العامة ، بينما جند أن دراسة عبد اهللا تناولـت أمهيـة   

املال العام ، أما دراسة حريرى فقد تناولت التصرف يف  التربية اإلسالمية يف احملافظة على
امللكيات العامة يف الشريعة اإلسالمية ، كما تناولت دراسة رفاعي التدخل املهين للخدمة 
االجتماعية ؛ للحد من العنف املرتبط باالعتداء على امللكية العامة يف املدارس الثانوية الفنية 

سلوكية ، واالجتاهات الالزمة ؛ لتحقيق الـنشء ضـد   ، وتناولت دراسة عماشة القيم ال
  احلرية وإتالف املمتلكات وتناولت دراسة سليم انتشار ظاهرة إتالف املمتلكات املدرسية.

ـ ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف أا خصصت مرحلة الطفولة 
كما يف دراسة رفاعي  ، يف حني أن الدراسات السابقة األخرى خصصت املرحلة الثانوية

  وخليل ، وبعضها خصص مجيع املراحل كما يف دراسة سليم . 

ـ تتفق الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السـابقة يف اسـتخدامها للمنـهج    
الوصفي كدراسة عبد اهللا ودراسة سليم ، وختتلف مع بعض الدراسات السـابقة الـيت   

استخدمت املنـهج االسـتقرائي    استخدمت مناهج حبث أخرى مثل دراسة حريري اليت
واالستنباطي ودراسة رفاعي اليت استخدمت املنهج التجرييب من خالل القيـاس القبلـي   

  والبعدي لعينة الدراسة. 

 



 

 ٤٨

ـ تتفق الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة يف استخدامها لإلستبانه كأداة 
م بقية الدراسات السـابقة  للدراسة مثل دراسة سليم ودراسة عماشة ، يف حني مل تستخد

اإلستبانه كأداة الدراسة وإمنا استخدمت أدوات أخرى مثل : دراسة خليل حيث صـمم  
الباحث مقاييس الدراسة هي مقياس السلوك العدواين ـ مقياس تقدير الذات ـ مقيـاس    
توكيد الذات ودراسة رفاعي حيث استخدم الباحث األدوات التالية : مقياس العنـف ـ   

  بلة للخرباء واملتخصصني ـ املالحظة .دليل مقا

اختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف طبيعة أفراد العينة كدراسـة    -   
خليل  ودراسة رفاعي  فكانت العينة من طالب املرحلة الثانوية ، يف حني أا اتفقت مع 

  التعليمية . دراسة عماشة ودراسة سليم يف طبيعة أفراد العينة وكانت من اهليئة 

ـ اتضح للباحثة من خالل اإلطالع على الدراسات السابقة اليت تناولت امللكيـة  
العامة أا مل تتناول امللكية العامة بالكيفية اليت تناوها الباحثة يف هذه الدراسة ، ومل جتـد  
الباحثة حسب علمها دراسة مقاربة أو مشاة للدراسة احلالية حيث إن مجيع الدراسـات  

يت اطلعت عليها تناولت االعتداء على امللكية أو تناولت امللكيـة العامـة يف الشـريعة    ال
اإلسالمية ، ولكنها مل تتطرق إىل دور األسرة يف تربية الطفل للمحافظة علـى امللكيـة   

  العامة.

  

  

  

  

  

 



 

 ٤٩

  التعقيب على الدراسات السابقة 

  ا يتضح ما يلي:بقة اليت مت عرضهمن خالل اطالع الباحثة على الدراسات السا

ـ ختتلف هده الدراسة عن مجيع الدراسات السابقة حيث إا تناولت دور األسرة 
يف تربية الطفل ؛ للمحافظة على امللكية العامة ، يف حني أن دراسة عبد اهللا تناولت أمهية 

  التربية اإلسالمية يف احملافظة على املال العام . 

عدة موضوعات : منها ما تنـاول   ـ ركزت البحوث والدراسات السابقة على
احلد من العنف املرتبط باالعتداء على امللكية العامة يف املدارس كدراسة رفاعي ، ومنها ما 
تناول القيم السلوكية واالجتاهات الالزمة لتحصني النشء ضد اجلرمية وإتالف املمتلكات 

لشـريعة اإلسـالمية   كدراسة عماشة ، ومنها ما تناول التصرف يف امللكيات العامة يف ا
كدراسة حريري وبالنسبة لدور األسرة التربوي منها ما تناول دور األسرة يف أمن اتمع 
مثل دراسة حممد ، ومنها ما تناول دور األسرة يف حتقيق التربية األمنية للفتاة املسلمة مـن  

ة كدراسـة   منظور التربية اإلسالمية كدراسة اخلياط ، ومنها ما دمج دور األسرة واملدرس
عرايب ومنها ماتناول دور األسرة يف وقاية األبناء من االحنرافات السلوكية مـن منظـور   

  التربية اإلسالمية كدراسة العناين . 

ـ اختلفت الدراسات السابقة بعضها عن البعض وعن الدراسة احلالية يف طبيعـة  
ات املرحلة االبتدائيـة يف  العينة وعددها فبينما طبقت الدراسة احلالية على عينة من املعلم

) معلمة جند أنه يف الدراسات السابقة مشلت العينات ٣١٩مدينة الرياض وكان عددهم : (
طالب املرحلة الثانوية يف بعض الدراسات ، وبعضها كان من اهليئتني التعليمية واإلداريـة  

فـاعي  ) حاالت كما يف دراسة ر ١٠وبعضها كان من الطالبات وتراوح أعدادهم بني ( 
  ) فرداً كما يف دراسة املقاطي . ٥٠٤و( 

 



 

 ٥٠

ـ اتفقت الدراسة احلالية  مع بعض الدراسات السابقة اليت اعتمدت على املنهج 
الوصفي كدراسة بوقرن ، ودراسة الكناين ، ودراسة سليم ودراسة عبـد اهللا يف حـني   

  ألخرى . اختلفت عن بعض الدراسات السابقة األخرى اليت اعتمدت على مناهج البحث ا

_ مما سبق عرضه يتضح أن مجيع الدراسات السابقة اليت مت عرضـها مل تتنـاول   
موضوع امللكية العامة بالطريقة اليت تناولتها الباحثة ، وبنفس حماور الدراسة احلالية اليت مت 
عرضها وبذلك فإن الدراسة احلالية على ماهي عليه مل يسبق دراستها من قبـل ، وأـا   

ملا سبقها من الدراسات حسب علم الباحثة ، وقد حاولـت الباحثـة أن    ليست تكراراً
تستفيد من نقاط القوة يف تلك الدراسات واليت ساعدا يف رسم اإلطار النظري ورسـم  
تصوري لإلجراءات اليت استخدمتها يف الدراسة احلالية أيضا يف تصميم أداة الدراسة ، وأن 

  ت . تتالىف أوجه القصور يف تلك الدراسا

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 ٥١

                                  

                                  

  الفصل الثالث                                 

  تصميم البحث                      
  وحتديد خطواته اإلجرائية                 

  
 منهج البحث. -

 جمتمع البحث .  -

 عينة البحث. -

 .اءاا وإجر أداة البحث -

 .إجراءات تطبيق البحث -

 . األساليب اإلحصائية املستخدمة يف البحث -

  

  

 



 

 ٥٢

                     

   الفصل الثالث / إجراءات البحث                    

  منهج البحث :

معرفة الوظـائف   ذلك من خاللحملافظة على امللكية العامة واهدف ستمبا أن هذا البحث ي
توضـيح  وقيام ا جتاه الطفل يف ضوء احملافظة على امللكية العامة اليت جيب على األسرة ال

لألساليب التربوية اإلجيابية املتبعة يف تربية الطفل واليت تؤثر يف سلوكه جتاه احملافظة علـى  
توضيح لألساليب التربوية السلبية املتبعة يف تربية الطفل والـيت تـؤثر  يف   وامللكية العامة 

 على امللكية العامة . سلوكه جتاه احملافظة

يستهدف استطالع وجهات نظر معلمات املرحلة االبتدائية حول دور األسـرة يف  كما 
الوصـفي  املنهج تربية الطفل للمحافظة على امللكية العامة فإن منهج البحث املناسب هو 

) أنه املنهج الذي يهدف لوصف ١٨٣صـ  -هـ١٤٢٧العساف (  كما عرفه )املسحي(
املراد دراستها بواسطة استجواب مجيع أفراد جمتمع البحث أو عينة كـبرية   واقع الظاهرة

  .  منهم بصورة مباشرة (مقابلة) أو غري مباشرة (إستبانة)

ببيانات ومعلومات تساعد بشكل كبري يف وصف ما هو كـائن أثنـاء    ألنه ميد الباحثة 
  هرة.على فهم الظاتفسرياً هلذه البيانات مما يساعدها البحث ويتضمن 

      

  

  

 



 

 ٥٣

  

  جمتمع البحث* :

مبا أن جمتمع البحث "مصطلح علمي منهجي يراد به كل من ميكن أن تعمم عليه نتـائج  
البحث سواًء أكان جمموعة أفراد أو غريه وذلك طبقاً للمجال املوضوعي ملشكلة البحث" 

، وبناء عليه فقد تكون جمتمع البحث من مجيـع معلمـات   )٩١هـ ،ص١٤٢٧العساف ( 
حلة االبتدائية العامالت بإدارة التربية والتعليم مبدينة الرياض يف الفصل الدراسي الثـاين  املر

) معلمة كما هو مبني ١٠٦٣٠هـ والبالغ عددهن ( ١٤٣٢-١٤٣١من العام الدراسي 
  ) :١-٣يف اجلدول رقم (

  ) جمتمع البحث :١-٣جدول (

  عدد املعلمات  عدد املدارس التابعة  مكتب اإلشراف  م

  ١٥٧٨  ٥٤  بديعةال  ١

  ٣١٠  ١٤  احلرس الوطين  ٢

  ٤٧١  ٦  الدفاع  ٣

  ١٨٠٠  ٦٥  الروايب  ٤

  ١٠٦١  ٤٥  الشفا  ٥

  ١٣٤١  ٤٦  النهضة  ٦

  ١٣٤١  ٥٥  جنوب  ٧

  ١٠٤٥  ٣٧  مشال  ٨

  ٩٣٦  ٣٤  غرب  ٩

  ٧٤٧  ٢٦  وسط  ١٠

 



 

 ٥٤

  معلمة ١٠٦٣٠  مدرسة ٣٨٢  اموع

  العامة للتربية والتعليم مبنطقة الرياض .شعبة نظم املعلومات والدعم الفين يف اإلدارة جمتمع البحث* 

  عينة البحث :

جمتمع كبري و متوزع والوقت املخصص للبحث غري كايف لتطبيق أداة مبا أن جمتمع البحث 
بنسـبة  البحث على اتمع بأكمله فقد اضطرت الباحثة الختيار عينة ممثلة تمع البحث 

  ل التالية : وذلك طبقاً للمراح%) من العينة اإلمجالية  ٣(

قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية من املكاتب اإلشـرافية التابعـة إلدارة التربيـة     -١
ع الكلي كما هو موضح يف اجلـدول  %) من اتم ٣٠والتعليم يف منطقة الرياض بنسبة (

)٢-٣: (                                                                                                       
  ) مكاتب اإلشراف .٢-٣جدول (

  النسبة  مكتب اإلشراف  م

  % ١٠  البديعة  ١

  % ١٠  الشفا  ٢

  %١٠  جنوب  ٣

  % ٣٠  اموع 

   

قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية لعدد من املدارس التابعة ملكاتب اإلشراف الـيت   -٢
-٣اجلدول (كما هو موضح يف  ،مكتبوقع عليها االختيار بواقع مخس مدارس من كل 

٣:(  

 



 

 ٥٥

  

  ) عينة البحث .٣-٣جدول (

  اموع  النسبة  عدد املعلمات  املكتب التابع هلا  اسم املدرسة  م

  معلمة١٠٥  %٣٢  ١٥  البديعة  ٣٩٨  ١

  ٢٢  البديعة  ٢٣٠  ٢

  ٢٣  البديعة  ٥٥  ٣

  ١٩  البديعة  ١٦٥  ٤

  ٢٦  البديعة  ١٩٢  ٥

  علمةم ١٣٩  % ٤٤  ٢٧  الشفا  ١٠٨  ٦

  ٢٥  الشفا  ٣١١  ٧

  ٣١  الشفا  ٣١٢  ٨

  ٢٨  الشفا  ٣٣٧  ٩

  ٢٨  الشفا  ٦٨  ١٠

  % ٢٤  ١٧  جنوب  ١٢٠  ١١

  

  

    

  معلمة ٧٥

  ١٠  جنوب  ٣٣  ١٢

  ٢٣  جنوب  ٣٢٠  ١٣

  ١٣  جنوب  ١٨٩  ١٤

  ١٢  جنوب  ١٤٧  ١٥

  معلمة  ٣١٩   % ١٠٠  اموع  ١٦

  

 



 

 ٥٦

من مجيع املعلمات املوجودات يف املدارس  قامت الباحثة باختيار عينة عنقودية مكونة -٣

  ) .٣-٣اليت وقع عليها االختيار وذلك كما هو موضح باجلدول السابق رقم(

- ٣%) من العينة اإلمجالية واجلدول رقم ( ٣قامت الباحثة بتوزيع اإلستبانات على (  مث 

ستبعد والصاحلة ) يبني عدد اإلستبانات املوزعة على أفراد عينة البحث وغري املسترد وامل٤

  للتحليل .

) عدد االستبانات املوزعة على أفراد العينة .                                                                                  ٤-٣جدول (

  العدد املتبقي  العدد املستبعد  العدد الغري املسترد  العدد املوزع

٣٠٠  ٩  ١٠  ٣١٩  

) أن عدد االستبانات املوزعة علـى معلمـات املرحلـة    ٤ -٣يتبني من اجلدول رقم (  
) استبانات لعدم صـالحيتها للتحليـل   ٩ استبعاد ( ) استبانه ومت٣١٩االبتدائية بلغت ( 

) استبانات ، وكان العدد النهائي الصاحل ١٠اإلحصائي و عدد االستبانات الغري مستردة (
  نه .) استبا٣٠٠للتحليل (

  

  

  

  

  

 



 

 ٥٧

  

  

  

  خصائص عينة البحث : 

  : املؤهل العلمي.١

  يوضح اجلدول التايل توزيع معلمات عينة البحث طبقا للمؤهل العلمي .

  :توزيع معلمات عينة البحث طبقا للمؤهل العلمي  ) ٥-٣جدول (

  النسبة املئوية  %  عدد املعلمات  املؤهل العلمي

  ٧٤.٧  ٢٢٤  بكالوريوس

  ٢.٣  ٧  دراسات عليا

  ٢٣  ٦٩  أخرى

  % ١٠٠  ٣٠٠  اموع

وتوضح نتائج اجلدول أعاله أن غالبية املؤهل العلمي ملعلمات عينة البحث (بكالوريوس) 
% ) ، كما بلغت نسبة املؤهالت العلمية (األخرى ) النسبة  ٧٤.٧وذلك بنسبة قدرها (

بلغت  % ) وهي مؤهالت من الثانوية ومعاهد متوسطة ومعاهد املعلمات ، كذلك ٢٣(
  % ) . ٢.٣نسبة املؤهالت العلمية (دراسات عليا ) النسبة (

  . نوع املؤهل :٢

  يوضح اجلدول التايل توزيع معلمات عينة  البحث طبقا لنوع املؤهل .

  توزيع معلمات عينة البحث طبقا لنوع املؤهل :) ٦-٣جدول (

 



 

 ٥٨

  النسبة املئوية  %  عدد املعلمات  نوع املؤهل

  ٦٣.٧  ١٩١  تربوي

  ٣٦.٣  ١٠٩  تربوي غري

  % ١٠٠  ٣٠٠  اموع

وتوضح نتائج اجلدول أعاله أن غالبية مؤهل معلمات عينة البحث من النوع التربـوي ،  
  % ) . ٣٦.٣% ) ، بينما بلغت نسبة املؤهل غري التربوي ( ٦٣.٧وذلك بنسبة قدرها (

  . احلالة االجتماعية :٣

  بقا للحالة االجتماعية .يوضح اجلدول التايل توزيع معلمات عينة البحث ط

  توزيع معلمات عينة البحث طبقا للحالة االجتماعية :) ٧-٣جدول (

  النسبة املئوية  %  عدد املعلمات  احلالة االجتماعية

  ٨٨.٧  ٢٦٦  متزوجة

  ٧.٧  ٢٣  غري متزوجة

  ٣.٦  ١١  أخرى

  % ١٠٠  ٣٠٠  اموع

ن املتزوجات وذلك بنسـبة  وتوضح نتائج اجلدول أعاله أن غالبية معلمات عينة البحث م

% ) ، كذلك بلغـت   ٧.٧% ) ، بينما بلغت نسبة غري املتزوجات (  ٨٨.٧قدرها ( 

  % ) . ٣.٦نسبة احلاالت االجتماعية األخرى ( املطلقات واألرامل ) النسبة (

  . عدد األطفال (إن وجد ) :٤

 



 

 ٥٩

  ن وجد) .يوضح اجلدول التايل توزيع معلمات عينة  البحث طبقا لعدد األطفال (إ

  

  توزيع معلمات عينة البحث طبقا لعدد األطفال  :) ٨-٣جدول (

  النسبة املئوية  %  عدد املعلمات  عدد األطفال

  ٦.٤  ١٩  بدون أطفال

  ٤٣.٣  ١٣٠  فأقل ٣

  ٣٢.٧  ٩٨  أطفال ٥إىل  ٣من 

  ١٧.٦  ٥٣  أطفال فأكثر ٦من 

  % ١٠٠  ٣٠٠  اموع

أطفال  ٣ات عينة البحث لديهن من األطفال (وتوضح نتائج اجلدول أعاله أن غالبية معلم
% ) ، بينما بلغت نسبة املعلمات الـاليت لـديهن    ٤٣.٣فأقل ) وذلك بنسبة قدرها ( 

% ) ، كذلك بلغت نسبة الـاليت لـديهن مـن     ٣٢.٧) النسبة ( ٥إىل  ٣أطفال (من 
لـيس   % ) ، وأخريا بلغت نسبة املعلمات الـاليت  ١٧.٦فأكثر ) النسبة ( ٦األطفال ( 

  % ) . ٦.٤لديهن أطفال النسبة (

  : وإجراءاا أداة البحث

 



 

 ٦٠

مبا أن البحث يستهدف استطالع آراء معلمات املرحلة االبتدائية حول دور األسـرة يف  
األنسب لتحقيق أهداف البحث هـي   األداةفإن  تربية الطفل للمحافظة على امللكية العامة

  االستبانه .

  بانه عرب أربع مراحل كما يلي :قامت الباحثة بتصميم االست 

  إعداد االستبانه بصيغتها األولية: -١

مت حصر حماور االستبانه بناء على أسئلة البحث أما فقراا فقد مت حصرها بنـاء علـى    
وقامت الباحثة  مراجعة األدبيات ذات العالقة والدراسات السابقة اليت مت الرجوع إليها ،

املشرف يف صورا األولية إلبداء الرأي واملالحظات ، بصياغتها وكتابتها مث عرضها على 
مكونة مـن   استبانهوكذلك إلجراء التعديالت الالزمة حيث انتهت هذه املرحلة بإعداد 

   حماور وكل حمور اشتمل على عدد من الفقرات كالتايل : ةثالث

)  ٢٠ون من ( الوظائف اليت جيب على األسرة القيام ا جتاه الطفل ويتكاحملور األول :  -
  فقرة . 

األساليب التربوية اإلجيابية املتبعة يف تنشئة الطفل واملؤثرة يف سلوكه جتاه احملور الثاين :  -
  ) فقرة . ١٧ويتكون من ( احملافظة على امللكية العامة 

األساليب التربوية السلبية املتبعة يف تنشئة الطفل واملؤثرة يف سلوكه جتاه احملور الثالث :  -
  فقرة .)  ١٥يتكون من  ( حملافظة على امللكية العامة وا

)  ١) فقرة موزعة على حماور البحث انظر امللحق رقم (  ٥٢وذا توصلت الباحثة إىل ( 
  االستبانه يف صورا األولية .

 



 

 ٦١

  : مرحلة حتكيم االستبانه بصيغتها األولية -٢

وي " العالقة بالتخصص" و مت عرض االستبانه على جمموعة من احملكمني واحملكمات من ذ
) حمكم وحمكمة دف معرفة مدى أمهية كل فقرة ومدى وضوح كل فقرة ١٩عددهم ( 

) واعتـربت   ٣ومدى انتماء كل فقرة حملورها وذلك كما هو موضح يف امللحق رقـم (  
  .  ستبانهرحلة التأكد من الصدق الظاهري لالمالباحثة هذه املرحلة بأا 

 تبانه بصيغتها النهائية :إعادة بناء االس  -٣

  قامت الباحثة بتحليل إجابات جمموعة احملكمني وذلك طبقاً للمقياس التايل : 

  %  من احملكمني أا مهمة  . ٥٠تعد الفقرة مهمة إذا حكم عليها أكثر من   - أ

%  مـن احملكمـني أـا     ٥٠تعد الفقرة واضحة إذا حكم عليها أكثر من   -  ب
 واضحة.

%  من احملكمـني أـا    ٥٠حملورها إذا حكم عليها أكثر من تعد الفقرة منتمية  -ج
                                                                        منتمية حملورها .

باحثة بتعديل بعض فقـرات  وبناًء على مرئيات احملكمني ومقترحام وتوجيهام قامت ال
الئم منها ، ودمج املتشابه املغري واستبعاد  بإضافة بعض الفقرات ،صياغة وتعبريا  االستبانه

وذلـك  منها، وتقسيم لبعض فقراا املتضمنة لعدة معاين ، وإعادة صياغة للبعض اآلخر 
% فأكثر من احملكمني على ضرورة ذلك كما هو موضح يف امللحق رقم  ٥٠عندما اتفق 

  ) اإلستبانه يف صورا النهائية .  ٢( 

  الداخلي :  د من ثبات االستبانه وصدق اتساقهامرحلة التأك -٤

  قامت الباحثة حبساب ذلك كما يلي : 

 



 

 ٦٢

  : (Reliability )قياس الثبات  -أ 

تعطي نتائج مستقرة وثابتة وال تـتغري يف  هلا أن العبارات املكونة   هيقصد بثبات االستبان

لتايل توجد طمأنينة جتـاه حتليـل   ، وبا بحثعينة العلى  مرة أخرى هاحالة إعادة تطبيق

ـ  ت، استخدم بحثال هاستبانلقياس مدي ثبات  املستخدمة . و بيانات االستبانه  ةالباحث

لــ  يبني اجلدول التايل نتائج معامـل ألفـا   للثبات .  وكرونباخ لـ معامل ألفا طريقة 

  . الثالث بحثحماور الكرونباخ لقياس ثبات 

  : بحثالأداة  حماورثبات عبارات كرونباخ للـ معامل ألفا : )٩-٣(رقم جدول 

  عدد  همحاور االستبان                  

 
  العبارات

  معامل ألفا كرونباخ

لتحقيق دورها الوظائف اليت جيب على األسرة القيام ا أوال : 
  :محافظة على امللكية العامةلليف تربية 

٠.٨٤  ١٥  

ة يف تربية الطفل واليت األساليب التربوية اإلجيابية املتبع ثانيا :
  : تؤثر يف سلوكه جتاه احملافظة على امللكية العامة

٠.٨٥  ١٣  

األساليب السلبية املتبعة يف تربية الطفل واليت تؤثر يف  ثالثا :
  :سلوكه جتاه احملافظة على امللكية العامة

٠.٨٦  ١٢  

  ٠٠.٨٥الثبات الكلي حملاور االستبانة =  

كرونباخ لثبات عبارات حماور أداة لـ ابق ارتفاع معامالت ألفا وتبني  نتائج اجلدول الس 
، حيث بلغت قيمة الثبـات  املرحلة االبتدائية مبدينة الرياض لعينة معلمات مدارس  بحثال

 لتحقيق دورهاالوظائف اليت جيب على األسرة القيام ا إلمجايل عبارات احملور األول (

 



 

 ٦٣

) ، كما بلغت قيمة الثبات ٠.٨٤) القيمة  (العامة لمحافظة على امللكيةلطفل لا تربيةيف 
األساليب التربوية اإلجيابية املتبعة يف تربية الطفـل والـيت   إلمجايل عبارات احملور الثاين (

) ، كذلك بلغت قيمـة  ٠.٨٥) القيمة  (تؤثر يف سلوكه جتاه احملافظة على امللكية العامة
ليب السلبية املتبعة يف تربية الطفل واليت تؤثر األساالثبات إلمجايل عبارات احملور الثالث (

) ، وكذلك معامل الثبـات  ٠.٨٦) القيمة  (يف سلوكه جتاه احملافظة على امللكية العامة
) ، وتدل هذه النتائج على أن العبارات املكونـة  ٠.٨٥الكلي إلمجايل حماور االستبانة = (

غري يف حالة إعادة تطبيق هـذه األداة  تعطي نتائج مستقرة وثابتة وال تت بحثحملاور أداة ال
مبدينة الرياض ، وبالتايل توجد طمأنينة جتـاه   االبتدائيةعلى عينة معلمات مدارس املرحلة 

  .ا البحثحتليل بيانات حماور األداة  املستخدمة يف هذ

  : لعبارات حماور االستبانةصدق االتساق الداخلي ب_

علـى   ، قامت الباحثة بتطبيقها ميدانياً بحثلا هبعد التأكد من الصدق الظاهري الستبان

 املرحلة االبتدائية مبدينة الرياضمعلمة من معلمات مدارس  ٥٠عينة استطالعية مكونة من 

حماور االستبانة ، حيث مت  ، ومت حساب معامل االرتباط ملعرفة الصدق الداخلي لعبارات

ت كل حمور بالدرجة الكلية قيم معامالت االرتباط بني درجة كل عبارة من عباراحساب 

ـ  بحثإلمجايل عبارات احملور التابعة له العبارة وذلك جلميع حماور ال ، وكـذلك   ةالثالث

، و يوضـح  ه حساب قيمة االرتباط بني الدرجة الكلية للمحور والدرجة الكلية لالستبان

قـرب  أ ىلاحملاور ، ومت تقريب األرقـام إ  اجلدول التايل نتائج االتساق الداخلي لعبارات

  رقمني عشريني لالختصار 

 



 

 ٦٤

  :صدق االتساق الداخلي لعبارات احملور األول  : )١٠-٣(رقم  جدول

  قيمة االرتباط  :) ٠.٨١احملور األول (ارتباط احملور بالدرجة الكلية =عبارات   م

  *  ٠.٧٢  إيقاظ إحساس الطفل باملسئولية جتاه امللكية العامة .  ١

  *  ٠.٨٠  اء على امللكيات العامة .توعية الطفل حبرمة االعتد  ٢

  *  ٠.٧٧  التوضيح للطفل بأن احملافظة على امللكية العامة الطفل هي طاعة لويل األمر.  ٣

  *  ٠.٨١  توضيح املفاهيم الصحيحة للملكية العامة لدى الطفل ليدرك أمهيتها .  ٤

 –ية اخلاصة امللك –توضيح الفرق للطفل بني امللكيات الثالث : امللكية العامة   ٥
  ملكية الغري .

٠.٧٤  *  

توعية الطفل بأن املمارسات العابثة على املمتلكات العامة تؤثر سلباً بإمكانيات   ٦
  اتمع االقتصادية .

٠.٧٤*  

  *٠.٨٣  تزويد الطفل ببذور العواطف واالجتاهات الالزمة للحياة يف اتمع .  ٧

ها الطفل عند تقييمه لسلوكه جتاه امللكية أن تكون اجلماعة املرجعية اليت يعتمد علي  ٨
  العامة .

٠.٦٩*  

  ٠.٨٣  غرس احترام اآلخرين واحترام ممتلكام يف نفس الطفل.  ٩

  *٠.٧٦  تنمية إحساس الطفل بقيمة امللكية العامة كإحساسه بقيمة امللكية اخلاصة .  ١٠

  *٠.٨٠  غرس مفهوم املشاركة لدى الطفل للبعد عن األنانية .  ١١

تكرار مقولة "أن هذا الشئ ليس ملكك بل ملكنا مجيعاً"على مسامع الطفل منذ   ١٢
  نعومه أظفاره .

٠.٧٩*  

  *٠.٨٦  تعليم الطفل حب النظام والنظافة يف األماكن العامة .  ١٣

  *٠.٨١  توعية الطفل بأن امللكية العامة منفعتها للجميع .   ١٤

  *٠.٨٨  العامة .التوضيح للطفل عقوبة املعتدي على امللكية   ١٥

 .)٠.٠٥ (معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند* 

 



 

 ٦٥

 :صدق االتساق الداخلي لعبارات احملور الثاين : )١١-٣(رقم  جدول

  قيمة االرتباط  :) ٠.٨٣احملور الثاين (ارتباط احملور بالدرجة الكلية =عبارات   م
الطفل للمحافظة علـى   تعترب القدوة من أهم األساليب اإلجيابية اليت تؤثر يف سلوك  ١

  امللكية العامة .
٠.٧٥*  

األخذ باالعتبار مستوى إدراك الطفل يف مراحل منوه املختلفة لتوجيهه عند اعتدائه   ٢
  على امللكية العامة  .

٠.٧٣*  

التدرج يف العقاب من النظرة إىل اإلشارة إىل العقاب البدين عند اعتداء الطفل على   ٣
  . امللكية العامة

٠.٧١*  

االعتدال يف استخدام أسلوب الثواب عند احملافظة على امللكية العامة ال يـؤدي إىل     ٤
  التكاسل عنها .   

٠.٦٦*  

  *٠.٨٢  يتفاعل الطفل مع املكافأة املادية عند حمافظته على امللكية العامة .     ٥

  *٠.٨٠  يتفاعل الطفل مع املكافأة املعنوية عند حمافظته على امللكية العامة .     ٦

  *٠.٨٦  استخدام األسرة ألسلوب القصة يساعد الطفل للمحافظة على امللكية العامة .  ٧

  *٠.٧٧  إقناع الطفل بأمهية امللكية العامة من األساليب املهمة  اليت جتعله حيافظ عليها .  ٨

خماطبة الطفل بكلمات سهلة ومجل قصرية عند اعتدائه على امللكية العامة يسـاعد    ٩
  لسلوك  .على تصحيح ا

٠.٧٤*  

  *٠.٨٦  مدح الطفل عند حمافظته على املمتلكات العامة يساعد على تثبيت هذا السلوك .  ١٠

اختيار الوقت املناسب لتوجيه الطفل عند اصطحابه لألماكن العامة جيعلـه أكثـر     ١١
  استعداداً لقبول التوجيهات.

٠.٨١*  

امة يف توجيه أطفاهلا له أثر عميق استغالل األسرة العتداء طفل آخر على امللكية الع  ١٢
  يف نفوسهم .

٠.٧٩*  

اخلطاب املباشر للطفل عند اعتدائه على امللكية العامة يشد انتباهه لتصحيح  سلوكه   ١٣
  اخلاطئ .   

٠.٨٤*  

            .)  ٠.٠٥ ( معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند* 

 



 

 ٦٦

 :ور الثالث صدق االتساق الداخلي لعبارات احمل : )١٢-٣(رقم  جدول

  قيمة االرتباط  ) ٠.٨٥احملور الثالث (ارتباط احملور بالدرجة الكلية = عبارات   م
جتاهل األسرة وجتاوزها عند اعتداء الطفل على امللكية العامة حبجة صـدوره عـن طفـل      ١

  يشجعه على االستمرار فيه . 
٠.٨٦*  

لطفل للمحافظة على امللكية العامة  له اختالف الوالدين على أساليب التربية املتبعة لتربية ا  ٢
  أثر كبري يف التنشئة الغري سوية ألطفاهلم .

٠.٨٨*  

كل اعتداء يصدر عن الطفل جتاه امللكية العامة ما هو إال نتيجة طبيعية لعدم التوجيه   ٣
  . واإلرشاد من األسرة

٠.٨٦*  

لذي تلقياه من آبائهم على إصرار بعض اآلباء أو األمهات على تطبيق أسلوب التربية ذاته ا  ٤
  أوالدهم .

٠.٧٥*  

الوقوف أمام رغبات الطفل التلقائية ومنعه من حتقيقها تنتج طفالً عدوانياً خيرب ويكسـر    ٥
  املمتلكات العامة .

٠.٦٩*  

إمهال الوالدين أو أحدمها للطفل يفقده مكانته يف األسرة ويشعره بالعدوانية جتاه امللكيـة    ٦
  العامة  

٠.٨٠*  

  *٠.٨٦  غالباً يلجأ الطفل لتخريب وإتالف املمتلكات العامة إلثبات وجوده نتيجة للتدليل الشديد.  ٧
  *٠.٧٧  جيب على الوالدين البعد عن التشدد يف فرض النظام على الطفل .  ٨
  *٠.٨٧  وصف الطفل بالفاشل يفقده الثقة بالنفس ويعوده على سوء األدب واملنطق.  ٩
  *٠.٨٣  نشئ أطفال عدوانيني هلم سلوكيات مضادة تمعهم .القسوة يف العقاب ي  ١٠
  *٠.٨٥  ديد الطفل على كل صغريه وكبريه من أشد العوامل خطورة على بناء نفسيته .  ١١
  *٠.٨٨  جيب على الوالدين احلرص يف تنويع أساليب العقاب حسب اخلطأ الواقع من الطفل .  ١٢

  ). ٠.٠٥(* معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند 

  

 



 

 ٦٧

بني كل فقرة من فقرات كل حمور أن قيم معامالت االرتباط  أعالهوتوضح نتائج اجلدول 

كانت موجبة ودالة إحصائيا عند والقيمة الكلية إلمجايل فقرات احملور التابعة له الفقرة 

 هوكذلك بني الدرجة الكلية للمحور والدرجة الكلية لالستبان)  ٠.٠٥مستوى الداللة ( 

 عينة التقننيبني إجابات ودالة إحصائيا ويفسر ذلك وجود عالقة ارتباط موجبة ككل ، 

، وذلك جلميع  فقرات احملوروإمجايل اإلجابات جلميع فقرة من فقرات كل حمور على كل 

، أي  حماور البحثمما يدل ذلك على صدق احملتوى و املضمون لعبارات حماور االستبانة ، 

، وصدق التساق احملور مع االستبانة مع حمورها العبارة داخلي التساق هناك صدق أن 

  .ككل 

  إجراءات تطبيق البحث : 

بعد بناء أداة البحث وعرضها على احملكمني والتحقق من صدقها وثباا ، مت تطبيق هذه 
مبدينة الرياض يف اية الفصل  ث ( معلمات املرحلة االبتدائية )األداة على عينة البح

  هـ وذلك وفقاً للخطوات التالية :                        ١٤٣٢- ١٤٣١ الدراسي الثاين

توجيه خطاب رمسي من عميد مركز دراسة الطالبات جبامعة اإلمام حممد بن سعود  - ١
اإلسالمية إىل سعادة مساعد مدير عام التربية والتعليم للشؤون التعليمية لتسهيل مهمة 

  ).٤ات املرحلة االبتدائية مبدينة الرياض ملحق رقم (الباحثة يف تطبيق اإلستبانه على معلم

احلصول على خطاب رمسي من املساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم إىل  -٢
  ) . ٥مديرات املدارس االبتدائية اليت سيتم تطبيق اإلستبانه على معلماا ملحق رقم ( 

 



 

 ٦٨

عليها االختيار العشوائي ومت توزيع االستبانه قامت الباحثة بزيارة إىل املدارس اليت وقع  -٣
على مجيع املعلمات املوجودات يف املدارس ومت اإلشراف بشكل مباشر من قبل الباحثـة  

  للرد على استفسارات املعلمات وتوضيح ما يلزم توضيحه . 

ا بعد االنتهاء من مجع املعلومات من أفراد العينة مت إدخال البيانات وحتليلها إحصـائي  -٤
  . spssباستخدام برنامج 

  األساليب اإلحصائية املستخدمة يف البحث : 

لتحقيق أهداف البحث وحتليل البيانات اليت مت جتميعها ، استخدمت الباحثة العديد مـن  
  األساليب اإلحصائية املوافقة باستخدام احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية :

Statistical package for social sciences                             

، وفيما يلي نشري إىل كافة األسـاليب  ١٦) إصدار  spssواليت يرمز هلا اختصاراً بالرمز( 
  اإلحصائية املستخدمة يف البحث وهي : 

،  (Pearson Correlation Coefficient)معامـل ارتبـاط بريسـون     - ١
حقق من صدق وثبات وذلك للت (Alpha Cronpak)وكذلك معامل ألفا كرونباخ 

  حماور أداة الدراسة .

لوصف البيانات (Frequencies and Percents ) التكرارات والنسب املئوية  -٢
ملعلمات عينة الدراسة ، وكذلك للتعرف على استجابات عينة الدراسة على فقرات احملاور 

ـ   (Weighted Average)املختلفة ، باإلضافة إىل املتوسط املوزون  ى للتعـرف عل
متوسط درجات موافقات العينة على عبارات احملاور املختلفة ، ومن مث ترتيب العبـارات  

  داخل احملاور واألبعاد.

للتعرف على احنرافات استجابات  (Standard Deviation)االحنراف املعياري  -٣
  العينة على عبارات احملاور املختلفة .

  

 



 

 ٦٩

  

  

  

  

  

  صل الرابعالف                                   

  حتليل املعلومات وتفسريها 

  

  

  

  

  

  

 



 

 ٧٠

  مقدمة 

امللكية العامة كمـا   سرة يف تربية الطفل للمحافظة علىدور األيهتم البحث احلايل مبعرفة 

مت توزيـع   لتحقيق أهـداف البحـث  و،  املرحلة االبتدائية مبدينة الرياض تراها معلمات

املدارس االبتدائية احلكومية مبدينة  من معلمات) ٣١٩وقدرها( بحثاالستبانة  على عينة ال

الوظائف اليت جيب على ، يتعلق األول منها بحماور  ثالثمن  هوتتكون االستبان الرياض .

، و يهـتم   على امللكية العامـة للمحافظة الطفل لتحقيق دورها يف تربية األسرة القيام ا 

بية الطفل واليت تؤثر يف سلوكه جتـاه  األساليب التربوية اإلجيابية املتبعة يف تراحملور الثاين ب

األساليب السلبية املتبعة يف تربيـة  ، بينما يتعلق احملور الثالث ب احملافظة على امللكية العامة

، باإلضافة إىل ذلك حتتـوي   الطفل واليت تؤثر يف سلوكه جتاه احملافظة على امللكية العامة

ونوع املؤهل واحلالة االجتماعية  العلمي االستبانة على بعض املتغريات األولية مثل املؤهل

  حتليل بيانات البحث . لنتائج وتفسري  . وفيما يلي عرضوعدد األطفال يف األسرة 

  

  

  

  

 



 

 ٧١

  مناقشة أسئلة البحث :

  األول : ** سؤال البحث

لمحافظة لالطفل  لتحقيق دورها يف تربيةما الوظائف اليت جيب على األسرة القيام ا  "

، ولإلجابة على هذا السؤال ، يبني اجلدول التايل التكرارات  " عامة ؟على امللكية ال

والنسب املئوية الستجابات عينة الدراسة من معلمات املدارس االبتدائية احلكومية مبدينة 

الوظائف اليت جيب على األسرة القيام ا الرياض على عبارات حمور الدراسة األول (

) وكذلك املتوسط املوزون  محافظة على امللكية العامةللالطفل لتحقيق دورها يف تربية 

لنسب درجات موافقات عينة الدراسة على كل عبارة من عبارات هذا احملور و 

االحنرافات املعيارية ، باإلضافة إىل املتوسط العام املوزون إلمجايل استجابات العينة جلميع 

  عبارات احملور ورتبة كل عبارة داخل احملور .

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 ٧٢

لوظائف اليت جيب على األسرة القيام ا لاستجابات العينة ) : نتائج ١-٤جدول ( 
   : لمحافظة على امللكية العامةلالطفل  لتحقيق دورها يف تربية

لوظائف اليت جيب على ا
  األسرة القيام ا

االحنرا  املتوسط درجات املوافقة 
  ف

  الرتبة

  بشدةة موافق
  ةموافقغري   ةموافق

  بشدة موافقةغري 
  رأيليس يل 

إيقاظ إحساس الطفل باملسئولية جتاه  .١
  .امللكية العامة

  ٩  ٠.٢٠  ٤.٧١  -  -  -  ٨٥  ٢١٥ ك
% ٢٨.٣ ٧١.٧  -  -  -  

توعية الطفل حبرمة االعتداء على .٢
  .امللكيات العامة

  ٦  ٠.١٣  ٤.٨٤  -  -  -  ٤٩  ٢٥١ ك
%  ١٦.٣  ٨٣.٧  -  -  -  

على . التوضيح للطفل بأن احملافظة ٣
   امللكية العامة الطفل هي طاعة لويل األمر

  ٥  ٠.١٠  ٤.٨٧  -  -  -  ٤٠  ٢٦٠ ك
% ١٣.٣  ٨٦.٧  -  -  -  

. توضيح املفاهيم الصحيحة للملكية ٤
  العامة لدى الطفل ليدرك أمهيتها

  ١٠  ٠.٢١  ٤.٧٠  -  -  -  ٨٩  ٢١١ ك
% ٢٩.٧  ٧٠.٣  -  -  -  

توضيح الفرق للطفل بني امللكيات  .٥
امللكية اخلاصة  –امللكية العامة الثالث : 

 .ملكية الغري –

  ٧  ٠.١٥  ٤.٨٠  -  -  -  ٦١  ٢٣٩ ك

% 
٢٠.٣ ٧٩.٧ -  -  -  

توعية الطفل بأن املمارسات العابثة  .٦
على املمتلكات العامة تؤثر سلباً 
 بإمكانيات اتمع االقتصادية

  ٤  ٠.١٠  ٤.٨٨  -  -  -  ٣٨  ٢٦٢ ك

%  ١٢.٧  ٨٧.٣  -  -  -  

الطفل ببذور العواطف تزويد  .٧
  .واالجتاهات الالزمة للحياة يف اتمع

  ١١  ٠.٢٧  ٤.٥٩  -  -  -  ١٢٤  ١٧٦ ك

% ٤١.٣  ٥٨.٧  -  -  -  
أن تكون اجلماعة املرجعية اليت يعتمد . ٨

عليها الطفل عند تقييمه لسلوكه جتاه 
  امللكية العامة

    -  -  -  ٢١٨  ٨٢ ك

٤.٢٧  

  

٠.٤٢  

  

١٤  % 
٧٢.٧  ٢٧.٣  -  -  -  

غرس احترام اآلخرين واحترام  .٩
  . ممتلكام يف نفس الطفل

  

    -  -  -  ٦٦  ٢٣٤ ك

٤.٧٨  

  

٠.١٦  

  

٨  % 
٢٢  ٧٨  -  -  -  

  

 



 

 ٧٣

  : استجابات العينة لعبارات حمور البحث األول ) : نتائج ١-٤جدول ( تابع 

لوظائف اليت جيب على األسرة اتابع 
  القيام ا

االحنرا  املتوسط  درجات املوافقة
  ف

  ةالرتب

موافقة 
  بشدة

موا
  فقة

غري 
  موافقة

غري 
موافقة 
  بشدة

ليس 
يل 
  رأي

تنمية إحساس الطفل بقيمة امللكية العامة  .١٠
 .كإحساسه بقيمة امللكية اخلاصة

  ٢  ٠.٠٧  ٤.٩٣  -  -  -  ٢١  ٢٧٩ ك

% ٧ ٩٣  -  -  -  

. غرس مفهوم املشاركة لدى الطفل للبعد ١١
  عن األنانية.

  ٣  ٠.٠٩  ٤.٨٩  -  -  -  ٣٥  ٢٦٥ ك

% ١١.٧ ٨٨.٣  -  -  -  

. تكرار مقولة "أن هذا الشئ ليس ملكك ١٢
بل ملكنا مجيعاً"على مسامع الطفل منذ نعومه 

 أظفاره

    -  -  -  ١٣٨  ١٦٢ ك

٤.٥٤  

  

٠.٣٥  

  

٤٦ ٥٤  %  ١٢ -  -  -  

. تعليم الطفل حب النظام والنظافة يف ١٣
  األماكن العامة

    -  -  -  ١٧  ٢٨٣ ك

٤.٩٤  

  

٠.٠٥  

  

٥.٧ ٩٤.٣ %  ١ -  -  -  

. توعية الطفل بأن امللكية العامة منفعتها ١٤
  للجميع.

  ١٠  ٠.٢١  ٤.٧٠  -  -  -  ٨٩  ٢١١ ك

% ٢٩.٧ ٧٠.٣  -  -  -  

. التوضيح للطفل عقوبة املعتدي على ١٥
  امللكية العامة

  ١٣  ٠.٣٩  ٤.٣٨  -  -  -  ١٨٧  ١١٣ ك

% ٦٢.٣  ٣٧.٧  -  -  -  

  ٤.٧٢= محافظة على امللكية العامةللب على األسرة القيام ا جتاه الطفل املتوسط العام للوظائف اليت جي

  

 



 

 ٧٤

وتوضح نتائج اجلدول أعاله التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات املوزونة لدرجات 

علي  الرياضاحلكومية يف مدينة  االبتدائيةمعلمات املدارس موافقات عينة البحث من 

لتحقيق دورها ائف اليت جيب على األسرة القيام ا لوظاعبارات حمور الدراسة األول (

) ، حيث مت حساب املتوسط املوزون لمحافظة على امللكية العامةلالطفل يف تربية 

إلمجايل نسب درجات موافقة العينة على كل عبارة من عبارات هذا احملور من خالل 

غري موافقة  –قة  مواف–ضرب نسب درجات موافقة العينة على كل عبارة  (موافقة بشدة 

 ٢،  ٣،  ٤، ٥ليس يل رأي )  يف وزا النسيب وهو علي الترتيب  –غري موافقة بشدة –

. وللتعرف علي متوسط موافقة العينة علي كل  ١٠٠، مث جتميع الناتج والقسمة علي ١، 

  عبارة ، مت التعبري كميا عن املقياس اخلماسي املستخدم من خالل :

  )  ٤=  ١أصغر درجة  – ٥( أكرب درجة احلصول علي املدى =  -

) .  لذلك اإلجابات اليت  ٠.٨=  ٥/  ٤و طول الفئة = ( املدى / عدد الفئات =  -

) تقديرها ليس يل رأي ، واإلجابات اليت  ١.٨إيل أقل من  ١متوسطها املوزون ( من 

نما ) تقديرها غري موافقة بشدة ، بي ٢.٦إيل أقل من  ١.٨متوسطها املوزون ( من 

) تقديرها غري موافقة ، واإلجابات  ٣.٤إىل أقل من  ٢.٦اإلجابات اليت متوسطها ( من 

) تقديرها موافقة ، بينما اإلجابات اليت  ٤.٢إيل أقل من  ٣.٤اليت متوسطها املوزون من ( 

  ) تقديرها موافقة بشدة . ٥إيل  ٤.٢متوسطها املوزون ( من 

 



 

 ٧٥

م املتوسطات املوزونة لنسب موافقات العينة ) أن قي١-٤نتائج اجلدول رقم ( وتوضح

لتحقيق دورها يف لوظائف اليت جيب على األسرة القيام ا ا على عبارات احملور األول (

) ،  ٤.٩٤إىل  ٤.٢٧)  قد تراوحت ما بني (  لمحافظة على امللكية العامةلالطفل تربية 

)  ٤.٧٢هذا احملور القيمة ( كما بلغت قيمة املتوسط العام املوزون على إمجايل عبارات 

) وتقديرها ( موافقة بشدة ) و يعين ذلك  ٥إىل  ٤.٢٠وتقع هذه القيمة يف الفئة (من 

وبشدة على  الرياضاحلكومية يف مدينة  االبتدائيةمعلمات املدارس موافقة عينة البحث من 

محافظة على للالطفل  لتحقيق دورها يف تربيةلوظائف اليت جيب على األسرة القيام ا ا

.كما تراوحت قيم االحنرافات املعيارية الستجابات عينة البحث على  امللكية العامة

) لتعكس تشتت واحنرافات استجابات ٠.٤٢إىل  ٠.٠٥عبارات هذا احملور ما بني (

معلمات العينة عن متوسط االستجابات لعبارات هذا احملور. وفيما يلي ترتيب أهم هذه 

  بل معلمات عينة البحث .الوظائف موافقة من ق

يف الترتيب " تعليم الطفل حب النظام والنظافة يف األماكن العامة" الوظيفة جاءت -

عينة معلمات من قبل  وبدرجة موافقة بشدة)  ٥من  ٤.٩٤األول ومبتوسط قدره (  

  بحث .ال

 



 

 ٧٦

 تنمية إحساس الطفل بقيمة امللكية العامة كإحساسه بقيمة امللكية" الوظيفة جاءت -

من قبل  وبدرجة موافقة بشدة)  ٥من  ٤.٩٣ومبتوسط قدره (   الثاينيف الترتيب "اخلاصة

  بحث .عينة المعلمات 

يف الترتيب " غرس مفهوم املشاركة لدى الطفل للبعد عن األنانية" الوظيفة جاءت -

عينة معلمات من قبل  وبدرجة موافقة بشدة)  ٥من  ٤.٨٩ومبتوسط قدره (   الثالث

  بحث .ال

توعية الطفل بأن املمارسات العابثة على املمتلكات العامة تؤثر سلباً " الوظيفة جاءت -

)  ٥من  ٤.٨٨ومبتوسط قدره (   الرابعيف الترتيب " بإمكانيات اتمع االقتصادية

  بحث.عينة المعلمات من قبل  وبدرجة موافقة بشدة

ة العامة الطفل هي طاعة التوضيح للطفل بأن احملافظة على امللكي" الوظيفة جاءت -

 وبدرجة موافقة بشدة)  ٥من  ٤.٨٧ومبتوسط قدره (   اخلامسيف الترتيب " لويل األمر

  بحث.عينة المعلمات من قبل 

يف الترتيب " توعية الطفل حبرمة االعتداء على امللكيات العامة" الوظيفة جاءت -

عينة معلمات ن قبل م وبدرجة موافقة بشدة)  ٥من  ٤.٨٤ومبتوسط قدره (   السادس

  البحث .

 



 

 ٧٧

امللكية  –توضيح الفرق للطفل بني امللكيات الثالث : امللكية العامة " الوظيفة جاءت -

وبدرجة )  ٥من  ٤.٨٠ومبتوسط قدره (   السابعيف الترتيب " ملكية الغري –اخلاصة 

  بحث.عينة المعلمات من قبل  موافقة بشدة

يف الترتيب " احترام ممتلكام يف نفس الطفلغرس احترام اآلخرين و" الوظيفة جاءت -

عينة معلمات من قبل  وبدرجة موافقة بشدة)  ٥من  ٤.٧٨ومبتوسط قدره (   الثامن

  بحث .ال

يف الترتيب " إيقاظ إحساس الطفل باملسئولية جتاه امللكية العامة" الوظيفة جاءت -

عينة معلمات قبل  من وبدرجة موافقة بشدة)  ٥من  ٤.٧١ومبتوسط قدره (   التاسع

  بحث.ال

توضيح املفاهيم الصحيحة للملكية العامة لدى الطفل ليدرك " الوظيفتان جاءت -

 العاشريف الترتيب " توعية الطفل بأن امللكية العامة منفعتها للجميع"  و"  أمهيتها

  بحث.عينة المعلمات من قبل  وبدرجة موافقة بشدة)  ٥من  ٤.٧٠ومبتوسط قدره (  

 تزويد الطفل ببذور العواطف واالجتاهات الالزمة للحياة يف اتمع" وظيفة الجاءت -

من قبل  وبدرجة موافقة بشدة)  ٥من  ٤.٥٩ومبتوسط قدره (   احلادي عشريف الترتيب "

  بحث.عينة المعلمات 

 



 

 ٧٨

تكرار مقولة "أن هذا الشئ ليس ملكك بل ملكنا مجيعاً"على مسامع " الوظيفة جاءت -

)  ٥من  ٤.٥٤ومبتوسط قدره (   الثاين عشريف الترتيب " مه أظفارهالطفل منذ نعو

  بحث.عينة المعلمات من قبل  وبدرجة موافقة بشدة

الثالث يف الترتيب " التوضيح للطفل عقوبة املعتدي على امللكية العامة" الوظيفة جاءت -

ة عينمعلمات من قبل  وبدرجة موافقة بشدة)  ٥من  ٤.٣٨ومبتوسط قدره (   عشر

  بحث.ال

أن تكون اجلماعة املرجعية اليت يعتمد عليها الطفل عند تقييمه " الوظيفة جاءت -

)  ٥من  ٤.٢٧ومبتوسط قدره (   الرابع عشريف الترتيب " لسلوكه جتاه امللكية العامة

  بحث.عينة المعلمات من قبل  وبدرجة موافقة بشدة

  : الثاين بحث** سؤال ال

جيابية املتبعة يف تربية الطفل واليت تؤثر يف سلوكه جتاه احملافظة ما األساليب التربوية اإل "

، ولإلجابة على هذا السؤال ، يبني اجلدول التايل التكرارات  " على امللكية العامة ؟

احلكومية يف مدينة  االبتدائيةمعلمات املدارس والنسب املئوية الستجابات عينة البحث من 

األساليب التربوية اإلجيابية املتبعة يف تربية ة الثاين (على عبارات حمور الدراس الرياض

) وكذلك املتوسط املوزون  الطفل واليت تؤثر يف سلوكه جتاه احملافظة على امللكية العامة

لنسب درجات موافقات عينة الدراسة على كل عبارة من عبارات أبعاد هذا احملور 

 



 

 ٧٩

وسط العام املوزون إلمجايل استجابات العينة وكذلك االحنرافات املعيارية ، باإلضافة إىل املت

  جلميع عبارات كل بعد  ورتبة العبارة داخل البعد   .

األساليب التربوية اإلجيابية املتبعة يف استجابات العينة لعبارات ) : نتائج ٢-٤جدول ( 
  : تربية الطفل

األساليب التربوية اإلجيابية املتبعة يف تربية 
  الطفل 

  الرتبة  االحنراف  املتوسط  درجات املوافقة

موافقة 
  بشدة

غري   موافقة
  موافقة

غري 
موافقة 
  بشدة

ليس 
يل 
  رأي

. تعترب القدوة من أهم األساليب اإلجيابية اليت ١
 تؤثر يف سلوك الطفل للمحافظة على امللكية العامة 

    -  -  -  ٧٨  ٢٢٢   ك

٤.٧٤  

  

٠.١٥  

  

٧٤ %  ٤ 
٢٦ -  -  -  

ستوى إدراك الطفل يف . األخذ باالعتبار م٢
مراحل منوه املختلفة لتوجيهه عند اعتدائه على 

  امللكية العامة  

    -  -    ١٧٤  ١٢٦ ك

٤.٤٢  

  

٠.٢٨  

  

٥٨  ٤٢ %  ١١  -  -  -  

. التدرج يف العقاب من النظرة إىل اإلشارة إىل ٣
   العقاب البدين عند اعتداء الطفل على امللكية العامة

    -  -  -  ٣٥  ٢٦٥ ك

٤.٨٨  

  

٠.٠٩  

  

١١.٧ ٨٨.٣ %  ٢ -  -  -  

. االعتدال يف استخدام أسلوب الثواب عند ٤
احملافظة على امللكية العامة ال يؤدي إىل التكاسل 

  .عنها

  -  -  -  ١١٣  ١٨٧ ك
٤.٦٢  

  

٠.٢٠  

  

٦٢.٣ %  ٨  
٣٧.٧  -  -  -  

يتفاعل الطفل مع املكافأة املادية عند حمافظته  .٥
  على امللكية العامة .  

  -  -  -  ٢١٠  ٩٠ ك
٤.٣٠  

  

٠.٣٥  

  

٣٠ %  ١٣  
٧٠  -  -  -  

. يتفاعل الطفل مع املكافأة املعنوية عند حمافظته ٦
  على امللكية العامة

  ١٢  ٠.٣١  ٤.٣٧  -  -  -  ١٩٠  ١١٠ ك
% ٦٣.٣  ٣٦.٧  -  -  -  

.استخدام األسرة ألسلوب القصة يساعد الطفل ٧
  .للمحافظة على امللكية العامة 

  

  -  -  -  ١٣٤  ١٦٦ ك
٤.٥٥  

  

٠.٢٣  

  

٤٤.٧  ٥٥.٣ %  ٩  -  -  -  

 



 

 ٨٠

  : استجابات العينة لعبارات احملور الثاين ) : نتائج ٢-٤جدول ( تابع 
األساليب التربوية اإلجيابية  تابع

  املتبعة يف تربية الطفل
االحنرا  املتوسط  درجات املوافقة

  ف
  الرتبة

موافقة 
  بشدة

غري   موافقة
  موافقة

غري موافقة 
  بشدة

ليس يل 
  رأي

. إقناع الطفل بأمهية امللكية العامة ٨
من األساليب املهمة  اليت جتعله حيافظ 

  عليها 

  ٣  ٠.١١  ٤.٨٥  -  -  -  ٤٤  ٢٥٦ ك

% 
١٤.٧  ٨٥.٣  -  -  -  

خماطبة الطفل بكلمات سهلة  .٩
ومجل قصرية عند اعتدائه على امللكية 
    .العامة يساعد على تصحيح السلوك

    -  -  -  ١٠٤  ١٩٦  ك
٤.٦٥  

  
٠.١٩  

  
٧  %  

٣٤.٧  ٦٥.٣  -  -  -  

مدح الطفل عند حمافظته . ١٠
على املمتلكات العامة يساعد 

  .على تثبيت هذا السلوك

    -  -  -  ٢٧  ٢٧٣  ك
٤.٩١  

  
٠.٠٧  

  
١  

%  ٩  ٩١ -  -  -  

.اختيار الوقت املناسب ١١
لتوجيه الطفل عند اصطحابه 

عامة جيعله أكثر لألماكن ال
  التوجيهات. استعداداً لقبول

    -  -  -  ٩٨  ٢٠٢  ك
٤.٦٧  

  
٠.١٧  

  
٥  

%  
٣٢.٧ ٦٧.٣ -  -  -  

استغالل األسرة العتداء .١٢
طفل آخر على امللكية العامة يف 
توجيه أطفاهلا له أثر عميق يف 

  نفوسهم

    -  -  - ١٠١  ١٩٩ ك
٤.٦٦  

  
٠.١٨  

  
٦  

% 
٣٣.٧  ٦٦.٣  -  -  -  

اخلطاب املباشر للطفل عند .١٣
يشد اعتدائه على امللكية العامة 

انتباهه لتصحيح  سلوكه 
  .اخلاطئ

  ١٠  ٠.٢٥  ٤.٥٠  -  -  -  ١٤٩  ١٥١ ك

% 

٤٩.٧ ٥٠.٣ -  -  -  

  ٤.٦٢= املتبعة يف تربية الطفل واليت تؤثر يف سلوكه جتاه احملافظة على امللكية العامة اإلجيابيةساليب التربوية املتوسط العام لأل

 



 

 ٨١

ت املوزونة لنسب موافقات العينة ) أن قيم املتوسطا٢-٤نتائج اجلدول رقم ( وتوضح

املتبعة يف تربية الطفل واليت تؤثر  اإلجيابيةساليب التربوية األعلي عبارات احملور الثاين (

) ،  ٤.٩١إىل  ٤.٣٠)  قد تراوحت ما بني ( يف سلوكه جتاه احملافظة على امللكية العامة

)  ٤.٦٢ا احملور القيمة ( كما بلغت قيمة املتوسط العام املوزون على إمجايل عبارات هذ

) وتقديرها ( موافقة بشدة ) و يعين ذلك  ٥إىل  ٤.٢٠وتقع هذه القيمة يف الفئة (من 

املتبعة يف تربية الطفل  اإلجيابيةساليب التربوية األموافقة معلمات عينة البحث بشدة على 

االحنرافات  .كما تراوحت قيم واليت تؤثر يف سلوكه جتاه احملافظة على امللكية العامة

) ٠.٣٥إىل  ٠.٠٧املعيارية الستجابات عينة البحث على عبارات هذا احملور ما بني (

لتعكس تشتت واحنرافات استجابات معلمات العينة عن متوسط االستجابات لعبارات هذا 

  احملور. وفيما يلي ترتيب أهم هذه األساليب موافقة من قبل معلمات عينة البحث .

ح الطفل عند حمافظته على املمتلكات العامة يساعد على تثبيت مد" األسلوبجاء  -

 بشدةدرجة موافقة ب و)  ٥من  ٤.٩١يف الترتيب األول ومبتوسط قدره (  "هذا السلوك 

  . بحثمن قبل عينة ال

التدرج يف العقاب من النظرة إىل اإلشارة إىل العقاب البدين عند " األسلوبجاء  -

 و)  ٥من  ٤.٨٨ومبتوسط قدره (   الثاينيف الترتيب "لعامة اعتداء الطفل على امللكية ا

  . بحثمن قبل عينة ال بشدةدرجة موافقة ب

 



 

 ٨٢

" إقناع الطفل بأمهية امللكية العامة من األساليب املهمة  اليت جتعله األسلوبجاء  -

 بشدةدرجة موافقة ب و)  ٥من  ٤.٨٥ومبتوسط قدره (   الثالثيف الترتيب "حيافظ عليها 

  . بحثبل عينة المن ق

تعترب القدوة من أهم األساليب اإلجيابية اليت تؤثر يف سلوك الطفل " األسلوبجاء  -

 و)  ٥من  ٤.٧٤ومبتوسط قدره (   الرابعيف الترتيب "للمحافظة على امللكية العامة 

  . بحثمن قبل عينة ال بشدةدرجة موافقة ب

ل عند اصطحابه لألماكن العامة اختيار الوقت املناسب لتوجيه الطف" األسلوبجاء  -

من  ٤.٦٧ومبتوسط قدره (   اخلامسيف الترتيب " التوجيهات جيعله أكثر استعداداً لقبول

  . بحثمن قبل عينة ال بشدةدرجة موافقة ب و)  ٥

استغالل األسرة العتداء طفل آخر على امللكية العامة يف توجيه " األسلوبجاء  -

 و)  ٥من  ٤.٦٦ومبتوسط قدره (   السادسيف الترتيب " أطفاهلا له أثر عميق يف نفوسهم

  . بحثمن قبل عينة ال بشدةدرجة موافقة ب

خماطبة الطفل بكلمات سهلة ومجل قصرية عند اعتدائه على امللكية " األسلوبجاء  -

 ٥من  ٤.٦٥ومبتوسط قدره (   السابعيف الترتيب " العامة يساعد على تصحيح السلوك

  . بحثمن قبل عينة ال شدةبدرجة موافقة ب و) 

 



 

 ٨٣

االعتدال يف استخدام أسلوب الثواب عند احملافظة على امللكية العامة " األسلوبجاء  -

 و)  ٥من  ٤.٦٢ومبتوسط قدره (   الثامنيف الترتيب " ال يؤدي إىل التكاسل عنها

  . بحثمن قبل عينة ال بشدةدرجة موافقة ب

صة يساعد الطفل للمحافظة على استخدام األسرة ألسلوب الق" األسلوبجاء  -

درجة موافقة ب و)  ٥من  ٤.٥٥ومبتوسط قدره (   التاسعيف الترتيب " امللكية العامة

  . بحثمن قبل عينة ال بشدة

اخلطاب املباشر للطفل عند اعتدائه على امللكية العامة يشد انتباهه " األسلوبجاء  -

درجة ب و)  ٥من  ٤.٥٠قدره (   ومبتوسط العاشريف الترتيب "لتصحيح  سلوكه اخلاطئ 

  . بحثمن قبل عينة ال بشدةموافقة 

األخذ باالعتبار مستوى إدراك الطفل يف مراحل منوه املختلفة " األسلوبجاء  -

  ومبتوسط قدره  احلادي عشريف الترتيب "  لتوجيهه عند اعتدائه على امللكية العامة

  . بحثال من قبل عينة بشدةدرجة موافقة ب و)  ٥من  ٤.٤٢(  

يف " يتفاعل الطفل مع املكافأة املعنوية عند حمافظته على امللكية العامة" األسلوبجاء  -

من قبل عينة  بشدةدرجة موافقة ب و)  ٥من  ٤.٣٧ومبتوسط قدره (  الثاين عشر الترتيب 

  . بحثال

 



 

 ٨٤

يتفاعل الطفل مع املكافأة املادية عند حمافظته على امللكية " األسلوبجاء  -

درجة ب و)  ٥من  ٤.٣٠ومبتوسط قدره (   الثالث عشريف الترتيب " مةالعا

  . بحثمن قبل عينة ال بشدةموافقة 

  : الثالث بحث** سؤال ال

ما األساليب السلبية املتبعة يف تربية الطفل واليت تؤثر يف سلوكه جتاه احملافظة على  "

ول التايل التكرارات والنسب ، ولإلجابة على هذا السؤال ، يبني اجلد " امللكية العامة ؟

 الرياضاحلكومية يف مدينة  االبتدائيةمعلمات املدارس املئوية الستجابات عينة البحث من 

املتبعة يف تربية الطفل واليت تؤثر يف  السلبيةاألساليب على عبارات حمور البحث الثاين (

لنسب درجات  ) وكذلك املتوسط املوزون سلوكه جتاه احملافظة على امللكية العامة

موافقات عينة البحث على كل عبارة من عبارات أبعاد هذا احملور وكذلك االحنرافات 

املعيارية ، باإلضافة إىل املتوسط العام املوزون إلمجايل استجابات العينة جلميع عبارات كل 

  بعد  ورتبة العبارة داخل البعد   .

  
  
  
  
  

 



 

 ٨٥

املتبعة يف تربية الطفل واليت  السلبية ساليبلألاستجابات العينة نتائج ) :٣-٤( جدول
  :تؤثر يف سلوكه جتاه احملافظة على امللكية العامة

املتبعة يف تربية  السلبيةاألساليب 
  الطفل 

االحنرا  املتوسط  درجات املوافقة
  ف

  الرتبة

موافقة 
  بشدة

غري   غري موافقة  موافقة
موافقة 
  بشدة

ليس يل 
  رأي

د اعتداء جتاهل األسرة وجتاوزها عن .١
الطفل على امللكية العامة حبجة صدوره عن 

  طفل يشجعه على االستمرار فيه

    -  ١٤  ١٧  ١٣٠  ١٣٩ ك

٤.٣١  

  

٠.٢٧  

  

٤.٧  ٥.٧  ٤٣.٣  ٤٦.٣  %  ٨  -  

اختالف الوالدين على أساليب التربية  .٢
املتبعة لتربية الطفل للمحافظة على امللكية 
ية العامة  له أثر كبري يف التنشئة الغري سو

  ألطفاهلم

    -  -  -  ٥٨  ٢٤٢ ك

٤.٨١  

  

٠.١١  

  

١٩.٣  ٨٠.٧  %  ٣  -  -  -  

كل اعتداء يصدر عن الطفل جتاه  .٣
امللكية العامة ما هو إال نتيجة طبيعية لعدم 

  .التوجيه واإلرشاد من األسرة

    -  ١٠١  ٤٦  ١٢١  ٣٢ ك

٢.٦٨  

  

٠.٤٩  

  

٣٣.٧  ١٥.٣  ٤٠.٣  ١٠.٧  %  ١٢  -  

األمهات على إصرار بعض اآلباء أو  .٤
تطبيق أسلوب التربية ذاته الذي تلقياه من 

 .آبائهم على أوالدهم

  ١١  ٠.٤١  ٣.٢٦  -  ١١٢  ٤٩  ٨٩  ٥٠ ك

%  ٣٧.٣ ١٦.٤  ٢٩.٦  ١٦.٧ -  

الوقوف أمام رغبات الطفل التلقائية  .٥
ومنعه من حتقيقها تنتج طفالً عدوانياً خيرب 

  .ويكسر املمتلكات العامة

    -  -  ٧٨  ١١٥  ١٠٧ ك

٤.١٠  

  

٠.٣٠  

  

٢٦  ٣٨.٣  ٣٥.٧ %  ١٠  -  -  

إمهال الوالدين أو أحدمها للطفل يفقده  .٦
مكانته يف األسرة ويشعره بالعدوانية جتاه 

  امللكية العامة

  ٥  ٠.١٧  ٤.٦٥  -  -  -  ١٠٦  ١٩٤ ك

% ٣٥.٣  ٦٤.٧  -  -  -  

غالباً يلجأ الطفل لتخريب وإتالف  .٧
املمتلكات العامة إلثبات وجوده نتيجة 

  .لتدليل الشديدل

    -  -  ٤٣  ١٢٧  ١٣٠ ك

٤.٢٩  

  

٠.٢٨  

  

١٤.٤  ٤٢.٣  ٤٣.٣ %  ٩ -  -  

 

 



 

 ٨٦

  استجابات العينة لعبارات احملور الثالث :نتائج ):٣-٤( تابع جدول
املتبعة يف تربية  السلبية األساليبتابع 

  الطفل
االحنرا  املتوسط  درجات املوافقة

  ف
  الرتبة

موافقة 
  بشدة

 غري  غري موافقة  موافقة
موافقة 
  بشدة

ليس يل 
  رأي

جيب على الوالدين البعد عن التشدد يف  .٨

  .فرض النظام على الطفل
  ٧  ٠.٢٤  ٤.٣٩  -  -  ٣  ١٧٨  ١١٩ ك

% ١  ٥٩.٣  ٣٩.٧  -  -  

وصف الطفل بالفاشل يفقده الثقة  .٩
  . بالنفس ويعوده على سوء األدب واملنطق

  ١  ٠.٠٩  ٤.٨٦  -  -  -  ٤٢  ٢٥٨ ك

% ١٤ ٨٦ -  -  -  

القسوة يف العقاب ينشئ أطفال  .١٠
عدوانيني هلم سلوكيات مضادة 

  .تمعهم

    -  -  -  ١٥٣  ١٤٧ ك

٤.٤٩  

  

٠.٢٢  

  

٦  
% ٥١  ٤٩  -  -  -  

ديد الطفل على كل صغريه  .١١
وكبريه من أشد العوامل خطورة على 

  .بناء نفسيته 

    -  -  -  ٤٤  ٢٥٦ ك

٤.٨٥  

  

٠.١٠  

  

٢  
% ١٤.٧  ٨٥.٣  -  -  -  

جيب على الوالدين احلرص يف  .١٢
تنويع أساليب العقاب حسب اخلطأ 

  .الواقع من الطفل

    -  -  -  ٦٩  ٢٣١ ك

٤.٧٧  

  

٠.١٤  

  

٤  
% ٢٣  ٧٧  -  -  -  

  ٤.٢٩= املتبعة يف تربية الطفل واليت تؤثر يف سلوكه جتاه احملافظة على امللكية العامة السلبيةساليب التربوية املتوسط العام لأل

  

 



 

 ٨٧

) أن قيم املتوسطات املوزونة لنسب موافقات العينة ٣-٤ئج اجلدول رقم (نتا وتوضح

املتبعة يف تربية الطفل واليت تؤثر  السلبيةساليب األعلي عبارات حمور البحث الثالث (

) ،  ٤.٨٦إىل  ٢.٦٨) قد تراوحت ما بني ( يف سلوكه جتاه احملافظة على امللكية العامة

)  ٤.٢٩ملوزون على إمجايل عبارات هذا البعد القيمة ( كما بلغت قيمة املتوسط العام ا

) وتقديرها ( موافقة بشدة ) و يعين ذلك  ٥إيل  ٤.٢٠وتقع هذه القيمة يف الفئة من ( 

املتبعة يف تربية الطفل واليت تؤثر  السلبيةساليب األموافقة معلمات عينة البحث بشدة على 

.كما تراوحت قيم االحنرافات املعيارية  يف سلوكه جتاه احملافظة على امللكية العامة

) لتعكس ٠.٤٩إىل  ٠.٠٩الستجابات عينة البحث على عبارات هذا احملور ما بني (

تشتت واحنرافات استجابات معلمات العينة عن متوسط االستجابات لعبارات هذا احملور. 

  وفيما يلي ترتيب أهم هذه األساليب موافقة من قبل معلمات عينة البحث .

وصف الطفل بالفاشل يفقده الثقة بالنفس ويعوده على سوء األدب " األسلوبجاء  -

من  بشدةدرجة موافقة ب و)  ٥من  ٤.٨٦يف الترتيب األول ومبتوسط قدره (  " واملنطق

  . بحثقبل عينة ال

ديد الطفل على كل صغريه وكبريه من أشد العوامل خطورة على " األسلوبجاء  -

 بشدةدرجة موافقة ب و)  ٥من  ٤.٨٥ومبتوسط قدره (   الثاينترتيب يف ال" بناء نفسيته

  . بحثمن قبل عينة ال

 



 

 ٨٨

فل للمحافظة اختالف الوالدين على أساليب التربية املتبعة لتربية الط" األسلوبجاء  -

 الثالثيف الترتيب " له أثر كبري يف التنشئة الغري سوية ألطفاهلم على امللكية العامة

  . بحثمن قبل عينة ال بشدةدرجة موافقة ب و)  ٥من  ٤.٨١  ومبتوسط قدره (

جيب على الوالدين احلرص يف تنويع أساليب العقاب حسب اخلطأ " األسلوبجاء  -

درجة موافقة ب و)  ٥من  ٤.٧٧ومبتوسط قدره (   الرابعيف الترتيب " الواقع من الطفل

  . بحثمن قبل عينة ال بشدة

ن أو أحدمها للطفل يفقده مكانته يف األسرة ويشعره إمهال الوالدي" األسلوبجاء  -

 و)  ٥من  ٤.٦٥ومبتوسط قدره (   اخلامسيف الترتيب " بالعدوانية جتاه امللكية العامة

  . بحثمن قبل عينة ال بشدةدرجة موافقة ب

القسوة يف العقاب ينشئ أطفال عدوانيني هلم سلوكيات مضادة " األسلوبجاء  -

 بشدةدرجة موافقة ب و)  ٥من  ٤.٤٩ومبتوسط قدره (   السادس يف الترتيب" تمعهم

  . بحثمن قبل عينة ال

يف " جيب على الوالدين البعد عن التشدد يف فرض النظام على الطفل" األسلوبجاء  -

من قبل عينة  بشدةدرجة موافقة ب و)  ٥من  ٤.٣٩ومبتوسط قدره (   السابعالترتيب 

  . بحثال

 



 

 ٨٩

األسرة وجتاوزها عند اعتداء الطفل على امللكية العامة حبجة جتاهل " األسلوبجاء  -

ومبتوسط قدره (   الثامنيف الترتيب " صدوره عن طفل يشجعه على االستمرار فيه

  . بحثمن قبل عينة ال بشدةدرجة موافقة ب و)  ٥من  ٤.٣١

ه غالباً يلجأ الطفل لتخريب وإتالف املمتلكات العامة إلثبات وجود" األسلوبجاء  -

درجة ب و)  ٥من  ٤.٢٩ومبتوسط قدره (   التاسعيف الترتيب " نتيجة للتدليل الشديد

  . بحثمن قبل عينة ال بشدةموافقة 

الوقوف أمام رغبات الطفل التلقائية ومنعه من حتقيقها تنتج طفالً " األسلوبجاء  -

 ٤.١٠(  ومبتوسط قدره  العاشريف الترتيب " عدوانياً خيرب ويكسر املمتلكات العامة

  . بحثدرجة موافقة من قبل عينة الب و)  ٥من 

إصرار بعض اآلباء أو األمهات على تطبيق أسلوب التربية ذاته الذي " األسلوبجاء  -

 ٥من  ٣.٢٦ومبتوسط قدره (   احلادي عشريف الترتيب "تلقياه من آبائهم على أوالدهم 

  . بحثموافقة من قبل عينة العدم درجة ب و) 

كل اعتداء يصدر عن الطفل جتاه امللكية العامة ما هو إال نتيجة " لوباألسجاء  -

ومبتوسط قدره (  الثاين عشر يف الترتيب " طبيعية لعدم التوجيه واإلرشاد من األسرة

  . بحثموافقة من قبل عينة العدم درجة ب و)  ٥من  ٢.٦٨

  

 



 

 ٩٠

  

 

  امسالفصل اخل                                                  
  

ملخص البحث وعرض النتائج 
  والتوصيات

 

  ملخص البحث -
 نتائج البحث -

 توصيات الباحثة -

 مقترحات لبحوث مستقبلية -

  

  

  

  

 



 

 ٩١

  ملخص البحث                                    

تكون هذا البحث من مخسة فصول باإلضافة إىل املراجع واملالحق وميكن تلخيص هـذه  
  الفصول كما يلي :

تناولت فيه الباحثة متهيد البحث وتعريف املشكلة موضـحة أمهيـة دور    الفصل األول :
األسرة يف تربية الطفل للمحافظة على امللكية العامة، ويف ضوء ذلك حتـددت مشـكلة   
الدراسة من خالل استطالع آراء معلمات املرحلة االبتدائية مبدينة الرياض.وهدف البحث 

ية الطفل للمحافظة على امللكية العامة وذلك الكشف عن دور األسرة الرئيسي يف تربإىل 
لتحقيق دورها يف تربية الطفـل  معرفة الوظائف اليت جيب على األسرة القيام ا من خالل 

توضيح لألساليب التربوية اإلجيابية املتبعة يف تربية الطفل و ، محافظة على امللكية العامةلل
توضيح لألساليب السـلبية  وكذلك العامة  اه احملافظة على امللكيةواليت تؤثر يف سلوكه جت

وتنبع أمهيـة  ، اه احملافظة على امللكية العامةاملتبعة يف تربية الطفل واليت تؤثر يف سلوكه جت
البحث من أمهية احملافظة على امللكية العامة يف الشريعة اإلسالمية وكذلك من أمهيـة دور  

مة وغرس هذه القيمة يف مرحلة الطفولة األسرة يف تربية الطفل للمحافظة على امللكية العا
  اليت تعد من أهم املراحل اليت تشكل حياة اإلنسان .

  ولتحقيق أهداف البحث صاغت الباحثة السؤال الرئيس التايل :    

ــة ؟   - ــة العام ــى امللكي ــة عل ــل للمحافظ ــة الطف ــرة يف تربي ــا دور األس                                        م
  ابة عن هذا السؤال اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية :وتتطلب اإلج

لمحافظـة  لتحقيق دورها يف تربية الطفل لما الوظائف اليت جيب على األسرة القيام ا  -
  على امللكية العامة ؟

 



 

 ٩٢

ما األساليب التربوية اإلجيابية املتبعة يف تربية الطفل واليت تؤثر يف سلوكه جتاه احملافظـة   -
  ية العامة ؟على امللك

السلبية املتبعة يف تربية الطفل واليت تؤثر يف سلوكه جتاه احملافظة على امللكية  ما األساليب -
  العامة ؟

وقد قصرت الباحثة دراستها على معلمات املرحلة االبتدائية يف مدينة الريـاض خـالل    
  هـ . ١٤٣٢-هـ ١٤٣١الفصل الثاين من العام الدراسي

 - التربيةتحديد مصطلحات البحث اليت تناوهلا واليت مشلت ما يلي : وقامت الباحثة ب     
  امللكية العامة . -احملافظة  –الطفل 

  تناول اإلطار النظري للبحث وتكون من حمورين : الفصل الثاين :و  

وظائف  –احملور األول تناول الدور التربوي لألسرة من خالل : مفهوم األسرة  -
ية اإلجيابية املتبعة يف تربية الطفل واليت تؤثر يف سلوكه األساليب التربو –األسرة 

األساليب السلبية املتبعة يف تربية الطفل والـيت  ،  جتاه احملافظة على امللكية العامة
 تؤثر يف سلوكه جتاه احملافظة على امللكية العامة .

عة أمهيتـها يف الشـري   –احملور الثاين تناول امللكية العامة من خالل: مفهومهـا   -
 أمهيتها يف خدمة اتمع . -اإلسالمية

واستعرضت الباحثة يف هذا الفصل أيضاً الدراسات السابقة ذات الصـلة مبوضـوع   
الدراسة احلالية ، وقد مت تناولتها من جانبني : األول الدراسات الـيت تناولـت دور   

ختتمت الباحثـة  األسرة يف التربية ، والثاين الدراسات اليت تناولت امللكية العامة ،مث ا
الفصل بتعقيب على الدراسات السابقة لتوضيح مدى االختالف والتشابه بينها وبـني  

  الدراسة احلالية .

تناولت الباحثة تصميم البحث وحتديد خطواته اإلجرائيـة حيـث    ويف الفصل الثالث :
، كما تناول الفصل حتديد جمتمع البحـث   )املسحي(استخدمت الباحثة املنهج الوصفي 

 



 

 ٩٣

لذي يشمل معلمات املرحلة االبتدائية مبدينة الريـاض يف الفصـل الثـاين مـن العـام      ا
) معلمة ، مث ناقشت الباحثة بعد ذلـك  ٣١٩هـ ) البالغ عددهم (١٤٣٢هـ ، ١٤٣١(

  . عنقودية طريقة اختيار عينة البحث اليت كان نوعها عينة عشوائية

ث توزيع أفراد العينة حبسب: مث تعرضت الباحثة خلصائص ومواصفات عينة البحث من حي
  املؤهل ، ونوع املؤهل ، واحلالة االجتماعية ، وعدد األطفال.

مث قامت مبناقشة أداة البحث واليت كانت عبارة عن استبانه مشلت ثالثة حمـاور : احملـور   
لمحافظـة  لالطفل  لتحقيق دورها يف تربيةاألول الوظائف اليت جيب على األسرة القيام ا 

كية العامة ، احملور الثاين األساليب التربوية اإلجيابية املتبعة يف تربية الطفل واليت تؤثر على املل
يف سلوكه جتاه احملافظة على امللكية العامة ، احملور الثالث األساليب السلبية املتبعة يف تربية 

  الطفل واليت تؤثر يف سلوكه جتاه احملافظة على امللكية العامة

حثة إجراءات الصدق الظاهري ألداة البحث ، حيث عرضتها علـى  مث وضحت البا    
) حمكماً من أعضاء هيئة التدريس يف جامعات حملية وعربية الذين أبـدوا مرئيـام   ١٩(

كرونباخ ، والذي بلغ لـ حوهلا . ومت حساب ثبات األداة عن طريق استخدام معامل ألفا 
داة فقد استخدمت الباحثـة معامـل  ) ، أما صدق االتساق الداخلي لأل٠٠,٨٥قيمته ( 

  ارتباط بريسـون . 

حيث استخدمت الباحثة الطريقة املباشرة إجراءات تطبيق البحث مث وضحت الباحثة     
األساليب اإلحصائية يف توزيع ومجع االستبانات ألفراد عينة البحث . مث وضحت الباحثة 

 كمياً باسـتخدام املعاجلـات   حيث قامت بتحليل املعلومات حتليالً املستخدمة يف البحث
  . spssباستخدام برنامج  اإلحصائية الوصفية

 



 

 ٩٤

مناقشـة  الل وذلك من خحتليل املعلومات وتفسريها تناولت الباحثة ويف الفصل الرابع : 
  .   أسئلة البحث

قامت الباحثة بتلخيص البحث ، وذكر النتائج اليت توصلت إليهـا   ويف الفصل اخلامس :
بحث ، مع اقتراح بعض التوصيات اليت تؤمل الباحثة أن تعـزز مـن دور   طبقاً ألسئلة ال

األسرة يف تربية الطفل للمحافظة على امللكية العامة ، وكذلك اقتراح عدد من البحـوث  
  املستقبلية ذات صلة مبوضوع البحث . 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                          

  

 



 

 ٩٥

  نتائج البحث                                  

بعد أن قامت الباحثة مبعاجلة البيانات وحتليلها إحصائيا وتفسري نتائجها يف الفصل السابق، 
  أمكن التوصل إىل النتائج التالية :  

لوظائف اليت جيب على األسرة القيام اأوالً: نتائج اإلجابة على السؤال األول حول ( 
يدل حتليـل بيانـات    ) ة على امللكية العامةلمحافظلالطفل لتحقيق دورها يف تربية ا 

لتحقيق دورها يف البحث أن درجة املوافقة على الوظائف اليت جيب على األسرة القيام ا 
) وتقديرها  ٤,٧٢لمحافظة على امللكية العامة يف أداة البحث بلغت قيمة ( تربية الطفل ل

احلكومية  االبتدائيةت املدارس معلما( موافقة بشدة ) ويعين ذلك موافقة عينة البحث من 
لتحقيق دورها يف لوظائف اليت جيب على األسرة القيام ا اوبشدة على  الرياضيف مدينة 

،وأظهرت نتائج البحث أن من أهم الوظائف ما على امللكية العامة تربية الطفل للمحافظة
  يلي :

  تعليم الطفل حب النظام والنظافة يف األماكن العامة.   -١

  نمية إحساس الطفل بقيمة امللكية العامة كإحساسه بقيمة امللكية اخلاصة .ت -٢

  غرس مفهوم املشاركة لدى الطفل للبعد عن األنانية . -٣

بأن املمارسات العابثة على املمتلكات العامة تؤثر سلباً بإمكانيات اتمع توعية الطفل  -٤
  االقتصادية .

  مللكية العامة هي طاعة لويل األمر .التوضيح للطفل بأن احملافظة على ا -٥

  توعية الطفل حبرمة االعتداء على امللكيات العامة . -٦

 



 

 ٩٦

ملكية  –امللكية اخلاصة  –توضيح الفرق للطفل بني امللكيات الثالث : امللكية العامة  -٧
  الغري .

عة يف تربية املتب اإلجيابيةساليب التربوية األثانياً: نتائج اإلجابة على السؤال الثاين حول (
يدل حتليل بيانات البحث   )الطفل واليت تؤثر يف سلوكه جتاه احملافظة على امللكية العامة

املتبعة يف تربية الطفل والـيت تـؤثر يف    اإلجيابيةساليب التربوية األأن درجة املوافقة على 
قديرها ( ) وت ٤.٦٢يف أداة البحث بلغت قيمة (  سلوكه جتاه احملافظة على امللكية العامة

ساليب التربويـة  األموافقة بشدة ) و يعين ذلك موافقة معلمات عينة البحث بشدة على 
ومـن   املتبعة يف تربية الطفل واليت تؤثر يف سلوكه جتاه احملافظة على امللكية العامة اإلجيابية

  أهم هذه األساليب ما يلي :

  . ى تثبيت هذا السلوكمدح الطفل عند حمافظته على املمتلكات العامة يساعد عل -١

التدرج يف العقاب من النظرة إىل اإلشارة إىل العقاب البدين عند اعتداء الطفل علـى   -٢
  . امللكية العامة

  . اليت جتعله حيافظ عليها لكية العامة من األساليب املهمةإقناع الطفل بأمهية امل -٣

لوك الطفل للمحافظـة علـى   تعترب القدوة من أهم األساليب اإلجيابية اليت تؤثر يف س -٤
  . امللكية العامة

اختيار الوقت املناسب لتوجيه الطفل عند اصطحابه لألماكن العامـة جيعلـه أكثـر     -٥
  .  التوجيهات استعداداً لقبول

  .  استخدام األسرة ألسلوب القصة يساعد الطفل للمحافظة على امللكية العامة -٦

 



 

 ٩٧

املتبعة يف تربية الطفل  السلبيةساليب األث حول (ثالثاً: نتائج اإلجابة على السؤال الثال
يدل حتليل بيانـات البحـث أن     )واليت تؤثر يف سلوكه جتاه احملافظة على امللكية العامة

املتبعة يف تربية الطفل واليت تؤثر يف سـلوكه جتـاه    سلبيةالساليب األدرجة املوافقة على 
) وتقديرها ( موافقة بشدة ) ٤.٢٩ت قيمة (يف أداة البحث بلغ احملافظة على امللكية العامة

املتبعـة يف تربيـة   سلبية الساليب األو يعين ذلك موافقة معلمات عينة البحث بشدة على 
ومن أهم هذه األساليب مـا   الطفل واليت تؤثر يف سلوكه جتاه احملافظة على امللكية العامة

  يلي :

  .ى سوء األدب واملنطقوصف الطفل بالفاشل يفقده الثقة بالنفس ويعوده عل -١

  . ديد الطفل على كل صغريه وكبريه من أشد العوامل خطورة على بناء نفسيته -٢

 اختالف الوالدين على أساليب التربية املتبعة لتربية الطفل للمحافظة على امللكية العامة -٣
  .سويةله أثر كبري يف التنشئة الغري 

  . هلم سلوكيات مضادة تمعهم القسوة يف العقاب ينشئ أطفال عدوانيني -٤

جتاهل األسرة وجتاوزها عند اعتداء الطفل على امللكية العامة حبجة صدوره عن طفل  -٥
  .  يشجعه على االستمرار فيه

  

  

  

 



 

 ٩٨

  توصيات الباحثة                                

د األسرة يف يف ضوء نتائج البحث احلايل تقدم الباحثة بعض التوصيات اليت ميكن أن تساع 
  تربية الطفل للمحافظة على امللكية العامة وذلك على النحو التايل :

العمل على إقامة الندوات واحملاضرات لتوعية األسرة بأمهية احملافظة على امللكية  - ١
  العامة واليت بدورها ستقوم بتربية الطفل على احملافظة على امللكية العامة .

 اإلجازات الرمسية لغرس قيمة احملافظة علـى  استغالل املهرجانات اليت تقام يف - ٢
امللكية العامة عند الطفل وذلك من خالل عرض لبعض األناشيد اليت حتبـب  

 األطفال يف احملافظة على امللكية العامة .

إقامة مسابقات حملية لتأليف أفضل قصة تساعد الطفل للمحافظة على امللكية  - ٣
 العامة .

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 ٩٩

                                

  مقترحات لبحوث املستقبلية                           

إجراء دراسة مماثلة ملعرفة دور املدرسة يف تربية الطفل للمحافظة علـى امللكيـة    •
 .العامة

إجراء دراسة مماثلة ملعرفة دور اإلعالم يف تربية الطفل للمحافظة علـى امللكيـة    •
 العامة.

ألسرة يف تربية الطفل للمحافظة على امللكية العامة إجراء دراسة مماثلة ملعرفة دور ا •
 يف مناطق أخرى يف اململكة العربية السعودية .

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 ١٠٠

  املراجع
 القرآن الكرمي . •
 السنة النبوية الشريفة . •
أصول التربيـة بـني   هـ) . ١٤٢٢ أبو جاللة ، صبحي محدان ، وزميله .( •

 نشر والتوزيع .  . الكويت : مكتبة الفالح لل األصالة واملعاصرة
. جـدة : الـدار    املدخل إىل التربيةم) . ١٩٩٨ أبو رزق ، حليمة علي .( •

 السعودية للنشر والتوزيع . 
. رسالة ماجسـتري   تربية الطفل يف اإلسالمأبو رموز ، سيما راتب عدنان .  •

 منشورة . 
التربية األمنية يف اإلسـالم (  م)  ٢٠٠٦بن حلفان .(  آل عايش ، عبد اهللا •

 . سوريا : دار احملبة للنشر . حلل األمثل للفنت ) ا
مرجع اآلباء يف تربية هـ) . ١٤١٩البابطني ، عبد الرمحن بن عبد الوهاب. ( •

 . الرياض : دار النجاح .   األبناء
دور األسـرة يف التربيـة الفكريـة    هــ) ١٤٢٩-٢٨بارعيده ، نوال . ( •

الة دكتوراه .كلية التربيـة  . رسواألخالقية باملرحلة االبتدائية تصور مقترح 
 .جامعة أم القرى ، مكة املكرمة .

، دمشق :  ٢. ط حول التربية والتعليمهـ) . ١٤٢٤.(  بكار ، عبد الكرمي •
 دار التعليم . 

مسئولية األسرة املسـلمة يف تربيـة   هـ ) . ١٤٢٩-٢٨بوقرن، وهاب .( •
دين. اجلامعة .رسالة ماجستري.كلية الدعوة وأصول ال األوالد على االستقامة

 اإلسالمية باملدينة ، املدينة املنورة . 
. الرياض :  أصول التربية اإلسالميةم) . ٢٠٠١احلازمي ، خالد بن حامد .( •

 دار عامل الكتب . 

 



 

 ١٠١

التصرف يف امللكيات العامـة يف الشـريعة   م) . ٢٠٠٤حريري ، مازن . ( •
 اليمن .  . رسالة دكتوراه ، كلية اآلداب . جامعة صنعاء ،اإلسالمية 

الوطنية ومتطلباـا يف ضـوء    ).هـ١٤١٧.(احلقيل ،سليمان عبد الرمحن   •
 . مطابع التقنية  ، الرياض : تعاليم اإلسالم

السلوك العدواين وعالقته بتقـدير  م) . ٢٠٠٦خليل ، جواد حممد الشيخ .( •
. رسـالة   الذات وتوكيد الذات لدى طلبة املرحلة الثانوية مبحافظة غـزة 

 كلية التربية . جامعة مصر . القاهرة . دكتوراه. 
دور األسرة يف حتقيـق التربيـة   هـ) . ١٤٢٩-٢٨اخلياط ، عالية حممد . ( •

.رسالة دكتـوراه غـري   األمنية للفتاة املسلمة من منظور التربية اإلسالمية 
 منشورة . كلية التربية . جامعة أم القرى ، مكة املكرمة . 

التدخل املهين للخدمـة االجتماعيـة    .م) ٢٠٠٦رفاعي ، عادل حممود . ( •
للحد من العنف املرتبط باالعتداء على امللكية العامة يف املدارس الثانويـة  

.كلية التربية .جامعـة  الفنية من منظور املمارسة العامة للخدمة االجتماعية 
 األزهر. مصر.

البيئة التربويـة للطفـل يف   هـ) . ١٤٢٤السقا،ليلى وشراب ، يوسف .(  •
 . الشارقة : دائرة الثقافة واإلعالم .  ماإلسال

. ورقة عمل مقدمة انتشار ظاهرة إتالف املمتلكات املدرسيةسليم ،كرمية .  •
إىل املؤمتر التاسع للتنظيمات املدرسية واتمعية مبنطقة حويل املنعقد يف الفترة 

 م.  ٢٠١٠ -)_ ابريل٨-٥من(
. القـاهرة :   خالقية للطفلالتربية األم) . ٢٠٠٨( شرف ، إميان عبد اهللا . •

 عامل الكتب . 
التربية االجتماعيـة والدينيـة يف   م) . ٢٠٠٧شريف ، السيد عبد القادر . ( •

 . عمان : دار املسرية. رياض األطفال
. الريـاض :  من الطفولة حىت البلوغ م) . ٢٠٠٦الشريف ، حممد شاكر. ( •

 فهرسة امللك فهد أثناء النشر .
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والدعم الفين باإلدارة العامة للتربية والتعلـيم مبنطقـة   شعبة نظم املعلومات    •
 الرياض .

أمهية التربية اإلسالمية يف احملافظـة  هـ ).  ١٤٢١ عبد اهللا ، عبد الرمحن .( •
. حبث منشـور يف جملـة العلـوم التربويـة والدراسـات      على املال العام 

 ) . ٧٢٩-٧٠٥) ، (صـ٢اإلسالمية.(
التنشئة االجتماعية الوالدية لدى عينـة   أمناطم).  ١٩٩٥عبدوين ،كامل .( •

. رسـالة   من طلبة املرحلة الثانوية يف مديرية تربية عمان الكـربى األوىل 
 ماجستري. كلية الدراسات العليا .اجلامعة األردنية . األردن . 

الطفولة يف اإلسالم "مكانتها وأسس هـ) . ١٤٠٢ عثمان ، حسن مال . ( •
 الرياض .  دار املريخ : تربية الطفل " 

دور األسرة واملدرسة يف تنمية الوطنية واملواطنـة يف نفـوس   عرايب ،حممد.  •
. ورقة عمل مقدمة إىل ندوة ثقافة الطفل "اهلوية ومتغريات العصر "  األطفال

/ربيـع اآلخـر /   ١٩-١٧واليت أقيمت يف نادي مكة الثقايف األديب بتـاريخ  
 هـ .١٤٣٠

.  خطوات يف تربية األوالد والبنات.  هـ)١٤٢٤ العراقي ، بثينة السيد .( •
 الرياض : دار طويق . 

املدخل إىل البحث يف العلـوم  هـ) .  ١٤٢٧العساف ، صاحل بن محد . ( •
 .الرياض:  العبيكان  . ٤. ط السلوكية

القيم السلوكية واالجتاهـات الالزمـة   هـ) ١٤٢٨عماشة ،سناء حسن .( •
.كليـة التربيـة . جامعـة    لتحصني النشء ضد اجلرمية وإتالف املمتلكات 

 الطائف ، الطائف .  
.  الطفل واألسـرة واتمـع  هـ ) .١٤٢٠العناين ، حنان عبد احلميد .(  •

 األردن . عمان : دار صفاء للنشر والتوزيع . 
إرشاد الطفـل وتوجيهـه يف   م ) .١٩٩٥عياد ،مواهب واخلضري، ليلى .(  •

 لنشر . اإلسكندرية: دار املعارف ل األسرة ودور احلضانة.
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. دار  النمو النفسي ومشاكل الطفولةم) .  ١٩٩٨عيسوي ، عبد الرمحن .(  •
 املعرفة اجلامعية . 

. النجـف:   الطفل بني الوراثة والتربيـة هـ)  . ١٣٨٧( فلسفي ، أمحد . •
 مطبعة اآلداب . 

معجم مصطلحات التربيـة (  م ) . ٢٠٠٤ فليه ، فاروق عبده ، وزميله .( •
 اإلسكندرية : دار الوفاء للنشر  .  . لفظاً واصطالحاً ) 

تربية الطفـل يف اإلسـالم (   م ) .  ٢٠٠٣ الفندي ، عبد السالم عطوة .( •
 . األردن : دار الرازي .مثارها ) –آثارها  –أطوارها 

عالقة الضبط األسري باجتاه طالب املرحلة هـ) . ١٤٢٥القريين ، سعد .( •
 نايف العربية للعلوم األمنية . . رسالة ماجستري. جامعة الثانوية حنو العنف

دراسة مقارنة النظام املايل يف اإلسالم ( .) م٢٠٠٣( الكفراوي ، عوف .    •
 .مؤسسة الثقافة اجلامعية : اإلسكندرية .  ٢ط .)

دور األسرة يف وقاية األبناء من هـ). ١٤٣٠الكناين ، أمحد ضيف اهللا . (   •
. رسـالة ماجسـتري.كلية   الميةاالحنرافات السلوكية من منظور التربية اإلس

 التربية مبكة املكرمة . جامعة أم القرى . مكة املكرمة . 
. ورقة عمل مقدمة لندوة اتمع  دور األسرة يف أمن اتمعحممد ،إدريس.    •

-٢١واألمن املنعقـدة يف كليـة امللـك فهـد األمنيـة بالريـاض مـن        
 هـ .٢٤/٢/١٤٢٥

دور األسرة واملدرسة يف التنشـئة  .  م)٢٠٠٤حممود ، عكاشة عبد املنان. ( •
 ، عمان : دار اإلخوة . االجتماعية عند الطفل

. مصـر : دار   تربية الناشئ املسلمم ). ١٩٩٢حممود ، علي عبد احلليم .(  •
 الوفاء .

.  يف األصول اإلسالمية للتربيـة م ). ٢٠٠٠. ( ممرسى ، حممد عبد العلي  •
 . اإلسكندرية : املكتبة اجلامعية . ١ج

 



 

 ١٠٤

أساليب التنشـئة االجتماعيـة يف    هـ) .١٤٢٧املقاطي ، طعيس مشلش .( •
. رسالة دكتوراه . كلية العلوم االجتماعية . جامعة ضوء اخلصائص األسرية 

 اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية . الرياض .
 ٣.ط أصول االقتصاد اإلسالمي ). هـ١٤٢٠ .(املصري ، رفيق يونس     •

  .دار القلم  :  دمشق. 
دراسات إسالمية يف الفكـر والثقافـة   م ). ٢٠٠٥ملحم ، أمحد سامل . (  •

 . عمان : مجعية عمال املطابع التعاونية . والسلوك
 . عمان: دار عمار . ٧ط . مقدمة يف التربيةم ). ١٩٩٦ناصر ، إبراهيم .(  •
.  موسوعة حقوق اإلنسان يف اإلسـالم م ) . ٢٠٠٦النرباوي ، خدجية .(   •

 الم .مصر : دار الس
. جريـدة الغـد    ." عالقة املسلم بامللكيـة العامـة "  النوباين ، خولة فريز  •

 م .٢٠٠٧/ ١١/ ٢٣اإللكترونية ، 
التربية والطفولة ( تصـورات علميـة   م ) .  ٢٠٠٤ وطفة ، علي أسعد .( •

 . بريوت : جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر . وعقائد نقدية )
 ة :الصحف واملواقع اإللكتروني  •

العبث الصبياين من الكتابة على اجلدران إىل جريدة الرياض اليومية "  §
هــ ،  ١٤٢٥، شـعبان   ٤٠الرياض ،  إتالف املمتلكات العامة "

 www.alriyadh.com، نقالً عن ١٣٢٤٦

 بلديات حائل يبحثون العبث باملمتلكات العامـة "  رؤساءعكاظ "  §
نقـــالً عـــن  ٣٢٨٧هــــ ، ١٤٣١كـــاظ ، رجـــب ع

www.okaz.com.sa 

:  باإلحسـاء " التخريب والعبث يف املرافق العامـة   اإلحساءشبكة  §
، رمضان  اإلخبارية اإلحساءشبكة  غياب الوعي واملسئولية الوطنية "

 www.hassacom.comهـ نقالً عن ١٤٣١

 

http://www.alriyadh.com
http://www.okaz.com.sa
http://www.hassacom.com


 

 ١٠٥

" شبان يشوهون املرافـق العامـة بالتكسـري    العجالن ، موسى ،  §
ــة " ــوطن ،  والكتابـ ــن  ٩/٩/٢٠١٠الـ ــالً عـ م نقـ

www.alwatan.com.sa 

 موقع إدارة التربيـة والتعلـيم مبحافظـة عفيـف قسـم النشـاط       §
www.afifedu.gov.sa 

هـــ  ٤/١٢/١٤٣٠بتــاريخ   . صــحيفة رفحــاء اإللكترونيــة §
www.rafha.news.com   

§      islamtoday.net/files/W_E_di/P_9.htmwww.                               

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

http://www.alwatan.com.sa
http://www.rafha.news.com
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  ) ١ملحق رقم ( 

   أداة البحث يف صورا األولية
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  ململكة العربية السعوديةا

  وزارة التعليم العايل

  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

  كلية العلوم االجتماعية

 قسم التربية

  ة بعنوان :أداة دراس

  "دور األسرة يف تربية الطفل للمحافظة على امللكية العامة كما تراها معلمات

  املرحلة االبتدائية مبدينة الرياض"

استكماالً للحصول على درجة املاجستري يف أصول التربية بكلية العلوم 
  االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

  إعداد الباحثة                                   

  عزيزة بنت علي حممد الدويرج 

  إشراف

  د.صاحل بن محد حممد العساف 

  األستاذ املشارك بقسم التربية جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

  الفصل الدراسي الثاين 

  هـ ١٤٣٢- ١٤٣١
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  كم اهللا. حفظ                                            الدكتورة/ سعادة الدكتور

أود إحاطتكم أنين سأقوم مبشيئة اهللا بإجراء دراسة ميدانية بعنـوان "دور األسـر يف تربيـة الطفـل     
للمحافظة على امللكية العامة كما تراها معلمات املرحلة االبتدائية مبدينة الرياض" وذلك اسـتكماالً  

االجتماعية جبامعة اإلمام حممـد   ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف أصول التربية بكلية العلوم
معرفة دور األسرة الرئيسي يف تربية الطفل للمحافظة  ودف هذه الدراسة إىل : بن سعود اإلسالمية

على امللكية العامة وذلك من خالل األهداف الفرعية التالية :                                                                                                         

 ظائف اليت يتوجب على األسرة القيام ا جتاه الطفل.معرفة الو •

 توضيح ألهم األساليب التربوية اإلجيابية املتبعة يف تنشئة الطفل وتأثريها يف سلوكه . •

 توضيح ألهم األساليب التربوية السلبية املتبعة يف تنشئة الطفل وتأثريها يف سلوكه . •

كمني هلذه االستبانه لـثقيت يف اهللا مث بعلمكـم   وتتشرف الباحثة أن يكون اسم سعادتكم من بني احمل
ونصحكم املخلص مع إدراكي التام ملشاغلكم إال أنين واثقة من حرصكم على بذل العلم ومسـاعدة  

  طالبه وأسأل املوىل عز وجل أن جيزيكم خري اجلزاء .....

عبارة وذلك ملعرفة ) جبانب ال Pوعليه آمل منكم التكرم بإبداء آرائكم ومقترحاتكم ووضع عالمة ( 
مدى وضوحها ومعرفة مدى أمهيتها ومعرفة مدى انتماءها للمحور وتدوين مالحظاتكم اليت سـيتم  
أخذها بعني االعتبار _ بإذن اهللا _ عند تصميم األداة وإخراجها بصورا النهائية واليت ستعرض ـا  

                                العبارات وفق مقياس ليكرت اخلماسي.                                            

  الباحثة                                                                                                              

  عزيزة بنت علي الدويرج                                                              
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  احملور األول / الوظائف اليت جيب على األسرة القيام ا. 

    م

  لعبارة ا

  درجة االنتماء  درجة الوضوح  درجة األمهية

غري   مهمة
  مهمة

غري   واضحة
  واضحة

غري   منتمية
  منتمية

جيب على األسرة إيقاظ إحساس الطفل باملسئولية أمام   ١
  اهللا .

            

توجه األسرة الطفل وترشده إىل األخالق اإلسالمية   ٢
  الفاضلة .

            

رمة االعتداء على امللكيات على األسرة توعية الطفل حب  ٣
  العامة .

            

غرس قيمة احملافظة على امللكية العامة عند الطفل وأا   ٤
  طاعة لويل األمر .

            

توضح األسرة املفاهيم الصحيحة للملكية العامة لدى   ٥
  الطفل ليدرك أمهيتها .

            

توضح األسرة للطفل الفرق بني امللكيات الثالث   ٦
  العامة . - الغري-:اخلاصة 

            

              ينبغي على األسرة الترويح عن األبناء بصفة دورية .  ٧

من مهمات األسرة تعليم األطفال كيفية التمتع بأوقات   ٨
  الفراغ وطرق استغالهلا .

            

تطالب األسرة بتوفري احلاجات األساسية للطفل واليت   ٩
  تكفل له املعيشة اهلانئة .

            

األسرة توعية الطفل بأن املمارسات العابثة على على   ١٠
  املمتلكات العامة تؤثر بإمكانيات اتمع االقتصادية .
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من واجبات األسرة العمل على توفري بيئة بيولوجية   ١١
  سليمة لنمو اجلنني أثناء احلمل .

            

تزود األسرة الطفل ببذور العواطف واالجتاهات الالزمة   ١٢
   اتمع .للحياة يف

            

تعترب األسرة هي اجلماعة املرجعية اليت يعتمد عليها   ١٣
  الطفل عند تقييمه لسلوكه .

            

يتوجب على األسرة غرس حب اآلخرين واحترام   ١٤
  ممتلكام يف نفوس األطفال .

            

تنمي األسرة إحساس الطفل بقيمة امللكية العامة   ١٥
  اصة متاماً .كإحساسه بقيمة امللكية اخل

            

على الوالدين غرس مفهوم املشاركة لدى الطفل   ١٦
  ودعمها بكل الوسائل للبعد عن األنانية .

            

على األم أن تكرر على مسامع الطفل يف سنوات عمره   ١٧
  األوىل :أن هذا الشئ ليس ملكك بل ملكنا مجيعاً .

            

  

النظام والنظافة ينبغي على الوالدين تعليم أطفاهلما حب   ١٨
  يف األماكن العامة.

            

يتوجب على األسرة توعية الطفل بأن امللكية العامة   ١٩
  منفعتها للجميع .

            

على األسرة أن تبني للطفل عقوبة املعتدي على امللكية   ٢٠
  العامة .
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  .وتأثريها يف سلوكه احملور الثاين / األساليب التربوية اإلجيابية املتبعة يف تنشئة الطفل

    م

  العبارة 

  درجة االنتماء  درجة الوضوح  درجة األمهية

غري   مهمة
  مهمة

غري   واضحة
  واضحة

غري   منتمية
  منتمية

تعترب القدوة من أهم األساليب التربوية اليت تؤثر يف   ١
  تنشئة الطفل .

            

غرس قيمة احملافظة على امللكية العامة تكون عن طريق   ٢
  وخاصة الوالدين .القدوة 

            

وجوب األخذ باالعتبار قدرات الطفل يف مراحل منوه   ٣
  املختلفة عند توجيهه .

            

ينبغي على األسرة التدرج يف العقاب من النظرة إىل   ٤
  اإلشارة إىل العقاب البدين .

            

جيب االعتدال يف استخدام أسلوب الثواب حبيث ال   ٥
  اء الواجب .  يؤدي إىل التكاسل عن أد

            

جيب االعتدال يف استخدام أسلوب العقاب حبيث ال   ٦
  يؤدي إىل اخلوف والضعف .  

            

جند تفاعل الطفل مع املكافأة املادية أكثر من تفاعله مع   ٧
  املكافأة املعنوية .

            

يؤثر أسلوب القصة يف عقلية الطفل وعواطفه   ٨
  واجتاهاته.

            

  

ميز القصة ببساطة األسلوب وتكرار األلفاظ جيب أن تت  ٩
  املهمة للوصول إىل اهلدف منها .
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إقناع الطفل بأمهية امللكية العامة أسلوب مهم   ١٠
  للمحافظة عليها .

            

الدعاء لألبناء من أعظم الوسائل املعينة على حتقيق   ١١
  اهلدف من التربية .

            

قله وذلك باختيار جيب خماطبة الطفل على قدر ع  ١٢
  كلمات سهلة ومجل قصرية .

            

مدح الطفل عند عدم تعديه على املمتلكات العامة   ١٣
  يساعد على تثبيت هذا السلوك .

            

اختيار الوقت املناسب للتوجيه وخاصة عند الترته جيعل   ١٤
  الطفل أكثر استعداداً لتلقي التوجيهات .

            

ند البكاء والصراخ خيفي أسلوب التجاهل للطفل ع  ١٥
  كثرياً من السلوكيات اخلاطئة .

            

استغالل حدث معني صدر عن طفل آخر لتوجيه   ١٦
  أطفالنا له أثر عميق يف نفوسهم .

            

يفيد اخلطاب املباشر الطفل بإيقاظ ذهنه وشد انتباهه   ١٧
  لتصحيح سلوكياته اخلاطئة .

            

  

  

  

  

  

  

 



 

 ١١٤

  ب التربوية السلبية املتبعة يف تنشئة الطفل وتأثريها يف سلوكه.األسالياحملور الثالث / 

    م

  العبارة 

  درجة االنتماء  درجة الوضوح  درجة األمهية

غري   مهمة
  مهمة

غري   واضحة
  واضحة

غري   منتمية
  منتمية

جتاهل األسرة وجتاوزها عن اخلطأ حبجة صدوره عن   ١
  طفل يشجعه على االستمرار فيه .

            

الوالدين على أساليب التربية له أثر كبري يف  اختالف  ٢
  التنشئة الغري سوية .

            

كل سلوك خاطئ يصدر عن الطفل ما هو إال نتيجة   ٣
  طبيعية للتنشئة غري السوية .

            

يصر بعض اآلباء أو األمهات على تطبيق أسلوب التربية   ٤
  ذاته الذي تلقياه من آبائهم على أوالدهم .

            

وقوف أمام رغبات الطفل التلقائية ومنعه من حتقيقها ال  ٥
  تنتج طفالً عدوانياً خيرب ويكسر األشياء

            

إمهال الوالدين أو أحدمها للطفل يفقده مكانته يف   ٦
  األسرة ويشعره بالعدوانية وفقدان احلب.

            

تدليل الطفل وحتقيق رغباته كاملة ينشئ طفالً غري قادر   ٧
  ئولية .على حتمل املس

            

غالباً يلجأ الطفل للتخريب واإلتالف إلثبات وجوده   ٨
  نتيجة للتدليل الشديد.

            

جيب على الوالدين البعد عن التشدد يف فرض النظام   ٩
  على الطفل .

            

            عند وجود األطفال يف بيئة آباء منحرفني فاالحتمال   ١٠

 



 

 ١١٥

  األكرب أن ينمو بسلوك وقيم منحرفة .

وصف الطفل بالفاشل يفقده الثقة بالنفس ويعوده على   ١١
  سوء األدب واملنطق.

            

القسوة يف العقاب ينشئ أطفال عدوانيني هلم   ١٢
  سلوكيات مضادة تمعهم .

            

ديد الطفل على كل صغريه وكبريه من أشد العوامل   ١٣
  خطورة على بناء نفسيته .

            

لوكيات الطفل اخلاطئة تساعده المباالة الوالدين لس  ١٤
  على التخريب ورفض النظام .

            

جيب على الوالدين احلرص يف تنويع أساليب العقاب   ١٥
  حسب اخلطأ الواقع من الطفل .

            

  

  اسم احملكم :  

  الدرجة العلمية :

                          جهة العمل :                                                                                                          

                               

  

  الباحثة / عزيزة علي الدويرج                                                                                             

 أصول تربية                                                                                                              

  

 



 

 ١١٦

  

  

  

  )٢ملحق رقم (

  

  صورا النهائيةأداة البحث يف 

  

  
  

  

  

 



 

 ١١٧

  اململكة العربية السعودية

  وزارة التعليم العايل

  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

  كلية العلوم االجتماعية

 قسم التربية

  أداة دراسة بعنوان :                                

  علمات"دور األسرة يف تربية الطفل للمحافظة على امللكية العامة كما تراها م

  املرحلة االبتدائية مبدينة الرياض"

استكماالً للحصول على درجة املاجستري يف أصول التربية بكلية العلوم 
  االجتماعية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

  

  إعداد الباحثة

  عزيزة بنت علي حممد الدويرج 

  إشراف الدكتور 

  صاحل بن محد حممد العساف 

   الفصل الدراسي الثاين

  هـ ١٤٣٢- ١٤٣١

 



 

 ١١٨

  عزيزيت /    معلمة املرحلة االبتدائية ........                          حفظها اهللا 

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان " دور األسرة يف تربية الطفل للمحافظة على امللكيـة  
ة مبدينة الرياض" وذلك اسـتكماالً ملتطلبـات   العامة كما تراها معلمات املرحلة االبتدائي

احلصول على درجة املاجستري يف أصول التربية بكلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد 
  بن سعود اإلسالمية.

إن اهلدف من هذه اإلستبانه هو معرفة دور األسرة يف تربية الطفل للمحافظة على امللكية 
ع األساسي لزرع وغرس األسس التربويـة السـليمة يف   العامة حيث أن األسرة هي املصن

نفوس أطفاهلا وحني تقوم األسرة بتعليم أطفاهلا وتربيتهم على كيفية احملافظة على ممتلكام 
داخل املرتل فإن تلك العادات ستنتقل مباشرة إليهم فور خروجهم من املرتل وهذا ما دفع 

  الباحثة الختيار هذا املوضوع .

ة أن تتفضلوا باإلجابة على هذه اإلستبانه اليت حاولت جاهدة أن أصـممها  وتأمل الباحث
  بطريقة التتطلب وقتاً طويالً لإلجابة عليها .

والشك أنك أخيت املعلمة ستكونني خري مصدر ميكن أن ميد الباحثة باملعلومات ، لذا آمل 
  منك اإلجابة على فقرات اإلستبانه بصراحة وموضوعية .

عاونك واهتمامك موضحة أن كافة املعلومات ستسـتخدم يف أغـراض   شاكرة ومقدرة ت
  البحث العلمي فقط.    

  الباحثة                                                                   

  عزيزة بنت علي حممد الدويرج                                                      

 



 

 ١١٩

  البيانات الشخصية /

) أمـــام العبـــارة املالئمـــة لـــك :                                                                  √فضـــلك ضـــعي إشـــارة (    مـــن 
  االسم ( اختياري ) ...............................................

  £دراسات عليا                                       املؤهل :

  £بكالوريوس                                                   

  £أخرى                                                        

  

  نوع املؤهل :

  £تربوي                                                        

  £غري تربوي                                                   

  

  اعية :احلالة االجتم

  £متزوجة                                                    

  £غري متزوجة                                                 

  £أخرى                                                      

  

  عدد األطفال (إن وجد ) :

  £               فأقل              ٣                        

  £                       ٥إىل   -٣من                      

              £       فأكثر      -٦من                      

 



 

 ١٢٠

لمحافظة على امللكية العامة لتحقيق دورها يف تربية الطفل لالوظائف اليت جيب على األسرة القيام ا  احملور األول /
  ) حتت درجة املوافقة اليت تتالءم معك)  : Pعي عالمة (. ( من فضلك ض

  درجة املوافقة                              العبارة  م

موافقة  
  بشدة 

ــري   موافقة غـ
  موافقة

ــري  غـ
ــة  موافق

  بشدة 

لــيس يل 
  رأي 

  جيب على األسرة  :

            إيقاظ إحساس الطفل باملسئولية جتاه امللكية العامة .  ١

            لطفل حبرمة االعتداء على امللكيات العامة .توعية ا  ٢

التوضيح للطفل بأن احملافظة على امللكية العامة الطفل هي طاعة لويل   ٣
  األمر.

          

            توضيح املفاهيم الصحيحة للملكية العامة لدى الطفل ليدرك أمهيتها .  ٤

امللكيـة   – توضيح الفرق للطفل بني امللكيات الثالث : امللكية العامة  ٥
  ملكية الغري . –اخلاصة 

          

توعية الطفل بأن املمارسات العابثة على املمتلكات العامة تؤثر سـلباً    ٦
  بإمكانيات اتمع االقتصادية .

          

            تزويد الطفل ببذور العواطف واالجتاهات الالزمة للحياة يف اتمع .  ٧

عليها الطفل عند تقييمه لسلوكه أن تكون اجلماعة املرجعية اليت يعتمد   ٨
  جتاه امللكية العامة .

          

            غرس احترام اآلخرين واحترام ممتلكام يف نفس الطفل.  ٩

تنمية إحساس الطفل بقيمة امللكية العامة كإحساسه بقيمـة امللكيـة     ١٠
  اخلاصة .

          

            غرس مفهوم املشاركة لدى الطفل للبعد عن األنانية .  ١١

          تكرار مقولة "أن هذا الشئ ليس ملكك بل ملكنا مجيعاً"على مسامع   ١٢

 



 

 ١٢١

  الطفل منذ نعومه أظفاره .

            تعليم الطفل حب النظام والنظافة يف األماكن العامة .  ١٣

            توعية الطفل بأن امللكية العامة منفعتها للجميع .   ١٤

            امة .التوضيح للطفل عقوبة املعتدي على امللكية الع  ١٥

: األساليب التربوية اإلجيابية املتبعة يف تربية الطفل واليت تؤثر يف سلوكه جتاه احملافظة على امللكية العامة  احملور الثاين
  ) حتت درجة املوافقة اليت تتالءم معك) : P.(من فضلك ضعي عالمة (

  درجة املوافقة  العبارة  م

موافقة 
  بشدة

غري   موافقة
  موافقة

غري 
وافقة م

  بشدة

ليس يل 
  رأي

تعترب القدوة من أهم األساليب اإلجيابية اليت تؤثر يف سـلوك الطفـل     ١
  للمحافظة على امللكية العامة .

          

األخذ باالعتبار مستوى إدراك الطفل يف مراحل منوه املختلفة لتوجيهه    ٢
  عند اعتدائه على امللكية العامة  . 

          

النظرة إىل اإلشارة إىل العقاب البـدين عنـد   التدرج يف العقاب من    ٣
  اعتداء الطفل على امللكية العامة.

          

االعتدال يف استخدام أسلوب الثواب عند احملافظة على امللكية العامة    ٤
  ال يؤدي إىل التكاسل عنها .  

          

            يتفاعل الطفل مع املكافأة املادية عند حمافظته على امللكية العامة .    ٥

            يتفاعل الطفل مع املكافأة املعنوية عند حمافظته على امللكية العامة .    ٦

استخدام األسرة ألسلوب القصة يساعد الطفل للمحافظة على امللكية   ٧
  العامة .

          

إقناع الطفل بأمهية امللكية العامة من األساليب املهمة  اليت جتعله حيافظ   ٨
  عليها .

          

 



 

 ١٢٢

طفل بكلمات سهلة ومجل قصرية عند اعتدائه على امللكيـة  خماطبة ال  ٩
  العامة يساعد على تصحيح السلوك  .

          

مدح الطفل عند حمافظته على املمتلكات العامة يساعد على تثبيت هذا   ١٠
  السلوك .

          

اختيار الوقت املناسب لتوجيه الطفل عند اصطحابه لألماكن العامـة    ١١
  لقبول التوجيهات.جيعله أكثر استعداداً 

          

استغالل األسرة العتداء طفل آخر على امللكية العامة يف توجيه أطفاهلا   ١٢
  له أثر عميق يف نفوسهم .

          

اخلطاب املباشر للطفل عند اعتدائه على امللكية العامة يشـد انتباهـه     ١٣
  لتصحيح  سلوكه اخلاطئ .  

          

تبعة يف تربية الطفل واليت تؤثر يف سلوكه جتاه احملافظة على امللكية العامة .(من السلبية امل : األساليب احملور الثالث
  ) حتت درجة املوافقة اليت تتالءم معك ) : Pفضلك ضعي عالمة (

    م

  العبارة

  درجة املوافقة

موافقة 
  بشدة

غري   موافقة
  موافقة

غري 
موافقة 
  بشدة

ليس يل 
  رأي

ء الطفل على امللكية العامة حبجـة  جتاهل األسرة وجتاوزها عند اعتدا  ١
  صدوره عن طفل يشجعه على االستمرار فيه . 

          

اختالف الوالدين على أساليب التربية املتبعة لتربية الطفل للمحافظـة    ٢
  على امللكية العامة  له أثر كبري يف التنشئة الغري سوية ألطفاهلم .

          

لعامة ما هو إال نتيجة طبيعية كل اعتداء يصدر عن الطفل جتاه امللكية ا  ٣
  لعدم التوجيه واإلرشاد من األسرة .

          

إصرار بعض اآلباء أو األمهات على تطبيق أسلوب التربية ذاته الذي   ٤
  تلقياه من آبائهم على أوالدهم .

          

الوقوف أمام رغبات الطفل التلقائية ومنعه من حتقيقها تنـتج طفـالً     ٥
  متلكات العامة .عدوانياً خيرب ويكسر امل

          

 



 

 ١٢٣

إمهال الوالدين أو أحدمها للطفل يفقده مكانته يف األسـرة ويشـعره     ٦
  بالعدوانية جتاه امللكية العامة . 

          

غالباً يلجأ الطفل لتخريب وإتالف املمتلكات العامة إلثبات وجـوده    ٧
  نتيجة للتدليل الشديد.

          

            فرض النظام على الطفل .جيب على الوالدين البعد عن التشدد يف   ٨

وصف الطفل بالفاشل يفقده الثقة بالنفس ويعوده على سـوء األدب    ٩
  واملنطق.

          

القسوة يف العقاب ينشئ أطفال عدوانيني هلم سـلوكيات مضـادة     ١٠
  تمعهم .

          

ديد الطفل على كل صغريه وكبريه من أشد العوامل خطورة علـى    ١١
  بناء نفسيته .

          

جيب على الوالدين احلرص يف تنويع أساليب العقاب حسب اخلطـأ    ١٢
  الواقع من الطفل .

          

                                                        

  الباحثة : عزيزة علي الدويرج                                                                    

 أصول تربية                                                                                 

  

  

  

  

  

 

  

 



 

 ١٢٤

  

  

  

  

  

  ) ٣ملحق رقم (      

قائمة بأمساء احملكمني ألداة 
  البحث

  

 



 

 ١٢٥

الدرجة   التخصص  االسم  م
  العلمية

  جهة العمل

لوم والدراسـات  جامعة شقراء ( كلية الع  أستاذ مساعد  علم نفس تربوي      متار أم سلمه عبد اهللا  ١
  اإلنسانية بساجر)  

  جامعة شقراء (كلية التربية بشقراء )  أستاذ مساعد   مناهج وطرق تدريس    إحسان عبد املاجد محد    ٢

  جامعة الدمام    أستاذ مساعد  علم نفس تربوي    أنور قاسم رضوان الشبول    ٣

  جامعة امللك سعود  أستاذ  أصول تربية    بدر جويعد بدر العتييب    ٤

  جامعة املنوفية مبصر  أستاذ مساعد  مناهج وطرق تدريس  سمه وجيه أبو السعود  ب  ٥

  اجلامعة اإلسالمية بغزة    أستاذ مشارك  صحة نفسية  مجيل حسن الطهراوي  ٦

  اجلامعة اإلسالمية بغزة  أستاذ مساعد  أصول تربية  سليمان حسني املزين    ٧

  ة شقراء (كلية التربية بالقويعية)  جامع  أستاذ مساعد  أصول تربية  سناء علي أمحد يوسف    ٨

جامعة شقراء ( كلية   العلوم والدراسـات    أستاذ مساعد   مناهج وطرق تدريس  سهيله رمزي عرفات   ٩
  اإلنسانية بساجر)

جامعة شقراء (كلية   العلوم والدراسـات    أستاذ مساعد   علم نفس  صفاء إمساعيل مرسي السيد  ١٠
  اإلنسانية بساجر)  

  جامعة شقراء (كلية التربية بشقراء) .   أستاذ مساعد  مناهج وطرق تدريس      عت أمحد عبد اهللاصفاء رف   ١١

  جامعة شقراء (كلية التربية بشقراء) .  أستاذ  أصول تربية    حممد بدوي   فعبد الرءو  ١٢

  جامعة الكويت    أستاذ مساعد   أصول تربية    علي أسعد وطفة    ١٣

  جامعة طيبة    أستاذ مساعد  أصول تربية    علي ناصر آل مقبل   ١٤

  جامعة الكويت    أستاذ مساعد   أصول تربية    فاطمة نذر      ١٥

  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية    أستاذ مساعد   أصول تربية    فتحي حممد معبد    ١٦

  جامعة اإلسراء باألردن    أستاذ مساعد   تربية طفل   حممد إبراهيم حممد املقصقص    ١٧

    نجامعة األمري نورة بنت عبد الرمح  أستاذ مساعد  مناهج وطرق تدريس  الرشيد   هدف منرية حممد  ١٨

  جامعة اإلسراء باألردن    أستاذ مساعد   تربية طفل   نزار حممد يوسف الزعيب    ١٩
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Abstract 

This research targeted to disclose the role of family in rearing child to 
preserve the public property and this through the following sub- objectives: 
knowing the educational functions that family should carry in order to 
achieve its role in child rearing to preserve public property, clarifying the 
positive education methods that are followed in child rearing, which affects 
his behavior towards preserving public properties as well as clarifying the 
negative education methods that are followed in child rearing. 

The study also tries to answer the following questions: 

- What is the family role in child rearing to preserve public property? Where 
the to answer this question requires to answer the following sub-questions: 

- What are the educational functions families should conduct in order to 
achieve its role in child rearing to preserve public property? 

- What are the positive educational methods that are followed in child rearing, 
which affects his behavior towards preserving public properties? 

- What are the negative educational methods that are followed in child 
rearing, which affects his behavior towards preserving public properties? 
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To answer the questions of the research, researcher has conducted the 
following procedures: 

1. Present a theoretical framework for the research based on two axes: 

a. Family educational role in terms of: its concept, functions, the 
followed positive methods in child rearing and that affects his 
behavior towards preserving public property – negative methods 
followed in child rearing and that affects his behavior towards 
preserving public property. 

b. Public property in terms of: its concept, importance in Islamic Sharia 
as well as in serving the community. 

2. Reviewing researches and previous studies conducted in the field of 
family role in education and public properties. 

Researcher has prepared questionnaire through which the role of family 
in child rearing to preserve public property was identified, she used the 
descriptive methodology (survey) that is to achieve the objective of the 
research. 

The sample was composed of (319) Riyadh primary school teachers, 
whereas it was selected by the cluster random method. 

In light of previous steps, researcher has reached a number of results, 
most notably were: 

1. One of the most educational functions that family have to carry on in 
order to achieve its role in child rearing to preserve public properties 
is to educate him to be organized, clean loving in public places, 
develop and upgrade his feelings towards the value of public property 
the as his feeling towards his own property, to clarify to him the 
difference between the three properties: public property, own 
property and others property. 

2. One of the most important educational positive methods followed in 
child rearing and affect his behavior towards preserving public 
property is to praise and appreciate the child when he preserve the 
public property, then to gradient in punishment when child infringed 
the public property, starting from hard glance to sign and up to 
physical punishment, exemplary and then to use the story style. 

3. One of the most important educational negative methods followed in 
child rearing and affect his behavior towards preserving public 
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property is to intimidate the child on every single act and it is one of 
the most important factor on his psychology, difference of parent on 
methods followed in rearing child to preserve public property has a 
great impact on bad education, also the family negligence and excuse 
when a child abuses a public property with pretext that he is a child 
shall encourage him to continue in the error and ill deeds. 

 

In light of these results, researcher has recommended the following: 

1. Work on making forum, lectures and workshops in order to make 
family aware about preserving public property and consequently it 
shall rear children on the same. 

2. Making use of and exploits festivals held on regular vacations in 
order to implant the value of preserving public property in child 
that is through presenting some songs that make children be fans 
of preserving public property. 

3. Making local contests to compose the best story that helps child 
to preserve public property. 

 

  

 

 


