
   

 

 التسبية كلية      
     التسبُية المجلة      

 ***            

 

تربية األطفال على الىسطية يف اإلسالم وتطبيقاتها يف رياض 
 )دراسة حتليلية( األطفال

 

 

 إعداد   

  دصفاء عبد احملطً زضىاٌ حمن/ د
 مدرس أصوؿ التربية

  جامعة سوهاج -كمية التربية 

 
 

DOI: 10.12816/EDUSOHAG. 2020.  

 

 و0202اجمللُ الرتبىيُ ـ العدد  التاضع والطبعىٌ  ـ   ىىفنرب  

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091) 

 

   



 ........................................................................... تربية األطفال على الوسطية في اإلسالم

- ٜٔٔٙ - 

البحح ملخص  
ؼ المقصود بالوسطية في اإلسبلـ، وأهـ خصائصها، والوقوؼ هدؼ البحث الحالي إلى تعرّ  

ؼ التطبيقات التربوية لموسطية في الوسطية، وتعرّ عمى دور رياض األطفاؿ في تربية الطفؿ عمى 
رياض األطفاؿ، والمساهمة في تفعيؿ مبدأ الوسطية في رياض األطفاؿ والتصدي لؤلفكار التي 

 تدعو لبلنحراؼ والتطرؼ. 
حيث إف تحقيؽ مبدأ الوسطية  ؛أهمية الموضوع الذي يناقشه كما نبعت أهمية البحث مف

أف تفعيؿ ، و عد ضرورة اجتماعية وتربوية الزمة في كؿ مكاف وزمافعند أفراد المجتمع المسمـ ي
االستقرار في المجتمع بأكممه وخاصة في الوقت الحاضر الذي يعاني مف افتقاد  الوسطية يحقؽ

تقديـ بعض التطبيقات التربوية ، و الوسطية واالعتداؿ، وانتشار مظاهر الغمو والتطرؼ والعنؼ
 ؛سسة تربوية، ودورها في تحقيؽ هذا المبدأ مف منظور إسبلميلموسطية في رياض األطفاؿ كمؤ 

أنه يعد استجابة  ، كماوذلؾ لضماف تحقؽ األهداؼ التربوية اإليجابية في ضوء التربية اإلسبلمية
موضوعية لتوصيات بعض الدراسات السابقة والمؤتمرات بضرورة ترسيخ مبدأ الوسطية لدى 

 سطية في العممية التربوية.األجياؿ، كما يفيد في نشر مبدأ الو 
إلى  البحثتوصؿ الوصفي وذلؾ لمبلءمته لموضوع البحث، و استخدمت الباحثة المنهج و 

 وذلؾ في ضوء الدراسة التحميمية التي قامت بها الباحثة ومنها:نتائج مجموعة مف ال
معتدلة أف التربية الوسطية التي ال تميؿ إلى اإلفراط أو التفريط هي التربية المتوازنة ال -

 التي تبني جيبًل صالًحا يطبؽ منهج الوسطية في كؿ حياته.

ضرورة تربية أطفاؿ الروضة عمى الوسطية اإلسبلمية، لتحصينهـ مف األفكار المتطرفة  -
والمنحرفة، وأف التربية الوسطية يجب أف ُتغرس وُترسخ مف بداية الطفولة حتى تؤتي 

 ثمارها المرجوة.

ودورها الخطير الذي تمعبه لغرس وتعزيز مبدأ الوسطية في  أهمية مؤسسات رياض األطفاؿ
 نفوس األطفاؿ.

 ضرورة إكساب األطفاؿ مهارات التفكير النقدي والعممي، وعدـ التقميد بدوف وعي أو فهـ.           
 

 رياض األطفاؿ. -الوسطية في اإلسبلـ -: تربية األطفاؿالكممات المفتاحية
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Abstract 

The present study aimed to investigate the concept and features of 

moderation in Islam, to identify the role of kindergarten stage in raising the 

child on moderation, to define the educational applications of moderation in 

kindergarten, to help activate moderation in kindergarten, and to take a stand 

towards the ideas of deviation and extremism. 

 The importance of this study stemmed from the importance of the issue 

it discusses as achieving moderation among the members of the Muslim 

community is a social and educational necessity anytime and anywhere. 

Besides, activating moderation establishes stability in the entire community, 

especially in the present time  that suffers from  the lack of moderation and 

the prevalence of fanaticism, extremism, and violence. Moreover, the study 

presents some educational applications of moderation in kindergarten, as an 

educational institution, that plays a role in achieving this principle from an 

Islamic perspective to ensure the achievement of positive educational goals 

in the light of Islamic education. It is an objective response to the 

recommendations of some previous studies and conferences on consolidating  

moderation among the generations. It may also help disseminate moderation 

in the educational process. The researcher adopted the descriptive approach 

because of its appropriateness to the topic. Based on the analytical study, a 

set of results were concluded. For example: 

- Moderate education that does not tend to overuse or alienation is the 

balanced and moderate education that raises a good generation, which 

applies moderation.  

- Raising child on moderation in Islam was highly concerned to prevent them 

from having deviant and extreme ideas.  

- Moderate education should be fostered since early childhood to produce its 

expected results. Kindergartens play a considerable role in fostering 

moderation among children.  

- Children should acquire the skills of critical and scientific thinking and 

avoiding imitation without understanding.  

Keywords: Child education- Moderation in Islam- Kindergarten.   
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 مكدمُ

السػػريع فػػي ات وتحػػديات متعػػددة نتيجػػة التقػػدـ المجتمػػع فػػي الوقػػت الػػراهف بمتغيػػر  يمػػر
، كمػا أف مػا يشػهدل العػالـ مػف التي اخترقػت المجتمػع بأكممػهتكنولوجيا االتصاالت والمعمومات 

ة ومتغيػػرات سػػريعة متبلحقػػة  أدت إلػػى وجػػود تيػػارات دينيػػة وفكريػػة وسػػموكية متنوعػػ ،تحػػديات
 ر التي تتنافى مػع تعػاليـ اإلسػبلـونشر األفكا ،ومتطرفة تعمؿ عمى هدـ مبادئ اإلسبلـ الحنيؼ

 والتطرؼ لضماف استقرار المجتمع وتقدمه. ،غموالذي يؤكد عمى الوسطية والبعد عف ال
فقد أصبحت الوسػطية وتطبيقهػا فػي المجتمعػات المعاصػرة مطمًبػا واقعًيػا، ومنهًجػا وقائًيػا 

مف خطر الغبلة والمتطرفيف، فاألمػة تشػهد خطػريف ال يقػؿ أحػدهما عػف اإخػر، فػ ذا يقي األمة 
كػػاف الغمػػو والتطػػرؼ مفػػة تعمػػؿ األمػػة عمػػى محاربتهػػا، فػػ ف االنحرافػػات السػػموكية والتفػػريط فػػي 
الثوابت والمعتقدات مفة أشد ألنه لػـ يظهػر الغمػو والتطػرؼ إال كحركػة مضػادة لئلفػراط والتفػريط 

 (ٚٙ،ٕٚٓٓاألمة فترة مف الزمف.)سيد عبد الحميـ، الذي عاشت فيه
، وشػػػعائرل ،فالوسػػػطية سػػػمة مػػػف أبػػػرز سػػػمات الػػػديف اإلسػػػبلمي الحنيػػػؼ فػػػي عباداتػػػه

وميزة شرؼ اهلل تعالى بها أمػة اإلسػبلـ لتكػوف شػعارًا مميػزًا لهػا، ولتتحمػى بهػا فػي  وتشريعاته،
يهـ، وهػي مػف أبػرز صػفات كؿ شػؤوف حياتهػا، فتكػوف خيػر أمػة أخرجػت لمنػاس والشػاهدة عمػ

ٌمعيارزٌ ا بشػرًيا لمفضػائؿ، ولكنهػا المػؤمنيف فػي جميػع مظػاهر سػموكهـ، فالوسػطية ليسػت معيػارً 

أهمه.)عبػػػد الػػػرحمف  ، وميػػػزة تميػػػز بهػػػا هػػػذا الػػػديف، وتميػػػزت بهػػػا شػػػرائعه، وتميػػػز بهػػػازبااارو ٌ 
 (ٕٖ، ٕٕٓٓالمويحؽ، 
ف وسػطية اإلسػبلـ شػاممة ( عمػى إٔٔٔٓ)لمياء بنت سػميماف الطويػؿ،  أكدت دراسة كما

مور الديف والدنيا واإخرة وأنها وجه مف وجول اإلعجػاز فيػه وصػبلحيته لكػؿ زمػاف أجامعة لكؿ 
، ومادًيػا محسوًسػا ،، وأف مػف أهػـ مزاياهػا األمػاف عقػدًيا وفكرًيػا، وسمة الػديف ومنهاجػهومكاف

 والبعد عف الخطر واإلفساد في األرض.

( مػف أف المػنهج الوسػطي ٕٕٔٓناف مصطفى ابػراهيـ، راسة )عدوهذا ما توصمت إليه د
التربوي في اإلسبلـ هو الطريقة الواضػحة المنظمػة المعتدلػة التػي جػاء بهػا اإلسػبلـ فػي تربيػة 
الشخصػية والمجتمػػع المسػػمـ عمػى حقػػائؽ الػػديف ومفاهيمػػه وتوجيهاتػه تربيػػة شػػاممة ومتكاممػػة 

المػنهج الوسػطي التربػوي فػي اإلسػبلـ ينتمػي ومتزنة يحقؽ السعادة في الدنيا واإخرة، كمػا أف 
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خصوصػػية مػػف خصوصػػيات هػػو و إلػػى حمقػػة أوسػػع هػػي المػػنهج الوسػػطي اإلسػػبلمي الشػػامؿ 
 عف عقيدتها وهويتها وغاياتها. ، يعبراألمة

فالوسػػػطية هػػػي مشػػػروع اإلنسػػػانية الحضػػػاري التػػػي تػػػدعو لتقبػػػؿ اإخػػػريف، والتسػػػام  
تحترمها، ولذلؾ فالوسطية هي تبلِؽ وانفتاح وحػوار مػع والحوار، وتقـو عمى مبدأ الديمقراطية و 

 اإخر باختبلؼ ثقافته أو دينه أو جنسه، وتنبذ التطرؼ والعنؼ واإلرهاب. 
ولمواجهػػة التحػػديات والمخػػاطر، واالنحرافػػات الفكريػػة والسػػموكية يجػػب االلتػػزاـ بمػػنهج  

هػو المػنهج الوسػط الػذي واحد وعدـ الخػروج واالنحػراؼ عنػه، وهػو المػنهج األفضػؿ واألعػدؿ و 
أمر اهلل به وجعمه طريػؽ أفضػمية، فقػد أوصػى اإلسػبلـ بالوسػطية ونهػى عػف التشػدد والتطػرؼ 

 في جميع شؤوف الحياة.
كمػا أف األخػذ بالوسػطية يحقػؽ الخيػر واالسػتقرار لمفػرد ولممجتمػع وهػذا مػا أكدتػه الكثيػػر 

مػػػت بدراسػػػة الوسػػػطية ( التػػػي اهتٖٕٔٓمػػػف الدراسػػػات مثػػػؿ دراسػػػة )عػػػامر محمػػػد مصػػػباح، 
واالعتداؿ وأثرهما في اسػتتباب األمػف واالسػتقرار، ودراسػة )لؤلػؤة بنػت عبػد الكػريـ بػف إبػراهيـ، 

( والتػػػي تناولػػػت وسػػػطية اإلسػػػبلـ وأثرهػػػا فػػػي تعزيػػػز وتحقيػػػؽ األمػػػف لمفػػػرد والمجتمػػػع ٖٕٔٓ
( والتػي ٕٙٔٓوحمايته مف االنحراؼ والمغاالة والتطرؼ، ودراسة )ألفت حممي أحمد ومخػروف، 

أكػػدت عمػػى أف الوسػػطية هػػي الميػػزاف العػػادؿ الػػذي يحقػػؽ السػػعادة فػػي الحيػػاة، ودراسػػة )رقيػػة 
( حػػوؿ مظػػاهر وسػػطية اإلسػػبلـ وأثرهػػا فػػي التعػػايش السػػممي، ودراسػػة ٕٛٔٓشػػاكر منصػػور، 

أف التربيػػة عمػػى قػػيـ االعتػػداؿ تػػؤدي إلػػى ( التػػي أكػػدت عمػػى ٜٕٔٓ)أحمػػد عمػػي محمػػد قػػريف، 
 .  وتوحيدل، وذلؾ مف خبلؿ تحقيؽ التكامؿ والتضامف بيف أفراد المجتمعتماسؾ المجتمع 

تربيػػة مػػف مرحمػػة الطفولػػة والتػػي تعػػد مػػف أهػػـ مراحػػؿ حيػػاة اإلنسػػاف، ففيهػػا يػػتـ الوتبػػدأ 
إرسػاء قواعػػد الشخصػػية فػػي جميػع جوانبهػػا، فمػػا يتعممػػه الطفػػؿ فػي هػػذل المرحمػػة يػػؤثر بشػػكؿ 

عمػى مػا تػـ فػي  ف سمات ومعالـ الشخصػية تتحػدد بنػاءً كبير في بناء شخصيته المستقبمية، وأ
إلػػى ضػػرورة ولهػػذا تػػدعو التربيػػة اإلسػػبلمية ؛ هػػذل المرحمػػة، وعمػػى الخبػػرات التػػي تمقاهػػا الطفػػؿ

عػدادل فػػي ضػػوء مبػادئ اإلسػػبلـ التػػي تػدعو إلػػي الوسػػطية واالعتػػداؿ  االهتمػاـ بتربيػػة الطفػػؿ واه
ي القػػادر عمػػى تحمػػؿ أعبػػاء الحيػػاة والتصػػدي والتػػوازف إليجػػاد الفػػرد المسػػمـ المتػػوازف السػػو 

 لؤلفكار التي تدعو إلى التطرؼ واالنحراؼ.
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طفؿ إلى فهـ اإلسبلـ عمى صورته الحقيقية، خاصة في هػذا الوقػت الػذي ال ولذلؾ يحتاج
بػػػؿ أعػػػدائها الػػػذيف يتربصػػػوف بهػػػا شرسػػػة مػػػف قِ  اتتتعػػػرض فيػػػه األمػػػة اإلسػػػبلمية إلػػػى هجمػػػ

فسػاد أخبلقهػـ وقػيمهـ، إذ يصػفوف ويحاولوف تشويه صورة اإلسبل هػدار طاقػاتهـ، واه ـ وأهمه، واه
، متجػػاهميف الوسػػطية التػػي يتبناهػػا الػػديف اإلسػػبلـ وأهمػػه بػػالعنؼ والعػػدواف والتطػػرؼ واإلرهػػاب

 (ٖٜٔ، ٕٚٔٓ، شريفة فايز زايد ،)مها يوسؼ عمي.اإلسبلمي الحنيؼ
والتأكيػد عميهػا  ،اؿريػاض األطفػإلػى تفعيػؿ الوسػطية مػف خػبلؿ الحاجػة ماسػة أصبحت و 

وتربيػػة األطفػػاؿ التربيػػة الوسػػطية المعتدلػػة التػػي تحقػػؽ الخيػػر لمفػػرد والمجتمػػع ويسػػود األمػػف 
ف األطفػػاؿ هػػـ شػػباب المسػػتقبؿ وبنػػاة المجتمػػع، فػػ ذا مػػا أحسػػف تػػربيتهـ دوف إواألمػػاف، حيػػث 

 اـ.تفريط أو إفراط وال تقصير أوتشدد ألصب  المجتمع كمه يعيش في أمف وسبلـ وانسج
وتهيئػػه لممدرسػػة االبتدائيػػة،  مؤسسػػة التربويػػة التػػي ترعػػى الطفػػؿهػػي الفريػػاض األطفػػاؿ 

تعد رياض األطفاؿ حمقػة الوصػؿ بػيف األسػرة والمدرسػة والتػي يػتـ فيهػا تربيػة الطفػؿ وفػؽ كما 
، وينبغػي أف تعمػؿ معايير وفمسػفة المجتمػع، وفيهػا تتشػكؿ مبلمػ  شخصػية الطفػؿ المسػتقبمية

 عمى ترسيخ وتعزيز الوسطية في نفوس األطفاؿ. رياض األطفاؿ
بقيمػػة  ـوتنميػة تفكيػره ،ؿاطفػكمػا يجػب عمػى معممػة ريػاض األطفػػاؿ أف تقػـو بتوعيػة األ

وتأكيػدل فػي  والتشػدد ،والغمػو ،والعنػؼ ،نبذ التطػرؼ يهدؼ إلىالوسطية كمبدأ إسبلمي وتربوي 
 ،مخػػاطر العنػػؼوتعػػّرفهـ ني، ترسػػيخ قػػيـ الوسػػطية واالعتػػداؿ الػػدي ، وأف تعمػػؿ عمػػىنفوسػػهـ

 والغمو الديني. ،التطرؼو 
 وذلػؾ لمتغمػب عمػىفػي اإلسػبلـ ومف هنا جاء البحث مهتًما بتربية الطفؿ عمػى الوسػطية 

يجاد الحموؿ لها.  بعض المشكبلت التي تواجه عممية تربية الطفؿ واه
 مصهلُ البحح

وتحػديات كبيػرة تتمثػؿ تتعرض المجتمعات اإلسبلمية لهجمات شرسة مف أعداء اإلسبلـ، 
في انتشار ظواهر متعددة كالعنؼ، والتطرؼ، واإلرهػاب، والعديػد مػف مظػاهر السػموؾ المنحػرؼ 
التػػي تهػػدؼ إلػػى تػػذويب الهويػػة اإلسػػبلمية، كمػػا أنهػػا تواجػػه مخػػاطر الغػػزو الفكػػري والتغريػػب 

، ممػػا الثقػػافي بمػػا يحممػػه مػػف أفكػػار هدامػػة تػػؤثر عمػػى سػػموؾ بعػػض األفػػراد، وخاصػػة األطفػػاؿ
يسػػتوجب تػػربيتهـ وغػػرس قػػيـ ومبػػادئ اإلسػػبلـ؛ لحمػػايتهـ والتصػػدي لمخػػاطر الغػػزو الثقػػافي 

 المختمفة.
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حيػػث تواجػػه األمػػة اإلسػػبلمية فػػي العصػػر الحػػالي عػػدة تيػػارات فكريػػة مناهضػػة لئلسػػبلـ 
والتي تهدؼ إلى النيؿ مف عقيدة المسمميف وزعزعة الثوابت والقػيـ اإلسػبلمية، واسػتخدمت فػي 

شػػتى الوسػػائؿ واألسػػػاليب والمخططػػات المختمفػػة، وبػػدأت تبػػػث أغراضػػها المضػػممة عبػػػر ذلػػؾ 
الوسػػائؿ المختمفػػة مػػف فضػػائيات، وشػػبكات لممعمومػػات، وألعػػاب الكترونيػػة، وقػػد تسػػممت هػػذل 
التيػػػارات الفكريػػػة داخػػػؿ المجتمػػػع تنشػػػر أفكارهػػػا فػػػي قصػػػص األطفػػػاؿ، والقنػػػوات التمفزيونيػػػة 

 (ٖ٘ٗ، ٕٛٓٓرضواف سعيد، المخصصة لهـ. )عبد الحكيـ 
فوسائؿ االتصاؿ تؤدي دورًا خطيػرًا فػي نقػؿ صػور العنػؼ المختمفػة، حيػث أصػب  العنػؼ 

والمسمسػبلت،  ،واألفػبلـ ،الموضوع المشترؾ فيما يعرض في وسػائؿ اإلعػبلـ فػي بػرامج األطفػاؿ
. حيػث يقضػي األطفػاؿ أمػاـ ش اشػات وكؿ ذلؾ انعكاس لموجػة العنػؼ التػي تجتػاح العػالـ اليػـو

وأجهػزة الكمبيػوتر أوقاتًػا طويمػة يشػاهدوف األفػبلـ  جهزة الذكية كاإيبػاد، والهواتػؼ،واأل ،التمفاز
نزعػػػة العنػػػؼ  وتؤصػػػؿوبػػػرامج األطفػػػاؿ التػػػي تحمػػػؿ األفكػػػار الهدامػػػة المسػػػمومة،  ،الكارتونيػػػة

رب والعدواف فػي نفوسػهـ، وتحمػؿ فػي طياتهػا الكثيػر مػف األفكػار المتطرفػة المنحرفػة التػي تضػ
 بالقيـ الدينية واألخبلقية عرض الحائط لكي تبني أجيااًل منحرفة عف مبادئ اإلسبلـ وفضائمه.

كما تعد ظاهرة التطرؼ الفكري مف أكثر الظواهر المعاصرة التػي تهػدد اسػتقرار المجتمػع، 
بما يمثمه هذا التطرؼ مف تدمير لمثوابت، وتبلعب باألصوؿ القيميػة المتعػارؼ عميهػا، وتهػدؼ 

هرة التطرؼ إلى تدمير استقرار المجتمعات واستنزاؼ طاقاتها الفكرية، وخمؽ فوضػى التفكيػر ظا
لبنػػاء عػػالـ قػػائـ عمػػى المصػػال  الشخصػػية، والرغبػػات األجنبيػػة، واسػػتنزاؼ الطاقػػات، ونهػػب 

 (  ٖ، ٕٚٔٓالثروات. )عمي صال  جوهر، محمد حسف أحمد، 
الوسػػطية اإلسػػبلمية؛ لمواجهػػة  تي دور التربيػػة فػػي ريػػاض األطفػػاؿ عمػػىأومػػف هنػػا يػػ

مشػػكبلت االنحػػراؼ، والعػػدواف، والتطػػرؼ بمختمػػؼ أنواعػػه سػػواء أكػػاف تطرًفػػا دينًيػػا أـ فكرًيػػا أـ 
ثقافًيا أـ إعبلمًيا أـ اجتماعًيا؛ لبناء جيؿ معتدؿ غير متعصب وال متشدد متسػام  يتعػايش مػع 

 أمف المجتمع واستقرارل.اإخريف بعيًدا عف الغمو والتطرؼ واإلرهاب مما ينعكس عمى 
مبلمحػه تكػّوف الصػورة الشخصػية لئلنسػاف، وتشػّكؿ مرحمة الطفولة هػي التػي ونظرًا ألف 

 الُخُمقيػػة؛ لػػذلؾ حرصػػت الشػػريعة اإلسػػبلمية عمػػى تربيػػة الطفػػؿ واهتمػػت ببنػػاء شخصػػيته بنػػاءً 
ية الخطيػرة، سميًما مبتعدة عف أشكاؿ االنحراؼ، وأنواع العقد السموكية، ومعظـ األمػراض النفسػ

والعادات السيئة، حيػث إف بنػاء شخصػية الطفػؿ فػي اإلسػبلـ عمميػة بنػاء المجتمػع اإلسػبلمي، 
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وأف نجػػاح األهػػداؼ اإلسػػبلمية وسػػعادة الفػػرد والمجتمػػع تتوقػػؼ عمػػى سػػبلمة عمميػػة التربيػػة. 
 (ٜٛ، ٕ٘ٔٓ)ممنه حسيف عبد المولى، 

هميػة دور التربيػة اإلسػبلمية ( عمى إٔٚٔٓولذلؾ أكدت دراسة )مناؿ صال  السميماني، 
ضػػػعاؼ الهويػػػة  فػػػي مواجهػػػه مظػػػاهر الخمػػػؿ الفكػػػري والثقػػػافي الػػػذي قػػػد يػػػؤدي إلػػػى تشػػػويه واه
اإلسبلمية، وتربية األطفاؿ التربيػة الدينيػة الصػحيحة التػي تغػرس فػي النفػوس العقائػد السػميمة 

التحػػػديات  الراسػػػخة، وبنػػػاء الشخصػػػية القويػػػة، والهويػػػة المميػػػزة حتػػػي يتمكنػػػوا مػػػف مواجهػػػة
 والمخاطر التي يتعرضوف لها مف قبؿ أعداء الديف اإلسبلمي.

ولذا يتوجب عمى رياض األطفاؿ االهتمػاـ بالتربيػة الدينيػة لؤلطفػاؿ، وغػرس قػيـ ومبػادئ 
اإلسبلـ؛ لتكويف الوازع الػديني لػديهـ، وتكػويف الفكػر الػواعي المسػتنير منػذ الصػغر، وتنشػئتهـ 

 انب شخصياتهـ. التنشئة السميمة في جميع جو 
( أف ضػػعؼ التنشػػئة الفكريػػة هػػو أحػػد ٕ٘ٔٓ، حيػػث تػػرى دراسػػة )محمػػد النصػػر حسػػف

أسػػباب التطػػرؼ الفكػػري لػػدى األفػػراد، وأف أهػػـ أسػػباب إخفػػاؽ المجتمعػػات اإلسػػبلمية فػػي هػػذا 
الصػػدد هػػو تجاهػػؿ دور التربيػػة أو اإلعػػراض عػػف هػػذا الػػدور، كمػػا أف التغيػػرات االجتماعيػػػة 

يمر بها العالـ تفرض عمى القػائميف عمػى العمميػة التربويػة مسػؤوليات مضػاعفة والثقافية التي 
تتجاوز حدود التعميـ في نمطيتػه التقميديػة، وأف يقومػوا بػدور أكثػر أهميػة فػي تشػريب الناشػئة 
المعايير والقيـ التي تحافظ عمى أمف واستقرار المجتمع مػف خػبلؿ الوسػطية بعيػًدا عػف الشػطط 

 واالنحراؼ. 
ذا المنطمؽ تأتي أهمية تربيػة الطفػؿ عمػى مبػدأ الوسػطية اإلسػبلمية وحمايتػه مػف ومف ه

سػػيؿ التيػػارات الفكريػػة المنحرفػػة المتطرفػػة، وأف تعمػػؿ مؤسسػػات ريػػاض األطفػػاؿ عمػػى ترسػػيخ 
 ،وغػػرس الوسػػطية فػػي نفػػوس األطفػػاؿ لتكػػوف لهػػـ حمايػػة ووقايػػة مػػف تمػػؾ التيػػارات والتطػػرؼ

 واالنحراؼ بكؿ أشكاله.
( بضػرورة تػوفير بيئػة تربويػة داعمػة ٕٙٔٓصت دراسة )نهمة محمد عمي حمػاد، كما أو 
وغػػرس القػػيـ اإلسػػبلمية الصػػحيحة فػػي نفػػوس األطفػػاؿ لحمػػايتهـ مسػػتقببًل مػػف  ،لؤلمػػف الفكػػري

دعاة الفكر المنحرؼ عف قيـ ومبادئ المجتمػع، والتأكيػد عمػى تفعيػؿ دور المؤسسػات التربويػة 
ألفكػار المتشػددة، والتأكيػد عمػػى دور المػدارس فػي ترسػيخ قيمػػة فػي مواجهػة الغمػو والتطػػرؼ وا

 الوسطية وذلؾ بتوفير المعمميف والمعممات المعتدليف سموكًيا وفكرًيا وعقائدًيا. 
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ونظرًا لخطورة بعض األفكار المنحرفة المتطرفة الوافدة مف الغػرب والتػي تسػتهدؼ أطفػاؿ 
عمػػى أهميػػة تربيػػة األطفػػاؿ عمػػى الوسػػطية المجتمػػع المسػػمـ؛ جػػاء هػػذا البحػػث لتسػػميط الضػػوء 

اإلسبلمية، وضػرورة تػربيتهـ التربيػة الوسػطية المعتدلػة، وتنميػة وعػي األطفػاؿ، وتحػذيرهـ مػف 
مخاطر العنؼ والتطرؼ واالنحراؼ التي تمس أمنهـ وسبلمتهـ وعقيدتهـ اإلسػبلمية، ومػف هنػا 

بلـ وتطبيقاتهػػا فػػي ريػػاض تتحػػدد مشػػكمة البحػػث فػػي تربيػػة األطفػػاؿ عمػػى الوسػػطية فػػي اإلسػػ
 ا يمي:األطفاؿ، وجاءت تساؤالت البحث كم

 تطاؤالت البحح

؟خصائصهاأهـ  وماما المقصود بالوسطية في اإلسبلـ،  -ٔ  
في تربية الطفؿ عمى الوسطية؟رياض األطفاؿ ما دور  -ٕ  
ما التطبيقات التربوية لموسطية في رياض األطفاؿ؟ -ٖ  

 أٍداف البحح

 :تاليةمف إجراء البحث الحالي تحقيؽ األهداؼ ال استهدفت الباحثة 
.، وأهـ خصائصهاؼ المقصود بالوسطية في اإلسبلـتعرّ  -  
.في تربية الطفؿ عمى الوسطية رياض األطفاؿالوقوؼ عمى دور  -  
ؼ التطبيقات التربوية لموسطية في رياض األطفاؿ.تعرّ  -  
طفؿ الروضة.الكشؼ عف أهمية التربية الوسطية وأثرها في تربية  -  
تفعيؿ مبدأ الوسطية في رياض األطفاؿ والتصدي لؤلفكار التي المساهمة في  -

والتطرؼ. .تدعو لبلنحراؼ  
 أٍنًُ البحح

عند ف تحقيؽ مبدأ الوسطية إتنبع أهمية البحث مف أهمية الموضوع الذي يناقشه، حيث  -
 مكاف وزماف. أفراد المجتمع المسمـ يعد ضرورة اجتماعية وتربوية الزمة في كؿ

الوسطية يحقؽ االستقرار في المجتمع بأكممه وخاصة في الوقت الحاضر الذي يعاني  فعيؿت -
 مف افتقاد الوسطية واالعتداؿ، وانتشار مظاهر الغمو والتطرؼ والعنؼ.

ودورها  ،يقدـ البحث بعض التطبيقات التربوية لموسطية في رياض األطفاؿ كمؤسسة تربوية -
يجابية لضماف تحقؽ األهداؼ التربوية اإل وذلؾلمبدأ مف منظور إسبلمي تحقيؽ هذا افي 

 في ضوء التربية اإلسبلمية.
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يعد البحث دعوة لمباحثيف في الميداف التربوي لبلهتماـ ب جراء الدراسات المختمفة حوؿ  -
 موضوع الوسطية.

مرات بضرورة يعد هذا البحث استجابة موضوعية لتوصيات بعض الدراسات السابقة والمؤت -
 ترسيخ مبدأ الوسطية لدى األجياؿ.

 يفيد البحث في نشر مبدأ الوسطية في العممية التربوية. -
 مصطلحات البحح

 الىضطًُ: الرتبًُ علِ 

التػػزاـ االعتػػداؿ فػػي تربيػػة جميػػع جوانػػب المػػتعمـ وعػػدـ مجاوزتهػػا بالزيػػادة  وتعػػرؼ بأنهػػا
إلػى اإلهمػاؿ والتفػريط، فالوسػطية وسػيمة لبنػاء التي تؤدي إلى اإلفراط أو النقصاف الذي يػؤدي 

 (ٗٔٔ، ٕٛٔٓالمتوازنة. )أحمد بني عيسى، الشخصية 
تقػـو تمؾ التربية المعتدلػة التػي إجرائًيا بأنها ويعرؼ البحث الحالي التربية عمى الوسطية 

وال متزًنػا بػبل إفػراط  اءً بنػفػي جميػع جوانبهػا  مبادئ اإلسبلـ لبناء شخصػية الطفػؿ المسػمـ عمى
تفػػريط، وتشػػمؿ كػػؿ المػػؤثرات التربويػػة التػػي تعمػػؿ عمػػى إحػػداث التغييػػر اإليجػػابي والمعتػػدؿ فػػي 

 إلسػػػبلمية فػػػي العقيػػػدة، والعبػػػادات، والمعػػػامبلت،اشخصػػػية الطفػػػؿ بمػػػا يتفػػػؽ مػػػع الشػػػريعة 
   والسموؾ. واألخبلؽ،

 زياض األطفال:

تهػػدؼ إلػػى ( سػػنوات و ٙ-ٗتقبػػؿ األطفػػاؿ مػػف عمػػر) اجتماعيػػة هػػي مؤسسػػات تربويػػة
الجسػػمية والعقميػػة  شخصػػياتهـ لؤلطفػػاؿ فػػي جميػػع جوانػػبتحقيػػؽ النمػػو المتكامػػؿ والمتػػوازف 

 واألخبلقية والنفسية واالجتماعية والنفسية وتعمؿ عمى إعدادهـ لبللتحاؽ بالمدرسة االبتدائية.
 ميَج البحح

بلؿ يعتمػػد البحػػث عمػػى المػػنهج الوصػػفي الػػذي يهػػدؼ إلػػى اإلجابػػة عػػف تسػػاؤالته مػػف خػػ
لموقػوؼ عمػى المقصػود بالوسػطية فػي  ؛جمع البيانات مف مصادرها األصمية وتبويبها وتحميمهػا

اإلسبلـ، ومعرفة تطبيقاتها التربوية في رياض األطفاؿ مػف منظػور اإلسػبلـ، وبيػاف دور بعػض 
 المؤسسات التربوية في تفعيؿ مبدأ الوسطية في العممية التربوية.

 خطوات التالية:مي وفًقا لواستخدـ البحث المنهج الوصف
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جمػػع الدراسػػات السػػابقة واألدبيػػات المتصػػمة بموضػػوع البحػػث وتحميمهػػا وتحديػػد مشػػكمة  -
 البحث.

إعػػداد اإلطػػار النظػػري لمبحػػث بحيػػث يغطػػي المحػػاور العمميػػة التػػي اشػػتمؿ عميهػػا البحػػث،  -
 والتأصيؿ النظري له.

عممة رياض األطفاؿ، وتفيػد التي يمكف أف توجه عمؿ م تربويةالتطبيقات ال بعض استنباط -
 القائميف عمى العممية التربوية برياض األطفاؿ.

 .عمى الدراسة التحميمية والمقترحات بناءً  التوصياتنتائج البحث ووضع الوصوؿ إلى   -
 حدود البحح 

تربيػػة األطفػػاؿ عمػػى الوسػػطية فػػي اإلسػػبلـ وتطبيقاتهػػا فػػي  اقتصػػر البحػػث الحػػالي عمػػى 
بيػة طفػؿ تر  ة، مػع بيػاف أهميػوخصائصػها معنى التربية الوسطية عميلموقوؼ  ،رياض األطفاؿ

المتوازنػة، لبنػاء شخصػية الطفػؿ  تطبيقاتها في رياض األطفػاؿو ، الروضة عمى منهج الوسطية
 .والتصدي لؤلفكار المنحرفة والمتطرفة

 خطىات الطري يف البحح
ع البحث الحالي بعد االطبلع عمى الدراسات السابقة واألدبيات ذات الصمة بموضو  

 التالية:ا لمخطوات تبمورت مشكمة البحث وسارت الباحثة في بحثها وفقً 
وهو ما قامت فيه الباحثة بالتعريؼ بالبحث مف خبلؿ عرض اإلطار العاـ لمبحث:  -ٔ

 تهوأهميوتساؤالته مة البحث الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع البحث، وعرض مشك
 .وخطوات السير في البحث منهجه ومصطمحاتهث و حدود البح وكذلؾ عرض، وأهدافه

 اإلطار النظري لمبحث: وجاء اإلطار النظري لمبحث مكوًنا مف ثبلثة أجزاء هي: -ٕ
لئلجابة عف التساؤؿ األوؿ مف أسئمة البحث وهو: ما المقصود بالوسطية في الجزء األوؿ:  -

طية في اإلسبلـ وأهـ اإلسبلـ، وما أهـ خصائصها؟ قامت الباحثة بتعريؼ مفهـو الوس
 خصائصها.

لئلجابة عف التساؤؿ الثاني مف أسئمة البحث وهو: ما دور رياض األطفاؿ الجزء الثاني:  -
في تربية الطفؿ عمى رياض األطفاؿ دور تناولت الباحثة في تربية الطفؿ عمى الوسطية؟ 

  .الوسطية
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هو: ما التطبيقات التربوية لئلجابة عف التساؤؿ الثالث مف أسئمة البحث و الجزء الثالث: 
التطبيقات التربوية لموسطية في تناولت فيه الباحثة لموسطية في رياض األطفاؿ؟  

 .رياض األطفاؿ
 اإلطاز اليظسٍ للبحح

 :خصائصَافَىو الىضطًُ يف اإلضالو وأٍه أوًلا: م
يػز تعد الوسطية مف أبرز سمات الديف اإلسبلمي الحنيؼ وأحػد المعػالـ األساسػية التػي م

اهلل بها األمػة اإلسػبلمية دوف تفػريط أو إفػراط، والوسػطية هػي مػنهج حيػاة كامػؿ تحقػؽ األمػف 
 واالستقرار والسعادة والطمأنينة والخير لئلنساف بعيًدا عف كؿ مظاهر التطرؼ والغمو.

ألنها المػنهج المعتػدؿ والحػؽ، وتحقيػؽ ( ملسو هيلع هللا ىلص) سولهكما أمر اهلل سبحانه وتعالى بها ر 
مية سػػبيؿ إلػػى الرقػػي فػػي كػػؿ مجػػاالت الحيػػال وسػػبيؿ إلػػى االنفتػػاح والحػػوار الوسػػطية اإلسػػبل

وسعادة الػدنيا واإخػرة. والوسػطية تعنػي الخيريػة والتوسػط بػيف أمػريف فػبل هػي اإلفػراط وال هػي 
سػموكية محمػودة حالػة خطابيػة أو  ا، كمػا أنهػالتفريط، وكذلؾ االعتداؿ والتوازف في كؿ األمػور

إلى جانبي اإلفراط والتفػريط، حيػث تقيمػه عمػى طريػؽ االعتػداؿ والتػوازف تعصـ الفرد مف الميؿ 
 (  ٕٔ، ٗ، ٖٕٓٓ. )مجدي محمد سرور، في كؿ أمورل الحياتية

وتتميػز الوسػطية فػي اإلسػبلـ بأنهػا عكػس الغمػو والتشػدد والتطػرؼ، كمػا تتميػز بػأف لهػا 
ف سػمبياف فػالكـر وسػط ف، المعنى األوؿ وهو معنى بيف وبيف ويشمؿ كؿ خصمة لها طرفػايمعني

بػػيف اإلسػػراؼ والتقتيػػر، أمػػا المعنػػى الثػػاني فهػػو معنػػى الجمػػع بػػيف األضػػداد ويتجمػػى ذلػػؾ فػػي 
 (ٓٔ، ٕ٘ٓٓا ولآلخرة. )مصطفى العزوزي، العمؿ لمدني

فالوسطية هي االعتداؿ فػي كػؿ أمػور الحيػاة مػف تصػورات ومنػاهج ومواقػؼ، وهػي تحػِر 
بػيف التشػدد واالنحػبلؿ، بػؿ هػي  ارات، وهي ليست موقفً متواصؿ لمصواب في التوجهات واالختيا

منهج فكري وموقؼ أخبلقي وسموكي مرجعه الشرع، فمػا وافػؽ الشػرع فهػو الوسػط، والوسػطية 
منهج أصيؿ ومفهـو جػامع لمعػاني العػدؿ والخيػر واالسػتقامة. فهػي حػؽ بػيف بػاطميف واعتػداؿ 

 (  ٜ، ٜٕٔٓميف. )عبد العزيز العمراني، بيف تطرفيف وعدؿ بيف ظم
كمػػا أف وسػػطية اإلسػػبلـ ال تقتصػػر عمػػى هػػذا المعنػػى المػػادي فقػػط والػػذي يجعمهػػا بػػيف 

نما وسطية اإلسبلـ أعظػـ وأشػمؿ مػف هػذا المعنػى فهػي مػنهج حيػال كامػؿ طرفيف مذموميف ، واه
 ومتكامؿ جعمها اهلل عز وجؿ سمة لؤلمة اإلسبلمية وميزها بها.
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ة وجميػع جوانػب التشػريع والتنظػيـ والعبػادات تشمؿ جميع جوانػب الحيػافوسطية اإلسبلـ 
كػػؿ المجريػػات، كمػػا تعنػػي الوسػػطية فػػي والمعػػامبلت والعػػدؿ فػػي سػػائر التصػػرفات، والتػػوازف 

الخيريػػة والفضػػؿ وحسػػف السػػموؾ واألخػػبلؽ، واألدب، وفػػي مقدمػػة ذلػػؾ كمػػه االعتقػػاد الػػذي هػػو 
 اات والتقاليػد التػي جػرت عميهػتعنػي جممػة المحاسػف والفضػائؿ والعػاداإليماف باهلل، وهػي بػذلؾ 

. )شػوكت لعمػـو الخبلئػؽ( ملسو هيلع هللا ىلص)سنة اهلل في خمقه، وأبقاها اهلل وشرعها عمى لسػاف الرسػوؿ 
  (ٕٙ-ٕ٘، ٕٕٔٓمحمد عمياف، 

 نسػػػافـ اإل وسػػػطية اإلسػػػبلـ هػػػي طريقتػػػه المحمػػػودة التػػػي تعصػػػويتضػػػ  ممػػػا سػػػبؽ أف 
ميػزاف االعتػداؿ فػي كػؿ أمػورل،  مف الميؿ إلػى جػانبي اإلفػراط والتفػريط أي تقيمػه عمػىوتحميه 

، فهػػي تمػػؾ نفػػبلت وانحػػبلؿا، فػػبل غمػػو تشػػدد وال سػػواء فػػي ذلػػؾ العقيػػدة أـ العبػػادة أـ المعاممػػة
المنزلػػة المحمػػودة بػػيف طػػرفيف مػػذموميف وتمثػػؿ حالػػة التػػوازف واالعتػػداؿ التػػي ال إفػػراط فيهػػا 

 بالزيادة وال تفريط بالنقصاف.
وجميؿ السمات مما جعمها مية مػف اإيػات ومػف  ،صولموسطية اإلسبلمية عظيـ الخصائ

 هذل الخصائص والسمات ما يمي:
 زباىًُ: تسبًُ الىضطًُ-1

نها إلهية الوحي ربانية المصدر قررتها ميػات قرمنيػة وأحاديػث أفمف أهـ سمات الوسطية 
 )عبػػدنبويػة وهػي مػػف أعظػـ مقاصػد الشػػريعة اإلسػبلمية المنزلػػة مػف عنػد اهلل سػػبحانه وتعػالى 

 (ٖ٘، ٕٚٔٓرحمف عبد العزيز السديس، ال
البشر فهػي وضع والقصد بالربانية أنها إلهية المصدر مف عند اهلل عز وجؿ وليست مف 

، تسعي لتحقيؽ الخير لئلنساف والسعادة بشكؿ ال تنػاقض فيػه وال أفكػار قابمػة لمتغييػر والتعػديؿ
 .فهي تحرر اإلنساف مف األوهاـ واالنحرافات واألفكار الخاطئة

والربانية مف حيث الهدؼ والغاية تعنػي أف المسػمـ فػي ظػؿ التوجيهػات اإلسػبلمية يبتغػي 
بأقوالػػه وأفعالػػه رضػػى اهلل عػػز وجػػؿ، فالتوجيػػه الربػػاني يوجػػه اإلنسػػاف ألفضػػؿ األخػػبلؽ وأنبمهػػا 
حتى يبني مجتمًعا يسودل العدؿ واألمانة واإلخبلص والعفة وسائر مكػاـر األخػبلؽ، ويطهػرل مػف 

 (ٙٗ، ٕٓٓٓخالد بف حامد الحازمي، ) التي تهدـ الفضائؿ وتفكؾ المجتمعات.الرذائؿ 
 علِ ٍدٍ خري اخللل:تسبًُ الىضطًُ  -0
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لـ تكف الوسطية ولف تكوف مجرد نصوص ُتقػرأ أو ميػات تتمػى، بػؿ تجسػدت واقًعػا مبارًكػا 
ى خيػػر وجػػه فػػي أقوالػػه وأفعالػػه عمػػ (ملسو هيلع هللا ىلص)وسػػيرة عطػػرة فػػي هػػدي خيػػر الخمػػؽ سػػيدنا محمػػد 

ؿ حاؿ، وكاف هديه وسًطا في كؿ شيء، وحياته العمميػة وسػًطا فػي كػؿ شػيء فػي عبادتػه وأكم
، ( يوصي أصحابه بالتوسط والقصػد فػي كػؿ شػيء ويحػذرهـ مػف الغمػوملسو هيلع هللا ىلصومعاممته، وكاف )

( الوسطية في معناها ومبناهػا، لػذا متػى خالفػت األقػواؿ واألفعػاؿ منهجػه خرجػت ملسو هيلع هللا ىلصفحقؽ )
الػرحمف عبػد العزيػز  . )عبػدومالت إما إلى إفػراط أو تفػريط عف معناها، وانحرفت عف مسماها،

 (ٙ٘، ٗ٘، ٕٚٔٓالسديس، 
(، وهػػو القػػدوة ملسو هيلع هللا ىلص)فمػػف أعظػػـ سػػمات وخصػػائص الوسػػطية كونهػػا عمػػى هػػدي النبػػي 

توسػطه بووجب عمى الجميع االقتداء به وااللتزاـ بسنته و الحسنة لكؿ المسمميف والعالـ أجمع، 
ؿ شػػيء، ودعػػا إلػػى الوسػػطية ور مػػا ُخيػػر رسػػوؿ اهلل ( وسػػًطا فػػي كػػملسو هيلع هللا ىلصكػػاف )ف فػػي األمػػور

ه، كتػػاب صػػحيحأخرجػػه البخػػاري فػػي )بػػيف أمػػريف إال أخػػذ أيسػػرهما مػػا لػػـ يكػػف إثًمػػار.  ملسو هيلع هللا ىلص
 (ٕٖٕٚ رقـب ،مسمـ في صحيحه، كتاب الفضائؿو  ،ٕٙٔٙرقـ ب األدب،
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ي جميػع مراحمػه، كمػا أنهػا تربػي الفػرد فالتربية اإلسبلمية شاممة لكونها تربي اإلنسػاف فػ

والمجتمع، وتعد اإلنسػاف لمػدنيا واإخػرة مًعػا، وينبثػؽ هػذا الشػموؿ مػف طبيعػة المػنهج الربػاني 
فهو ينسجـ مع نظرتهػا الشػمولية لمشخصػية الذي شمؿ كؿ شئ، وأما تكامؿ التربية اإلسبلمية 

انية جمعػػاء، فهػػو لػػيس جسػػًما اإلنسػػانية، ويتفػػؽ مػػع تصػػور اإلسػػبلـ لوحػػدة اإلنسػػاف واإلنسػػ
روح والعقؿ، وليس عقبًل مستقبًل ال عبلقة له بالجسـ والروح، بؿ هػو كيػاف لمستقبًل بذاته عف ا

بػػيف مكونػػات الطبيعػػة اإلنسػػانية روًحػػا  واحػػد متكامػػؿ األجػػزاء وبقػػدر مػػا يكػػوف توافػػؽ وانسػػجاـ
ُيمحػػؽ الضػػرر لتوافػػؽ، وعقػػبًل، وجسػػًدا يكػػوف تكامػػؿ شخصػػية اإلنسػػاف وأي انحػػراؼ عػػف ذلػػؾ ا

 (ٕٔٔ، ٕٛٔٓأحمد بني عيسى، مًعا. ) بالفرد والمجتمع
فالوسطية تربية شاممة ومتكاممة نظرًا ألنهػا تنبثػؽ مػف الشػريعة اإلسػبلمية التػي تتصػؼ 
بالشػموؿ والكمػاؿ، كمػػا أنهػا لػـ تهمػػؿ أو تغفػؿ أي جانػب مػػف جوانػب الحيػاة بػػؿ شػممت جميػػع 

عبادة والعقيدة، فالوسطية منهج حياة شامؿ كامؿ متكامؿ يحقػؽ جوانبها في الفكر واألخبلؽ وال
 االستقرار واألماف لكؿ البشر.  

 مىافكُ للفطسَ: تسبًُ الىضطًُ -4
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ومف السمات الضابطة لمفهـو الوسطية كونها موافقة لمفطرة اإلنسانية التػي تأصػؿ فيهػا 
ذا كانت الفطرة ه رادتػه، التوسط والعدؿ، ونبذ الغمو والتطرؼ والجور، واه ي محبة الحؽ وقبوله واه

وكاف مػف أكبػر مقاصػد الشػريعة وأعظػـ مػا أمػرت بػه ودعػت إليػه تحقيػؽ الوسػطية واالعتػداؿ، 
كانػػت الوسػػطية حينهػػا ممػػا دعػػت إليػػه الفطػػرة وجبػػؿ اهلل عميػػه اإلنسػػاف، فػػ ذا كانػػت الوسػػطية 

حمف عبػد العزيػز )عبػد الػر  .ربانية المصدر كانت بالضرورة مغروسة بػالفطرة تولػد مػع اإلنسػاف
 (ٓٙ،ٕٚٔٓالسديس، 

ففطرة اهلل التي فطر عميه الناس حب التوسط والميؿ إليه، والنفور مف التشدد والمغػاالة، 
وطاعة اهلل عز وجؿ واالستقامة عمى الديف، فقػد خمػؽ اهلل سػبحانه وتعػالى العبػاد كمهػـ حنفػاء 

 اف مالـ تفسد. وتمؾ الفطرة موجودة عند كؿ إنس محبيف لمتوحيد ومستعديف له،
جٌ ٌفَأَقِمٌ )فقاؿ اهلل عز وجؿ  يهٌٌٍَِكٌَََ ٌٱّلَلٌِ ٌقٌِلَِخلٌ ٌِديلٌَتَبٌ ٌَلٌٌٍَرٌ َعلَيٌ ٌٱلىَرسٌٌَفَطَسٌٌَٱلَتِ ٌٱّلَلٌٌَِستٌَفِطٌ ٌرٌ فٌ َحىِيٌلِلدِّ

لِكٌَ
َٰ
يهٌ ٌَذ ِكهٌٌَقَيِّمٌ ٱلٌ ٌٱلدِّ لََٰ ُنٌَيَعٌ ٌَلٌٌٱلىَرسٌٌِثَسٌَأَكٌ ٌََ (ٖٓاإية :)سورة الروـ. (لَم   
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تباًعا لمنهج اإلسبلـ في دعوتػه النػاس إلػى العقيػدة الصػحيحة وفيمػا افالوسطية متدرجة 

مػػثبًل أوؿ مػا فرضػػت ركعتػػيف وأخػػذ اإلسػػبلـ يتػػدرج فػػي يشػرعه لهػػـ إيجاًبػػا أو تحريًمػػا، فالصػػبلة 
اًدا لهػا، وهػذا تفصيبلت هذل الفرائض وغيرهػا شػيًئا فشػيًئا كممػا ازداد المجتمػع اإلسػبلمي اسػتعد

هو منهجه أيًضا في بيانػه المحرمػات ف نػه لػـ يػأِت بتحريمهػا دفعػة واحػدة، ولػذلؾ فػ ف الوسػط 
 (ٕٗ-ٔٗ، ٕٗٓٓ)ثائر ابراهيـ خضر،  في اإلصبلح هو التدرج الحكيـ.

كمػػا تكمػػف أهميػػة التربيػػة فػػي بمػػوغ الكمػػاؿ اإلنسػػاني بالتػػدريج. ذلػػؾ أف التربيػػة نفسػػها 
اكتسػػاب األخػػبلؽ والتحمػػي بالفضػػائؿ، والترفػػع عػػف الرذائػػؿ عمميػػة تحتػػاج عمميػػة أخبلقيػػة، وأف 

لػـ إلى وقت حتى يكتسب الفرد أنماط السموؾ المرغوب. واإلسػبلـ فػي تربيتػه لممسػمميف األوائػؿ 
نمػػا تػػدرج معهػػـ حتػػى تػػؤتي ينتقػػؿ بهػػـ طفػػرة مػػف أخػػبلؽ الجاهميػػة إلػػى األخػػبلؽ  اإلسػػبلمية، واه

 (ٚٔ، ٕ٘ٔٓاعيؿ داغستاني، س إسم)بمقي التربية ثمارها.
لطبيعػػة اإلنسػػاف ا تػػدرج لبمػػوغ الكمػػاؿ اإلنسػػاني ووفًقػػالتربيػػة اإلسػػبلمية ال أهػػداؼومػػف 
فالتربيػة اإلسػبلمية متدرجػة مػف أجػؿ تثبيػت العقيػدة واإليمػاف بػاهلل بشػكؿ متػدرج ، ومراحؿ نمول

 بعيًدا عف اإلفراط والتفريط.
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كانػػػت الوسػػػطية قائمػػػة عمػػػى الشػػػموؿ والتكامػػػؿ ورفػػػض تجزئػػػة اإلسػػػبلـ وتقسػػػيمه لمػػػا 

وتحذيرها مف األفكار الهدامة واالتجاهػات المنحرفػة، كػاف عمرهػا طػويبًل واسػتمرارها فػي منػاهج 
الحيػاة المثاليػة خالػًدا، وأثرهػا فػي الفػرد والمجتمػػع باقًيػا بخػبلؼ التطػرؼ والتعصػب والغمػو ف نػػه 

 (٘ٗ، ٕٗٓٓثائر ابراهيـ خضر، )ر العمر مهما طاؿ. يكوف دائًما قصي
حيػػث تمتػػاز التربيػػة اإلسػػبلمية بثبػػات أصػػولها، فهػػي تقػػـو عمػػى مجموعػػة مػػف الحقػػائؽ 
الثابتة، ال تتغير بتغير الزماف وال المكاف، فهي ثابتػة فػي حقائقهػا المتصػمة بالعقيػدة والعبػادات 

بلؽ، ومػف الحقػائؽ الثابتػة لمتربيػة اإلسػبلمية والنظـ والتشريعات، وثابتة في أصوؿ القيـ واألخػ
أنهػػػا لػػػـ تعمػػػؿ عمػػػى قمػػػع الغرائػػػز وكبتهػػػا، ولكنهػػػا عممػػػت عمػػػى تعػػػديمها وتربيتهػػػا وتهػػػذيبها 

خضػػػاعها لسػػػمطاف العقػػػ وتوجيههػػػا باإلرشػػػاد والنصػػػ  إلػػػى الطريػػػؽ ؿ والتفكيػػػر المسػػػتقيـ، واه
 ( ٖ٘ ،ٕٙٔٓوالحكمة. )عبد الرحمف الهاشمي ومخروف، 

في العقائد والعبادات واألخبلؽ، ومرنة فػي تطبيقاتهػا، ، ثابتة ذات أصوؿ ثابتهفهي مرنة 
ومتجددة غير جامدة صالحة لمتطبيؽ فػي كػؿ زمػاف ومكػاف، مراعيػة لتطػور وتغيػر الحيػاة لكػي 

والوسػػطية تتميػػز بالثبػػات واالنضػػباط  تفػػي بحاجػػات المجتمعػػات والمسػػمميف عمػػى مػػر األزمػػاف.
 قاصد الشريعة اإلسبلمية ومنهجها الثابت.والمرونة ألنها مف أهـ م
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يخػؿ  طتعد الوسطية القاعدة الكبرى في التربية اإلسبلمية، واإلسبلـ يرى أف الغمو كالتفري

بالتوازف وهو يعترؼ بقيمة الفرد ويحممه المسئولية الفردية، واإلسبلـ ال يمحػؽ الفػرد وال يهمػؿ 
كنػػه لكمػػا أنػػه ال يتطػػرؼ فػػي الفػػرد عمػػى حسػػاب الجماعػػة، فػػالفرد شخصػػية مسػػتقمة و وجػػودل، 

متحدة الهدؼ وفي العمػؿ وفػي النهايػة تػرتبط بػاهلل سػبحانه وتعػالى، ويتمثػؿ عضو في جماعة 
التػػوازف أيًضػػا فػػي السػػمبية بالنسػػبة لمخػػالؽ سػػبحانه وتعػػالى واإليجابيػػة بالنسػػبة لمبشػػر، ومػػف 

، ٕٚٔٓ)عمػي القاضػي،  اف وسًطا في كؿ أعماله فبل إسراؼ وال تقتير.التوازف أف يكوف اإلنس
ٖٔ) 

 ،والعقميػػػة ،والخمقيػػػة ،ويعنػػػي التػػػوازف االهتمػػػاـ بتربيػػػة جميػػػع جوانػػػب الفػػػرد الجسػػػمية
وكافة جوانب الشخصػية، وأيًضػا التػوازف بػيف المطالػب الجسػمية والروحيػة بحيػث ال  ،والنفسية

حتػى ال  ف يعنػي التوسػط فػي األمػور بػبل تفػريط أو إفػراطيطغى جانب عمى مخر وتحقيػؽ التػواز
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يعػيش اإلنسػاف فػي صػػراع نفسػي وداخمػي، فػالتوازف يحقػػؽ السػبلـ واألمػف النفسػي والطمأنينػػة 
 .  والشعور بالراحة

 ضلًنُ خالًُ مً التياقض:تسبًُ الىضطًُ  -8
ألف الػذي التنػاقض والتضػاد  وبعػدها عػف ،الشريعة اإلسػبلمية بػالتوافؽ واالنسػجاـ ميزتت

، وبالتػػالي فالشػػريعة اإلسػػبلمية خاليػػة مػػف التناقضػػات شػػرعها هػػو اهلل عػػز وجػػؿ ولػػيس البشػػر
 .الذيف تتصؼ أعمالهـ بالنقص والخمؿ والعيوب البشر الفمسفات الوضعية التي وضعهابعكس 

ذا كػػػاف مػػػف أهػػػـ سػػػمات الشػػػريعة اإلسػػػبلمية الوسػػػطية واالعتػػػداؿ دؿ ذلػػػؾ عمػػػى أف  واه
الشػػريعة بمغػػت مػػف الكمػػاؿ والجمػػاؿ مػػا يجعمهػػا سػػالمة مػػف الػػنقص والعيػػب الوسػػطية فػػي هػػذل 

والخمؿ، ومنزهه عف التناقض والتضاد، ألنهػا تسػتمد قوتهػا وكمالهػا مػف قػوة مصػدرها ومنبعهػا 
وهػػي شػػريعة اهلل السػػماوية، وهػػذا موافػػؽ لمعناهػػا لغػػة واصػػطبلًحا، فػػ ف مػػف معػػاني الوسػػطية 

 (ٔٙ، ٕٚٔٓد العزيز السديس، . )عبد الرحمف عبالخيرية والعدؿ
ِلَؾ )( قػاؿ عػز وجػؿ ملسو هيلع هللا ىلصتبارؾ وتعالى لما مدح أمػة الرسػوؿ الكػريـ محمػد )  واهلل  َوَكػذَل

ـْ َشػِهيًدا ـْ ُأمًَّة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَمػى النَّػاِس َوَيُكػوَف الرَُّسػوُؿ َعَمػْيُك  :البقػرةسػورة (. )َجَعْمَناُك
 ( ٖٗٔ اإية
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إف مػػنهج الوسػػطية موافػػؽ لمشػػرع وموافػػؽ لمعقػػؿ السػػميـ، فالشػػرع الصػػحي  بنصوصػػه 
وقواعػػدل واجتهػػادات العممػػاء فيػػه يػػدعو إلػػى الوسػػطية واالعتػػداؿ وينهػػى عػػف الغمػػو والمبالغػػة 

نحػػراؼ عنهػػا وكػػذلؾ مقتضػػيات العقػػؿ السػػميـ، فحيػػاة النػػاس ال تسػػتقيـ إال بالوسػػطية، وأف اال 
    (ٛ، ٕٚٓٓ)صال  بف عبد العزيز محمد،  أو جفاء ال يكوف معه العيش مستمرًا.بغمو 

فالغمو في الديف ظاهرة عامة ابتمي بها كثير مف اتباع األديػاف والمػذاهب، بػؿ قػد ال تكػاد 
( مػػف هػػذل الظػػاهرة، وعػػدها خروًجػػا عػػف ملسو هيلع هللا ىلصتخمػػو منهػػا أمػػة مػػف األمػػـ. وقػػد حػػذر النبػػي )

عتػػداؿ. فعػػف عبػػد اهلل بػػف مسػػعود رضػػي اهلل عنػػه قػػاؿ: قػػاؿ منهجػػه المبنػػي عمػػى التوسػػط واال
، ، كتػػاب العمػػـهصػػحيحأخرجػػه مسػػمـ فػػي )(: رهمػػؾ المتنطعػػوفر قالهػػا ثبلثًػػا.ملسو هيلع هللا ىلصرسػػوؿ اهلل )

غػالوف، المجػاوزوف الحػدود فػي أقػوالهـ وأفعػالهـ. م. والمتنطعوف هـ المتعمقوف ال(ٕٓٚٙبرقـ
شػػديد عمػػى الػػنفس وتكميفهػػا بمػػا لػػـ يػػأمر بػػه والت ،ويتمثػػؿ التنطػػع فػػي المبالغػػة فػػي العبػػادات
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)فػت  الػديف محمػد الشرع، واجتناب الرخص المشػروعة بقصػد العبػادة والتقػرب إلػى اهلل تعػالى. 
 (ٕٖٚ، ٕٗٔٓأبو الفت ، 

فالشػريعة اإلسػػبلمية تنهػى عػػف التفػػريط واإلفػراط والغمػػو والتطػػرؼ، وتػدعو إلػػى الوسػػطية 
، فػػدائًما تػػأتي الشػػرور مػػف واألمػػاف لكػػؿ البشػػراألقػػؽ تحالتػػي تحقػػؽ الخيػػر لمفػػرد والمجتمػػع و 

 .والتشدد ،والغمو ،والمشكبلت نتيجة البعد عف منهج الوسطية والتطرؼ
 مساعًُ للكًه اإلىطاىًُ:تسبًُ الىضطًُ  -12

والمجتمػػع  ،تعػػد التربيػػة عمػػى الوسػػطية عمميػػة إنسػػانية هػػدفها إعػػداد اإلنسػػاف الصػػال 
والتأكيػػد عمػػى الوحػػدة بػػيف البشػػر وعػػدـ التفرقػػة  ،يـ اإلنسػػانيةالمتػػوازف مػػف خػػبلؿ مراعػػاة القػػ

إسبلمية تؤكػد عمػى قػيـ التسػام  والرحمػة بينهـ بسبب الجنس أو العرؽ أو الديف، فهي تربية 
، كما أنها تؤكد عمى احتراـ اإلنساف وتنمي في نفسه اإليجابية والتفاعؿ مػع بنػي البشػر والعدؿ

 .أديانهـو باختبلؼ أجناسهـ 
، والحػػػؽ، والخيػػػر، ومراعػػػاة مشػػػاعر اإخػػػريف، وحقػػػوؽ األقػػػارب واليتػػػامى العػػػدؿـ قػػػيف

وحػؽ الػدفاع عػف الػػنفس، ،واإلحسػاف  ،والمسػاكيف والجيػراف، والمواطنػة، وقػيـ التسػام  والعفػو
وغيرهػػا مػػف القػػيـ اإلنسػػانية داخمػػة فػػي صػػميـ الوسػػطية اإلسػػبلمية، فػػالقيـ اإلسػػبلمية سػػبقت 

سػػػانية فػػػي وضػػػع ضػػػوابط اإداب، ومعرفػػػة الحقػػػوؽ والواجبػػػات، وقػػػد الهيئػػػات والمنظمػػػات اإلن
صارت هذل القيـ معايير أساسية وقيًما مراعيػة لمفػاهيـ الحقػوؽ اإلنسػانية والبشػرية، والتػي ال 
يمكف لمناس مف دونها أف يعيشوا بكرامة كبشر، وهي أسػاس الحريػة والعدالػة التػي تنػادي بهػا 

 (ٓٚ، ٕٚٔٓالرحمف عبد العزيز السديس،  معاصرة. )عبدالهيئات والمنظمات اإلنسانية ال
:ثانًيا: دور رياض األطفاؿ في تربية الطفؿ عمى الوسطية  

تعػػد عمميػػة تربيػػة الطفػػؿ ضػػرورة مجتمعيػػة مػػف أجػػؿ بنػػاء الفػػرد والمجتمػػع، فالطفػػؿ هػػو 
لمتغييػػر والتطػػوير وبنػػاء شخصػػية الطفػػؿ بمػػا ينسػػجـ مػػع أداة  أسػػاس المجتمػػع، والتربيػػة هػػي

نظػرًا ألف مػا  عممية تربية الطفؿ مف أصعب المهاـ التػي يمكػف القيػاـ بهػاوتعد  ،قافة المجتمعث
 .ـطيمة حياته ـستمر معهييتـ غرسه في نفوس األطفاؿ في هذل المرحمة الخطيرة س

التػى تتػولى مسػئولية تربيػة هػـ المؤسسػات التربويػة تعد مؤسسات رياض األطفاؿ مػف أو 
رسػػي قواعػػد وأسػػس كمػػا تعػػد أخطرهػػا أيًضػػا ألنهػػا هػػي التػػي تُ ، شػػئتهطفػػؿ مػػا قبػػؿ المدرسػػة وتن
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بني وتقـو عمػى مػا تػـ وضػعه فػي تُ غرس مبادئها، وأف التربية في المراحؿ التالية لها تالتربية و 
 تمؾ المرحمة، ولذا تعد تمؾ المؤسسات مف أخطر وأهـ المؤسسات التربوية.

مبػادىء الشػريعة اإلسػبلمية، وترسػيخ وفي تمؾ المرحمة يجػب أف يػتـ تربيػة الطفػؿ وفػؽ 
طفػؿ إلػى العقيدة السميمة وتثبيتها، وغرس العادات الحسنة واقتبلع العػادات السػيئة، وتوجيػه ال

، ففػػي تمػػؾ المرحمػػة يمكػػف توجيػػه الطفػػؿ بسػػهولة اإلسػػبلـإليهػػا  األخػػبلؽ الفاضػػمة التػػي دعػػا
 نبذ الغمو والتطرؼ والتعصب.في نفسه و  اوبالتالي يمكف تربيته عمى منهج الوسطية وترسيخه

فتأسػيس العقيػدة السػميمة منػذ الصػغر أمػػر بػال  األهميػة فػي مػنهج التربيػة اإلسػػبلمية،  
ألنهػػا المرحمػػة األساسػػية فػػي التمقػػيف والتوجيػػه والتأسػػيس لهػػذل العقيػػدة  وأمػػر بػػال  السػػهولة

لنػابع مػف القػرمف السميمة، وعمى المربيف أف يقوموا بذلؾ في ضوء المنهج اإلسبلمي الصحي  ا
ذا الكػػػػػريـ والسػػػػػنة المطهػػػػػرة، مػػػػػع االسػػػػػتفادة مػػػػػف تربيػػػػػة السػػػػػمؼ وحسػػػػػف تطبػػػػػيقهـ لهػػػػػ

 (ٛٗ، ٜٕٔٓالمنهج.)مؤسسسة الباحث، 
في مؤسسػات ريػاض األطفػاؿ باعتبارهػا مؤسسػة يجب تربية الطفؿ عمى الوسطية  ولذلؾ

ع عميهػا الحفػاظ عمػى في المجتمػع، ويقػ اصالحً  اتربوية اجتماعية تعد الطفؿ لكي يصب  مواطنً 
والفكرية بما تتضمنه مف معاني الوسطية التػي دعػا اإليمانية األطفاؿ مف خبلؿ ترسيخ األسس 

إليها اإلسبلـ، والعمؿ عمى تهػذيب سػموكه وأفعالػه وأقوالػه منػذ الصػغر حتػى يكػوف لػدى الطفػؿ 
و والتطػرؼ الوعي الكامؿ بما يحدث حولػه فػي المجتمػع وينشػأ عمػى مػنهج الوسػطية ونبػذ الغمػ

 .الديني
دورًا كبيػرًا فػي غػرس وتعزيػز الوسػطية عنػد طفػؿ الروضػة فكػرًا  تػؤديفالتربية الصحيحة 

وسموًكا، قواًل وعمبًل، وال يمكف تحقيؽ ذلػؾ إال مػف خػبلؿ تقػديـ الكتػاب والسػنة لمطفػؿ، وتربيتػه 
فػي تربيػة  عمى القيـ واألخػبلؽ اإلسػبلمية، وبػذلؾ تسػتطيع ريػاض األطفػاؿ أف تحقػؽ الوسػطية

 أطفالها.
يعػػد موضػػوع الوسػػطية مػػف الموضػػوعات التػػي ينبغػػي أف يعنػػي بهػػا المربػػوف وذلػػؾ حيػػث 

 (ٔ٘، ٕٛٓٓمرواف الفاعوري، لؤلسباب اإتية: )
 ف التوازف في الشخصية مطمب إنساني وفطري وشرعي، ومبدأ تربوي إذ جاءت إ

 ط والتفريط.محذرة مما سوال مف اإلفرا النصوص مف الكتاب والسنة ممرة به
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  إف الوسطية صفة الفطرة والمنهج اإلسبلمي في عقائدل وتشريعاته، وهي األنسب
 لئلنساف، والخروج عنها ابتداع في الديف وخروج عف المنهج الرباني القويـ.

  غاٍؿ ومتشدد، ومفرط ومتساهؿ والتي أخذت مُ  بيفما بروز ظاهرة الشطط عند البعض
ئد أو في السموؾ واألخبلؽ، وهذا كمه يحتاج إلى تأكيد مجاالت عدة سواء كانت في العقا

 مبدأ الوسطية في شخصية المسمـ لكي تتض  معالمها في أذهاف الناشئة.
  تربية النشء عمى هذا المنهج تربية عممية شاممة، مما يقضي عمى الخمؿ الموجود في

 محيط المجتمع المسمـ سواء أكاف إفراًطا أو تفريًطا.
دور كبيػػػر فػػػي تربيػػػة الطفػػػؿ التربيػػػة المعتدلػػػة القائمػػػة عمػػػى مػػػنهج ولريػػػاض األطفػػػاؿ 

وترسػيخ مبػادئ الػديف اإلسػبلمي حتػى يكػوف  ،الوسطية مف خبلؿ تربية الطفؿ التربية اإليمانية
 لدى الطفؿ الوعي الكامؿ والفهـ السميـ لمشريعة اإلسبلمية.

  :ُالرتبًُ اإلمياىًُ لطفل السوض 
ة  لمطفػػؿ ألنهػػا تػػربط الطفػػؿ بالػػديف اإلسػػبلمي، ومػػف خػػبلؿ تعػػد التربيػػة اإليمانيػػة ضػػرور 

التربية اإليمانية يعرؼ الطفؿ أركػاف اإلسػبلـ، ويفهػـ مبػادئ وأصػوؿ الشػريعة اإلسػبلمية، وهػي 
 نوعاف:

 : (يف ىفىس األطفال اإلضالمًُ العكًدَ غسس) ُالعكائدي الرتبًُاليىع األول: 
رؼ الشرعية التي ينبغي االهتماـ بها عمى الػدواـ العقيدة اإلسبلمية القاعدة األولى لممعاف

ألنها تحػوي العمػـو التػي تقػـو عميهػا حيػاة المسػمميف أفػراًدا وجماعػات فػي كػؿ عصػر، وعقيػدة 
اإلسػػبلـ إذا تمكنػػت مػػف اإلنسػػاف أيقظػػت فػػي نفسػػه دوافػػع الخيػػر وأضػػفت عمػػى حياتػػه األمػػف 

قمػػؽ والحيػػرة ولػػذلؾ هػػي الركيػػزة والطمأنينػػة وحمتػػه مػػف الشػػؾ واالرتيػػاب، ومحػػت مػػف نفسػػه ال
ددة لتصػػػرفاته. )خديجػػػة خػػػالي، األولػػػى فػػػي بنػػػاء شخصػػػية المسػػػمـ والضػػػابطه لسػػػموكه المحػػػ

ٕٓٔٚ ،ٖٕ  ) 
وتشمؿ العقيدة اإلسبلمية اإليماف باهلل وتوحيد ألوهيته وصفاته، واإليماف بالمبلئكػة عمػى 

، وأف القػرمف حفظػه اهلل عنػد اهلل نها منزلػة مػفأف بالكتب و انحو ما جاء بالكتاب والسنة، واإليم
مػػف التحريػػؼ أو الضػػياع، واإليمػػاف بالرسػػؿ دوف أف يفػػرؽ بػػيف أحػػد مػػنهـ، واإليمػػاف بػػاليـو 
اإخػػر، ومػػا يسػػبقه مػػف أشػػراط صػػغرى وكبػػرى، ومػػا فيػػه مػػف أحػػواؿ كالبعػػث والحشػػر والحسػػاب 
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)عمػر بػف الخطػاب  والصحؼ والموازيف والصػراط والشػفاعة والجنػة والنػار، والقػدر خيػرل وشػرل.
  (ٜٚ٘، ٕٗٔٓ، ومخروف عبدل محمد

عمػػى يكػػوف المربػػوف والقػػائموف ولكػػي تقػػـو ريػػاض األطفػػاؿ بهػػذ الػػدور يجػػب أف يكػػوف 
عقيػػدتهـ قويػػة وراسػػخة لكػػي يسػػتطيعوا تربيػػة قػػدوة صػػالحة و  العمميػػة التربويػػة بريػػاض األطفػػاؿ

ولػديهـ  ،شػبوا متسػمحيف باإليمػافاألطفاؿ التربية اإليمانية السػميمة منػذ نعومػة أظفػارهـ حتػى ي
الفهـ والػوعي بمبػادئ الشػريعة اإلسػبلمية الغػراء، ويطبقػوا المػنهج الوسػطي فػي سػائر أقػوالهـ 

 وأفعالهـ وسموكهـ.
 :ٌتهامل العكًدَ مع العبادَ يف تسبًُ الطفل(: ُالعبادي الرتبًُ اليىع الجاى( 

أخػذها بكػػؿ اهتمػاـ وجديػة عمػػى المهمػة التػي البػػد مػف إف النػواحي العباديػة هػي األمػػور 
طريػؽ تكممػػة بنػاء اإلنسػػاف المسػمـ، وتػػتـ هػذل الخطػػوة عػف طريػػؽ المػربيف بػػأف يعػودوا الطفػػؿ 

 ؿلغايػة مػف ذلػؾ تعويػد الطفػاعمى ممارسة األمور العبادية مف صػـو وصػبلة ومػا شػابه ذلػؾ، و 
ف لػػـ  وتمرينػػه عميهػػا، عػػة المترتبػػة يػػدرؾ الفائػػدة منهػػا، والمنفعمػػى فعػػؿ العبػػادات والطاعػػات، واه

فممارسته عمى فعمها مع تشجيعه تجعمها تصب  عادة لديه، فبل يصػعب عميػه متػى كبػر وشػب 
يػرل وسػموكه. )مؤسسػة يؤدي صبلته، وحتى تصب  الصبلة وما فيها مف فائدة جزًءا مف تفك فأ

 (ٙٛ، ٜٕٔٓالباحث، 
مػف خػبلؿ وتدريبػه  ،ف تقـو رياض األطفاؿ بتنشئة الطفؿ وتعويدل عمػى العبػاداتأويجب 

صػػبلة الظهػػر، فتسػػتغؿ موعػػد مػػا يكػػوف الطفػػؿ فػػي الروضػػة أثنػػاء  تواجػػدل فػػي الروضػػة، فغالًبػػا
وغػرس حػب العبػادة فػي نفسػه الطفػؿ الوضػوء، وتدريبػه عمػى الصػبلة، الروضه ذلؾ فػي تعمػيـ 

قامت حتي ينشأ عمى الطاعة والعبودية هلل عز وجؿ، ف ذا ما تعود الطفؿ عمػى أداء العبػادة اسػت
وأصب  محافًظػا عمػى إقامػة شػعائر الػديف اإلسػبلمي الحنيػؼ بػبل تفػريط شخصيته وصم  عقمه 

 .وبذلؾ تتحقؽ التربية الوسطية لمطفؿ مف خبلؿ البناء العباديوال تهاوف، 
كما أف تربية الطفؿ عمى العبادة الصحيحة التي شرعها اهلل تعالى تربية لهػـ عمػى مػنهج 

عػد عػف الغمػو والتطػرؼ، ومحاربػة لممفػاهيـ الباطمػة ديف اإلسبلمي، وبُ الوسطية التي جاء بها ال
واألفكػػار المنحرفػػة، وتحقيػػؽ لمتػػوازف بػػيف متطمبػػات الفػػرد الماديػػة والروحيػػة بمػػا يتفػػؽ وفطرتػػه 

فيتحقػؽ  ( ٔٙٔ، ٕٚٔٓالػرحمف عبػد العزيػز السػديس،  . )عبػدالسميمة التي فطػرل اهلل عميهػا
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ٱفيػػه معنػػى قػػوؿ اهلل تعػػالى ) ٌ ءٌٌَفِيَماار ٌٌتَاا ٌِبٌ ََ ٱلااَداَزٌٱ   ااَكٌٱّلَلٌ  َلٌٌرِِخااَس ٌَ اتَىَٰ وٌ ٌِمااهٌٌَوَِصاايبَكٌٌَتَااى ٌٌَََ (. يَرٌ ٱلااد 
  (ٚٚ يةاإ :القصصسورة )

كما يمكف تحديد دور مؤسسات رياض األطفاؿ في تربية الطفؿ عمى الوسطية مف خػبلؿ 
 ما يمي:

 ًُىاملتىاش تيصئُ األطفال علِ ميَج الىضطًُ لبياء الصخصًُ اإلضالم.ُ 
تعػػد تربيػػة الطفػػؿ وتنشػػئته عمػػى الوسػػطية هػػي السػػبيؿ الوحيػػد واألكيػػد لبنػػاء شخصػػيته 
البناء المتوازف في جميع جوانبهػا، فالوسػطية تعنػي بتربيػة جميػع جوانػب الشخصػية بػبل إفػراط 
أو تفػػريط دوف طغيػػاف جانػػػب عمػػى مخػػر، بمعنػػػي التكامػػؿ والتنػػاغـ واالنسػػػجاـ بػػيف الجوانػػػب 

 واالجتماعية. ،والوجدانية ،والعقمية ،والروحية ،الجسمية
وتثقيػػؼ العقػػؿ، وتقويػػة الجسػػـ،  ،فالتربيػة الوسػػطية اإلسػػبلمية تجمػػع بػػيف تأديػب الػػنفس

وف تضػػحية بػػأي منهػػا عمػػى فهػػي تعنػػي بالتربيػػة الدينيػػة والُخُمقيػػة والعمميػػة والجسػػمية، مػػف د
وهػػو مػػنهج الدقػػة والشػػموؿ، امػػٌؿ مػػنهٌج متك، فمػػنهج القػػرمف الكػػريـ فػػي التربيػػة حسػػاب اإخػػر

ا الضػػوء. وهػػو مػػنهج يختمػػؼ بحيػػث ال يتػػرؾ جزئيػػة مػػف جزئيػػات اإلنسػػاف دوف أف يمقػػي عميهػػ
 ،جوهرًيػػػا عػػف كػػػؿ المنػػاهج البشػػػرية، فهػػو يهػػػتـ بجميػػع اسػػػتعدادات الفػػرد الجسػػػمية اختبلًفػػا

لػػػػد محمػػػػد )خا والُخُمقيػػػػة حتػػػػي يصػػػػؿ بػػػػه إلػػػػى الكمػػػػاؿ شػػػػيًئا فشػػػػيًئا. ،والعقميػػػػة ،والنفسػػػػية
،  (ٛٔ، ٕ٘ٓٓمحـر

 .تسضًخ الكًه واألخالم والفضائل اليت دعا إلًَا اإلضالو يف ىفىس األطفال 
والفضػػائؿ اإلسػػبلمية فػػي  ،ينبغػػي أف تعمػػؿ ريػػاض األطفػػاؿ عمػػى غػػرس القػػيـ األخبلقيػػة

فقػػد  .نفػػوس األطفػػاؿ والتأكيػػد عمػػى التحمػػي بهػػا حتػػى ينشػػأ الطفػػؿ النشػػأة السػػميمة منػػذ الصػػغر
( بضػرورة حػث األطفػاؿ عمػى التحمػي بػالقيـ ٕ٘ٔٓني عبد الرحمف مكػاوي، اسة )أماأوصت در 

وتوجيػػه األطفػػاؿ نحػػو  فػػي العمػػؿ والعبػػادة قيػػة مثػػؿ الصػػدؽ واألمانػػة واالحتػػراـ واإلخػػبلصمُ الخُ 
في اسػتقامتهـ وصػبلحهـ  الخير وتركيز المعاني الحسنة في نفوسهـ وعقولهـ لما له مف األثر

ألف نشػأة  ؛أكيد عمػى أهميػة اسػتغبلؿ مرحمػة الطفولػة فػي التنشػئة الصػالحة، مع التعند كبرهـ
 تجعمه متطبًعا به، وما أُغفؿ في الصغر كاف تأديبه في الكبر عسيرًا. شيءالصغير عمى 

فاألخبلؽ اإلسبلمية منبعثة عف العقيػدة اإلسػبلمية السػمحاء التػي تحػدد لممسػمـ السػموؾ 
 ،والبػػر ،فاإلسػػبلـ يػػدعو إلػػى الصػػدؽوية، والسػػنف الحميػػدة، األخبلقػػي، والقػػيـ االجتماعيػػة السػػ
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 ،والتواضػع ،والعػزة ،والشػجاعة ،والصبر ،والحياء ،والحمـ ،وأداء الحؽ ،ومعرفة الواجب ،والعدؿ
وعيػادة  ،وعمؿ المعػروؼ ،ورعاية حؽ الجار ،وصمة الرحـ ،والعفة ،والوفاء ،والشفقة ،والرحمة
غاثة الممهوؼ ،المريض ووضػحها تشػكؿ المقومػات األمور التي دعا إليهػا اإلسػبلـ  كؿ هذل ،واه

، أمػػا األشػػياء التػػي تتعػػارض مػػع األخبلقيػػة بمفهومهػػا اإلسػػبلمي التػػي أوجػػب الػػديف العمػػؿ بهػػا
ب األخػػبلؽ األخػػبلؽ اإلسػػبلمية، فقػػد أمػػر الػػديف باالبتعػػاد عنهػػا ألنهػػا تعمػػؿ عمػػى هػػدـ جوانػػ

وشػػهادة الػػزور ومػػا إلػػى ذلػػؾ مػػف ، والظمػػـ، دوالحسػػ ،، ومنهػػا الكػػذباإلسػػبلمية لػػدى اإلنسػػاف
، ٕ٘ٔٓ. )بمقػيس إسػماعيؿ داغسػتاني، األشياء الذميمة التي ينبغي عمػى المسػمـ أف يتجنبهػا

ٔٗ) 
 املتعصب، وأيًضا واملتصدد  طٌ واضتبعاد ذوات الفهساختًاز املعلنات الالتٌ يتطنً بالفهس الىض

وًزا نبرًيا يف اىتكال وتعصيص الىضطًُ عيد ميًَ، ألٌ الكدوَ تلعب داملتطاٍالت املتحسزات 

 األطفال.
رياض األطفاؿ هي أساس عممية التربية بالروضػة ولهػا عظػيـ األثػر فػي نفػوس فمعممة 

سػػهـ فػػي ينعكس ذلػؾ عمػػى األطفػاؿ و سػػياألطفػاؿ، فػػ ذا كانػت معممػػة الروضػة تتسػػـ بالوسػطية 
منحرفػػة، وفػػي المقابػػؿ فػػ ذا كانػػت بنػػاء شخصػػياتهـ المتوازنػػة وحمػػايتهـ مػػف األفكػػار الهدامػػة ال

المعممة تتسـ بالتعصب لمرأي أو التشدد واإلفراط أو التفػريط والتسػاهؿ، سػيؤثر ذلػؾ سػمًبا عمػى 
األطفاؿ ويتسبب فػي ظهػور الكتيػر مػف المشػكبلت التربويػة التػي يعػاني منهػا الطفػؿ والمجتمػع 

 بأكممه، ومف هنا يجب االهتماـ باختيار المعممة المناسبة.
بضػرورة العنايػػة ( ٖٕٔٓعبػػد اهلل بػف حسػيف الحػازمي،  دراسػة )محمػد بػفلؾ أوصػت لػذ

بصػقؿ شخصػػية المعمػػـ وتهيئتػػه لمعمميػػة التربويػػة، وعقػػد الػػدورات التدريبيػػة لممعمػػـ فيمػػا يتصػػؿ 
واألفكػػػار المنحرفػػػة بالوسػػػطية واالعتػػػداؿ، مػػػع ضػػػرورة إعػػػداد المعمػػػـ لمواجهػػػة الغػػػزو الفكػػػري 

، عدنيادئ اإلسػػبلـ وقيمػػه. كمػػا أوصػػت دراسػػة )فكػػري عبػػد المػػنعـ السػػوتوعيتػػه بمبػػوالمتطرفػػة 
 فػي التربويػة المؤسسػات دور تفعيػؿ عمػى التأكيػد بضػرورة (ٕٚٔٓمصػطفى أحمػد عبػد اهلل، 

 قيمػة ترسػيخ فػي المػدارس دور عمػى والتأكيػد المتشػددة، واألفكػار والتطػرؼ مواجهػة الغمػو
، والبعػد عػف الغمػو اوعقائديً  اوفكريً  اسموكيً  لمعتدليفا والمعممات بتوافر المعمميف وذلؾ الوسطية

 مف مزيد تاحةاه و  والتطرؼ والتعصب، الغمو عف تبعد التي المناهج وبتوافر ،والتطرؼ والتعصب
 .أنفسهـ عف التعبير في لمطبلب الحرية
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والتػػي  ولػػذلؾ فيجػػب أف يػػتـ اختيػػار معممػػة ريػػاض األطفػػاؿ المناسػػبة لمعمػػؿ مػػع األطفػػاؿ
فػػي  ، وأف تكػػوف قػػدوة حسػػنة ألطفػػاؿ الروضػػةواالعتػػداؿ والبعػػد عػػف التشػػددوسػػطية تتسػػـ بال
وأخبلقهػػا وأفعالهػػا لمػػا لهػػا مػػف أثػػر كبيػػر فػػي التػػأثير عمػػى األطفػػاؿ وعمػػى معتقػػداتهـ سػػموكها 
 وأفكارهـ.

  تسبًُ األطفال علِ قًه احملبُ واإلخاء والتطامح والتعاوٌ واالحرتاو، وىبر العيف واملصاجسات

 ػض.تؤدٍ إىل الهساًٍُ والُباليت 
فاإلسبلـ يدعو إلى السػبلـ واألمػف ونبػذ العنػؼ والحػرب وفػي ذلػؾ اسػتقرار ورقػي وتنميػة 
وازدهػػار وبنػػاء وتعميػػر، ووصػػوؿ إلػػى الرقػػي والحضػػارة والتقػػدـ وبنػػاء الشخصػػية القػػادرة عمػػى 

سػبلـ ونبػذ العصػبية يػدعو إلػى الو االبتكار واإلبػداع واالختػراع وعبػادة اهلل عمػى الوجػه األكمػؿ، 
 (ٜٛٔ، ٕٛٔٓالكراهية. )فايؽ محمد غنايـ، والعنؼ والتطرؼ والقسوة والغمظة والشدة و 

راسػة ومنهػا د ،كدت العديد مف الدراسات عمى أهميػة تربيػة الطفػؿ عمػى هػذل القػيـأحيث 
قيـ المحبػة والتسػام  فػي حيث أكدت عمى أهمية ترسيخ ( ٕٔٔٓ)محمد النصر حسف محمد، 

طفػػػاؿ منػػذ الصػػػغر وأف يتضػػمف المػػػنهج الدراسػػي دروًسػػػا تغػػرس فػػػي الطفػػؿ محبػػػة نفػػوس األ
األعمػػاؿ النبيمػػة وحػػب النػػاس وحػػؿ المشػػكبلت بصػػورة وديػػة، ودفعهػػـ إلػػى نبػػذ أمػػور العنػػؼ 

ف تربية األطفاؿ عمػى مثػؿ هػذل السػموكيات يضػمف مجتمًعػا خالًيػا مػف أعمػاؿ إوالتعصب، حيث 
 ويعيش في أمف وأماف.العنؼ 
 الكائنُ  إعالء قًنُ احلىاز يف العنلًُ الرتبىيُ بدًلا عً األضالًب الكنعًُ التكلًديُغسس و

 علِ التلكني وإعطاء األوامس.
تػػؤدي إلػػى تكػػويف  ،والسػػيطرة وتخويػػؼ الطفػػؿ ،والتمقػػيف ،فالتربيػػة القائمػػة عمػػى القمػػع
تحمػػؿ واالعتمػػاد عمػػى الغيػػر وعػػدـ  ،وضػػعؼ الشخصػػية ،وتخػػريج أجيػػاؿ يغمػػب عميهػػا الخػػوؼ

المسئولية، وأحياًنا يصؿ األمػر إلػى حػد الخػوؼ مػف التفكيػر واتخػاذ القػرارات وعػدـ القػدرة عمػى 
عبلء قيمة الحوار في العمميػة التربويػة لمػا  ؛التعبير عف النفس واألراء، ولذلؾ البد مف غرس واه

 له مف مثار إيجابية في تكويف شخصية الطفؿ.
 Heli) دراسػػػة لحػػػوار التربػػػوي ومنهػػػاوأكػػػدت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات عمػػػى أهميػػػة ا

Muhonen & Others,  2020 ) التػي أكػدت عمػى أهميػة الحػوار التربػوي لعمميػة الػتعمـ
وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ التفػػاعبلت االجتماعيػػة التػػي يقػػـو بهػػا المعممػػوف مػػف خػػبلؿ  ،والتعمػػؽ والفهػػـ
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ودراسػػػة  ، وتزويػػػدهـ بفػػػرص طػػػرح األسػػػئمة ،لكامػػػؿالصػػػفية با اتإشػػػراؾ الطػػػبلب فػػػي المناقشػػػ
Michael J. Baker, 2020))   الحوار التربػوي البنػاء والمثمػر وأهميتػه فػي بػالتػي اهتمػت
 تسهيؿ التفاعبلت بيف األطفاؿ.

فػي ريػاض األطفػاؿ تسػم  كما أف التربية القائمة عمى الحوار وطػرح األسػئمة والمناقشػة 
يعمػؿ األطفػاؿ كمصػادر وتحويمهـ إلى باحثيف ومبػدعيف بشػكؿ مسػتقؿ و  ،لؤلطفاؿ بحرية التعمـ

 (Molly Efrat, 2015, 174معرفة لبعضهـ البعض. )
ولذلؾ ينبغي تشجيع طفؿ الروضة عمى الحػوار والمناقشػة مػع المعممػة، وأف يكػوف نظػاـ 

عمػػى الحػػوار ولػػيس التمقػػيف باعتبػػارل إحػػدى مهػػارات القػػرف، كمػػا أنػػه يػػدفع  االطفػػؿ قائًمػػ تربيػػة
 واتخاذ القرار وتحمؿ المسؤلية. ،كاريبتالطفؿ إلى التفكير النقدي واال

  ِحل ما يىاجََه مً مصهالت باإلضلىب و مَازات التفهري الياقد واإلبداعٌتدزيب األطفال عل

 العلنٌ وامليَج الطلًه.
األسػػس الجديػػدة لمػػتعمـ فػػي القػػرف مػػف أهػػـ مهػػارات التفكيػػر الناقػػد وحػػؿ المشػػكبلت  تعػػد

، األمػر الػذي تربيةمتعد القدرة عمى التفكير الناقد أحد المهاـ األساسية ل، كما فالحادي والعشري
لغػرس وتنميػة مهػارات التفكيػر الناقػد لػدى  ،يتطمب مف المعمـ القياـ بمجموعػة مػف الممارسػات

سػػتطبلع ستقصػػاء الحػػر وحفػػز الطػػبلب عمػػى المبػػادرة  وحػػب االستكشػػاؼ واالطبلبػػه ومنهػػا اال
 (ٖ٘،ٓ٘، ٖٕٔٓتشارلز فادؿ، ، نجبيرني ترليوطرح األسئمة. )

 .المهػػارة التػػي تمكػػف األطفػػاؿ مػػف تعمػػـ كيفيػػة حػػؿ المشػػكبلت يفمهػػارة التفكيػػر النقػػدي هػػ
حيث يتضمف التفكير النقدي التحميػؿ والتقيػيـ لممعمومػات المعطػاة سػواء كانػت هػذل المعمومػات 

ذ الوسػائؿ المفيػدة فػي اتخػامف أو التواصؿ أو التجربة، كما أف التفكير الناقد  ،نتيجة المبلحظة
 (ٚٓٔ، ٕٕٓٓسعدي جاسـ،  ،إيماف يونسالقرارات في مختمؼ المجاالت. )

، وتمعػب البيئػة التػي يعػيش الوقت الػراهفمتعمـ في لساسية األ اراتمهمف الكما أف اإلبداع 
مر ف اإلبداع يحدث مف خبلؿ التفاعؿ المسػتإفيها الطفؿ دورًا مهًما في العممية اإلبداعية حيث 

، كمػا تمثػؿ مرحمػة ريػاض األطفػاؿ بيف الفرد والبيئة، ويمعب المعمـ دورًا كبيرًا في تنمية اإلبػداع
لئلمكانػػات اإلبداعيػػة فػػي المراحػػؿ العمريػػة  ( سػػنوات ذروة اإلبػػداع وتشػػكؿ األسػػسٙ -ٗمػػف )

 ,Nicole Leggett, 2017)، (Elisa Kupers & Others, 2019, 99. )البلحقػة
847) 
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والتفكيػر اإلبػداعي باعتبارهمػا مػف  ،ي تدريب الطفؿ عمػى مهػارات التفكيػر الناقػدولذلؾ ينبغ
المهػػارات األساسػػية لمػػتعمـ فػػي القػػرف الحػػادي والعشػػريف وحػػؿ المشػػكبلت، فعنػػدما يكػػوف لػػدى 

يسػتطيع التمييػز بػيف الغػث والثمػيف بػيف الخيػر والشػر  ؛الطفؿ القدرة عمى امتبلؾ تمؾ المهارات
راط، وبالتػالي يجػب أف تهػتـ ريػاض األطفػاؿ بتعزيػز تمػؾ المهػارات لػدى طفػؿ بيف التفريط واإلفػ

   الروضة.
 :لتطبًكات الرتبىيُ للىضطًُ يف زياض األطفال: اثالًجا

المنظومػة التربويػػة بأكممهػػا  عناصػػريػتـ تطبيػػؽ الوسػػطية فػي ريػػاض األطفػػاؿ مػف خػػبلؿ 
ؿ، األسػػاليب التربويػػة المتبعػػة والتػػي تتمثػػؿ فػػي أهػػداؼ التربيػػة، بػػرامج وأنشػػطة ريػػاض األطفػػا

 لتربية طفؿ الروضة، معممة الروضة.
 ٍداف الرتبًُ:التطبًكات الرتبىيُ للىضطًُ يف أ .1

 أهميتهػا التػي تميزهػا عػف غيرهػاو  فمسػفتها تعد مرحمة رياض األطفاؿ مرحمػة تربويػة لهػا
اء اإلنسػاف، ألنها تتعامؿ مع مرحمة متميزة وخاصة وهي مرحمة الطفولة أساس بنػ مف المراحؿ

ولهػػا أهػػدافها التربويػػة التػػي تسػػعي إلػػى تحقيػػؽ النمػػو الشػػامؿ والمتكامػػؿ فػػي جميػػع جوانػػب 
 ، وتعد األهداؼ التربوية هي األساس الذي تقـو عميه عممية التربية بأكممها. شخصية الطفؿ

ؿ يوسػؼ، اويمكف تمخيص أهـ أهداؼ التربية في ريػاض األطفػاؿ فػي النقػاط اإتية:)محمػد كمػ
ٕٜٓٓ، ٗٛ) 

  التنميػػػػة الشػػػػاممة لؤلطفػػػػاؿ فػػػػي المجػػػػاالت العقميػػػػة والجسػػػػمية والوجدانيػػػػة واالجتماعيػػػػة
 واالنفعالية.

 .االهتماـ بالجوانب الدينية والخمقية لمطفؿ 
  ،التنشػػئة االجتماعيػػة والصػػحية السػػميمة لمطفػػؿ فػػي ظػػؿ قػػيـ المجتمػػع ومبادئػػه وأهدافػػه

 لمجتمع.نحو البيئة واوتنمية االتجاهات اإليجابية 
 .تمبية حاجات ومطالب النمو الخاصة بأطفاؿ هذل المرحمة 
 .توثيؽ العبلقة بيف الروضة واألسرة لدعـ نمو الطفؿ وحؿ مشكبلته 
  ،اكتشػػػاؼ األطفػػػاؿ الموهػػػوبيف والرعايػػػة المبكػػػرة لهػػػـ، وتقػػػديـ البػػػرامج التربويػػػة لنمػػػوهـ

 وتوجيههـ لممراكز المتخصصة لتنمية مواهبهـ وقدراتهـ.



 ........................................................................... تربية األطفال على الوسطية في اإلسالم

- ٜٔٗٔ - 

 الطفؿ لمحياة المدرسػية النظاميػة فػي مرحمػة التعمػيـ األساسػي، واالنتقػاؿ التػدريجي  تهيئة
 مف البيت إلى المدرسة.

 بالمهارات األساسية، وتنمية استعدادهـ لمقراءة والكتابة والحساب. ألطفاؿتزويد ا 
 .تنمية مهارات األطفاؿ الفنية والعممية مف خبلؿ المعب والنشاط 

سطية مف خبلؿ أهػداؼ التربيػة التػي تسػعى ريػاض األطفػاؿ إلػى ويمكف تطبيؽ منهج الو 
لمػا لػه مػف  األطفػاؿ مف تمؾ األهداؼ لغرسػه فػي نفػوستربوي  تحقيقها، وجعؿ الوسطية هدؼ

 أهمية في تكويف شخصية الطفؿ والمواطف الصال  المتزف.
 اؿ.أهداؼ التربية في رياض األطففي وسطية موفيما يمي أهـ التطبيقات التربوية ل 

تسعى أهداؼ التربية إلى غرس الوسطية في نفوس األطفاؿ، وذلؾ مف خبلؿ  أف -
 تمكينهـ وتعريفهـ بمبادئ الديف اإلسبلمي الحنيؼ، والعقيدة اإلسبلمية الصحيحة.

 وأفعالهـ وسموكهـ. أف تعمؿ عمى إكساب األطفاؿ لمبدأ ومنهج الوسطية في أقوالهـ -
وسطية وأهمية تطبيقه في الحياة وما يعود عمى توعية األطفاؿ بمبدأ ال عمىأف تعمؿ  -

 اإلنساف مف خير نتيجة اتباع المنهج الوسطي اإلسبلمي.
األطفاؿ بخطورة التطرؼ والغمو عمى الفرد والمجتمع،  تسعى إلى توعيةأف  -

 والمشكبلت التي قد تحدث لئلنساف نتيجة بعدل عف الوسطية.
في نفوس األطفاؿ، وضرورة تنشئتهـ أف تؤكد عمى غرس القيـ والفضائؿ اإلسبلمية  -

 التنشئة الدينية السميمة.
 ىاىب تسبًُ الطفل:جيف ضطًُ التطبًكات الرتبىيُ للى .0

 اجلاىب اجلطنٌ: )أ(
يعػػد الجانػػب الجسػػمي مػػف جوانػػب النمػػو المهمػػة، والػػذي يػػؤثر بشػػكؿ مباشػػر عمػػى بقيػػة 

ي، لػػذا يتوجػػب عمػػى ريػػاض الجوانػػب األخػػرى، كػػالنمو المغػػوي والمعرفػػي واالجتمػػاعي واالنفعػػال
بهذا الجانب مف جوانب النمػو عػف طريػؽ تػوفير المسػتمزمات  ياألطفاؿ أف تولي االهتماـ الكافِ 

مارسػػة األنشػػطة الحركيػػة المختمفػػة، وممػػا مالماديػػة داخػػؿ الروضػػة وتػػوفير مسػػاحات كافيػػة ل
خػػػبلؿ يسػػاعد عمػػػى النمػػػو الصػػػحي  والسػػوي لمجسػػػـ الرعايػػػة الصػػػحية والطبيػػة لؤلطفػػػاؿ مػػػف 

المحافظػػة عمػػى ممارسػػة السػػموكيات الطبيػػة الصػػحية مثػػؿ: االعتػػداؿ فػػي تنػػاوؿ المشػػروبات 
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)نػػافز  .واالهتمػػاـ بالنظافػػة الشخصػػية ،واألطعمػػة، والنػػـو مبكػػرًا، وممارسػػة التمػػاريف الرياضػػية
 (ٙٙٔ، ٕٚٔٓأيوب عمي، 

إلشػػػباع بنػػاء الجسػػـ القػػوي مػػف خػػبلؿ او ، والصػػحية واهػػتـ اإلسػػبلـ بالتربيػػة الجسػػمية
، ولـ تقؼ موقؼ الكبػت أو قمػع مطالػب الجسػـ  ،المعتدؿ والوسطية في المأكؿ والمشرب والنـو

نما إشباعها بشكؿ معتدؿ يتماشي مع مداب اإلسبلـ في تربيػة اإلنسػاف أمػر  ، وبمػاالمختمفة، واه
ـْ ِعْنَد ُكؿِّ َمْسػِجدٍ اهلل عز وجؿ في قوله تعالى ) ـَ ُخُذوا ِزيَنَتُك  َواَل ُتْسػِرُفواْ  َوُكمُػوا َواْشػَرُبواْ  َيا َبِني مَد

 (ٖٔاإية  :)سورة األعراؼ .ِإنَُّه اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفيَف(
لرعاية الجانب الجسمي ينبغي التوسط في تحقيػؽ مطالبػه كالوسػطية فػي إشػباع الجػوع و 

، وأحػؿ اإلسػبلـ لئلنسػاف األكػؿ والشػرب وحػـر أف يُ  نسػاف محػؽ اإل والعطش، والوسطية في النـو
الضرر بجسمه وبدنه كأف يمتنػع عػف الطعػاـ، وأيًضػا نػادى بعػدـ اإلسػراؼ فػي األكػؿ والشػرب، 
فبل إفراط وال تفريط وذلؾ حتى يستقيـ جسـ اإلنساف ويصػب  قوًيػا بعيػًدا عػف العمػؿ واألمػراض. 
ولػػذلؾ يجػػب عمػػى ريػػاض األطفػػاؿ أف تربػػي الطفػػؿ وتعػػودل عمػػى الوسػػطية وعػػدـ اإلسػػراؼ فػػي 

 طالب نمول الجسمي.تحقيؽ م
 ما يأتي:والصحي في الجانب الجسمي سطية ومف أهـ التطبيقات التربوية لمو 

ذلػؾ والتوسػط فػي  والنػـو والراحػة، تربية األطفاؿ عمى عدـ اإلسراؼ في األكؿ والشػرب -
 .حتى ال يصاب اإلنساف باألمراض

اء كؿ مػا تشػتهي عمى االقتصاد وعدـ اإلسراؼ والتبذير في اإلنفاؽ وشر األطفاؿ تربية  -
 .ـنفسهأ

عمػػػى غسػػػؿ اليػػػديف  ـمبػػػادئ النظافػػػة الشخصػػػية مػػػف خػػػبلؿ تػػػدريبهاألطفػػػاؿ  إكسػػاب -
والوضوء، ونظافة المأكؿ والمشرب والممػبس والمكػاف، فالنظافػة مػف اإليمػاف كمػا أنهػا 

 تحمي الجسـ مف األمراض المختمفة.
ة عمػػػػى الصػػػػحة، االهتمػػػػاـ بالتربيػػػػة الحركيػػػػة وممارسػػػػة الرياضػػػػة لفائػػػػدتها العظيمػػػػ -

وتخصػػػيص الوقػػػت لؤلطفػػػاؿ لممارسػػػة بعػػػض األنشػػػطة الحركيػػػة بالروضػػػة كالمشػػػي 
 والجري والوثب والقفز وغيرها مف التمرينات واألنشطة المختمفة.

 عدـ اإلفراط في المعب حتى ال يصاب األطفاؿ بالتعب واإلجهاد. -
 ة.مف السهمة إلى الصعبلؤلطفاؿ ضرورة التدرج في التمرينات المقدمة  -
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 إكساب األطفاؿ بعض قواعد التربية الوقائية وحماية أنفسهـ مف األمراض. -
 اجلاىب العكلٌ:)ب( 

وتربيتػػه منػػذ مرحمػػة  ،ايعػػد الجانػػب العقمػػي مػػف الجوانػػب المهمػػة التػػي يجػػب االهتمػػاـ بهػػ
وقػادرًا الطفولة حتي يكوف الطفؿ قادرًا عمى التفكير الجيد السػميـ المبنػي عمػى المػنهج العممػي، 

تعػود التفكير النقدي واإلبداعي وال يػتـ ذلػؾ إال مػف خػبلؿ عمميػة التربيػة التػي عمى  -أيًضا  -
 المختمفة.الطفؿ وتكسبه أنماط التفكير 

والتربية العقمية هي تكويف فكر الطفؿ بكؿ ما هو نافع مف العموـ الدينية والثقافة 
رًيا، ويتكوف عممًيا وثقافًيا. العممية والعصرية والتوعية الفكرية والحضارية حتي ينضج فك

 (ٕٕٔ، ٖٕٔٓ)فتحي عبد الرسوؿ محمد،  فالتربية العقمية تعد عممية توعية وتثقيؼ وتعميـ.
ويتميز مرحمة السؤاؿ واالستفسار واالستطبلع والبحث. وتعد مرحمة ما قبؿ المدرسة 

طفاؿ مسئولية الطفؿ بقوة خياله وولعه بالمعب وتمثيؿ األدوار، ويقع عمى عاتؽ رياض األ
كبرى في العمؿ عمى زيادة النمو العقمي عند األطفاؿ وذلؾ مف خبلؿ العمؿ عمى توفير مثيرات 
متنوعة واسعة لمطفؿ عف طريؽ اصطحابه في نزهات ورحبلت جماعية، والعمؿ عمى تشجيع 

مع الصور والطوابع، وتشجيع ألعاب تمثيؿ الدور جوتنمية هوايات الطفؿ المختمفة مثؿ 
تمدة عمى الخياؿ، وفت  أطر التواصؿ المفظي والحوار مع األطفاؿ. كما يحتاج الطفؿ في المع

ر، اإلدراؾ، التفكير، والبد مف تربية حواس هذل المرحمة إلى تنمية المهارات العقمية مثؿ التذك
الطفؿ مع تدريبه عمى المبلحظة المنظمة، وتنويع خبرات الطفؿ الفردية، حتى يكتسب خبرة 

 ( ٚٙٔ، ٕٚٔٓة تعمؿ عمى تطوير نمول وتكامؿ شخصيته. )نافز أيوب عمي، متكامم
واهتـ اإلسبلـ بالتربية العقمية لمطفؿ مف خبلؿ تنمية ذكائه وقدرته عمى التفكير والتأمؿ 

فالتربية العقمية لمطفؿ تهتـ بتثبيت العقيدة في نفس الطفؿ وتعريفه باإلسبلـ، والتحميؿ، 
ختؿ بناء الشخصية المتوازنة، ولذلؾ أولى اإلسبلـ عناية كبيرة لمعقؿ مية يوبدوف التربية العق
 والتربية العقمية.

 ما يأتي:والفكري ي مومف أهـ التطبيقات التربوية لموسطية في الجانب العق
عطا تدريب -  هـ الثقة بأنفسهـ.ؤ األطفاؿ عمى التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي واه
وعدـ التشبث بالرأي، واستخداـ تراـ مراء اإخريف تشجيع األطفاؿ عمى الحوار، واح -

 اإلقناع.
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 تدريب األطفاؿ عمى التفكير المنطقي القائـ عمى األدلة والبعد عف الظف والتخميف. -
 تعويد األطفاؿ عمى إبداء الرأي ورفض التقميد األعمى دوف فهـ وتدبر. -
مف  ة فيما يشاهدونهالجيد والردئ، وخاص ؿ عمى االنتقاء والتمييز بيفاطفتدريب األ -

يذاء اإخريف.وبرامج أفبلـ   الكارتوف المسمومة التي تروج لمعنؼ والتعصب واه
 تعديؿ السموكيات الخاطئة عند األطفاؿ.  -

 :األخالقٌاجلاىب )جـ( 
المربػوف لمػا  اجوانػب التربيػة المهمػة والتػي يجػب أف يهػتـ بهػ أحػد ةاألخبلقي التربيةعد ت

السميمة المتوازنػة، فالتربيػة األخبلقيػة فػي ضػوء تعػاليـ  ة الطفؿلها مف أهمية في بناء شخصي
تعمػػؿ عمػػى بنػػاء سػػموؾ الطفػػؿ سػػموًكا حسػػًنا يجعػػؿ منػػه عضػػًوا صػػالًحا فػػي ومبػػادئ اإلسػػبلـ 

وتحقػؽ االسػتقرار واألمػاف  ،تحمي الطفؿ مف الوقوع في الشرور والتطرؼ واالنحػراؼالمجتمع و 
 عمى المستوى الشخصي واالجتماعي.

قية هي روح التربية اإلسبلمية والوصوؿ إلى الخمؽ الكامؿ هو الغرض مُ فالتربية الخُ      
جاء إلتماـ مكاـر األخبلؽ، والغرض مف التربية ( ملسو هيلع هللا ىلص)الحقيقي مف التربية، فالنبي 

اإلسبلمية األخبلقية يكوف بالعمؿ عمى تهذيب األخبلؽ وتأصيؿ القيـ. ويؤكد المنهج اإلسبلمي 
وى لممعمميف في االقتداء بسيد الرسالة وخاتـ النبييف بأخبلؽ الرسوؿ عمى األهمية القص

 (ٕٛـ، ٕٗٓٓ)عمي أسعد وطفة، . وقوالً  تربية األطفاؿ عمبًل  في سموكهـ في( ملسو هيلع هللا ىلص)الكريـ 
ـْ ِفي َرُسوِؿ المَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْف َكاَف َيْرُجو )تنفيًذا ألمر اهلل في قوله تعالى  المََّه َلَقْد َكاَف َلُك

. (ٕٔاإية  :(. )سورة األحزابَواْلَيْوـَ اْإِخَر َوَذَكَر المََّه َكِثيًرا  
 ومف أهـ التطبيقات التربوية لموسطية في الجانب األخبلقي ما يأتي:

كسابهـ الفضائؿ األخبلقية. ،غرس القيـ اإلسبلمية األصيمة في نفوس -  األطفاؿ واه
 .رية مف اإخريف وغيرهاب والسرقة والنميمة والسخاالبتعاد عف الرذائؿ األخبلقية كالكذ -
رشاداته، ووسطيته المحمودة.ملسو هيلع هللا ىلصاالقتداء بالنبي ) -  ( في أخبلقه الطيبة وسموكه واه
تحبيب الخير إلى نفوس األطفاؿ، وبغض الشرور واالبتعاد عنها ألنها تغضب اهلل عز  -

 وجؿ.
فهمها والتي تنمي في تحفيظ األطفاؿ بعض األحاديث النبوية الشريفة التي يمكنهـ  -

نفوسهـ القيـ الدينية واألخبلقية كمساعدة المحتاج، وكؼ األذى عف الطريؽ، وبر 
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الوالديف، وصمة الرحـ، وحسف الجيرة، واحتراـ الكبير، والرحمة، والرفؽ بالحيواف، وغيرها 
 .اإلسبلمية مف القيـ

 اجلاىب السوحٌ:)د( 
إتباًعػػا لنػػزعتهـ الفطريػػة  فػػوس األطفػػاؿويقصػػد بالتربيػػة الروحيػػة غػػرس اإليمػػاف فػػي ن

وتهذيب غرائػزهـ والسػمو بنزعػاتهـ، وتوجيػه سػموكهـ عمػى أسػاس القػيـ الروحيػة التػي  ،لمتديف
وجػؿ ومبلئكتػه وكتبػه ورسػمه واليػـو اإخػر والقػدر خيػرل  تستمد مف اإليماف الصػحي  بػاهلل عػز

 (ٔٗ، ٕٓٔٓوشرل. )عبد الوهاب الحاجي، 
الطفػػؿ منػػذ الصػػغر  ُيربػػىويجػػب أف لػػركف األوؿ مػػف أركػػاف اإليمػػاف، فاإليمػػاف بػػاهلل هػػو ا

الفضػػائؿ األخبلقيػػة، ويرسػػخ فػػي قمػػوب األطفػػاؿ  نفػػوسفاإليمػػاف يولػػد فػػي  ؛عمػػى مبػػدأ اإليمػػاف
كما يدفع الطفػؿ إلػى طاعػة اهلل وابتغػاء مرضػاته والخػوؼ ألطفاؿ المعاني واألسس اإلسبلمية، ا

 مف غضبه.
ورسػمه واليػـو  ،وكتبػه ،اإليمػاف بػاهلل ثػـ مبلئكتػهلطفػؿ تبػدأ مػف وبناء عقيدة قوية لػدى ا

والقضػاء والقػدر خيػرل وشػرل تمثػؿ األسػػاس العقائػدي والػذي يػؤثر بصػورة مباشػرة عمػػى  ،اإخػر
وبشػػكؿ كبيػػر جػػًدا وينبثػػؽ عػػف هػػذا األسػػاس أسػػاس تعبػػدي يتمثػػؿ فػػي تطبيػػؽ بػػاقي األسػػس 

اة الدينيػة واالجتماعيػة والكونيػة والتػي تتكامػؿ األساس العقائدي واقعًيػا مػف خػبلؿ مظػاهر الحيػ
فيما بينها بشكؿ رائع ومتميز يعكس عمؽ األساس التعبػدي فػي التربيػة والتػي تسػتقي جوهرهػا 

كػػاف والمبنػػي عمػػى األسػػاس العممػػي والمعرفػػي ممػػف األسػػاس التشػػريعي الصػػال  لكػػؿ زمػػاف و 
 (ٖٔ، ٕٚٔٓسارة عارؼ الشيخ،  ،ف جراداتالرصيف. )محمد سميما

 ومف أهـ التطبيقات التربوية لموسطية في الجانب الروحي ما يأتي:
اإليمػاف بػػاهلل ورسػمه ومبلئكتػه وكتبػػه  عمػىتربيػة األطفػاؿ التربيػة اإليمانيػػة الصػحيحة  -

 والقضاء والقدر خيرل وشرل.
ـ مػا تيسػر مػف بعػض السػور القصػيرة واإيػات هتعميـ األطفاؿ القرمف الكريـ، وتحفيظ  -

 فهمها. التي يمكنهـ
تأصيؿ محبة النبػي الكػريـ عميػه أفضػؿ الصػبلة والسػبلـ فػي نفػوس األطفػاؿ واالقتػداء  -

 به في كؿ شيء.
 بأركاف اإلسبلـ وأداء الفروض كالصبلة والصـو والزكاة والحج.األطفاؿ تعريؼ  -
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.األطفاؿ تدريب  -  عمى أداء العبادات كالصبلة والصـو
 أقوالهـ وأفعالهـ. تعويد األطفاؿ عمى مراقبة اهلل عز وجؿ في -
تحفيظ األطفاؿ بعض األدعية البسيطة كدعاء ما قبؿ األكؿ، ودخػوؿ المنػزؿ والخػروج  -

 منه، والركوب، والنـو واالستيقاظ، وغيرها مف األدعية التي تتناسب وعمر األطفاؿ.
 :االىفعالٌ() الىجداىٌاجلاىب االجتناعٌ و ( ه)

واالنفعػاالت النفسػية التػي ينبنػي س ويقصد بالوجداف جميع العواطؼ والمشاعر واألحاسي
عميها سموؾ الفرد، وتتبمور عمػى مسػتوى مواقفػه واتجاهاتػه ومعامبلتػه وأخبلقػه، وتػؤثر عميهػا 
بشكؿ مباشر. ومف أهػـ جوانػب التربيػة فػي الجانػب الوجػداني التػي اهػتـ بهػا اإلسػبلـ واهتمػت 

)عبػد الوهػاب ألطفػاؿ مػا يمػي: بها السنة النبويػة ودعػت إلػى أخػذها بعػيف االعتبػار فػي تربيػة ا
 (ٔ٘ ،ٛٗ، ٕٓٔٓالحاجي، 

 إلى ضبط النفس أثناء الغضب.الدعوة  -
ِظِميَف اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَف َعِف النَّاِس ) (. )سػورة مؿ عمػراف: اإيػة اْلُمْحِسػِنيفَ  ُيِحبُّ  َوالمَّهُ  ۗ ٌَواْلكل

ٖٔٗ) 
 الدعوة إلى المودة والتسام  وحسف المعاممة -
 اؼ بالغرور والكبرياء النهي عف االتص -

(. َواَل ُتَصػػعِّْر َخػػدََّؾ ِلمنَّػػاِس َواَل َتْمػػِش ِفػػي اأْلَْرِض َمَرًحػػا ِإفَّ المَّػػَه اَل ُيِحػػبُّ ُكػػؿَّ ُمْختَػػاٍؿ َفُخػػورٍ )
 (ٛٔاالية  :)سورة لقماف

 عدـ االستسبلـ لمخوؼ أو البكاء. -
 بية.الدعوة إلى تنمية االستقبلؿ العاطفي في اتخاذ المواقؼ اإليجا -
 الدعوة إلى عدـ بناء المواقؼ عمى الظف واألفكار المسبقة. -
ْاٌٱجٌ يَل  ) ٍَرٌٱلَِريَهٌَءاَمىُ  اٌْأَي  هٌٌَاَكثِيسٌ ٌتَىِبُ  ٌ إِثٌ ٌٱلظَهٌٌِّضٌَبَعٌ ٌإِنٌٌَٱلظَهٌٌِّمِّ َلٌٌم  َلٌٌتََجَسس ُاٌٌََْ ك مبَعٌ ٌتَبيَغٌ ٌََ ٌض 

مٌ ٌأَي ِحبٌ ًٌضرٌ بَعٌ  ك  ًٌٌِمٌَلَح ٌٌك لٌَيَأٌ ٌأَنٌأََحد  ٌٌ ٌرتٌ َميٌ ٌأرَِِخي ُي ٌ فََكِس اٌٌْت م  ٱتَقُ  ابٌ ٌٱّلَلٌٌَإِنٌٌَٱّلَلٌَ ٌََ َُ (. )سورة َزِحيمٌ ٌتَ
(ٕٔاإية :الحجرات  

مػػا قبػػؿ المدرسػػة فػػي النمػػو االجتمػػاعي واالنفعػػالي الوجػػداني بػػالعنؼ،  ةكمػػا تتميػػز مرحمػػ
الخػػوؼ، والغيػػرة إلػػى والتػػأثر الشػػديد، وعػػدـ االسػػتقرار، والغضػػب إلػػى درجػػة التشػػنج والعػػدواف، و 
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حالة التذبذب بيف األلـ  إلى السػعادة، ومػف  ادرجة التحطيـ، والحزف إلى درجة االكتئاب، وأيضً 
 (   ٚٙٔ، ٕٚٔٓف والراحة. )نافز أيوب عمي، رح، ومف الخوؼ إلى األمفالحزف إلى ال

ويػػأتي دور ريػػاض األطفػػاؿ فػػي تحقيػػؽ النمػػو االجتمػػاعي والوجػػداني االنفعػػالي وضػػبط 
كسػػػابهـ المعػػػايير ا نفعػػػاالت األطفػػػاؿ ومسػػػاعدتهـ عمػػػى الػػػتخمص مػػػف المشػػػاعر السػػػمبية، واه

عممية التنشئة والتطبيػع االجتمػاعي لمطفػؿ حسػب ثقافػة  ؿاألخبلقية والقيـ االجتماعية مف خبل 
 المجتمع الذي يعيش فيه.

لي( مػا ومف أهـ التطبيقات التربوية لموسطية فػي الجانػب االجتمػاعي والوجػداني )االنفعػا
 يأتي:
سػػرد القصػػص والحكايػػات التػػي تجسػػد القػػيـ االجتماعيػػة والوجدانيػػة الصػػالحة، وبخاصػػة  -

 قصص الصحابة والمرسميف والسمؼ الصال .
 عمى التخمص مف النزعة األنانية والتمركز حوؿ الذات.مساعدة األطفاؿ  -
 تدريب األطفاؿ عمى تحمؿ المسئولية واالستقبللية وتكويف الفكر النقدي. -
 تهذيب وضبط انفعاالت األطفاؿ والتخمص مف االنفعاالت السمبية. -
 تنمية قدرة األطفاؿ عمى احتراـ اإخريف وتقدير مشاعرهـ وعدـ إيذائهـ بالقوؿ أو الفعؿ. -
مداب فػػي نفػػوس األطفػػاؿ كالتسػػام ، والتعػػاوف، واإليثػػار، و  السػػمحةغػػرس قػػيـ اإلسػػبلـ   -

 االختبلؼ، ومداب الحوار والحديث.
األطفاؿ عمى اإداب االجتماعية المختمفة، كآداب الطعػاـ والشػراب، ومداب الحػديث، تعويد  -

 ومداب االستماع، ومداب الزيارة وغيرها مف اإداب.
تحفيظ األطفػاؿ بعػض اإيػات القرمنيػة واألحاديػث النبويػة التػي تخػص الجانػب االجتمػاعي  -

 يقتدوا به. ( عمى مسامع األطفاؿ حتىملسو هيلع هللا ىلصوالوجداني، وسرد مواقؼ الرسوؿ )
 :ميَج زياض األطفاليف التطبًكات الرتبىيُ للىضطًُ .3

يقصػد بػالمنهج كػؿ مػا تقدمػه الروضػػة إلػى أطفالهػا لتحقيػؽ األهػداؼ التربويػة، ويشػػتمؿ 
عمػػى بعػػض المفػػاهيـ والمعمومػػات والحقػػائؽ مػػف أجػػؿ تكػػويف شخصػػية الطفػػؿ وتنميػػة قدراتػػه 

مما يػؤدي إلػى النمػو الشػامؿ المتكامػؿ  تسبها الطفؿالمختمفة، وأيًضا الخبرات المتعددة التي يك
 .  خصيتهفي جوانب ش
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والمػػػػنهج فػػػػي مفهومػػػػه الحػػػػديث يشػػػػتمؿ عمػػػػى األهػػػػداؼ، ومحتػػػػوى المػػػػادة الدراسػػػػية، 
، والوسائؿ التعميمية، ودور المعمـ، وعمميػة هواألنشطة، واستراتيجيات التدريس، وطرقه وأساليب

لطفػؿ ايػدؿ عمػى التعمػيـ، وهػو كػؿ عمػؿ مػنظـ يمارسػه نشػاط  التقويـ. والمنهج هػو برنػامج أو
تحػػت إشػػراؼ المعممػػة، وهػػو العمػػؿ اإليجػػابي والخبػػرة المباشػػرة، وقػػد أشػػارت الدراسػػات إلػػى أف 
المنهج الدراسي المميز الذي يصم  لمتطبيؽ عمػى أطفػاؿ مػا قبػؿ المدرسػة هػو المػنهج المبنػي 

ة واأللعػػػاب والكتيبػػػات والمناقشػػػات، عمػػػى نظريػػػة تنميػػػة الطفػػػؿ مػػػف خػػػبلؿ التمػػػاريف واألنشػػػط
وتحتوي موضوعات هذا المنهج عمى القطػع الخشػبية والمعػب فػي أحػد األركػاف بحجػرة النشػاط، 
والنشػػاط الفنػػػي، والرمػػػؿ والمػػػاء، والمكتبػػػة والموسػػػيقى، والنشػػػاط الحركػػػي، وتػػػدريب الحػػػواس، 

عمػػى مبػػدأ النشػػاط  وتعتمػػد المنػػاهج المعاصػػرة لريػػاض األطفػػاؿ والمعػػب خػػارج حجػػرة النشػػاط.
ة تتسػػػـ نظمػػػة ضػػػمف إطػػػار مػػػف الوحػػػدة والمعرفػػػالػػػذاتي، وأنشػػػطة وألعػػػاب هادفػػػة متنوعػػػة وم
 (ٚٔ-ٙٔ، ٖٕٔٓ، )رافدة الحريري بالشموؿ والتنوع والمرونة والترابط والتكامؿ.

معينػػة، والمبػػدأ  اس مػػنهج مػػرف، ولػػيس لهػػا مػػواد ثابتػػةوتقػػـو ريػػاض األطفػػاؿ عمػػى أسػػ
نهج هو التعمـ عػف طريػؽ العمػؿ، ويراعػى فػي تخطيطػه أف يوجػه االهتمػاـ الذي يقـو عميه الم

بصػػػورة رئيسػػػية إلػػػى تنميػػػة الطفػػػؿ فػػػي جميػػػع مجػػػاالت النمػػػو الجسػػػمية والصػػػحية والعقميػػػة 
وينبغي أف يكػوف سمسػمة مػف النشػاطات الهادفػة إلػى تنميػة واالجتماعية واالنفعالية والروحية، 
 (ٕٔ، ٕٕٔٓهري، منى سام  أبو هشيمة، الطفؿ تنمية شاممة. )منى أحمد األز 

عمػػػى األنشػػػطة أو البرنػػػامج التربػػػوي لمروضػػػة وبالتػػػالي يشػػػتمؿ مػػػنهج ريػػػاض األطفػػػاؿ 
وأسػاليب التربيػة المختمفة التي تقدمها رياض األطفاؿ سواء أكانت داخػؿ الروضػة أو خارجهػا، 

ا تشػػتمؿ عميػػه يجػػب أف تتسػػـ منػػاهج ريػػاض األطفػػاؿ بكػػؿ مػػوبالتػػالي المسػػتخدمة ووسػػائمها. 
   لتكويف شخصية الطفؿ المتزنة في جميع جوانبها. بالوسطية

 حقؽ التربية الوسطية مف خبلؿ االهتماـ بما يأتي:هج رياض األطفاؿ أف يويمكف لمن
 الروضة لؤلطفاؿ. تضميف قيـ الوسطية مف خبلؿ المنهج الذي تقدمه -
ممػػي إزاء مػػا يػػواجههـ مػػف تنميػػة قػػدرات األطفػػاؿ عمػػى التفكيػػر النقػػدي والموضػػوعي والع -

كسابهـ مهارات التفكير المختمفة.  مشكبلت، واه
يكوف مرتبًطا به وبقضػايال المتعػددة، هج رياض األطفاؿ مف المجتمع ذاته وأف اشتقاؽ من -

 التي يحتاج إليها المجتمع.عمؿ عمى غرس وتحقيؽ الوسطية وأف ي
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لتػػي يفرضػػها التغيػػر فػػي العػػالـ المنػػاهج لمواكبػػة التغيػػرات المتبلحقػػة ا تمػػؾأف يػػتـ تطػػوير  -
 المعاصر في شتى المجاالت.

كسػػاب قػػيـ وثقافػػة المجتمػػع اإليجابيػػة يأف  - عمػػؿ عمػػى تنميػػة القػػيـ والفضػػائؿ األخبلقيػػة، واه
التػػي تػػدعو إلػػى المحبػػة والتعػػاوف والتسػػام  والتعػػايش السػػممي واحتػػراـ اإخػػريف لتحقيػػؽ 

 استقرار وسبلمة المجتمع.
هج قد تنمي في نفػوس األطفػاؿ بشػكؿ صػري  موضوعات مف المناد أي جزئيات أو استبع -

 أو ضمني  معاني التطرؼ واالنحراؼ الفكري أو تدعو إلى العنؼ والعدواف.
 سهـ في ربط الطفؿ بوطنه وتعزيز قيـ االنتماء الوطني والديني واالجتماعي.يأف  -
لمطفػػؿ فػػي جميػػع  أف تعمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ التنميػػة الشػػاممة المتكاممػػة المعتدلػػة والمتوازنػػة -

 جوانب شخصيته دوف إفراط أو تفريط.
 التطبيقات التربوية لموسطية في أنشطة رياض األطفاؿ:. ٗ

خارجهػا، األنشػطة و أنشطة رياض األطفاؿ عمى األنشطة التي تتـ داخؿ الروضػة تشتمؿ 
ومسػػػرح  ،ونشػػػاط المسػػػرح ،الصػػػفية والبلصػػػفية، وهػػػي كثيػػػرة ومتنوعػػػة كالنشػػػاط القصصػػػي

والموسػػيقي وغيرهػػا، ويمكػػف تطبيػػؽ الوسػػطية مػػف خػػبلؿ األنشػػطة  ،والنشػػاط الفنػػي ،العػػرائس
 التربوية في رياض األطفاؿ كالتالي:

بحيػث ال يػتـ التركيػز عمػى بعػض المقدمػة لؤلطفػاؿ ينبغػي الموازنػة فػي األنشػطة التربويػة  -
 منها دوف األخرى، فبل يطغى جانب عمى مخر لتحقيؽ الشخصية المتوازنة لمطفؿ.

، وتعػػزز وشػػجاعة عػػف مرائهػػـ بحريػػةطة التربويػػة األطفػػاؿ عمػػى التعبيػػر تشػػجع األنشػػ أف -
 مبدأ الحوار.

ونشػر الػػوعي أف تهػتـ األنشػطة بتوعيػة األطفػاؿ التوعيػة الصػحيحة بالوسػطية اإلسػبلمية  -
 .المعتدؿالوسطي  يالفكر 

ة إلػػى التربيػػة اإلسػػبلميتعمػػؿ هػػذل األنشػػطة عمػػى غػػرس القػػيـ اإليجابيػػة التػػي تسػػعى أف  -
 إلى تحقيقها.غرسها في نفوس األطفاؿ، وتسعى رياض األطفاؿ 

حتػي يكػوف أف يتـ ربط هػذل األنشػطة بقضػايا المجتمػع المهمػة، والمناسػبات االجتماعيػة  -
 لدى األطفاؿ الوعي بما يدور بمجتمعهـ ويتفاعموف معها.
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ج يمكػػف اسػػتغبلؿ النشػػاط القصصػػي فػػي سػػرد القصػػص التربويػػة التػػي تؤكػػد عمػػى مػػنه -
 الوسطية وخاصة القصص اإلسبلمية، وقصص السيرة النبوية.

قػيـ الوسػطية وعرضػها عمػى خشػبة المسػرح، أو مػف خػبلؿ  التي تتناوؿ عمؿ المسرحيات -
 مسرح العرائس.

الفقػػػرات التػػػي تتنػػػاوؿ الوسػػػطية  اسػػػتغبلؿ نشػػػاط اإلذاعػػػة المدرسػػػية فػػػي تقػػػديـ بعػػػض -
 .وأدبهـأناشيد األطفاؿ  اإلسبلمية، مثؿ 

اعػػي هػػذل األنشػػطة مسػػتويات األطفػػاؿ العمريػػة والعقميػػة وميػػولهـ ورغبػػاتهـ حتػػى أف تر  -
كساب األطفاؿ الوسطية اإلسبلمية.  تحقؽ الهدؼ منها واه

 :بسياض األطفال ضالًب الرتبًُأالتطبًكات الرتبىيُ للىضطًُ يف  .5
 ، وهنػػاؾوتحقيػػؽ أهػػداؼ التربيػػةيػػة التػػي تسػػتخدـ لتربيػػة الطفػػؿ و سػػاليب الترباألتتنػػوع 

سػموب التربيػة بالقػدوة أالكثير مف األساليب التربوية التي يمكػف تعزيػز الوسػطية مػف خبللهػا، ك
 الحسنة، والتربية بالثواب والعقاب، والتربية بالقصة.

 الكدوَ احلطيُالرتبًُ ب ُأضلىب: 

القػػدوة هػػي أفضػػؿ وسػػائؿ التربيػػة عمػػى اإلطػػبلؽ وأقربهػػا إلػػى النجػػاح، ويعتبػػر اإلسػػبلـ 
عظـ طرؽ التربية، ويقيـ منهجه التربوي عمى هذا األساس. فبلبد لمطفػؿ مػف قػدوة القدوة مف أ

فػي نمػو أثػٌر بػالٌ  في معممته كي يتشرب المبادئ اإلسػبلمية ويسػير عمػى نهجهػا، فالقػدوة لهػا 
مػػاعي، فهػػي تػػؤثر فػػي قيمػػه وعاداتػػه واتجاهاتػػه، والبػػد أف تكػػوف قػػدوة تالطفػػؿ النفسػػي واالج

)خالػد  التي تتمثؿ فيها كػؿ مبػادئ اإلسػبلـ وقيمػه وتعاليمػه.( ملسو هيلع هللا ىلص) الجميع شخصية الرسوؿ
 ،  (٘ٙ، ٕ٘ٓٓمحمد محـر

كمػػا أف األطفػػاؿ بطبيعػػتهـ يميمػػوف إلػػى التقميػػد والمحاكػػاة، ومػػف هػػذا المنطمػػؽ يجػػب أف 
في تحميهػا بالصػفات  ُيحتذي به لمتقميدونموذًجا صالًحا تكوف معممة رياض األطفاؿ قدوة طيبة 

سػموب تربػوي وأكثرهػا تػأثيرًا فػي أيء، وتعد القدوة أهػـ وفي كؿ ش فضائؿ األخبلقيةوال ،الحميدة
يبلحظونػػػه ألف األطفػػػاؿ فػػػي تمػػػؾ المرحمػػػة يتعممػػػوف مػػػف خػػػبلؿ مػػػا  ؛مرحمػػػة ريػػػاض األطفػػػاؿ

 بأعينهـ، ولذلؾ أكد اإلسبلـ عمى ضرورة أف يكوف المربي قدوة حسنة.ويشاهدونه 
والتحػديات المعمػـ  رادو أ( Others, 2020 Maizura Yasin &)دراسػة  تناولػت وقػد

وأكػػدت الدراسػػة عمػػى أف المعمػػـ يمعػػب أدوارًا مهمػػة فػػي تربيػػة فػػي التربيػػة األخبلقيػػة لمطػػبلب، 
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يقػػـو بهػػا المعمػػـ فػػي هػػذا المجػػاؿ الطػػبلب التربيػػة األخبلقيػػة وكشػػفت الدراسػػة عػػف سػػبعة أدوار 
عايػػػة، وناقػػػؿ لمقػػػيـ األخبلقيػػػة، وهػػػي أف المعمػػػـ نمػػػوذج أخبلقػػػي، ومرشػػػد أخبلقػػػي، ومقػػػدـ الر 

 ومستشار، ومحاور.وميسر، 
 التربية بالقدوة الحسنة فيما يأتي:ُأسموب  ويمكف تطبيؽ الوسطية اإلسبلمية مف خبلؿ

والقػػيـ التػػى دعػػا األخػػبلؽ الطيبػػة و  ،بالصػػفات الحميػػدةمعممػػة ريػػاض األطفػػاؿ  حمػػىأف تت -
   إليها اإلسبلـ.

ومعتدلػة نظافػة الممػبس، وأف تكػوف مبلبسػها مبلئمػة أف تمتـز بالمظهر البلئػؽ مػف حيػث  -
 ، وتمتـز بتقميـ األظافر، وعدـ التبرج.ةأو قصير  ةأو شفاف ةكوف ضيقبحيث ال ت

 أال تتمفظ بألفاظ بذيئة وغير الئقة أماـ األطفاؿ. -
نما معتدلة تتسـ بالشخصػية المتزنػة بػبل إفػراط  - أال تكوف كثيرة المزاح، وال عبوسة الوجه واه

 فريط.وال ت
 أف تكوف عادلة وموضوعية وتراعي الفروؽ الفردية بيف األطفاؿ. -
 .ف تتصؼ بالصبر والحكمة والرحمة والشفقة باألطفاؿ وتحسف معاممتهـأ -
 واإلقياع احلىاز ُأضلىب: 

يصػاؿ مقترحػاتهـ  ريعد الحوار وسيمة المعمـ والمتعمـ لمتعبي عف وجهات نظػرهـ ومرائهػـ واه
حقيؽ الفائدة المرجوة، فالحوار مف أنج  وأفضؿ األسػاليب التربويػة بهدؼ إيجاد فهـ مشترؾ وت

قػػـو عمػػى اإليجابيػػة والوديػػة بػػيف المعمػػـ والمػػتعمـ، فػػالحوار مهػػـ فػػي غػػرس الثقػػة بػػيف تي تػػال
األطفاؿ وتشجيعهـ عمى االستقبللية وتحمؿ المسػئولية واتخػاذ القػرارات، وتػزداد الحاجػة لمحػوار 

لقائمة في العصر الحالي حيػث يتعػرض الطفػؿ لسػيؿ مػف المعمومػات البناء لمواجهة التحديات ا
اتخػػاذ موقػػؼ إيجػػابي بػػداًل مػػف مكػػف األطفػػاؿ مػػف فتنميػػة مهػػارات الحػػوار ت ،واألفكػػار والثقافػػات

 (ٖٙ٘-ٖ٘٘، ٖٕٔٓ، فضها. )طيبة عمر محمدسياؽ التاـ وراءها أو ر ناال 
ألف الطفػػػؿ يقتنػػػع ويػػػة كمػػػا أف التربيػػػة عػػػف طريػػػؽ الحػػػوار مػػػف أفضػػػؿ األسػػػاليب الترب

عػػف  ابالمعمومػػات واألفكػػار المػػراد إكسػػابها لػػه بطريقػػة مناسػػبة مػػف خػػبلؿ الحػػوار التربػػوي بعيػػدً 
أساليب التربية التقميدية القائمة عمى التمقيف والحفػظ، كمػا أف الحػوار يربػي فػي الطفػؿ مهػارات 

 ستماع والحوار.الالتفكير المختمفة والنقد البناء، كما يعود الطفؿ مداب التحدث وا
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الػتعمـ القػػائـ عمػى الحػػوار والتػػدريس عمػػى أف   (Peter Teo, 2019)وأكػدت دراسػػة
الحواري مف متطمبات القرف الحػادي والعشػريف، وهػذا يتطمػب مػف المعممػيف أف يػزودوا الطػبلب 

والتفكيػػر  ،والتعػػاوف بػػيف الثقافػػات ،بتعمػػيـ شػػامؿ يركػػز عمػػى المهػػارات الحياتيػػة مثػػؿ التواصػػؿ
واإلبػػػداع، فالتربيػػػة الحواريػػػة تسػػػعى إلػػػى تسػػػهيؿ بنػػػاء الطػػػبلب لممعرفػػػة مػػػف خػػػبلؿ  ،ديالنقػػػ

   .االستجواب والتفاوض عمى األفكار واإراء واالحتراـ المتبادؿ
 الحوار فيما يأتي: وبمُأسويمكف تطبيؽ الوسطية اإلسبلمية مف خبلؿ 

 ؿ.اطفأف يتسـ الحوار باالحتراـ المتبادؿ بيف المعممة واأل -
 يتميز الحوار بالمرونة وتقبؿ الرأي والرأي األخر دوف التعصب لمرأي. أف -
 والصوت المرتفع.واالنحياز أف يكوف الحوار في جو هادئ بعيًدا عف التعصب  -
 احتراـ كؿ مراء األطفاؿ وتعزيز ثقتهـ بأنفسهـ، وتعديؿ اإراء الخاطئة أو المغموطة. -
 ؽ الحوار أهدافه التربوية.مراعاة الفروؽ الفردية بيف األطفاؿ حتي يحق -
اط أو ر بػػدوف إفػػ الحػػوار إدارة أثنػػاء والحػػـز أيًضػػا ،أف تتسػػـ المعممػػة بالهػػدوء والصػػبر -

 تفريط.
 الجىاب والعكاب ُأضلىب: 

يستخدـ الثػواب والعقػاب كآليػة لترسػيخ القػيـ أو إحػبلؿ قػيـ جديػدة محػؿ قػيـ أخػرى غيػر 
ـ مكافػػأة الطفػػؿ عنػػدما يقػػـو بالسػػموؾ مرغػػوب فيهػػا عمػػى نطػػاؽ واسػػع مػػف قبػػؿ المػػربيف، فيػػت

المرغوب فيه كأداء األمانة أو التعاوف مع األصدقاء أو المشاركة فػي بعػض األعمػاؿ المنزليػة، 
وُيعاقػػب الطفػػؿ إذا لػػـ يفعػػؿ ذلػػؾ. ويؤكػػد المػػنهج التربػػوي اإلسػػبلمي عمػػى ضػػرورة التػػوازف بػػيف 

، كمػػا يعتبػػر ه فػػبل إفػػراط وال تفػػريطالثػػواب والعقػػاب فػػي تربيػػة الطفػػؿ واالعتػػداؿ فػػي التعامػػؿ معػػ
ومػف الممكػف أف تػؤدي إلػى تغييػر وقوية هي عقوبة مؤثرة  النفسيةالمنهج التربوي أف العقوبة 

السػػموؾ الخػػاطئ لمطفػػؿ، ف قنػػاع الطفػػؿ بػػأف سػػموكه السػػموؾ الخػػاطئ سػػوؼ يػػؤدي إلػػى فقدانػػه 
حمػدي  ،العظػيـ صػبري . )عبػدمحب  مف معمميه، ومف ثـ يمكػف أف يػأتي دور التأنيػب والزجػرل

 (ٕٓ-ٜٔ، ٕ٘ٔٓأحمد محمود، 
حػوؿ المكافػآت  (Jitka Jakesov, Silvie Slezakova, 2016)فقد أكػدت دراسػة 

أعطػى نتػائج والعقوبات في تعميـ أطفاؿ ما قبؿ المدرسة، عمى أف الػتعمـ القػائـ عمػى المكافػآت 
ع الػتعمـ، بمػا فػي ذلػؾ الػتعمـ أفضؿ مف التعمـ القائـ عمى العقوبات، فالمكافػآت أدت إلػى تشػجي
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االجتماعي الذي له أثر كبير في التعميـ بعكس العقوبات التي ال يمكف لممػرء أف يتوقعهػا والتػي 
حباطه أوتقييدل، كما أف العقوبة تؤدي في كثيػر مػف األحيػاف إلػى عكػس  تجمب استياء الطفؿ واه

 ما كاف ينبغي تحقيقه. 
 الثواب والعقاب فيما يأتي: ُأسموبؿ ويمكف تطبيؽ الوسطية اإلسبلمية مف خبل 

 الثواب والعقاب في العممية التربوية. ُأسموبالموازنة في استخداـ  -
 عدـ اإلفراط واإلسراؼ في استخداـ الثواب أو العقاب في تربية الطفؿ. -
 البعد عف توبيخ األطفاؿ بشكؿ دائـ عمى كؿ سموؾ أو فعؿ. -
موؾ أو الموقػؼ الػذي قػاـ بػه الطفػؿ بػبل إفػراط أف يتناسب الثواب أو العقاب مػع طبيعػة السػ -

 وال تفريط.
 حتى ال يفقد الهدؼ منه. اأُلسموباستخداـ الحكمة عند تطبيؽ هذا  -
 الرتبًُ بالكصُ: ُأضلىب 

تعد القصة مف األساليب الحديثة فػي تنشػئة الطفػؿ وتربيتػه ولهػا قػدرة عمػى جػذب انتبػال 
فػػػي التػػػأثير والتهػػػذيب، وبػػػث الفضػػػائؿ كبيػػػٌر دوٌر الطفػػػؿ واالسػػػتحواذ عمػػػى تركيػػػزل، ولمقصػػػة 
، وهػي تسػتهوي الطفػؿ منػذ طفولتػه المبكػرة باشرةواألخبلؽ الحميدة دوف الحاجة إلى العظة الم

وتتػػرؾ أثػػرًا واضػػًحا فػػي نفسػػه وتؤكػػد لديػػه القػػيـ المرغػػوب فيهػػا مػػف خػػبلؿ مشػػاركته الوجدانيػػة 
ي تصػورها. )عمػي عبػد الظػاهر، لتػوتعاطفه مع شخصيات القصة ومعايشته لمحػوار واألحػداث ا

ٕٓٔٚ ،ٜ-ٔٓ) 
، وتمهػـ األطفػاؿ لؤلطفػاؿ ةتمعب القصص والحكايات دورًا مهًما فػي التربيػة األخبلقيػكما  

، وتحفزهـ عمى أف يكوف لديهـ شخصية جيدة، كمػا أف سػرد القصػص يجابيةالتصرؼ بطريقة إ
التعمػػيـ فػػي المػػدارس وجػػودة ، ويمكػػف تحسػػيف والحكايػػات يعػػزز إيمػػاف األطفػػاؿ بػػاهلل عػػز وجػػؿ

 ,Others & 301 ,2017) التربية األخبلقية مف خػبلؿ اسػتخداـ سػرد القصػص والحكايػات.
Maila Dinia Husni Rahiem  ) 

قصػػص ك، بالقصػػص القػرمف الكػػريـ يزخػػر حيػػث ، ربػػاني  مػنهجفػػي األصػػؿ هػػي  القصػةف
ٌَوُكػؿّ الى )قػاؿ اهلل تعػ والصالحيف لمتذكرة واالعتبػار، والمرسميف األنبياء ٌَعَمػي نَّقُػصُّ  اۗ  ٌِمػف ؾَ ۗ   ۗ 

ٌَأف ػػػِذلِ  ِفػػػي َوَجػػػا َءؾَ  ۗ ٌفُػػػَؤاَدؾَ  ۦِبػػػهِ  ُنثَبِّػػػتُ  َمػػػا ٱلرُُّسػػػؿِ  َبػػػا ءِ ۗ  ٌٱؿ هَل ٌَوَمػػػو َحػػػؽُّ ۗ  ٌِعَظػػػةۗ  ٌَوِذؾ ۗ   َرىل ۗ 
ٌِلؿ ٌُمؤۗ    (ٕٓٔاإية  :(. )سورة هودِمِنيفَ ۗ 
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 القصة فيما يأتي: ُأسموبويمكف تطبيؽ الوسطية اإلسبلمية مف خبلؿ 
 لقصص التي تحمؿ معاني الوسطية وتدعو لها وسردها لؤلطفاؿ.اختيار ا -
 والصحابة والتابعيف. والمرسميف التركيز عمى القصص النبوي وقصص األنبياء -
 اختيار القصص التي تدعو إلى البعد عف التطرؼ واالنحراؼ ألنه سبب المشكبلت. -
فيه التي المبال  وقصص الرعب، وقصص الخياؿ الجام  استبعاد قصص الرذائؿ،  -

 والقصص التي ال فائدة لها. ،تصيب الطفؿ باإلحباط
تربوية والتي تؤثر سمًبا عمى الغير لتي ُتفقد الطفؿ القدوة، والقصص عدـ سرد القصص ا -

رتونية سبايدرماف، وباتماف، وسوبرماف، اعقوؿ ونفوس األطفاؿ كقصص الشخصيات الك
 وغيرها.

واألنانية، القيـ السمبية كالعنؼ  البعد عف القصص التي تغرس في نفوس الطفؿ -
والسموكيات السيئة كالعناد والسرقة والكذب، والتركيز عمى تمؾ التي تؤكد عمى قيـ 

 الوسطية التي يدعو إليها اإلسبلـ كالتسام  والتراحـ واإليثار والصدؽ والعدؿ واإلخوة.
 يف تطبًل الىضطًُ: زياض األطفالدوز معلنُ . 6

، فهػي ناصػرهاوأهػـ ع هي حجر األساس فػي العمميػة التربويػة اؿرياض األطفتعد معممة 
، الػديف اإلسػبلميالعقيػدة، وثوابػت تؤدي دورًا مهًما فػي تربيػة األطفػاؿ، وغػرس أسػس ومبػادئ 

، وتحصػيف األطفػاؿ ة فػي نفػوس األطفػاؿعف غػرس القػيـ والسػموكيات الصػحيح وهي المسئولة
مهًما في تكويف وغرس الوسطية اإلسػبلمية لػدى  ، وتمعب دورًاووقايتهـ مف االنحراؼ والتطرؼ

 .طفؿ الروضة
ويمكػػػف تحديػػػد بعػػػض أدوار معممػػػة ريػػػاض األطفػػػاؿ فػػػي تطبيػػػؽ الوسػػػطية فػػػي ريػػػاض  

   األطفاؿ فيما يأتي: 
متزنة بعيدة عف التشدد معتدلة أف تتسـ معممة رياض األطفاؿ بشخصية وسطية  -

 والتعصب ببل إفراط وال تفريط.
 لهـ ر كبير مف الهدوء والميف في معاممة األطفاؿ، رحيمة بهـ محبةأف تكوف عمى قد -

 عطوفة وتحتـر جميع األطفاؿ.
عمى التعبير عف  ـأف تتمتع بشخصية مرنة، وتعطي بعض الحريات لؤلطفاؿ وتشجعه -

 مرائهـ بموضوعية وبدوف خوؼ.
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ة في أداء أف تتميز باألمانة العممية والفكرية القائمة عمى الوسطية، وأف تكوف أمين -
 رسالتها التربوية.

ف التمقيف واإلجبار وفرض الرأي عأف تستخدـ أساليب الحوار والمناقشة واإلقناع بداًل  -
 واألوامر والنواهي.

 أف تهئ البيئة التربوية الديمقراطية المشجعة عمى اإلبداع واالبتكار والنقد البناء. -
، وخاصة أنها المربية وًكاوصالحة لؤلطفاؿ قواًل وعمبًل وسمأف تكوف قدوة حسنة  -

 والموجهة لؤلطفاؿ.
كسابهـ القيـ الفاضمة واألخبلؽ وعية األطفاؿ وتوجيههـ إلى الخير و أف تحرص عمى ت - اه

 الحميدة.
ؿ السيئة وتعدوالقيـ  تصح  السموكيات الخاطئة لدى األطفاؿ، والمظاهر السموكية أف  -

 أفكارهـ بما يحقؽ أهداؼ التربية السميمة.
 ي نفوس األطفاؿ المفهـو الصحي  لموسطية، ونبذ التطرؼ والعنؼ والغمو.أف ترسخ ف -
كسابهـ الفضائؿ موجهة ومرشدة لؤلطفاؿ أف تكوف  - مف خبلؿ إرشادهـ لمخير واه

 األخبلقية، وتحذيرهـ مف الشر بكؿ صورل.
أف تعمؿ عمى توعية األطفاؿ بالتيارات المنحرفة والحمبلت الفكرية المتطرفة التي تنتشر  -

 عف وسطية اإلسبلـ.ث والمشكبلت والحروب نتيجة بعدها العالـ، والتي تسبب الكوار  في
أف تكسب األطفاؿ وتدربهـ عمى مهارات التفكير العممي الناقد وعدـ التقميد دوف فهـ،  -

 والتمييز بيف ماهو نافع وما هو ضار.
 خامتُ:

التربيػػة أف فػػي ضػػوء مػػا تػػـ عرضػػه مػػف خػػبلؿ محػػاور البحػػث، توصػػمت الباحثػػة إلػػى 
الوسطية التػي ال تميػؿ إلػى اإلفػراط أو التفػريط هػي التربيػة المتوازنػة المعتدلػة التػي تبنػي جػيبًل 
صػػالًحا يطبػػؽ مػػنهج الوسػػطية فػػي كػػؿ حياتػػه، وتعمػػؿ عمػػى تحقيػػؽ أمػػف واسػػتقرار وسػػعادة 

 المجتمع وتماسؾ أفرادل.
وبعػض  البحػث اهػذ إليػه مػف نتػائج فػي ثنايػا تأهػـ مػا توصػم بعػرضولقد قامت الباحثة 

 ذلؾ عمى النحو التالي:التوصيات لتربية طفؿ الروضة عمى الوسطية في اإلسبلـ، و 
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 :البححأواًل: ملخص ىتائج 
 استخمصت الباحثة بعض النتائج منها ما يمي: 

ويساعد في القضاء  ،ج الوسطية في التربية يحقؽ الخير لمفرد والمجتمعهإف االلتزاـ بمن -
 اعه.عمى التطرؼ بكؿ أنو 

أكد البحث عمى أف التربية الوسطية التي ال تميؿ إلى اإلفراط أو التفريط هي التربية  -
 المتوازنة المعتدلة التي تبني جيبًل صالًحا يطبؽ منهج الوسطية في كؿ حياته.

ينطبؽ عمى جميع جوانبها، أكد البحث عمى أف التربية الوسطية هي منهج حياة كامؿ  -
 ب كؿ المشكبلت.وأف البعد عف الوسطية سب

أف التربية الوسطية يجب أف ُتغرس وُترسخ مف بداية الطفولة حتى تؤتي ثمارها   -
 المرجوة.

 أهمية مؤسسات رياض األطفاؿ ودورها الخطير الذي تمعبه لتعزيزأكد البحث عمى  -
 .الوسطية في نفوس األطفاؿ والنشء

وس األطفاؿ، وأف أكد البحث عمى أهمية التربية في غرس وتعزيز الوسطية في نف -
نسانية تحقؽ السعادة واألمف لكؿ المجتمعات.  الوسطية قيمة حضارية واه

أكد البحث عمى ضرورة تربية األطفاؿ عمى الوسطية اإلسبلمية، وغرس التربية اإليمانية  -
 الصحيحية لتحصينهـ مف األفكار المتطرفة والمنحرفة.

كسابهـ مهار  - تفكير النقدي والعممي ات الأكد البحث عمى ضرورة تربية األطفاؿ واه
 وعدـ التقميد بدوف وعي أو فهـ.والموضوعي، 

أظهر البحث أهمية دور معممة رياض األطفاؿ في ترسيخ الوسطية اإلسبلمية، وتقويـ  -
 صحيحة كالعنؼ والعدواف.السموكيات األطفاؿ غير 
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ًًا: ا لتىصًات:ثاى  
نهج الوسطية ومواجهة ضرورة تفعيؿ دور رياض األطفاؿ كمؤسسة تربوية في غرس م -

 الغمو والتطرؼ وجعمه مف ضمف أهـ أهدافها.
تربية األطفاؿ التربية الوسطية الرشيدة البعيدة عف التطرؼ والغمو مف خبلؿ ترسيخ  -

 ثقافة قبوؿ األخر وحسف التعايش معه.
عمؿ دورات تدريبية لمعممات رياض األطفاؿ لترسيخ مبدأ الوسطية في نفوس األطفاؿ  -

 رؼ والغمو الديني.ونبذ التط
وأنشطة رياض األطفاؿ لمبدأ الوسطية ومليات تعزيزها ومناهج ضرورة تضميف برامج  -

 لدى طفؿ الروضة.
 .برياض األطفاؿ اإلعبلء مف قيمة الحوار في العممية التربوية -
لبناء شخصية الطفؿ المتزنة  ؛ضرورة األخذ بمبادئ التربية اإلسبلمية وتطبيؽ الوسطية -

 نبها دوف إفراط أو تفريط.في جميع جوا
 إكساب األطفاؿ مداب الحديث واالستماع. -
  .عدـ التقميد بدوف وعي وفهـ وتفكيرتربية األطفاؿ عمى مهارات التفكير الناقد و  -
ومداب  وعدـ التعصب لمرأي واحتراـ الرأي اإخر، ،تعميـ الطفؿ احتراـ اإخريف وتقبمهـ -

 عبلقات الطيبة بيف الناس.ختبلؼ معهـ وأف االختبلؼ ال يفسد الاال
لبناء شخصية الطفؿ المتوازنة في جميع تربية األطفاؿ عمى منهج الوسطية اإلسبلمية  -

 جوانبها، وغرس الفضائؿ األخبلقية والقيـ اإلسبلمية.
 ،واإليثار ،والرحمة ،غرس القيـ واألخبلؽ اإلسبلمية في نفوس األطفاؿ كقيـ التسام  -

 والتواضع. ،واحتراـ اإخريف
وبرامجها، وخطورة مف خبلؿ كؿ مناشط رياض األطفاؿ بالوسطية نشر الوعي الصحي   -

 التشدد والغمو عمى المجتمع.
ومديرات رياض األطفاؿ وكؿ القائميف عمى العممية  ،تعزيز قيـ الوسطية لدى معممات -

التربوية بالروضة مف خبلؿ عقد الندوات وعمؿ المقاءات والمؤتمرات لدعـ الوسطية 
 .بلميةاإلس
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