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  :ملخص البحث
  .ور األسرة في تنمیتھا أسالیب ومجاالت التربیة الحركیة في اإلسالم ود:عنوان البحث

  . سلوى أبو بكر محمد باوزیر:اسم الباحثة
ھدف البحث إلى توضیح مفھوم التربیة الحركیة وبیان أھمیتھا في تربیة الطفل، وتوضیح أھم 
أسالیبھا ومجاالتھا في اإلسالم، ودور األسرة في تنمیتھا لطفل ما قبل المدرسة، واستخدمت الباحثة 

األول منھا وھو االطار : لمنھج الوصفي، ویتكون البحث من خمسة مباحثالمنھج االستنباطي وا
أسالیب التربیة الحركیة في : العام للبحث، والثاني تناول أھمیة التربیة الحركیة في اإلسالم، والثالث

دور األسرة في تطبیق التربیة : مجاالت التربیة الحركیة في اإلسالم، والخامس: اإلسالم، والرابع
  .نتائج وتوصیات الدراسة: ة في اإلسالم لطفل ما قبل المدرسة، وأخیراالحركی

وتوصل البحث في نتائجھ إلى أن اإلسالم اھتم بالتربیة الحركیة وأوالھا عنایة كبیرة، وأن 
أسلوب القدوة الحسنة، والممارسة : للتربیة الحركیة في اإلسالم عدًدا من األسالیب التربویة، منھا

رار، والتدرج، والتوجیھ المباشر، وإثارة الدوافع، وأن للتربیة الحركیة في اإلسالم والتدریب، والتك
  .العبادة، والریاضة، واللعب، واآلداب والسلوك، والعمل: مجاالت متعددة، منھا

كما أوصى البحث بضرورة أن یدرك اآلباء والمربین أھمیة الحركة والنشاط في تربیة الطفل   
 النمو، وضرورة توفیر البیئة التربویة، والمواقف التعلیمیة، والمساحات وتنمیتھ في جمیع جوانب

الكافیة، التي تتیح للطفل ممارسة كافة األنشطة الحركیة بحریة وطالقة، وتوجیھ النشء الستخدام 
  .التقنیات الحدیثة بالصورة الصحیحة التي تتناسب ومتطلبات نموھم الحركي

Abstract 
Methods and areas of physical education in Islam 

and the family's role in developing it. 
Researcher: Salwa Abu Bakr Bawazir 
 This research aims to elaborate the concept of physical education and 
its importance in the child's education, in addition to explaining its most 
important methods and areas in Islam, and the family's role in developing it 
for a pre-school child. The researcher adopted the deductive and descriptive 
methods. The research consisted of five topics. The First: the general frame 
of the research. The Second: The importance of physical education in 
Islam. The Third: Methods of physical education in Islam. The Fourth: 
Areas of physical education in Islam. The Fifth: The family's role in 
applying physical education in Islam to a pre-school child. Finally, The 
results and recommendations. 
 The research reached in its findings that a great attention and care is 
given to physical education in Islam. It adopts a number of educational 
methods, among which are: good example, practice and training, repetition, 
graduation, direct guidance, and motives' arousal. Also, the research 
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indicated that physical education in Islam has several areas, such as 
worship, sports, playing, manners and behaviours and work. 
 Moreover, the research recommended the necessity of parents' and 
educators' realization of the significance of mobility and activity in raising 
a child and developing him in all aspects of growth, in addition to the 
necessity of providing an educational environment, educational situations 
and enough spaces that enable the child to practice all motor activities 
freely and smoothly. Besides, the research recommended to guide young 
people to the use of modern technology in a proper way that meets the 
requirements of their motor development. 

  :المقدمة
 میادین الدراسة والبحث، وتنبع أھمیتھا من أھمیة التربیة تعد الدراسات التربویة من أھم

ه، ١٤١٦الزعبالوي، (نفسھا، وذلك أن موضوع التربیة ھو اإلنسان، وفي ھذا الصدد یقول 
المنھج القرآني للتربیة قضیة مسلمة ال یختلف فیھا العقالء، فھو ) عناصر(إن تكامل ): "١٨٨ص

نھ وتعالى العلیم الخبیر بما یصلح لھم وما یصلحھم، فال إرادة الخالق تعالى بمن خلق، وھو سبحا
غرو أن تجيء نظرة القرآن الكریم والسنة النبویة إلى اإلنسان نظرة متكاملة، تجمع بین نمو الجسد، 

، فالتربیة اإلسالمیة تربیة شاملھ ومتكاملة، ألنھا مستمدة من كتاب اهللا "وتنویر العقل، وتقویة الروح
، وھدفھا األول إیجاد الشخصیة المسلمة المتزنة المستقیمة والقویة القادرة على  تعالى وسنة نبیھ

حمل رسالة اإلسالم وتحقق الخیر لنفسھا وللمجتمع اإلسالمي واألمة اإلسالمیة، وال سبیل لتحقق 
ھذا الھدف إن لم تكن تربیة المسلم تقوم على أساس ترجمة العقیدة اإلسالمیة إلى حركة سلوكیة 

یة، وتحویل مبادئھا وتعالیمھا إلى واقع فعلي في جمیع شئون حیاة الفرد المسلم لیكون ممثًال واقع
  .للشخصیة التي أرادھا اإلسالم، وھذا یجعل التربیة اإلسالمیة تعني بالجانب الحركي لإلنسان

ًا، كما أن للحركة أھمیتھا في كونھا أحد جوانب التربیة الجسمیة التي ُعني اإلسالم بھا كثیر
التي ال یصح وال یستقیم الجسم إال بھا، فبناء األجسام القویة الخالیة من العیوب القوامیة، التي تتمتع 
بالكفاءة والمھارة الحركیة، تعد من أوائل األھداف التي تسعى التربیة اإلسالمیة إلى تحققھا من 

، ]٤: التین[﴾ َتْقِویٍم َأْحَسِن ِفي ا اإلْنَساَن َخَلْقَنَلَقْدخالل التربیة الحركیة، ذلك انطالقًا من قولھ تعالى ﴿
ه، ١٤٠٢الصابوني، (، ویقول )٦١٥، ص٥ه، ج١٤٢٣الشوكاني، " (أي في أحسن تقویم وتعدیل"
أي خلقنا اإلنسان في أحسن شكل، متصفًا بأجمل وأكمل : "في تفسیر ھذه اآلیة) ٩٥، ص٣ج

، فاإلسالم یسعى لتربیة أجسام "ضاءالصفات، من حسن الصورة وانتصاب القامة وتناسب األع
 في حدیث قویة، تستطیع القیام بالواجبات المكلفة بھا، والنھوض بالمھام الموكلة إلیھا، وكما قال 

المؤمن القوي خیٌر وأحب إلى اهللا من المؤمن الضعیف وفي كل خیر، احرص على ": أبو ھریرة
: فال تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قلما ینفعك، واستعن باهللا وال تعجز، وإن أصابك شيٌء 

، كتاب القدر، باب اإلیمان ١٦صحیح مسلم، ج"(قدر اهللا وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشیطان
  ).٢١٥، ص٢٦٦٤واإلذعان لھ، حدیث رقم 

والتربیة ال تأتي بأفضل ثمارھا نضجًا وینعًا إذا لم تبدأ بمرحلة الطفولة، التي ھي المرحلة 
اس لبنیان اإلنسان كلھ، وبقدر صحة األساس، یترتب علیة صحة البناء، فسنوات الطفولة األس

األولى ھي الفترة التي یتم فیھا بناء شخصیة الطفل، ورسم خطوط مستقبلھ، ویعود ذلك إلى كون 
             الطفل یولد ولدیھ من االستعدادات التي تمكنھ من استقبال واستیعاب كل ما یتلقاه، وفي ذلك 



  

  م٢٠١٩لسنة  العشرون العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٨٤

ما ِمن َمْوُلوٍد إلَّا ُیوَلُد عَلى الِفْطَرِة، فأَبَواُه ُیَھوَِّداِنِھ أْو ُیَنصَِّراِنِھ، أْو ُیَمجَِّساِنِھ، كما : " یقول
، كتاب الجنائز، باب ١البخاري، ج(، "ُتْنَتُج الَبِھیَمُة َبِھیَمًة َجْمَعاَء، ھْل ُتِحسُّوَن ِفیَھا ِمن َجْدَعاَء

 اآلباء والمربین باغتنام أوصى رسول اهللا ، لذا )٤٥٤، ص١٢٩٣صبي فمات، حدیث إذا اسلم ال
ھذه الفترة الحساسة ذلك االغتنام الحسن المحمود، بتعلیم الطفل سبیل الحق والخیر والرشاد 
وتوجیھھ نحو ما ینفعھ في دنیاه وآخرتھ، وأوجب علیھم تنشئة األبناء التنشئة الصالحة، وتربیتھم 

كلكم  ":وحملھم المسؤولیة في ذلك، لقولھ ، )٧ه، ص١٤٢٤الفندي،  ("السویة القویمةالتربیة 
راٍع وكلكم مسؤوٌل عن رعیتھ، اإلمام راٍع ومسؤوٌل عن رعیتھ، والرجل راٍع في أھلھ ومسؤوٌل 
عن رعیتھ، والمرأُة راعیٌة في بیت زوجھا ومسؤولٌة عن رعیتھا، والخادم راٍع في مال سیده 

، كتاب الجمعة، ١البخاري، ج" (ن رعیتھ أال فكلكم راٍع وكلكم مسؤوٌل عن رعیتھومسؤوٌل ع
  ).٣٠٤، ص٨٥٣باب الجمعة في القرى والمدن، حدیث رقم

فمن مسؤولیة اآلباء والمربین التبكیر بالتربیة الحركیة واالھتمام بھا في مرحلة الطفولة، ألن 
 الطفل بانحرافات وعیوب القوام، وضعف القدرات إھمالھا في ھذه الفترة كثیرًا ما ینتج عنھ إصابة

فقلة النشاط البدني وعدم استخدام الطفل لمفاصل جسمھ وتحریك عضالتھ قد یؤدي "الحركیة، 
بمضي الزمن إلى تصلبھا، لذا كانت الحركة المنظمة عامًال ھامًا في المحافظة على مرونة 

  ).٤٩ه، ص١٤٢١رفقي، ". (العضالت والمفاصل
 أھمیة التربیة الحركیة إدمان الطفال لأللعاب اإللكترونیة التي تجعل الطفل في ویؤكد على

  . سكون وثبات لفترات طویلة قد تؤثر على لیاقتھ البدنیة
وقد وضح اإلسالم من خالل منھجھ المتكامل للتربیة الوسائل والطرق التي یستطیع 

لتربیة الحركیة، كما وضح األسالیب بواسطتھا المربي تحقق أھداف التربیة اإلسالمیة من خالل ا
َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإنَّ َأْنَكَر  َمْشِیَك ِفي َواْقِصْد﴿: التي اعتمدھا في ذلك، فنجد في قولھ تعالى

، ذلك التوجیھ القرآني الكریم على لسان لقمان الحكیم وھو ]١٩: لقمان[﴾ اَألْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِمیِر
 التوجیھ على خلق التواضع وعدم التكبر، فإنھ یدل أیضًا على أھمیة الجانب یعظ ابنھ، فإن دل ھذا

، ٢ه، ج١٤٠٢الصابوني، (الحركي لإلنسان باعتباره صورة  تعكس حسن الخلق أو قبحھ، ویقول 
﴾، أي توسط في مشیتك واعتدل فیھا بین اإلسراع َمْشِیَك ِفي َواْقِصْدفي تفسیر ھذه اآلیة ﴿) ٤٩٣ص

عتدال والتوازن في المشي من التوجیھات واآلداب التي تسعى التربیة اإلسالمیة إلى ، فاال"والبطء
غرسھا في الطفل المسلم، وھي كذلك من المھارات الحركیة التي یكتسبھا الطفل من خالل برامج 

  .التربیة الحركیة في مرحلة الطفولة
ھارات الحركیة للطفل، ومن ھنا نجد أنھ من خالل بعض اآلداب اإلسالمیة یمكن تنمیة الم

وھي بذلك تصبح وسیلة من وسائل التربیة الحركیة في اإلسالم، ومجاًال من مجاالت تطبیقھا، كما 
أن ھنالك وسائل أخرى وأسالیب متعددة، وقامت الباحثة ببذل ما في وسعھا لتوضیحھا وبیان كیفیة 

  .االستفادة منھا من خالل تطبیقھا في الواقع التربوي
أل اهللا التوفیق والسداد، وأن ینفعنا بما علمنا، وأن یجعل عملنا خالصا لوجھھ وأخیرا أس

  .تعالى
  :موضوع الدراسة

یتمیز طفل ما قبل المدرسة بكثرة الحركة والنشاط، وإذ ما الحظنا األطفال فإن لحركتھم 
ھو في ونشاطھم المستمر ما یبعث على الوقوف في أمرھم، فمنذ أن یستیقظ الطفل إلى أن ینام و

یتسلق، یرمي، یمارس نشاطھ ، حركة مستمرة، ینتقل من مكان إلى آخر، یمشي، یجري، یقفز 
بجدیة، وكأنھ عمل رسمي كلف بإنجازه من جھة علیا، وإذا لم ینجزه سیتعرض للعقاب، وھذا 
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 صحیح، فالجھة العلیا التي ألزمتھ القیام بھذه األعمال، حبھ لالستطالع واالكتشاف إلشباع حاجتھ
المعرفیة، وأما العقاب الذي یتعرض لھ فھو الكبت الناتج عن حبس الطاقة الزائدة داخلھ، وتأخر 

  .نموه الحركي وبالتالي تأخر نموه بشكل عام
فكثرة الحركة من خصائص الطفل الطبیعي، ألن الطفل قلیل الحركة یعني أنھ یعاني من 

 مشكلة نفسیة، وبدًال من النظر إلى الحركة مشكلة ما كالوزن الزائد، أو ضعف العظام، أو قد تكون
المستمرة للطفل على أنھا مصدر إزعاج وقلق لآلباء والمربین، علیھم استغالل ھذه الخاصیة 

  .وتوجیھ ھذه الطاقة الحركیة لتحقق النمو اإلیجابي ألطفالھم في كافة الجوانب
حركي لإلنسان، فمن خالل وھذا ما عنت التربیة اإلسالمیة بھ، وذلك باھتمامھا بالجانب ال

الحركة حولت العقیدة اإلسالمیة الراسخة في القلب إلى سلوك فعلي واقعي یمارسھ المسلم في جمیع 
تصدیق : "مجاالت حیاتھ، ابتداًء من اإلیمان باهللا تعالى، والذي أجمع العلماء على تعریفھ بأنھ

، فاإلیمان باهللا سبحانھ )٣٣٢ صه،١٤٠٨الحنفي، " (بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل باألركان
وتعالى والذي مكانة القلب یقترن بحركة أعضاء وجوارح تجسد ھذا اإلیمان، وھنا یأتي دور التربیة 

  .اإلسالمیة في ضبط ھذه الحركة وتوجیھھا الوجھة الصحیحة بل والعمل على تنمیتھا وتطویرھا
ن لربك علیك حقا، وإن لبدنك إ": وتتضح أھمیة التربیة الحركیة في اإلسالم في قولھ 

، )٢٣٩، ص٧ه، ج١٤٠٢الھیثمي، (، "علیك حقا، وإن ألھلك علیك حقا، فأعط كل ذي حٍق حقھ
فقد ورد حق البدن بعد حق الرب ولھ نصیب كبیر في االھتمام والرعایة والتربیة، فتربیة البدن 

 على عبادة ربھ، وتعینھ على وتقویتھ والعنایة بھ تمنح المسلم اإلرادة والعزیمة والقوة، وتعینھ
ه، ١٤١٦إبراھیم وآخرون، (الجھاد والصبر والرباط في سبیل اهللا، وفعل الخیر، وتقوى اهللا، 

، والحركة والنشاط من حقوق البدن التي ال یصح وال یستقیم إال بھا، فھي سبیل إلى تقویة )١٨ص
 نشاطھ، وبذلك تكون الحركة عضالتھ، وتناسق أعضائھ، وسالمة ھیكلھ، واعتدال قامتھ، وتجدید

جانبًا من جوانب التربیة اإلسالمیة بمنھجھا المتكامل في التربیة، وقد اتخذت عدًدا من خالل 
األسالیب التربویة لتربیة الطفل حركیًا كأسلوب القدوة الحسنة، والتكرار، والتدرج، والممارسة 

قع كالعبادة، والریاضة، واآلداب والتدریب، كما اتخذت عددًا من المجاالت لتطبیقھا في الوا
  .والسلوك، واللعب، والعمل

كما عرض البحث دور األسرة في التربیة الحركیة لطفل ما قبل المدرسة، وإن اقتصار 
البحث في الجانب التطبیقي على مرحلة ما قبل المدرسة ال یعني إھمال التربیة الحركیة وعدم 

ًا لخبرة الباحثة في ھذا المجال من جھة، وألن التركیز أھمیتھا لمراحل الطفولة األخرى، ولكن نظر
على مرحلة عمریة محددة، وعلى أحد المؤسسات التربویة یجعل الموضوع واضح المعالم، 

  .مختصرًا ومركزًا ومفیدًا، وأكثر عمقًا
  :مبررات الدراسة

: التربیةبعد االطالع على الرسائل العلمیة وجد أن غالبیة الرسائل تناولت جمیع مجاالت 
الخلقیة، والروحیة، والوجدانیة، والعقلیة، والجسمیة، كما وجد أن بعض الرسائل تناولت فروع ھذه 

التربیة الغذائیة، والتربیة : یندرج تحت التربیة الجسمیة الفروع التالیة: المجاالت، فعلى سبیل المثال
ع التربیة الحركیة بالذات، لعدة الصحیة، والتربیة باللعب، والتربیة الحركیة، ویعود اختیار موضو

  :أسباب، أذكر منھا
إن ھذا الجانب من جوانب التربیة الجسمیة لم یحظ بالتوسع في البحث والدراسة بشيء من 

  .التخصص والتعمق، إضافة إلى غموض مفھوم التربیة الحركیة
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قد یعتبرھا كما أن أھم ما یتمیز بھ الطفل في مرحلة الطفولة، كثرة الحركة والنشاط والتي 
البعض باألغلب مشكلة سلوكیة لدى األطفال یعاني منھا الكبار، والتربیة بالحركة تعد من أجدى 

  .األسالیب التربویة التي یمكن أن یستخدمھا المربي في تربیة طفل ما قبل المدرسة
  :أسئلة الدراسة
جاالتھا، وما دور األسرة ما أھم أسالیب التربیة الحركیة في اإلسالم؟ وما أبرز م: السؤال الرئیس

  في تنمیتھا؟ 
  :وینبثق من ھذا السؤال األسئلة الفرعیة التالیة            

  ما أھمیة التربیة الحركیة في اإلسالم؟ وما أھم أھدافھا؟ -
  ما أھم األسالیب التربویة للتربیة الحركیة في اإلسالم؟ -
  ما المجاالت التطبیقیة للتربیة الحركیة في اإلسالم؟ -
  ور األسرة في تطبیق التربیة الحركیة في اإلسالم لطفل ما قبل المدرسة؟ما د -

  :أھداف الدراسة
  :یحاول البحث تحقیق األھداف اآلتیة           

  .إبراز أھمیة التربیة الحركیة في اإلسالم وبیان أھم أھدافھا -
  .التعرف على أھم أسالیب التربیة الحركیة في اإلسالم -
  .الحركیة في اإلسالمتحدید مجاالت التربیة  -
  . توضیح دور األسرة في تطبیق التربیة الحركیة في اإلسالم لطفل ما قبل المدرسة -

  : أھمیة الدراسة
  :تتضح أھمیة البحث من خالل النقاط التالیة           

أھمیة مرحلة الطفولة في التربیة في اعتبارھا األساس لما بعدھا امن المراحل، وأھمیة الحركة  -
 .ط في حیاة اإلنسان عامة والطفل خاصةوالنشا

تقدیم الفائدة للمجتمع اإلسالمي من خالل إلقاء الضوء على أھمیة التربیة الحركیة في تربیة  -
 .الطفل المسلم

یفید ھذا البحث القائمین على تربیة الطفل في توجیھ واستغالل حركة الطفل بطریقة منتجة  -
 .وفعالھ

لموضوع بشيء من التخصص والتعمق وخاصة من منظور قلة الدراسات التي تناولت ھذا ا -
 .التربیة اإلسالمیة

  .إثراء المكتبة التربویة اإلسالمیة لكون الموضوع یعالج جانًبا من جوانب التربیة اإلسالمیة -
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  : منھج الدراسة
  :استخدم البحث في دراستھ

  ".وصفھا وتفسیرھاالمنھج الذي یقوم بدراسة ظاھرة معاصرة بقصد "  وھو:المنھج الوصفي
بأنھ ذلك المنھج الذي ): ٢٤٧ه، ص١٤٢٤عبیدات، (، كما عرفھ )١٨٩ه، ص١٤٢٦العساف، (

یعتمد على دراسة الواقع أو الظاھرة كما توجد في الواقع، ویھتم بوصفھا وصفًا دقیقًا، ویعبر عنھا 
وظیف المجاالت واألسالیب وقد استخدمت الباحثة ھذا المنھج وذلك بت. تعبیرًا كیفیًا أو تعبیرًا كمیًا

  .التربویة المستنبطة للتربیة الحركیة في الواقع التربوي لتربیة طفل ما قبل المدرسة في األسرة
الطریقة التي یقوم فیھا الباحث ببذل أقصى جھد عقلي ونفسي عند " وھو :المنھج االستنباطي

ه، ١٤١١ة وعبدا هللا، فود" (دراسة النصوص بھدف استخراج مبادئ مدعمة باألدلة الواضحة
، وقد استخدمت الباحثة ھذا المنھج بالرجوع إلى مصادر الشریعة اإلسالمیة، القرآن )٤٢ص

الكریم، السنة النبویة المطھرة لجمع النصوص المتصلة بموضوع التربیة الحركیة، ثم الرجوع إلى 
 التطبیقیة واألسالیب مصادر تفسیر القرآن وشروح الحدیث، لالستفادة منھا في استنباط المجاالت

  .التربویة للتربیة الحركیة
  :مفاھیم الدراسة
  :التربیة الحركیة

التربیة الحركیة ھي نظام تربوي مبني بشكل أساسي على اإلمكانات النفس حركیة الطبیعیة "
  ).٤١ه، ص١٤١٨،الخولي وراتب ". (المتاحة لدى الطفل

  :والتربیة الحركیة في ھذا البحث ھي
ھتم بتنمیة أنماط ومھارات الحركة األساسیة للطفل في تفاعلھ مع البیئة المحیطة بھ، نظام تربوي ی

من خالل توجیھھ وإرشاده وخلق مواقف وظروف خاصة تتناسب مع إمكانیاتھ، للوصول بھ إلى 
اللیاقة البدنیة والحركیة، وبالتالي قدرتھ للنھوض باألعمال الموكلة إلیھ، وحمل األعباء الحیاتیة 

  .لف بھاالمك
  :الدراسات السابقة

بعد أن قامت الباحثة بالبحث والتنقیب عن الدراسات والرسائل الجامعیة التي لھا صلة 
بموضوع الدراسة الحالیة في قسم التربیة اإلسالمیة وفي مكتبة الجامعة، ومعھد البحوث العلمیة 

  :وإحیاء التراث اإلسالمي بجامعة أم القرى، وجدت اآلتي
  :ولىالدراسة األ

، التي ھدفت إلى إبراز سبق الحضارة اإلسالمیة في مجال )ه١٤٠٨أبو إسحاق، (دراسة 
العلم والتربیة الشاملة وأخص بالذكر ھنا الناحیة الجسمیة، وكذلك إیضاح الطرق والوسائل التي 
وضعھا اإلسالم لتربیة الجسم، واستخدمت الدراسة المنھج التاریخي، لدراسة حیاة ابن القیم 

لتبیان ) الطب النبوي(وف عصره، والمنھج التحلیلي في تحلیل النصوص الواردة في كتاب وظر
  .القواعد التي تسھم في تربیة النشء من الناحیة الجسمیة

وكانت أبرز نتائج ھذه الدراسة، تأكید سبق الحضارة اإلسالمیة األصیلة في مجال العلم 
 ھو الذي وضع األساس المتین لھذا العلم ن الرسول والتربیة الشاملة لما جاء بھ العلم الحدیث، وأ

  ).ابن القیم الجوزیة(وقد ساھم العلماء المسلمون من بعده في ھذا البناء العظیم ومن أبرزھم 
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  :أوجھ التشابھ واالختالف بین ھذه الدراسة والدراسة الحالیة
میة وھو جانب التربیة تتشابھ الدراستان في كونھما تناولتا جانًبا من جوانب التربیة اإلسال

إال أن الفرق بینھما یكمن في كون الدراسة السابقة تناولت جانب التربیة الجسمیة بكل ، الجسمیة 
أبعادھا، بینما ركزت الدراسة الحالیة على أحد أبعاد التربیة الجسمیة وھو الجانب الحركي، كما أن 

 في مجال التربیة الجسمیة وذلك من الدراسة السابقة تھدف إلى إبراز سبق الحضارة اإلسالمیة
بینما تھدف الدراسة الحالیة إبراز أھمیة التربیة الحركیة في اإلسالم ) الطب النبوي ( خالل كتاب 

  .وتوضیح كیفیة االستفادة منھا في الواقع التربوي لألسرة لتربیة طفل ما قبل المدرسة
 الثالث من موضوع التربیة وقد استفادت الباحثة من ھذه الدراسة بما جاء في الفصل

الریاضیة باعتبارھا وسیلة من الوسائل الھامة لنشاط الجسم الحركي، وذلك بتوظیفھا في مبحث 
  ).مجاالت التربیة الحركیة في اإلسالم(

  :الدراسة الثانیة
، والتي ھدفت إلى التعرف على ماھیة التربیة الجسمیة في )ه١٤٢٠الشھري،(دراسة 

وأھدافھا، وبیان أثر بعض العبادات اإلسالمیة ذات العالقة بالتربیة الجسمیة، اإلسالم، وأھمیتھا، 
  .ومعرفة بعض العوامل المؤثرة سلبیًا على التربیة الجسمیة

لتحدید وتحلیل مقومات التربیة : واستخدم الباحث في ھذه الدراسة المنھج الوصفي الوثائقي
لمعرفة مدى توافر وتطبیق مقومات : لمسحيالجسمیة في اإلسالم، إضافة إلى المنھج الوصفي ا

  .التربیة الجسمیة لدى عینة من طالب المرحلة المتوسطة في مدارس مكة المكرمة
تحدید البحث مفھوم التربیة الجسمیة، وأھمیتھا، وتوضیح مقومات : وكان من أبرز نتائجھا
لتداوي والعالج، النوم والراحة، التغذیة الصحیة، النظافة الوقائیة، ا: التربیة الجسمیة الرئیسیة وھي

التربیة البدنیة، العادات الصحیة، كما أوضح البحث أن للعبادات في اإلسالم أثرًا فعاًال في تحقیق 
مفھوم التربیة الجسمیة، وأن كًال من األمراض، والتلوث البیئي، والمحرمات من األطعمة، 

  .ثر سلبیًا على التربیة الجسمیةواألشربة، والسلوكیات الضارة، تعد أبرز العوامل المؤ
  :أوجھ التشابھ واالختالف بین ھذه الدراسة والدراسة الحالیة

تتشابھ الدراستان في كونھما تناولتا جانًبا من جوانب التربیة اإلسالمیة وھو جانب التربیة 
یة الجسمیة، كما أوضحت كلتا الدراستین أھمیة العبادات وأثرھا في تحقیق كل من مفھوم الترب

الحركیة والتربیة الجسمیة، ھذا إضافة إلى تشابھ الدراستین في العوامل المؤثرة ومقومات كل 
منھما، إال أن الفرق بینھما یكمن في كون ھذه الدراسة تناولت جانب التربیة الجسمیة بكل أبعادھا، 

  .بینما ركزت الدراسة الحالیة على أحد أبعاد التربیة الجسمیة وھو الجانب الحركي
وقد استفادت الباحثة من الدراسة السابقة فیما تناولتھ من مقومات التربیة الجسمیة باعتبارھا 
عوامل مؤثرة على التربیة الحركیة، كما تحدثت الدراسة السابقة في أحد فصولھا عن التربیة البدنیة 

 الباحثة من ذلك واألنشطة الریاضیة باعتبارھا أحد مقومات التربیة الجسمیة في اإلسالم، واستفادت
  .في عرضھا لبعض صور األنشطة الریاضیة التي تعد أحد مجاالت التربیة الحركیة في اإلسالم

  :الدراسة الثالثة
ھدفت إلى إبراز أھمیة التربیة بالعمل، ومكانة الطفل في  ، والتي)ه١٤٢٢الزبیدي، (دراسة 

آلثار التربویة لھا، وتوضیح كیفیة التربیة اإلسالمیة، والتعرف على أھم طرق التربیة بالعمل، وا
  .االستفادة من طرق التربیة بالعمل من خالل التطبیقات التربویة لھا
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وذلك في تحلیل مضمون اآلیات واألحادیث المتعلقة : واستخدم الباحث المنھج االستنباطي
ل، إضافة إلى بموضوع التربیة بالعمل لمعرفة أھم الطرق واألسالیب واآلثار التربویة للتربیة بالعم

وذلك في توضیح كیفیة االستفادة من األسالیب التربویة للتربیة بالعمل من خالل : المنھج الوصفي
  .التطبیقات التربویة لھا

أن الطفل بحاجة ماسة إلى التطبیق العملي، وأن للتربیة بالعمل العدید : وكان من أبرز نتائجھا
 والنشاط واللعب، ولكل طریقٍة عدًدا من الضوابط، من الطرق وأھمھا المشاھدة والتكرار واألحداث

الثواب واألجر، حب العمل ونبذ الكسل، إتقان العمل، : كما أن للتربیة بالعمل آثاًرا متعددة منھا
رسوخ العلم، الثقة بالنفس، التعود على مكارم األخالق، زیادة النمو االقتصادي، وأخیرا أن لألسرة 

  .مًا في تربیة الطفل من خالل العملوالمدرسة واإلعالم دورًا مھ
  :أوجھ التشابھ واالختالف بین ھذه الدراسة والدراسة الحالیة

تتشابھ الدراستان في أن كلتیھما تناولتا جانًبا من جوانب تربیة الطفل في اإلسالم، حیث إن 
ة تربیة الطفل الدراسة الحالیة تناولت موضوع التربیة الحركیة للطفل، بینما تناولت الدراسة السابق

بالعمل، بینما تختلف الدراستان في كون الدراسة السابقة ركزت على التربیة بالعمل، في حین أن 
  .الدراسة الحالیة ركزت على التربیة الحركیة لللطفل

وقد استفادت الباحثة من الدراسة السابقة باعتبار أن التربیة بالعمل تعد أحد أھم مجاالت 
  .سالمالتربیة الحركیة في اإل

  :الدراسة الرابعة
، والتي ھدفت إلى التعرف على منھج التربیة اإلسالمیة في تربیة )ه١٤٢٧منشى، (دراسة 

الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، والتعرف على التربیة باللعب في ضوء التربیة اإلسالمیة، 
ألطفال، وقد والكشف عن التطبیقات التربویة ألسلوب التربیة باللعب في األسرة وریاض ا

لوصف خصائص واحتیاجات الطفل في مرحلة الطفولة : استخدمت الباحثة المنھج الوصفي
المبكرة، وللتعرف على مفھوم اللعب ومفھوم التربیة باللعب، ووصف تربیة الطفل في األسرة وفي 

ة وأثر في البحث عن اآلیات الكریمة واألحادیث الشریف: ریاض األطفال، إضافة للمنھج االستنباطي
السلف الصالح والعلماء التربویین المسلمین، وذلك الستنباط منھج التربیة اإلسالمیة لتربیة الطفل 
باللعب في مرحلة الطفولة المبكرة، واستنباط التطبیقات التربویة ألسلوب التربیة باللعب في األسرة 

  .وریاض األطفال في ضوء التربیة اإلسالمیة
 ھناك منھجیة واضحة ومتكاملة في الكتاب والسنة وعند السلف أن: وكان من أبرز نتائجھا

الصالح لتربیة الطفل تربیة إسالمیة ترتقي بجمیع جوانب شخصیتھ، وأن أسلوب التربیة باللعب من 
األسالیب التربویة اإلسالمیة المستخدمة في تربیة الطفل، وأن ھناك عالقة وثیقة بین اللعب ومرحلة 

لعب یشكل عمل الطفل وھو النافذة التي یطل من خاللھا على البیئة المحیطة بھ، الطفولة المبكرة، فال
وأن ألعاب الكمبیوتر سالح ذو حدین یجب اھتمام الوالدین في كیفیة تعامل الطفل معھا وتوجیھھ 

  .وإرشاده في انتقاء الصالح منھا
  :أوجھ التشابھ واالختالف بین الدراسة السابقة والدراسة الحالیة

بھ الدراستان في أن كلتیھما تناولتا جانًبا من جوانب تربیة الطفل في اإلسالم في مرحلة تتشا
الطفولة المبكرة، إال أن الدراسة الحالیة تناولت موضوع التربیة الحركیة للطفل، بینما ركزت 

اعتبار الدراسة السابقة على تربیة الطفل باللعب، وھذا ما استفادت منھ الباحثة في دراستھا، وذلك ب
  .اللعب مجاًال من مجاالت التربیة الحركیة في اإلسالم
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  المبحث الثاني
  أھمیة التربیة الحركیة في اإلسالم

  : مفھوم التربیة الحركیة
بدایًة من النصف األخیر من القرن الماضي تطورت مفاھیم التربیة الحركیة وانتشرت، 

نت مفاھیم التربیة الحركیة بوجھات نظر عدة وازداد عدد المھتمین بھا بشكل كبیر؛ وبناء علیھ تبای
تكیف الطفل حركیا مع : "یوضحان أن مفھوم التربیة الحركیة ھو" ودز"و " دوتري"فنجد 
ذلك الجانب من التربیة البدنیة : "بأنھا" كیفارت"و " جود فیري"، كما ویعرفھا كل من "جسمھ

 األساسیة باعتبارھا تختلف عن المھارات الذي یتعامل مع النمو والتدریب ألنماط الحركة الطبیعیة
التعلم للحركة، : "بأنھا" بانجرازي"و " دیور"، ویعرفھا "الحركیة الخاصة باألنشطة الریاضیة

، فقد اعتبرا التربیة الحركیة نظاما تربویا "أسامة راتب"أمین الخولي و "، أما "والحركة للتعلم
نظام تربوي مبني بشكل أساسي على اإلمكانات : "ھاأساسیا لألطفال وذلك من خالل تعریفھا على أن

، وعرفھا )٤١ - ٣٩ه، ص١٤١٨الخولي وراتب، ". (النفسحركیة الطبیعیة المتاحة لدى الطفل
حركات نشأت من طبیعة اإلنسان یؤدیھا الطفل لذاتھا تلقائیًا : "بأنھا) ٤ھـ، ص١٤٢١شرف، (

من خالل التعریفات السابقة لمفھوم التربیة ، "وتكون على شكل حركة انتقالیة أو ثابتة أو مركبة
الحركیة نالحظ أن ھناك اختالف وتباین في توضیح مفھوم التربیة الحركیة، فمنھم من اعتبرھا 
وحدة من وحدات برامج التربیة البدنیة، ومنھم من فسرھا على أنھا المجال العام لحركة اإلنسان، 

یة استنادًا على ما سبق، وبناًء على موضوع ویمكن للباحثة أن توضح مفھوم التربیة الحرك
   :الدراسة الحالیة كما یلي
 :مفھوم التربیة الحركیة

ھي ذلك الجانب من التربیة الذي یتناول الطفل بالرعایة، واالھتمام، والتدریب، واالستفادة 
تسلق من استعداداتھ الحركیة؛ لتنمیة حركاتھ األساسیة المتمثلة في المشي والجري والقفز وال

والقبض والرمي، لتصبح مھارات حركیة تصل لمستوى اللیاقة والطالقة والبراعة الحركیة من 
   .خالل مواقف وبرامج تدریبیة وتعلیمیة محددة

  :من خالل المفھوم السابق للتربیة الحركیة نستنتج ما یلي
   .المھاريأن التربیة الحركیة تمثل جانًبا من جوانب التربیة أال وھو الجانب الحركي - 
 أن التربیة الحركیة تھتم بتنمیة الحركات األساسیة للطفل، وھذا یعني أن الطفل یولد وھو مزود -

  .باستعدادات فطریة لتعلم المھارات الحركیة
 أن مھارات التربیة الحركیة عبارة عن سلم تصاعدي تتطور من خاللھ ھذه المھارات، ویبدأ ھذا - 

  .ینتھي بالمھارات الریاضیة، وسیتم توضیح ھذه المھارات الحقًاالسلم بالحركات االنعكاسیة و
  :أھمیة التربیة الحركیة في اإلسالم

اللھم إني أعوذ بك من :  یقولكان النبي : " سمعت أنسًا قال: عن عمرو بن أبي عمرٍو قال
صحیح البخاري،  ("الھم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبة الرجال

، فھذا )٢٣٤٢، ص٦٠٠٨، حدیث رقم ٥:كتاب الدعوات، باب االستعادة من الجبن والكسل، ج
ابن القیم، ( والتي حث على ذكرھا وتردیدھا، وقد ذكر الدعاء من األدعیة المأثورة عنھ 

أن ھذا الحدیث قد تضمن على االستعاذة من ثمانیة أشیاء، كل اثنین منھا قرینان ): ھـ١٤٢٥
م والحزن أخوان، والعجز والكسل أخوان، والجبن والبخل أخوان، وضلع الدین مزدوجان، فالھ
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وغلبة الرجال أخوان، كما ذكر أن تخلف العبد عن مصالحھ وتفویتھا علیھ، إما أن یكون من عدم 
، لذلك حرص اإلسالم على )١٩١، ص٤ج. (القدرة وھو العجز، أو من عدم اإلرادة وھو الكسل

ة والحركة والنشاط، ففي ذلك صالحھ وصالح مجتمعھ، فالتربیة اإلسالمیة وما تربیة أفراده على القو
، فإن تتمیز بھ من الشمول والتكامل كونھا مستمدة من كتاب اهللا تعالى، وسنة نبیھ المصطفى 

ھدفھا األول ھو، إیجاد الشخصیة المسلمة، المتزنة، المستقیمة والقویة، القادرة على حمل رسالة 
حقق الخیر لنفسھا وللمجتمع اإلسالمي واألمة اإلسالمیة، وال سبیل لتحقق ھذا الھدف إن اإلسالم، وت

لم تكن تربیة المسلم تقوم على أساس ترجمة العقیدة اإلسالمیة إلى حركة سلوكیة واقعیة، وتحویل 
لتي مبادئھا وتعالیمھا إلى واقع فعلي في جمیع شئون حیاة الفرد المسلم؛ لیكون ممثًال للشخصیة ا

 .أرادھا اإلسالم، وھذا ما جعل التربیة اإلسالمیة تعنى بالجانب الحركي لإلنسان 
كما أن الحركة الموجھة تمثل أحد جوانب التربیة الجسمیة التي اھتم اإلسالم بھا كثیرًا، والتي 

تمتع ال یصح وال یستقیم الجسم إال بھا، فبناء األجسام القویة الخالیة من العیوب القوامة، التي ت
بالكفاءة والمھارة الحركیة، تعد من أوائل األھداف التي تسعى التربیة اإلسالمیة إلى تحقیقھا من 

الَِّذي َخَلَقَك   َیا َأیَُّھا اْلِإْنَساُن َما َغرََّك ِبَربَِّك اْلَكِریِم ﴿:خالل التربیة الحركیة، فنجد في قولھ تعالى
لك الخطاب الرباني الموجھ لإلنسان لینبھھ أال یغتر بكرم ربھ  ذ]٧،٦: االنفطار [﴾َفَسوَّاَك َفَعَدَلَك

ورحمتھ، فیقابل ھذا الكرم وتلك الرحمة باألفعال القبیحة وأعمال الفجور، وھو الذي أحسن خلقتھ 
، ٣ه، ج١٤٠٢ابن كثیر، . (فجعلھ سویًا مستقیمًا، معتدل القامة، منتبھا، في أحسن الھیئات واألشكال

، أي في أحسن تقویم ]٤: التین[اإلْنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِویٍم﴾  َلَقْد َخَلْقَنا ﴿:الى، كما قال تع)٦١١ص
: في تفسیر ھذه اآلیة) ھـ١٤٠٢الصابوني،(، ویقول )٦١٥ھـ، ص ١٤٢٣الشوكاني، " (وتعدیل

أي خلقنا اإلنسان في أحسن شكل، متصفًا بأجمل وأكمل الصفات، من حسن الصورة وانتصاب "
، فاإلسالم یسعى لتربیة أجسام قویة تستطیع القیام )٩٥، ص٣ج(، "ناسب األعضاءالقامة، وت

بالواجبات المكلفة بھا، والنھوض بالمھام الموكلة إلیھا، وكما قال علیھ الصالة والسالم في حدیث 
" الحدیث.....المؤمن القوي خیر وأحب إلى اهللا من المؤمن الضعیف وفي كل خیر": أبو ھریرة

  ).٢١٥، ص٢٦٦٤، كتاب القدر، باب اإلیمان بالقدر واإلذعان لھ، حدیث رقم١٦، جصحیح مسلم(
أن التربیة اإلسالمیة توازن بین مظھر اإلنسان ): "١٢٨ھـ، ص١٤٢٤الفندي، (ویضیف 

ومخبره، وبین النظریة في اإلیمان والتطبیق في الواقع، فتكون المحصلة لذلك إیجاد النفس المؤمنة 
 بین القوة والعزة، وتمكن ھذا اإلنسان من القیام بأعباء الخالفة في األرض، المطمئنة التي تجمع

ومن ھنا ......وتحقیق العبودیة هللا الواحد القھار، األمر الذي خلق الكون ألجلھ وكلف اإلنسان بحملھ 
أكد اإلسالم على اھتمامھ بتھذیب النفوس وریاضتھا على محاسن األخالق، ومكارم العادات، إلى 

ب اھتمامھ بالبنیة الجسدیة تمشیًا مع مقاصد التشریع اإلسالمي، فطاعة اهللا تعالى وعبادتھ، جان
والدعوة إلى عقیدة اإلسالم وشریعتھ تحتاج منا طاقات جسدیة وبنیة بدنیة قویة، تعین صاحبھا على 

ن رضوان اهللا القیام بالتكالیف واألحكام الشرعیة الموكلة إلینا في الكتاب والسنة، والمقربة لنا م
  ". ورسولھ 

ھذا، كما أن التربیة الحركیة تفید البدن في حفظ صحتھ ووقایتھ من األمراض، حیث إن 
ابن القیم، (الحركة تساعد الجسم على التخلُّص من فائض مخزون الطعام فیھ، وھذا ما أكده 

ال یصیر الغذاء بجملتھ من المعلوم افتقار البدن في بقائھ إلى الغذاء والشراب، و: "بقولھ) ھـ١٤٢٦
جزءًا من البدن، بل ال بد أن یبقى منھ عند كل ھضم بقیٍة ما، إذا كثرت على مرِّ الزمان اجتمع منھا 

وسدد ..... شيء لھ كمیٌة وكیفیة، فیضرُّ بكمیتھ بأن یسدَّ وُیثقل البدن، ویوجب أمراض االحتباس 
أقوى األسباب في منع تولدھا، فإنھا الفضالت ال محالة ضارة، ُتركت أو استفرغت، والحركة 
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تسخن األعضاء، وتسیل فضالتھا، فال تجتمع على طول الزمان، وتعود البدن الخفة والنشاط، 
  ).١٧٨ص". (وتجعلھ قابًال للغذاء، وتصلب المفاصل، وتقوي األوتار والرابطات

   :أھداف التربیة الحركیة في اإلسالم
اإلسالم ھو إعداد الفرد المسلم لیكون عابدًا لربھ، إن الھدف الرئیس من تربیة الطفل في 

عالمًا بأمور دینھ ودنیاه، عامًال منتجًا لمجتمعھ، فالتربیة اإلسالمیة تھتم بتنمیة شخصیة الفرد بكل 
أبعادھا وجوانبھا، السیما الجانب الحركي السلوكي الذي ھو مرآة وصورة تعكس العقیدة الراسخة 

   .وك واقعي یمارسھ الفرد في جمیع مجاالت حیاتھفي القلب، وتحولھا إلى سل
ومن ھنا نجد أن الھدف الذي تسعى التربیة اإلسالمیة إلى تحققھ من خالل التربیة الحركیة، 
ھو ترجمة العقیدة اإلسالمیة الراسخة في القلب إلى سلوك واقعي یمارسھ الفرد في حیاتھ الیومیة في 

ل، في المعاملة، في سلوكھ الشخصي، في نومھ ویقظتھ، في في العبادة، في العم: مختلف المجاالت
   .مأكلھ ومشربھ، في وقوفھ وممشاه

  :ومن ھذا الھدف الرئیس للتربیة الحركیة في اإلسالم تنبثق عدة أھداف فرعیة أھمھا
إتقان الطفل للمھارات الحركیة المختلفة التي تمكنھ من القیام بالتكالیف الشرعیة واألعباء 

  .یما بعد مرحلة الطفولةالمھنیة ف
   .تقویة البدن، وتربیتھ على الصبر والجلد، وإكتسابھ اللیاقة والمرونة في الحركة

كذلك الحفاظ على الصحة، والوقایة من األمراض وتشوھات القوام، إضافة إلى تعوید الطفل 
لیة، وتدریب الطفل تحمل المسئولیة، والقیام باألعباء والمھام المكلف بھا في المراحل العمریة التا

   .على حب العمل، ونبذ الكسل، والسعي إلنتاج األفضل
إضافة إلى التدریب على الجھاد والقوة العسكریة، وتكوین الرجال األقویاء والمحاربین 

  .األكفاء
كما تھدف إلى تعوید الطفل آداب السلوك االجتماعي، واستغالل الطاقة الحركیة للطفل بما 

   . والنفعیعود علیھ بالفائدة
ھذه بعض أھداف التربیة الحركیة في اإلسالم، ولتحققھا فقد اتخذت التربیة اإلسالمیة عدًدا 

  .من األسالیب في ذلك، سیتم مناقشتھا في المبحث التالي
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  المبحث الثالث
  أسالیب التربیة الحركیة في اإلسالم

 نالحظھ من خالل األحادیث النبویة، للتربیة اإلسالمیة عدة أسالیب في تربیة الطفل، وھذا ما
 مع األطفال، وتوجیھاتھ لآلباء في طریقة معاملتھم ألبنائھم، وبفضل تنوع ومن معاملة الرسول 

ھذه األسالیب وتعددھا یستطیع اآلباء والمربین بناء شخصیة أطفالھم وتربیتھم التربیة السویة، 
   .ا في ذلك الجانب الجسمي والحركيوتنشئھم التنشئة القویمة في جمیع جوانب النمو بم

فالطفل یقلّْد والدیھ ویتعلم منھما كثیرًا من العادات وأنماط السلوك، كما ویكتسب الكثیر من 
المھارات الحركیة عن طریق التجربة والممارسة الفعلیة، كما أن إتقانھ ألي مھارة حركیة ال بد وأن 

عوبة ومن البسیط إلى المعقد، باإلضافة إال أنھ یمر بمراحل وخطوات متدرجة من السھولة إلى الص
  .یحتاج إلى تكرار األمر علیھ أكثر من مرة لیقوم بھ ویتقنھ

ومن ھنا نجد أن أسالیب اإلسالم في تربیة الطفل حركیًا ھي أسلوب القدوة الحسنة، أسلوب 
لوب إثارة الممارسة والتدریب، أسلوب التكرار، أسلوب التدرج، أسلوب التوجیھ المباشر، أس

  .الدوافع
  :أسلوب القدوة الحسنة: أوًال

أكده  إن أسلوب القدوة الحسنة من األسالیب التي استخدمھا اإلسالم في التربیة، وھذا ما
َكاَن َیْرُجو اللََّھ  لَِّمن اللَِّھ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة َلُكْم ِفي َرُسوِل َكاَن ﴿لََّقْد: القرآن الكریم في قولة تعالى

رأیت النبي : ، وعن أبي الزبیر أنھ سمع جابرًا یقول]٢١: األحزاب[﴾ َوَذَكَر اللََّھ َكِثیًرا اْلآِخَر َمَواْلَیْو
خذوا عني مناسككم، فإني ال أدري لعلي ال أحج ":  یرمي من على راحلتھ یوم النحر، یقول لنا

  ).٩٥، ص١٤٤٢٦، حدیث رقم٥مسند اإلمام أحمد، ج ("بعد حجتي ھذه
، كتاب الصالة، ١الصنعاني، ج ("صلوا كما رأیتموني أصلي":  لصحابتھل كما كان یقو

  ).٤٠٢، ص٣٠٨باب صفة الصالة، حدیث رقم
فقد كان المعلم األول علیھ الصالة والسالم أعظم قدوة للبشریة جمعاء، فكان نموذجا عملیا 

محاكاة نموذج یمثل ومربیا بسلوكھ الشخصي قبل أن یكون بالكالم الذي ینطق بھ، ذلك أن التعلم ب
القدوة یكون أبلغ وأضبط للمتعلم، وخاصة في تربیة الطفل، وذلك لمیل الطفل إلى محاكاة البالغین 
المحیطین بھ، ویقلد سلوكھم وأفعالھم سواء عن عمد أو غیر عمد، فبالقدوة الصالحة یتعلم الطفل 

وبالقدوة الصالحة یشب على الصالة ویواظب علیھا، وبالقدوة الصالحة یتعود اآلداب والسلوك، 
  ).  ١٣٤ه، ص١٤٢٤النقیب والھنیدي، . (الصفات الحمیدة

بت عند : "ونجد في الحدیث الذي أخرجھ البخاري عن ابن عباس رضي اهللا عنھما قال
، فلما كان في بعض اللیل، قام رسول اهللا فتوضأ من شّن معلق خالتي میمونة لیلًة، فقام النبي 

م یصلي، فقمت، فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن یساره، فحولني وضوءا خفیفا، ثم قا
األلباني، كتاب الوضوء، باب التخفیف في ". (الحدیث.... فجعلني عن یمینھ، ثم صلى ما شاء اهللا 

، ان الطفل ابن عباس رضي اهللا عنھما توضأ على نحو ما رآه )٤٦، ص٩٣الوضوء، حدیث رقم
، لذا فإن أسلوب القدوة الحسنة من ة جمعاء، ثم وقف یصلي أسوة بھ من المربي األعظم للبشری

أھم أسالیب تربیة الطفل في اإلسالم ال سیما في تربیتھ حركیا، فالطفل یقلد الحركات قبل الكلمات، 
  .فھذا ابن عباس رضي اهللا عنھما عندما شاھد أمامھ من یقوم اللیل، سارع بتقلیده والسیر حذوه
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مربي عندما یقوم بأداء المھارات الحركیة في مواقف التعلم المباشر لذا یجب على ال
المقصودة، فإن علیھ أن یفعل ذلك في أناة، حتى یتسنى للطفل أن یتبع ما یجري، ویمارس ھذه 
الحركات مع إشراف المربي، حتى یتم التطبیق الصحیح بدون أخطاء، وإن ظھرت األخطاء فإن 

  ).١٢٣ھـ، ص١٤٢١علیان، " (تتكرر في األداء الممارسالمربي یقوم بتصحیحھا حتى ال 
  : أسلوب الممارسة والتدریب: ثانیا

كما أن التدریب والممارسة العملیة من أقوى األسالیب وأكثرھا أھمیة، والتي من خاللھا 
، كما ویحقق یتحول القول إلى فعل، فھو الترجمة الحّقة آلیات القرآن الكریم وأحادیث رسول اهللا 

خدام ھذا األسلوب في التربیة اإلسالمیة بعض اآلثار التربویة المھمة في تنشئة الفرد، إذ یعوده است
العجمي " (الدقة في العمل، وتوخي صحة النتائج، وشعوره بالمسؤولیة، وتواضعھ، وحبھ للعمل

  ).١٧٥ھـ، ص١٤٢٥وآخرون، 
 األطفال للتمرین على وقد وضع المنھج التربوي اإلسالمي قواعد أساسیة تتناسب مع أعمار

 عن روایة عبد الطاعات مع مراعاة القدرة العقلیة والبدنیة لھم، ففي التمرین على الصالة قال 
مروا الصبّي بالصالة إذا بلغ سبع سنین، وإذا بلغ عشر سنین ": الملك بن الربیع عن أبیھ عن جده

مر الغالم بالصالة، حدیث كتاب الصالة، باب متى یؤ، ١سنن ابي داود، ج" (فاضربوه علیھا
  ).٣٣٢، ص٤٩٤رقم

ونجد أن التدریب والممارسة یساعدان كثیًرا في نمو المھارات الحركیة وتطورھا للطفل، 
وھذا ما نالحظھ على الطفل عندما یولد، حیث تبدو منھ حركاٍت كثیرٍة وعشوائیٍة ال فائدة منھا على 

لحقیقة ھي العكس من ذلك؛ حیث إن تكرار ما یظھر، وكلھا غیر إرادیة على ما یرجح، ولكن ا
الطفل لھذه الحركات العشوائیة ما ھو إال تدریب وتمرین لعضالتھ وعظامھ ومفاصلھ على 
المھارات الحركیة فیما بعد، فنالحظھ بعد فترٍة من ھذه الحركات العشوائیة، تبدأ حركاتھ باالتزان 

لى أدائھ الحركي، مما یساعده على ممارسة شیًئا فشیًئا، وتزداد قدرتھ على التحكم والسیطرة ع
العدید من األنشطة التي تتطلب المھارة واإلتقان والتوازن الحركي في الفترات الالحقة، وكلما 

  .زادت حركات الطفل، كلما زاد تدریبھ وتمرینھ على الحركة، وكلما زادت مھاراتھ الحركیة
كل حركٍة " بمحض المصادفة، بل إن فإن إتقان الطفل ألي مھارة حركیة ال یمكن أن یكون

یقوم بھا الطفل إنما ھي نتیجًة لممارساٍت عدیدٍة وتجارب عملیٍة سابقٍة لھا أدت أخیًرا إلى حدوثھا 
وإتقانھا، فمھارة المشي مثًال تسبقھا عدٌد من المحاوالت والتدریب والممارسة العملیة لیتقن الطفل 

  ).١٥ه، ص١٤١٦إبراھیم وآخرون، ". (تربیة الطفل حركیًاھذه المھارة، وھذا ما نھجھ اإلسالم في 
وبناًء على ذلك فعلى الوالدین تعلیم الطفل كل ما ینفعھ في حیاتھ من طاعات وعبادات 
وریاضات وأعمال وإن كانت سھلًة ویسیرًة، إال أنھا تحتاج إلى تمرین وتدریب ینسجم مع القدرة 

ة في التمرین والتدریب على الطاعات من أجل أن تذلل على األداء، والطفل یحتاج إلى عنایٍة خاص
مشقتھا علیھ وأن یحدث األنس بینھ وبینھا فتكون متفاعلًة مع عواطفھ وشعوره لكي تتحول إلى عادٍة 
ثابتٍة في حیاتھ الیومیة، یقدم علیھا بشوق واندفاع ذاتیین دون ضغط أو إكراه أو كلٍل أو ملل، كما 

  . المناسبة التي تدفع الطفل إلى إنجاز أفضل ما لدیھ، ورفع أدائھ ومھاراتھیجب علیھما توفیر البیئة
  :أسلوب التكرار: ثالثا

ویقصد بأسلوب التكرار إما تكرار األمر بالفعل حتى یمتثل الطفل بذلك األمر ویقوم بعملھ، 
ي ینسى، أن الطفل كأي كائن بشر): ھـ١٥٢٦سوید، (أو تكرار الطفل للعمل نفسھ حتى یتقنھ، وذكر 

ویغفل، وقد خصھ اهللا تعالى من بین جمیع الكائنات الحیة بھذه الطفولة الطویلة، وھي مرحلة غیر 
 في حدیث عائشة رضي اهللا تكلیفیة، وإنما ھي تتھیأ للتكلیف، والقلم المالئكي عنھا مرفوع لقولھ 
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أ، وعن الصبي حتى عن النائم حتى یستیقظ، وعن المبتلى حتى یبر: رفع القلم عن ثالثة": عنھا
، فإذا أدركنا ھذا، فإنھ من السھل علینا أن )٥٠٩، ص ٤٤٨٧، حدیث رقم ١السیوطي، ج ("یكبر

نؤمن بمبدأ التكرار، أي تكرار األمر أكثر من مرة حتى یؤثر في نفس الطفل، فینصاع لألمر، 
ذا بلغ عشر مروا الصبي بالصالة إذا بلغ سبع سنین، وإ": ویستجیب للنداء، ونجد في قولھ 

، كتاب الصالة، باب متى یؤمر الغالم بالصالة، حدیث ١سنن ابي داود، ج ("سنین فاضربوه علیھا
ثالث سنوات ، أھمیة أسلوب التكرار في تربیة الطفل، فقد خصص النبي )٣٣٢، ص ٤٩٤رقم 

 األمر متواصلة لتدریب الطفل وتعویده أمر مھم في اإلسالم، وھو الصالة، وذلك بتكرار طلب ھذا
علیھ خالل ھذه الفترة الزمنیة الطویلة، وإذا نظرنا إلى عدد مرات التكرار بالطلب خالل ھذه المدة 
نجد أنھ في كل یوٍم یتكرر األمر خمس مرات، وفي الشھر مئة وخمسین مرة، وفي السنة ألف 

بنھما اإلمر وثمانمائة مرة، وبذلك یصبح خالل ثالث سنوات متواصلة عدد مرات تكرار الوالدین ال
خمسة آالف وأربعمائة مرة، وھو رقم إن دل على شيء فإنما یدل على أھمیة : بالصالة، ھو

التكرار، وخاصًة للطفل، حیث إن الطفل قد ال یستجیب لألمر من المرة األولى، وال الثانیة، وال 
توقع منھ اإلتقان الثالثة، فال بد من التكرار حتى یستجیب ویمتثل لألمر، وان استجاب وامتثل فال ن

  ).١٤٠ -  ١٣٩ص . (والمھارة إال بعد ممارستھ مراًرا وتكراًرا 
  : أسلوب التدرج: رابعا

یعد أسلوب التدرج من أھم أسالیب اإلسالم في التربیة، حیث جاء بیانھ في عدة مواضع من 
وب التدرج  استخدم أسلالقرآن الكریم، ومثال ذلك، التدرج في تحریم الخمر، كما أن رسول اهللا 

، فتدرج معھم في تعلیمھم الدین اإلسالمي ولم یقفز بھم قفزًة واحدة، واستطاع في تربیة أصحابھ 
بتوفیق اهللا عز وجل أن یغیر عقیدتھم الباطلة إلى العقیدة الصحیحة، عن ابن عباس رضي اهللا 

قدم على قوٍم أھل إنك ت":  لما بعث معاذ بن جبل إلى الیمن، قال لھأن رسول اهللا : عنھما قال
كتاب، فلیكن أول ما تدعوھم إلیھ عبادة اهللا، فإذا عرفوا اهللا، فأخبرھم أن اهللا قد فرض علیھم 
خمس صلوات في یومھم ولیلتھم، فإذا فعلوا فأخبرھم أن اهللا فرض علیھم زكاة أموالھم، وترد 

، كتاب ٢بخاري، جال ("على فقرائھم، فإذا أطاعوا بھا فخذ منھم، وتوق كرائم أموال الناس
، فالحدیث )٥٢٩، ص١٣٨٩الزكاة، باب ال تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، حدیث رقم

فالتربیة ال تأتي بالقفز "السابق یبین أن اإلسالم دین التدرج، وأن التربیة اإلسالمیة تربیة متدرجة، 
 أسمى أھدافھا وھي إیجاد من األسفل إلى األعلى مرة واحدة، بل إن التربیة تتدرج إلى أن تصل إلى

   ). ٦٨، صھ١٤١٦البابطین، " (الفرد الصالح
فإذا استخدم اإلسالم أسلوب التدرج في تغییر العقیدة الباطلة إلى العقیدة الصحیحة، فإنھ من 
باب أولى استخدام ھذا األسلوب التربوي في تنمیة الجانب الحركي للطفل المسلم، إذ أن الحركات 

م متدرج تصاعدًیا لوصول البسیط منھا إلى المعقد، واالرتقاء بھا إلى مستوى البد وأن تمّر بسّل
المھارات الحركیة التي یحتاجھا المسلم في جمیع شؤون حیاتھ الدینیة والدنیویة، والعلمیة والعملیة، 

ا ینبغي أن ُیمّرن الطفل وُیدّرب على الحركة والقیام قلیًل): "٢٠٣، صھ١٤١٦ابن القیم، (وكما ذكر 
  ".قلیًلا إلى أن یصیر لھ ملكة وقوة یفعل ذلك بنفسھ

  : أسلوب التوجیھ المباشر: خامًسا
أي التوجیھ اللین في الوقت المناسب والمكان المناسب لتصحیح سلوك الطفل الخاطئ، وبناء 
سلوك صحیح مكانھ، فیجب عدم اإلكثار من اللوم والعتاب وتأنیب الطفل إذا لم یستطع أن یتقن عمٍل 

في أنھ ما كان یكثر العتاب على تصرفات وأفعال  ا أو مھارة ما، وھذا ما نالحظھ على الرسول م
 عشر سنین متوالیة فلم یقل  یخدم النبي الطفل، وال یلجأ كثیًرا إلى التوبیخ والتأنیب، فھذا أنس 

نبوي الشریف على االبتعاد لشيٍء فعلھ لم فعلتھ، وال لشيٍء لم یفعلھ لَم لْم تفعلھ، فیدُل ھذا التوجیھ ال
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عن توجیھ اللوم والعتاب للطفل، كما یدُل على ضرورة مراعاة قدرات الطفل ومستوى نضجھ قبل 
تكلیفھ بأي عمل، حیث إن تكلیف الطفل فوق طاقتھ، سیدفعھ ذلك إلى التمُرد والعناد أو المشاكسة 

  . والشغب أو أحیاًنا البالدة
  : أسلوب إثارة الدوافع: سادًسا

وذلك بإثارة دافع الطفل وتشجیعھ على الحركة والنشاط سواًء أكان التشجیع حسي أو معنوي، 
فإن لھ دور كبیر في تقُدم حركة الطفل اإلیجابیة البَناءة وتطورھا، كما أن لھ دور في كشف طاقتھ 

فأسلوب الحیویة وأنواع ھوایاتھ، وزیادة دافعیتھ واستمراریتھ للعمل، ودفعھ قدًما نحو األمام، 
التشجیع وإثارة الدوافع عنصر ضروري من عناصر التربیة الذي ال غنى عنھ وخاصًة في تربیة 

  .الطفل
وألسلوب إثارة الدوافع عدًدا من الطرق التي یمكن للمربي اتباعھا لتشجیع الطفل ونذكر منھا 

  :ما یلي

 غرس المنافسة البَناءة بین األطفال :  
یجري مسابقة الجري بین األطفال، لتنمو عضالتھم ویقوى جسمھم، عن عبد  حیث كان 
 ثم  یصُف عبد اهللا، وعبید اهللا، وكثیًرا بني العباس كان رسول اهللا : "  قالاهللا بن الحارث 

فیستبقون إلیھ، فیقعون على ظھره وصدره فیقبلھم : من سبق إلّي فلھ كذا وكذا، قال: یقول
  ).٤٥٩، ص١٨٣٦، حدیث رقم١د، جمسند أحم ("ویلزمھم

فإًذا المنافسة والمسابقة أسلوب بید الوالدین والمربین یستخدمونھ في األوقات المناسبة، 
فتنشط نفوس األطفال، وتعلو ِھممھم، ویزداد نشاطھم، وتنمو مواھبھم، فیشعر الطفل باللذة، 

  . عھ للوصول إلى اإلتقانوالسعادة، ویسارع كل طفل أن یقّدم كل طاقتھ، ویبذل كل ما في وس

 مدح الطفل وثناؤه :  
ال شك أن لمدح الطفل أثًرا فَعاًلا في نفسھ، فیحِرك مشاعره وأحاسیسھ، فیسارع الطفل إلى 
تصحیح سلوكھ وأعمالھ، وترتاح نفسھ، وتزھو لھذا الثناء، فتتتابع في النشاط، وھذا ما فطن إلیھ 

 اهللا لو كان یصلي من اللیل، فكان بعد ال ینام من نعم الرجل عبد":  حین قال للغالمالمصطفى 
، فھكذا )١٤١، ص٥٩١الزبیدي، كتاب التھجد، باب فضل قیام اللیل، حدیث رقم ("اللیل إال قلیًلا

  . المدح والثناء یكون باعتدال من غیر مراء، وال تبجیل، یؤتي ثماره في كل حین

 المكافأة والثواب :  
طفل حینما ینجز عمٍل ما، أو عند محاولتھ إلتقان مھارٍة ما فینجح، إن تقدیم الھدایا والعطایا لل

لھ أكبر األثر في دفع الطفل لإلتقان دون كلٍل أو ملل للتقدم في الجانب الحركي ومحاولتھ بذل ما في 
، حدیث ١مسند أحمد، ج(". من سبق إلى فلھ كذا وكذا: " حینما قالوسعھ، وھذا ما فعلھ 

  ).    ٤٥٩، ص١٨٣٦رقم

 مشاركة الطفل النشاط :  
:  قالكان الرسول صلى اهللا علیھ وسلم یشارك الحسن والحسین نشاطھما، عن أبي ھریرة 

سمعت أذناي ھاتان، وأبصرت عیناي ھاتان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وھو آخٌذ بكفیھ جمیًعا 
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 فیرقى )٢(، أرق عین بقة)١ (ُحٌزقة ُحُزقُة: ( وھو یقولحسًنا وحسیًنا وقدماه على قدمي رسول اهللا 
اللھم (: ثم قبلھ ثم قال:  قال)افتح(: ، ثم قال لھالغالم حتى یضع قدمیھ على صدر رسول اهللا 

، كما كان )٤٩، ص٢٦٥٣، حدیث رقم٣الطبراني، ج(رجالھ رجال الصحیح . )أِحَبھ فإني أِحُبھ
حدیث ضعیف " أنتمانعم الجمل جملكما، ونعم العدالن": یبرك للحسن والحسین ویقول 
  ). ٥٢، ص٢٦٦١، حدیث رقم ٣الطبراني، ج(

فمشاركة الوالدین أو أحدھما لألطفال في اللعب ضروري جًدا، وھي أھم العوامل لتنمیة 
  . قدرات الطفل وأھمھا كي یصبح مستقًلا وقوي الشخصیة

لمي وابن وینبغي عند مشاركة الطفل نشاطھ مراعاة مستواه العقلي واللغوي، فقد روى الدی
دخلت على معاویة، وھو مستلق على ظھره، وعلى صدره صبي، أو : عساكر عن أبي سفیان قال

من كان لھ ":  یقولسمعت رسول اهللا : أمط عنك ھذا یا أمیر المؤمنین، فقال: صبیة تناغیھ، فقلت
  ).٩٥٥، ص٩٠٠١، حدیث رقم٢السیوطي، ج ("صبي، فلیتصاب لھ

  المبحث الرابع
  ة الحركیة في اإلسالممجاالت التربی

إن الھدف الرئیس من تربیة الطفل في اإلسالم ھو إعداد الفرد المسلم لیكون عابدًا لربھ، 
عالمًا بأمور دینھ ودنیاه، عامًال منتجًا لمجتمعھ، ذلك أن التربیة اإلسالمیة تھتم بتنمیة شخصیة الفرد 

ي ھو مرآة وصورة تعكس العقیدة بكل أبعادھا وجوانبھا، السیما الجانب الحركي السلوكي الذ
  .الراسخة في القلب، وتحولھا إلى سلوك واقعي یمارسھ الفرد في جمیع مجاالت حیاتھ

ومن ھنا نجد أن الھدف الذي تسعى التربیة اإلسالمیة إلى تحققھ من خالل التربیة الحركیة،    
ھ الفرد في حیاتھ الیومیة في ھو ترجمة العقیدة اإلسالمیة الراسخة في القلب إلى سلوك واقعي یمارس

في العبادة، في العمل، في المعاملة، في سلوكھ الشخصي، في نومھ ویقظتھ، في : مختلف المجاالت
   .مأكلھ ومشربھ، في وقوفھ وممشاه

   :وبناًء على ذلك فإن مجاالت التربیة الحركیة في اإلسالم ھي ما یلي
 :العبادة: المجال األول

ة إلى تنشئة وإعداد اإلنسان الذي یعبد اهللا ویخشاه حق الخشیة فیكون تھدف التربیة اإلسالمی
مسلمًا عابدًا عالمًا عامًال مؤتمرًا بأوامر اهللا سبحانھ وتعالى منتھیًا عن نواھیھ وذلك انطالقًا من قولھ 

ة مفھوم شامل جامع لكل ، فالعبودی]٥٦: الذاریات [}ِإلَّا ِلَیْعُبُدوِن اْلِجنَّ َواْلِإنَس َوَما َخَلْقُت{ :تعالى
، )١٤ھـ، ص١٤٢٥العجمي وآخرون، (ما یحبھ اهللا ورسولھ ویرضاه لعباده من األقوال واألفعال 

واإلسالم بشمولیتھ وتكاملھ فھو ال یقتصر في العبادة على تنمیة الجانب الروحي فقط، بل یتعدى 
 جوانب شخصیة اإلنسان، فقد ذلك إلى االھتمام والعنایة بالجانب الجسدي، والجانب العقلي وجمیع

اقترنت جمیع العبادات في اإلسالم بتطھیر البدن وطھارتھ، باإلضافة إلى التركیز على الجانب 
الحركي، لیبقى البدن نشیطا صحیحا أثناء أداء العبادة، وھذا ما جعل اإلسالم متمیزا عن باقي 

                                                             

الضعيف المتقارب الخطو من ضعفه، وقيل القصير العظيم البطن، فذكرها له على سبيل المداعبة : الحزقة)  1
   ).٣٨٧ت، ص /، د١ابن األثير، ج (.لهوالتأنيس 

   ).٣٨٧ت، ص/، د١بن األثير، جا(العين كناية عن صغر : عين بقة ) 2
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لروحي فقط، أو على أحد جوانب الدیانات األخرى التي یقتصر فیھا معنى العبادة على الجانب ا
  .الشخصیة لإلنسان

ومن ھنا نجد أن العبادة في اإلسالم تھتم بالجانب الحركي مثلما تھتم بالجانب الروحي، حیث 
تتطلب العبادة القیام بأركان اإلسالم العملیة لیكون المسلم مسلم فعٍل كما ھو مسلم قوٍل؛ بحیث تظھر 

  ). ١١٢، صھ١٤٢٤الفندي، (ع الخاصة والعامة آثار ھذه األركان في حیاة المجتم
  : ومن أمثلة العبادات في اإلسالم التي یظھر فیھا اھتمام اإلسالم بالجانب الحركي

  : الصالة
فالصالة عبادة حركیة تجسد صلة العبد بربھ ومناجاتھ لخالقھ، فیھا الخشوع والخضوع، 

، ھ١٤٢٥ابن القیم، (، وھذا ما أكَده والدعاء والذكر، والحركة والنشاط، والراحة والطمأنینة
الصالة ریاضة النفس : "في رده على األطباء المنكرین لفائدة الصالة في العالج، فقال) ٢٠٣ص

والبدن جمیًعا، إذ كانت تشتمل على حركات وأوضاع مختلفة من االنتصاب، والركوع، والسجود، 
معھا أكثر المفاصل، وینغمز معھا أكثر والتَورك، واالنتقاالت، وغیرھا من األوضاع التي یتحرك 

األعضاء الباطنة كالمعدة، واألمعاء وسائر آالت النفس، والغذاء، فما ینكر أن یكون في ھذه 
الحركات تقویة وتحلیل للمواد، وال سیما بواسطة قوة النفس وانشراحھا في الصالة، فتقوى الطبیعة، 

  ". فیندفع األلم
لمفاصل والعضالت في كل ركعة ثماني حركات، فمن ففي الصالة تتحرك األعضاء وا"

خالل حركات الركوع، والسجود، والرفع، والجلوس، التي تتعدد أثناء الصلوات والتي یصل عددھا 
إلى أكثر من مائتین وأربعین حركة بدنیة تشارك فیھا مجموعات كبیرة وصغیرة من العضالت 

" یعد ذلك تربیة وإعداًدا جیًدا لبدن المسلم وجسدهوالمفاصل والعظام السیما فقرات العمود الفقري، 
، ومن ھنا نجد أن الصالة تعد أھم وأكثر مجاالت تطبیق )١٩، صھ١٤١٦إبراھیم وآخرون، (

  . التربیة الحركیة في اإلسالم من خالل العبادة
  : الحج والعمرة

دنیً           ا وب ى المستطیع مالًی ول اهللا  الحج ھو الركن الخامس من أركان اإلسالم، ویجب عل ا، إذ یق
َتَطاَع               ﴿: تعالى ِن اْس ِت َم جُّ اْلَبْی اِس ِح ى النَّ ِھ َعَل ا ۗ َوِللَّ ِفیِھ آَیاٌت َبیَِّناٌت مََّقاُم ِإْبَراِھیَم ۖ َوَمن َدَخَلُھ َكاَن آِمًن

  .]٩٧ص: آل عمران[﴾ ِإَلْیِھ َسِبیًلا ۚ َوَمن َكَفَر َفِإنَّ اللََّھ َغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِمیَن
شترط لھ إذن القدرة المالیة والبدنیة وأمن السبیل، وھو بذلك ال یجب على الصبي لكنھ فی

 من عرفة إلى أن أسامة كان ردف النبي : یصح منھ لما رواه ابن عباس رضي اهللا عنھما
الزبیدي، كتاب الحج، حدیث . (الحدیث.... مزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى 

  ).١٨٠، ص٧٨٣رقم
، ٢البخاري، ج. (، وأنا ابن سبع سنینُحّج بي مع رسول اهللا :  قالعن السائب بن زید و

، فحج الصبي یكون طوًعا ال )٦٥٨، ص١٧٥٩كتاب جزاء الصید، باب حج الصبیان، حدیث رقم
یسقط عنھ الفریضة، وكل ما أمكنھ فعلھ بنفسھ لزمھ فعلھ، كالوقوف بعرفة، والمبیت بمزدلفة، ونحو 

، ففي ذلك تمرین )٣٠، صھ١٤٢٣باشنفر، (ا عجز عنھ من أعمال الحج عملھ عنھ ولّیھ ذلك، وم
للطفل على العبادة، وترویض لھ على المناسك، لیفعلھا إذا بلغ، وال یشق علیھ أمرھا إذا لزم، فإذا ما 

  . بلغ وكان مستطیًعا وتحققت شروطھ وجب علیھ الحج ثانیة
لما تتضمن مناسك "اإلضافة إلى أنھ یجمع لذتھا جمیًعا، والحج یجمع مشقات العبادات كلھا، ب

الحج من أعمال شاقة كالطواف بالبیت العتیق، والسعي بین الصفا والمروة، والتنقل بین منى 
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وعرفات، والوقوف بعرفة، ثم التنقل بین عرفات ومزدلفة، فالحج سیاحة ممتعة ونافعة، یتعود فیھا 
ا فیھ تمرین على الخشونة في المأكل والمشرب، والملبس والنوم، كم....المرء الصبر والجھد والقوة

، ھ١٤٠٨أبو إسحاق، " (وصعود الجبال، والتعرض للحر، والصبر على السیر، والتزاحم
، فإذا ما حج الصبي، فھذا تمرین لھ على سلوك الطاعة هللا في المستقبل إن شاء اهللا، )١١٧ص

  . على القوة والجلد وعلى تقویة جسده، وإعداد بدنھ، وتدریبھ 
 یحث األطفال ویرغبھم في الحج والعمرة، لیعودھم على أداء مناسكھا، لذلك كان النبي 

 ولتكتسب أجسادھم القوة والجلد والقدرة على الصبر والتحمل، فقد روى النسائي عن أبي ھریرة 
. "العمرةجھاد الكبیر، والصغیر، والضعیف، والمرأة، الحج و": قال رسول اهللا : قال

  ). ٤١٩، ص٣٦١٧، حدیث رقم١السیوطي، ج(
إني : ، فقالجاء غالم إلى النبي : "وروى ابن السني عن ابن عمر رضي اهللا عنھما قال

زودك اهللا التقوى، ووجھك في الخیر، وكفاك ! یا غالم:  فقالأرید الحج، فمشى معھ رسول اهللا 
 "قبل اهللا حجك، وغفر ذنبك، وأخلف نفقتك! میا غال:  فقال، فلما رجع الغالم على النبي الھم

  ). ٣٢١، ص٣٦٠٥، كتاب الحج، باب فضل الحج، حدیث رقم٢النسائي، ج(
  : الریاضة: المجال الثاني

إن من أھم األنشطة التي تعمل على تنمیة المھارات الحركیة للطفل البسیطة منھا والمركبة 
ھتمام بھا كثیًرا، فقد اھتم اإلسالم بالریاضة البدنیة ھي الریاضة، وھذا ما دعا التربیة اإلسالمیة لال

وأوالھا عنایة فائقة وحث على ممارستھا لما لھا من أثر في قوة الجسم وقدرتھ على القیام بوظائفھ 
العبادیة والجھادیة والمعیشیة، والریاضیة ال تؤتي ثمارھا إذا لم تكن في الوقت المناسب وبالقدر 

وقت الریاضة ھو بعد انحدار الغذاء، : "حیث قال) ھ١٤٢٥ابن القیم، (المناسب، وھذا ما ذكره 
وكمال الھضم، والریاضة المعتدلة ھي التي تحمُر فیھا البشرة، وتربو ویتندى بھا البدن، وأما التي 

  ).٢٢٦ص....." (یلزمھا سیالن العرق فمفرطة، وأي عضو كثرت ریاضتھ قوي
 التي حث اإلسالم على ممارستھا، السباق باألقدام وبالخیل، ومن أنواع الریاضة البدنیة           

  . والسباحة، والرمایة، والمبارزة بالسیوف والحراب، والفروسیة
  : السباق

ھناك نوعان من السباق في اإلسالم، سباق األقدام، وسباق اإلبل والخیل، فسباق األقدام یعد 
د األطفال وذلك عن طریق استخدام أسلوب نوًعا من أنواع الریاضة التي تنمي مھارة الجري عن

:  على تنمیة ھذه المھارة لدى األطفال وشجعھم علیھا في قولھالمنافسة، وقد حرص الرسول 
  ). ٤٥٩، ص١٨٣٦، حدیث رقم١مسند أحمد، ج ("من سبق إلَي فلھ كذا وكذا"

ستھا أما سباق الخیل واإلبل فھو نوع من أنواع ریاضة الفروسیة والتي حث على ممار
كان : " اإلسالم وبَین فضلھا في مواضع كثیرة من القرآن والسنة، قال ابن عمر رضي اهللا عنھما

 یسابق بین الخیل المضمرة من الحقباء إلى الثنیة، والتي لم تضمر من الثنیة إلى رسول اهللا 
  . )٢١٢، كتاب الجھاد، باب في السبق، ص٢سنن الدارمي، ج" (الحدیث.... مسجد بني زریق 

 سبق بین الخیل وأرھن، وفي وفي مسند أحمد من حدیث عبد اهللا بن عمر أیًضا أن النبي 
  .لفٍظ لھ سبق بین الخیل وأعطى السابق

ومما ال شك فیھ أن تدریب الطفل على ھكذا ریاضة، ال بد وأن یتضمن تدریبھ على عدد 
، والخَفة، والرشاقة، والمرونة، كثیر من المھارات والبراعات الحركیة كالتحكم، والقبض، والتوازن
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ومن ھنا نجد أن سباق الخیل واإلبل من الریاضات المستحبة في اإلسالم، والممتعة، إضافة إلى 
  . كونھا مجال من أھم مجاالت التربیة الحركیة للطفل

  : الرمي
الرمي من الحركات األساسیة التي تظھر لدى الطفل في مرحلة سني المھد والتي یمارسھا 

یقٍة عشوائیة تفتقر إلى الدقة والتوازن، ویستمر الطفل في ممارستھ الرمي إلى مرحلة الطفولة بطر
المبكرة ولكن بصورة أكثر تنظیًما ودقة وتوازًنا، وقد اھتم اإلسالم بتنمیة ھذه المھارة وتطویرھا، 

: یقول وھو على المنبر سمعت رسول اهللا :  قالففي صحیح مسلم عن عقبة بن عامر الجھني 
 "أال إن القوة الرمي، أال إن القوة الرمي، أال إن القوة الرمي﴿َوَأِعدُّوا َلُھْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة ﴾ 

؛ )٢١٨، ص١٣٣٢النووي، كتاب الجھاد، باب وجوب الجھاد وفضل الغدوة والروحة، حدیث رقم(
، كما اھتم اإلسالم بتنمیة مھارة ذلك أن الرمي إلى جانب كونھ مھارة فھو یمثل القوة في الجھاد

یا رسول : الرمي في الصید، كما جاء في حدیث صفوان بن أمیة عندما قام عرفطة التمیمي فقال
إني وأھل بیتي مرزوقون من ھذا الصید، ولنا فیھ قسم وبركة، وھو مشغلة عن ذكر اهللا وعن 

أحلھ ألن اهللا عز وجل قد أحلھ نعم : لالصالة في الجماعة، وبنا إلیھ حاجة، أفتحّلھ أم تحّرمھ ؟ فقا
" الحدیث.... العمل واهللا أولى بالعذر، قد كانت قبلي هللا رسل كلھم یصطاد أو یطلب الصید

أن الصید من فعل ): ھ١٤٠٥الزبیدي، (، كما ذكر )٥٢، ص٧٣٤٢، حدیث رقم٨الطبراني، ج(
أنھ إذا كان اإلنسان محًبا : النووياألنبیاء، والصحابة، والخلفاء، وملوك اإلسالم، ونقل عن اإلمام 

  ). ١٠-٩ص. (للصید، فإن علیھ تعلم ما یحتاج إلیھ الصید، وذكر منھا الرمي بالسھم
  : الفروسیة

تعد الفروسیة من أنواع الریاضة التي حث على ممارستھا اإلسالم وبَین فضلھا في مواضع 
َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْیِل ُتْرِھُبوَن ِبِھ ﴿َوَأِعدُّوا َلُھْم : كثیرة من القرآن والسنة، قال تعالى

َعُدوَّ اللَِّھ َوَعُدوَُّكْم َوَآَخِریَن ِمْن ُدوِنِھْم َلا َتْعَلُموَنُھُم اللَُّھ َیْعَلُمُھْم َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء ِفي َسِبیِل اللَِّھ ُیَوفَّ 
  ].٦٠: األنفال[ْظَلُموَن﴾ ِإَلْیُكْم َوَأْنُتْم َلا ُت
الخیل معقود في نواصیھا : " في حدیث عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنھ عنھماوقال 

، كتاب الجھاد والسیر، باب الخیل معقود في ٣صحیح البخاري، ج ("الخیر إلى یوم القیامة
: ثة أشیاء، والفروسیة تظھر في ثال)١٠٤٧، ص٢٦٩٤نواصیھا الخیر إلى یوم القیامة، حدیث رقم

ركوب الخیل والمسابقة علیھا، ورمي النشاب، واللعب بالرمح، والدخول فكل ھذه البنود التي 
تشتمل علیھا الفروسیة تعمل على تنمیة أكبر عدد من المھارات الحركیة، بل إنھا تصل بالفرد إلى 

  . أثناء المبارزةمستوى اللیاقة والبراعة الحركیة، ویظھر ذلك جلًیا في المناورات والمنازالت 
  :السباحة

خیر لھو المؤمن السباحة، وخیر ": قال رسول اهللا : عن ابن عباس رضي اهللا عنھما قال
، كتاب اللھو واللھب والتغني ١٥الھندي، ج( حدیث صحیح، صححھ األلباني "لھو المرأة المغزل

  ). ٢١١، ص٤٠٦١١من قسم األقوال، حدیث رقم
ز بھا عن غیرھا من أنواع الریاضات البدنیة األخرى، حیث للسباحة فوائد جسمیة تتمی"إن 

یقوم اإلنسان خالل ممارستھ للسباحة بتحریك جمیع أعضاء وأجھزة جسمھ، إضافة إلى تنشیط 
، كما أن الطفل یمیل إلى ممارسة األنشطة )١١٤، صھ١٤٢٠الشھري، " (الدورة الدمویة

، باإلضافة إلى أن الطفل قد یتعرض إلى السقوط واأللعاب المائیة، فھذا أدعى إلى تعلیمھ السباحة
في الماء ثم الغرق، فإن تعلیمھ السباحة یحفظ حیاتھ من الھالك، ویقوي عضالتھ، وینمي مھاراتھ، 

  . باإلضافة إلى شعوره بالمتعة والتسلیة
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  : اللعب: المجال الثالث
وإشباع المیل الفطري اللعب ھو نشاط یعبر من خاللھ الفرد عن حاجتھ لالستمتاع والسرور، 

لدیھ للنشاط والترویح، كما یعبر عن ضرورٍة بیولوجیة في بناء ونمو شخصیة الفرد المتكاملة، ویعد 
اللبابیدي، . (وسیلة الكبار لكشف عالم الطفل، ووسیلة الطفل للتعرف على ذاتھ وعلى عالمھ

  ).٩، صھ١٤١٠
ن عضالتھ وتدریبھا، وبمعنى آخر إنھ كما أن للعب أھمیتھ في بناء جسم الطفل وتقویتھ وتمری

  .من أھم وسائل تربیة الطفل حركًیا، وخاصة إذا كان اللعب حركي
فالطفل یشترك في اللعب الحركي، لالستمتاع بالحركة ویفخر بكل مھارٍة یكتسبھا، كما أنھ 

خالل یمرِّن عضالتھ لتنمو بشكل سلیم وسوي، فھو یَدرب كل أعضاء جسمھ بشكٍل فعاٍل ومثمر من 
تحركاتھ ولعبھ، ومن ھنا نجد أن األلعاب الحركیة تسھم في بناء الطفل الجسمي، وبناء شخصیتھ 

  ). ١٠٤، صھ١٤٢٣السید، . (بكل أبعادھا
وقد أباح اإلسالم بعض األلعاب والمسابقات التي من شأنھا تقوي الجسم وتنشطھ، وتلبي ما 

ة، وھناك أحادیث كثیرة تؤكد على أھمیة تتطلبھ الفطرة البشریة من سرور ومرح ومزاح ومداعب
: ، كحدیث عائشة رضي اهللا عنھا حیث قالت)التمثیلي، والحركي، والھادئ(اللعب بأنواعھ المختلفة 

أي ( من غزوة وفي سھوتي ستر، فھبت ریح فكشفت ناحیة الستر عن بناٍت لي قدم رسول اهللا "
أما سمعت أن لسلیمان : س لھ جناحان؟ قلتبناتي، ورأى بینھن فر:  قلتما ھذا؟: ، فقال)عرائس

، كتاب األدب، باب اللعب بالبنات، ٥سنن أبي داود، ج" (خیًلا لھا أجنحة؟ فضحك حتى بانت نواجذه
  ).     ٢٢٧، ص٤٩٣٢حدیث رقم

فاللعب أفضل أنواع أنشطة الطفل السیما لعب األوالد في الساحات والبساتین، حیث یجرون 
ما علت أصواتھم وكثرت جلبتھم وزاد حجاجھم ولجاجھم كان ذلك أنفع ویصیحون ویتسابقون، وكل

لھم، وإننا لن نر األوالد كما یجب أن یكونوا إال في ساحة اللعب وھم یتسابقون، ویتغالبون، 
ویتجادلون، ووجوھھم حمراء، والعرق یتصبب من جباھھم، بل من شعور رؤوسھم، فھناك صحة 

الرجال الذین یفتحون الممالك، وینشرون المعارف، ویوسعون الجسد وراحة العقل، وھناك یربو 
، ھ١٤٢٧بطاینة وأمین، " (األعمال، والنساء اللواتي لھن المقام األول في الھیئة االجتماعیة

  ) .١٥٦ص
  : اآلداب والسلوك: المجال الرابع

ا عنایتھ، إن اإلسالم بشمولیتھ وتكاملھ لم یدع شأًنا من شئون الحیاة إال واھتم بھا وأوالھ
ومن ذلك اآلداب والسلوك، كآداب األكل والشرب، وآداب المشي والجلوس، وآداب النوم، وآداب 
الحدیث، ودخول الخالء، واالستئذان وغیر ذلك من اآلداب التي من شأنھا أن تعمل على تنمیة 

 وذلك السلوك االجتماعي السوي للفرد، وتزید من قدرتھ على ضبط سلوكھ والتحكم في تصرفاتھ،
  . من خالل تنمیة مھاراتھ الحركیة في التوازن، والتآزر، والدقة، والمرونة، وغیرھا من المھارات

كما أن التربیة اإلسالمیة لم تكتِف بوضع اآلداب التي تنمي وتضبط مھارة المشي فحسب، 
ي ھذه بل إنھا وضعت الضوابط واآلداب التي من شأنھا أن تراعي الفروق الفردیة بین النوعین ف

َفَجاَءْتُھ ِإْحَداُھَما َتْمِشي َعَلى اْسِتْحَیاٍء َقاَلْت ِإنَّ َأِبي َیْدُعوَك ِلَیْجِزَیَك َأْجَر َما ﴿: اآلداب، ففي قولھ تعالى
، ]٢٥القصص، [﴾ َسَقْیَت َلَنا ۚ َفَلمَّا َجاَءُه َوَقصَّ َعَلْیِھ اْلَقَصَص َقاَل َلا َتَخْف ۖ َنَجْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمیَن

  . وصف لمشیة ابنة نبي اهللا شعیب علیھ السالم التي ظھر حیاءھا من خالل حركة مشیتھا
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ومن ھنا نجد أن تربیة الطفل على خلق معین ال بد وأن ینعكس على سلوكھ الحركي فیظھر 
  . في مشیتھ، وجلستھ، وكل حركاتھ وسكناتھ

ندما أخذت یده تطیش في الصحفة في  للغالم عمرو بن أبي سلمة عكذلك نجد في توجیھھ 
، كتاب األطعمة، ٥صحیح البخاري، ج ("یا غالم، سم اهللا، وكل بیمینك، وكل مما یلیك": قولھ

، ھذا التوجیھ النبوي الكریم آلداب )٢٠٥٦، ص٥٠٦١باب التسمیة واألكل بالیمین، حدیث رقم
 تدریب للطفل على مجموعة من الطعام والذي یتضمن األكل بالیمین، واألكل مما یلیھ، إنما ھو

  لحمل – وھي الیمنى –المھارات الحركیة، حیث إن استخدام الطفل إحدى یدیھ دون األخرى 
الطعام من مكان معین إلى فمھ، یعمل على تنمیة التآزر الحركي البصري بین العینین وحركة 

والدین السماح لطفلھما الیدین، وتنمیة مھارة القبض، والتحكم، والتوازن الحركي، فیجب على ال
األكل بمفرده، وإن كان في بادئ األمر سیجد صعوبة في توازن حركة یده أثناء حمل الطعام إلى 
فمھ، وفي ضبطھا أثناء األكل مما یلیھ، وسیتناثر الطعام حتًما ویسقط بعضھ، إال أنھ مع التدریب 

 تلك المھارات وبالتالي یتعود  تطبیق والممارسة والتوجیھ اللین لتلك اآلداب، ال بد وأن یتقن الطفل
  . ھذه اآلداب

كما أن ھناك آداًبا لیس من شأنھا فقط أن تنمي بعض المھارات الحركیة لدى الطفل، وإنما 
تنمي أیًضا ثقتھ بنفسھ، وتشعره باالستقاللیة، فیشعر معھا بمتعة أثناء تطبیقھا، ومنھا آداب ارتداء 

نجد أن تعوید الطفل وتدریبھ على تطبیق مثل ھذه اآلداب، فإن الثیاب، وآداب دخول الخالء، حیث 
ذلك یساعده على استخدام وتحریك كل من یدیھ، ورجلیھ، الیمنى والیسرى، وقد یجد الطفل المتعة 
عندما یقدم الیمنى تارًة والیسرى تارًة أخرى، فمثًلا یقدم الیسرى في دخول الحمام، والیمنى في 

طفل على ھذه اآلداب، فإنھ سیتعود التحكم والسیطرة في حركة یدیھ الخروج منھ، وبتعوید ال
  .ورجلیھ، وضبط ھذه الحركات

  : العمل: المجال الخامس
َوُقِل ﴿: حث اإلسالم على العمل وأمر بھ في مواضع كثیرة من القرآن والسنة، قال تعالى   

وَن ۖ َوَسُتَردُّوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْیِب َوالشََّھاَدِة َفُیَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم اْعَمُلوا َفَسَیَرى اللَُّھ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُھ َواْلُمْؤِمُن
ما أكل أحد طعاًما قط ":  في حدیث المقدام بن معد بن یكرب، وقال ]١٠٥: التوبة[﴾ َتْعَمُلوَن

البخاري،  ("هخیًرا من أن یأكل من عمل یده، وأن نبي اهللا داود علیھ السالم كان یأكل من عمل ید
لذلك فإنھ یجب ). ٧٣٠، ص١٩٦٦، كتاب البیوع، باب كسب الرجل وعملھ بیده، حدیث رقم٢ج

 عمل راعًیا لألغنام في صغره، تعوید األبناء على حب العمل منذ نعومة أظافرھم، فھذا النبي 
  . وھذا أنس بن مالك عمل خادًما عند رسول اهللا 

ذو نشاط فائق، فإذا لم نستغل ھذا النشاط لصالحھ ولتربیتھ ونالحظ أن الطفل في ھذه المرحلة 
وتنمیتھ، فإنھ سیستھلكھ بطریقتھ الخاصة، إما بالعبث أو التخریب أو اللعب غیر الھادف، لذا یجب 
على المربي استغالل ھذه الطاقة الحركیة الھائلة، في تكلیف الطفل بأعمال ومسؤولیات وواجبات 

تواه العقلي، فإن ذلك یعمل على تنمیة مھاراتھ الحركیة المختلفة، وفي تناسب قدراتھ الجسمیة ومس
نفس الوقت یزید من ثقتھ بنفسھ وإحساسھ بالمسؤولیة، ویشعره بأھمیتھ وأن لھ مكانة ودور بارز في 
مجتمعھ الصغیر، فمثًلا عندما تقوم األم أو األب بتوزیع المھام واألعمال على كل فرد في األسرة 

ا أن یشركا الطفل في ھذا التوزیع، ومن األعمال التي یمكن تكلیف الطفل بھا في فیجب علیھم
إحضار األطباق والمالعق والخبز وتوزیعھا على السفرة، ورفعھا بعد االنتھاء من الوجبة، : المنزل

وترتیب غرفتھ، ووضع حاجاتھ وأشیائھ الخاصة بھ كألعابھ وثیابھ وحذائھ كٍل في مكانھ المخصص 
  .لھ
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  :مبحث الخامسال
  دور األسرة في تطبیق التربیة الحركیة في اإلسالم لطفل ما قبل المدرسة

یعد البیت المؤسسة التربویة األولى التي تحیط الطفل بالعنایة والرعایة واالھتمام، وتقدم لھ    
 الخبرات واألنشطة والمعلومات من قبل أفراد األسرة والتي تتكون من األب واألم واألخوة، وقد

ابن " (الدرع الحصینة " تمتد لتشمل الجد والجدة واألعمام وأبناءھم، فاألسرة تعني في اللغة 
ھي الرابطة الناشئة عن الزواج، وما یتبع ذلك من "، واألسرة في اإلسالم )١٩ه، ص١٤١منظور، 

  ).١٥ھـ، ص١٤٢٢أبو مغلي وآخرون، ". (إنجاب وفق الشریعة اإلسالمیة
  :مھام األسرة

سرة الدور األھم بین المؤسسات االجتماعیة التي تعتني بتربیة النشء؛ إذ ال تستطیع تحتل األ
أي مؤسسة تربویة أن تقوم مقام األسرة في التربیة السلیمة مھما تطور العلم والمجتمع؛ ذلك أن 
وظیفة األسرة األساسیة ھي المحافظة على فطرة الطفل سلیمة نقیة، والعمل على صقلھا، وتفجیر 

تھا الخیِّرة، وتوفیر األمن والطمأنینة للطفل، ورعایتھ في جو من الحنان والعطف والمحبة؛ طاقا
حتى یتمتع بشخصیة متوازنة قادرة على االنجاز والعطاء، كما تقوم األسرة بوظیفة حیویة في تلقین 

ن مھام األسرة الطفل ثقافة الجماعة ولغتھا وتقالیدھا وقیمھا، مما یھیئ الطفل للحیاة االجتماعیة، وم
أیضًا، الوصول بقدرات الطفل إلى تطور أمثل، وتھیئة المؤثرات والفرص لنموه االنفعالي 
والسلوكي واالجتماعي والعقلي، والقدرة على فھم الطفل بحركاتھ وإشاراتھ وحاجاتھ، فاألسرة ھي 

حال الرافد ، ویمثل الوالدان بطبیعة ال)٨٧ھـ، ص١٤٢٧الشاش، (أول مدرسة یلتحق بھا الطفل، 
األول والمباشر في تنشئة الطفل منذ والدتھ، ویظل تأثیر ھذه القوة قائمًا حتى مرحلة متأخرة من 

   .٥٦ھـ، ص١٤١٦قناوي، . (العمر، بل وقد یظل واضحًا بشكل أو بآخر في سلوك الفرد طیلة حیاتھ
و ینصرانھ أو ما من مولوٍد یولد إالَّ یولد على الفطرة، فأبواه یھودانھ أ": وقد قال 

 ).٢٤٧، ص٤صحیح مسلم، ج. ("الحدیث..... یمجسانھ 
فإذا كان للوالدین تأثیر على عقیدة طفلھما والتي مكانھا القلب؛ فإنھ من باب أولى أن یكون    

  .تأثیرھما أكبر في تربیتھ حركیًا، خاصًة وأن الطفل یمیل بطبعھ إلى الحركة والنشاط
ذي تؤدیھ األسرة في تربیة الطفل، فإن من األھمیة توضیح وبناًء على ھذا الدور العظیم ال

كیف یمكن لألسرة أن تطبق التربیة الحركیة للطفل في البیت، وخاصًة في مرحلة الطفولة المبكرة، 
 :وذلك من خالل عرض لتصور برنامج یومي للطفل في البیت كاآلتي

  :عند دخول الخالء وارتداء الثیاب: أوًال
ل عادًة من نومھ فإنھ من الطبیعي أن یشعر برغبٍة في دخول الخالء، عندما یستیقظ الطف

فیجب على والدتھ اصطحابھ فور استیقاظھ من النوم إلى الحّمام وتكرار ھذا الفعل حتى یألف ویتقن 
ذلك بمفرده، وتردد معھ دعاء دخول الخالء بتأٍن ووضوح لتتیح لھ فرصة التردید معھا، فعن أنس 

اللھم إني أعوذ بك من الخبث ":  إذا دخل الخالء قالكان النبي : ل أنھ قابن مالك 
، ٥٩٦٣، حدیث رقم٥صحیح البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الخالء، ج ("والخبائث

   .، ثم تذّكر الطفل وتوجھھ بلطف للدخول بالرجل الیسرى)٢٣٣٠ص
تداء الثیاب وخلعھا، والجلوس وعادًة ما یكون الطفل في سن ثالث سنوات، قد أتقن مھارة ار

على المرحاض بالشكل الصحیح، ولكن الصعوبة التي قد یعاني منھا في ھذه السن ھو االغتسال 
بالطریقة الصحیحة بعد قضاء الحاجة؛ حیث یصعب على الطفل في بدایة ھذه المرحلة اإلمساك 
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لدتھ مساعدتھ في ذلك في بدایة باإلبریق أو المرش بالید الیمنى والغسل بالید الیسرى، فیجب على وا
  .األمر، وتدریجیًا

ومع التدریب والممارسة والتكرار ونمو عضالتھ الصغیرة، ال بد وأن یتمكن الطفل في نھایة 
ھذه المرحلة من إتقان ھذه العملیة التي تتطلب عددًا من مھارات الحركة األساسیة، كمھارة القبض، 

  .لحركي البصريوالضبط والتحكم، والتوازن، والتآزر ا
وبعد الغسل یرتدي الطفل مالبسھ، فتوجھھ والدتھ إلى االبتداء بالجھة الیمنى ثم الیسرى، فعن 

 كان یجعل یمینھ أن النبي : "حدثتني حفصة زوج النبي : حارثة بن وھب الخزاعي قال
ب كراھیة ، كتاب الطھارة، با١سنن أبي داود، ج ("لطعامھ وشرابھ وثیابھ، وشمالھ لما سوى ذلك

، وبعد ذلك یقوم الطفل بتسویك أسنانھ، )٣٢، ص٣٢مس الذكر بالیمین في االستبراء، حدیث رقم
، ١النسائي، ج ("السواك مطھرة للفم مرضاة للرب":  قالفعن عائشة رضي اهللا عنھا أن النبي 

 ھذه ، ونالحظ أن الطفل في بدایة)١٠، ص٥كتاب الطھارة، باب الترغیب في السواك، حدیث رقم
المرحلة یحتاج إلى مساعدة والدتھ، فتضع یدھا على یده وتسوك معھ أسنانھ، وتدریجیًا تكتفي 

 .بالتوجیھ، لیتمكن الطفل في نھایة ھذه المرحلة من فعل ذلك بإتقان ومھارة بمفرده
وأخیرًا عند خروج الطفل من الحمَّام، یجب على والدتھ أن تذكره بتقدیم رجلھ الیمنى في 

  . وتردد معھ دعاء الخروج من الخالءالخروج،
  :عند تناول الطعام: ثانیًا

عند إعداد المائدة، یفضل أن یشارك الطفل في إعدادھا، وذلك بتجھیز المائدة وإحضار 
األطباق والمالعق والخبز وتوزیعھا على المائدة، فمشاركة الطفل في إعداد المائدة تشعره بأھمیتھ 

ضو في األسرة، فیقبل على الطعام، ویتعود تحمل المسؤولیة، وحب ومسؤولیتھ، وبدوره العظیم كع
الغزالي، (العمل، وال بد أن یتدرب الطفل على الجلوس بالوضع الصحیح على المائدة، قال 

 وأن یحسن الجلسة على السفرة في أول جلوسھ، ویستدیمھا كذلك، وكان رسول اهللا ): "ھـ١٤٢٤
لى ظھر قدمیھ، وربما نصب رجلھ الیمنى وجلس على ربما جثا لألكل على ركبتیھ وجلس ع

  ).٥، ص٢ج" (الیسرى
ثم یردِّد رب األسرة الدعاء المستحب ذكره قبل الطعام، ویذّكر باقي أفراد األسرة بھ، كما 
یجب أن یعود الطفل على آداب الطعام كاألكل بالیمین واألكل مما یلیھ، فعن أبي سلمة رضي اهللا 

فقال لي رسول :  ، وكانت یدي تطیش في الصحفة في حجر رسول اهللا كنت غالمًا: " عنھ قال
صحیح " (، فما زالت تلك طعمتي بعدیا غالم، سم اهللا، وكل بیمینك، وكل مما یلیك: اهللا 

، لذلك )٢٠٥٦، ص٥٠٦١، كتاب األطعمة، باب التسمیة واألكل بالیمین، حدیث رقم٥البخاري، ج
خدام الید الیمنى في األكل، واألكل مما یلیھ، وذلك بإتاحة الفرصة من األھمیة تعوید الطفل على است

لھ باستخدام الملعقة أو یده في األكل، وال بأس علیھ إن تناثر الطعام، أو أخذت تطیش في الطبق، 
حیث إن الطفل في بدایة ھذه المرحلة یصعب علیھ التحكُّم في عضالتھ الدقیقة، ولكن مع التدریب 

جیھ اللین والتكرار سیتقن الطفل مھارة القبض على الملعقة، وتوازن حركة یده والممارسة والتو
  .أثناء األكل مما یلیھ

وبعد االنتھاء من تناول الطعام یردِّد رب األسرة الدعاء المستحب ذكره بعد أكل الطعام، فعن 
عمنا وسقانا  الحمد اهللا الذي أط: كان إذا فرغ من طعامھ قالأن النبي " أبي سعیٍد الخدري 
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، كتاب األطعمة، باب ما یقول الرجل إذا طعم، حدیث ٤سنن أبي داود، ج ("وجعلنا مسلمین
  ).١٨٧، ص٣٨٥٠رقم

وأخیرًا یمكن تكلیف الطفل برفع المائدة، وذلك بحمل المالعق واألطباق واألكواب الفارغة 
  .ووضعھا بالحوض في المطبخ، وكذلك جمع الخبز المتبقي ووضعھ في الخبازة

  :الوضوء والصالة: ثالثًا
كما ذكرنا سابقًا أھمیة التربیة الحركیة للطفل وخاصًة في مجال العبادات، فالبالغین في 
األسرة یتوضؤون ویصلون خمس مرات في الیوم أمام الطفل، وبتكرار ھذا المشھد أمام الطفل بھذا 

وضوء والصالة، فإذا ما أبدى الطفل العدد كل یوم، غالبًا ما یقلِّد الطفل المحیطین بھ في حركات ال
رغبتھ في الوضوء والصالة، فإنھ وجب على الوالدین تشجیعھ وتوجیھھ للطریقة الصحیحة دون 
الضغط علیھ أو إجباره على إتقان المھارات الحركیة التي تتضمنھا عملیتي الوضوء والصالة، 

في نھایة ھذه المرحلة من إتقان أغلب ولكن بمشاھدة القدوة الحسنة، والتوجیھ اللین، سیتمكن الطفل 
 ھذه المھارات وبالتالي سیكون مستعًدا ومتھیًئا لألمر بالصالة عند بلوغھ سبع سنوات كما أمر 

مروا الصبي بالصالة إذا بلغ سبع سنین،  ":بذلك في حدیث عبد الملك بن الربیع عن أبیھ عن جده
، كتاب الصالة، باب متى یؤمر الغالم ١د، جسنن أبي داو(" وإذا بلغ عشر سنین فاضربوه علیھا

  ).٣٣٢، ص٤٩٤بالصالة، حدیث رقم
  :اللعب: رابعًا

للعب أھمیة تربویة عظیمة في تنشئة الطفل وفي نموه في كافة الجوانب، الجسمیة، والعقلیة، 
واالجتماعیة، واالنفعالیة، وخاصًة اللعب الحركي؛ حیث یعمل على تقویة جسم الطفل وتمرین 

ھ الكبیرة والصغیرة، كما أن الطفل یتعلم من خاللھ العدید من المھارات الحركیة مثل عضالت
الركض، والقفز، والتسلق، وتنسیق الحركات، والقدرة على التوازن، وتنمیة التآزر الحسي الحركي 
لدیھ، كما ویساعد الطفل على التخلُّص من اضطرابات الحركة، ویعمل على تنمیة قدراتھ العقلیة 

ھـ، ١٤٢٣العناني، . (لتحلیل والتركیب واالستنتاج، باإلضافة إلى تنمیة مفھوم الذات الجسمي لدیھكا
  ).٢٣ص

وبناًء على ھذا الدور الذي یؤدیھ اللعب في تربیة الطفل وتنمیتھ، فقد أباح اإلسالم لعب الطفل 
ى الوالدین إتاحة وأواله عنایتھ وأقرَّ بھ كوسیلة من وسائل تربیة الطفل في اإلسالم، فیجب عل

الفرصة لطفلھم للعب الحركي وتخصیص الوقت المناسب والمكان المناسب لذلك؛ حیث إن اللعب 
والحركة في الھواء الطلق عند ارتفاع الشمس بعد الشروق، أو وقت العصر بعدما تبرد الشمس ھو 

ل وجبتھ، ثم توجھ األفضل لنمو الطفل، كما أن الطفل في ھذین الوقتین یكون من المفترض قد تناو
إلى ممارسة أنشطة ھادئة كاأللعاب العقلیة أو المساعدة في أعمال المنزل البسیطة التي ال تحتاج 
إلى نشاط بدني وجھد جسمي كبیرین؛ وبذلك یكون قد حان وقت توجیھھ للعب الحركي في الھواء 

  . الطلق تحت أشعة الشمس الباردة
   :العمل: خامسًا

 الطبیعي للعب إالَّ أنھ قد یمّل منھ أحیانًا وإن تنوعت برامجـھ، فنراه بالرغم من میل الطفل
یقحم نفسھ في أعمال ال تعنیھ كأعمال المطبخ، أو األعمال المكتبیة، وحتمًا سیتعرض للتوبیخ 
والنھي والتحذیر من تكرار ذلك، واألسوأ قد یلجأ بعض اآلباء إلى إشغالھ بأمور تافھة تقضي على 

لعمل، وإثبات دوره وأھمیتھ في الحیاة، فیجب على الوالدین إذا ما فرغ الطفل من حبھ وحماسھ ل
اللعب تكلیفھ بأعمال تتناسب وقدراتھ الجسمیة ومستواه العقلي، وفي نفس الوقت تعمل على تدریبھ 

  ".وتنمیة مھاراتھ الحركیة، وتشعره بقیمتھ وأھمیتھ في األسرة وفي الحیاة
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ھ في القیام بعمل من األعمال مھما كان سنھ، فإن ھذا الوقت ھو فعندما یبدي الصغیر رغبت
الوقت المناسب لھ كي یتعلم تحمل المسؤولیة في ذلك العمل، ولألسف فإن كثیرًا من األمھات 
واآلباء یقومون بكل أعمال الطفل نیابًة عنھ، فیأمرونھ أن یلبس ثیابھ، ثم ال یفعل، فیلبسونھ، ویلقي 

ألرض فیرفعونھا عنھ، وھكذا، وھذا ما یضر الطفل ویقوده للكسل واالعتماد عل الطفل بثیابھ على ا
  ).٤١ھـ، ص١٤٢٧باشا، ". (اآلخرین

كما نجد أن التربیة اإلسالمیة اھتمت بعمل الصبي ولم تنكره علیھ كما یفعل بعض اآلباء، 
تھ العقلیة وإمكاناتھ وكما ذھبت إلى ذلك بعض التوجھات الحدیثة، فإذا كان عمل الصبي مناسبًا لقدرا

الجسدیة، وإذا كان ال یحرمھ من إشباع حاجاتھ األساسیة، فال بأس في ذلك، بل إنھ من المفضل أن 
یوجھ الطفل إلى عمٍل ما حتى یتعود تحمل المسؤولیة، وتتوسع مداركھ العقلیة، وحتى ینمو جسمھ 

راعیًا لألغنام في صغره،  وعضالتھ، وتتطور مھاراتھ الحركیة بشكل أفضل، وقد عمل النبي 
  .  خادما للرسول كما عمل أنس بن مالك 

ومما یجدر التذكیر بھ أن ھناك بعض األعمال والمسئولیات التي تساعد الطفل من الجنسین 
لدوره ووظیفتھ في الحیاة مستقبال، كأن ُتكّلف الطفلة مثال بتلمیع األثاث، وتجھیز أدوات المائدة، 

غسل المالبس وتنشیرھا، وكذلك ُیكّلف الطفل الذكر بمساعدة والده في إحضار ومساعدة والدتھا في 
  .طلبات المنزل، ورمي النفایات، وتنظیف السیارة، ومساعدتھ في عملھ خارج المنزل

  :الخاتمة
  :نتائج الدراسة: أوًال

  ابقة، وھي  یمكن للباحثة أن تجمل النتائج التي توصلت إلیھا من خالل المباحث الس
   :كما یلي

  إن الحركة والنشاط من الحاجات األساسیة للطفل، وأن إشباع ھذه الحاجة ضروري لنمو
   .الطفل وتطوره في جمیع الجوانب الجسمیة، والعقلیة، واالجتماعیة، واالنفعالیة

  إن التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي شھده العصر الحدیث، وما ترتب علیھ من تغیر البنیة
االجتماعیة، ونظام األبنیة والمساكن، وتطور تخطیط المدن واألحیاء السكنیة، شكلت في 

  .مجموعھا عائقًا یحول دون تربیة الطفل حركیًا كما یجب أن تكون
  إن إھمال التربیة الحركیة للطفل أمر بالغ الخطورة، ینتج عنھ آثاٌر سلبیة كتأخر نمو الطفل

  .سمنة، واالصابة ببعض األمراضوتطوره في بعض جوانب النمو، وال
  اھتم اإلسالم بالتربیة الحركیة وأوالھا ُجلَّ عنایتھ، ذلك أن الجانب الحركي یمثل الصورة

   .الفعلیة الممثلة في الواقع للعقیدة اإلسالمیة
 أسلوب القدوة الحسنة، : إن التربیة الحركیة في اإلسالم لھا العدید من األسالیب التربویة، منھا

 الممارسة والتدریب، وأسلوب التكرار، وأسلوب التدرج، وأسلوب التوجیھ وأسلوب
  .المباشر، وأسلوب إثارة الدوافع

  إن للتربیة الحركیة في اإلسالم مجاالت متعددة، منھا العبادة، والریاضة، واللعب، واآلداب
   .والسلوك، والعمل

 لھ، وذلك من خالل األنشطة الیومیة إن للبیت دوًرا كبیًرا في تربیة الطفل حركیًا ال یمكن إغفا
التي یمارسھا الطفل في البیت، كدخول الخالء، وارتداء الثیاب، وتناول الطعام، والوضوء 

  .والصالة، واللعب، والعمل
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  إن الروضة مؤسسة اجتماعیة تربویة، تعنى برعایة الطفل في سن ما قبل المدرسة، ولھا
ل األنشطة والممارسات المقدمة في البرنامج دور كبیر في تربیتھ حركیًا وذلك من خال

  .الیومي لریاض األطفال
  توصیات ومقترحات الدراسة : ثانیًا

   :في ضوء ما تقدم یمكن للباحثة اقتراح التوصیات التالیة            

  على اآلباء والمربین أن یدركوا أھمیة الحركة والنشاط في تربیة الطفل وتنمیتھ في جمیع
   .جوانب النمو

  على اآلباء والمربین توفیر البیئة التربویة، والمواقف التعلیمیة، والمساحات الكافیة، التي
   .تتیح للطفل ممارسة كافة األنشطة الحركیة بحریة وطالقة

  على اآلباء والمربین تقنین النشء الستخدام التقنیات الحدیثة بالصورة الصحیحة التي تتناسب
   .ومتطلبات نموھم الحركي

 واضعي المناھج االھتمام بتنمیة الجانب الحركي للفتاة، وذلك بإتاحة الفرصة لھا على 
 .بممارسة كافة األنشطة الحركیة التي تناسب تكوینھا وأنوثتھا

 
وبناًء عل ما تقدَّم، توصي الباحثة كل من لھ عالقة بتربیة الطفل، االھتمام بتنمیة الجانب 

مكان، واألدوات، والوسائل التي تساعده على ذلك، وإتاحة الحركي لدیھ، وذلك بتوفیر الوقت، وال
   :الفرصة لھ لممارسة كافة أنشطتھ الحركیة بحریة وطالقة، ولتحقق ذلك تقترح الباحثة ما یلي

  توفیر مساحات خارجیة أمام العمائر السكنیة مخصصة لنشاط األطفال، وذلك إلتاحة الفرصة
دًا عن ازدحام الشوارع والطرقات، وخطر ألطفال ھذه العمائر للحركة واللعب بعی

 .السیارات
  االھتمام بتوفیر حدائق عامة ونوادي ریاضیة في كل حي سكني، یسمح ألطفال األحیاء

 وعائالتھم التردد علیھا، لممارسة نشاطھم الحركي
  تنظیم أنشطة وبرامج حركیة، ومسابقات ریاضیة تابعة لبرامج تحفیظ القرآن بالمساجد أو

ت التربویة األخرى؛ لیقبل األطفال على الصالة في المسجد، وعلى حفظ القرآن، المؤسسا
وذلك باستقطابھم من خالل األنشطة الحركیة والمسابقات الریاضیة التي یمیلون إلیھا، 

  .والتي ھم بحاجة إلى ممارستھا
  الروضة  من قبل األسرة أو –االھتمام بتنظیم الرحالت االستكشافیة، والزیارات المیدانیة– 

   .التي تتیح للطفل إشباع حاجتھ للحركة والنشاط، وإشباع میلھ للبحث واالكتشاف
  توسیع المساحة المخصصة للمشاة في الشوارع والطرقات، لتشجیع حركة المشي للمسافات

  .واألماكن القریبة
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  المصادر والمراجع
  .القران الكریم: أوًلا
  : فاسیركتب السنة والت: ثانًیا
  ،عالم الكتب، بیروت، لبنان، مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ھ١٤١٩ابن حنبل، اإلمام أحمد ،

  .ط. د
  ،المكتب مختصر صحیح اإلمام البخاري، ھ١٤٠٦األلباني، محمد ناصر الدین ،

  . ٣ سوریا، ط-  دمشق، لبنان-اإلسالمي، بیروت
 ،دار إحیاء سنن الدراميت، . دالدرامي، أبو محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن بن الفضل ،

  .  ط. م، د. السنة النبویة، د
  ،التجرید (مختصر صحیح البخاري ، ھ١٣٠٥الزبیدي، زین الدین أحمد بن عبد اللطیف

  .١، دار النفائس، بیروت، لبنان، ط)الصریح ألحادیث الجامع الصحیح
  ،دار  أبي داودسنن، ھ١٣٨٨السجستاني، اإلمام الحافظ أبو داود سلیمان بن األشعث ،

  . ١الحدیث، حمص، سوریا، ط
  ،الجامع الصغیر من حدیث البشیر ، ھ١٤١٧السیوطي، الحافظ جالل الدین بن عبد الرحمن

  . ط. ، دمشق، سوریا، دالنذیر
  ،دار الزمان، بیروت، لبنان، فتح القدیر، ھ١٤٢٣الشوكاني، محمد بن علي بن محمد ،

  . ١ط
  ،دار القرآن الكریم، بیروت، لبنان، دوة التفاسیرصف، ھ١٤٠٢الصابوني، محمد علي ، .

  . ط
  ،دار القرآن الكریم، بیروت، مختصر تفسیر ابن كثیر، ھ١٤٠٢الصابوني، محمد علي ،

  . ط. لبنان، د
  ،دار الفكر، بیروت، المعجم الكبیر، ھ١٤٢٨الطبراني، اإلمام أبو القاسم سلیمان بن أحمد ،

  . ١لبنان، ط
 دار الكتب السنن الكبرى، ھ١٤١١و عبد الرحمن أحمد بن شعیب، النسائي، اإلمام أب ،

  . ١العلمیة، بیروت، لبنان، ط
  ،دار الكتاب ریاض الصالحین من كالم سید المرسلین، ھ١٤٢٦النووي، یحیى بن شرف ،

  . ط.العربي، بیروت، لبنان، د
 الریاض ، مكتبةصحیح مسلمت، .النیسابوري، أبو الحسن الحجاج بن مسلم القشیري، د 

  . ط. الحدیثة، الریاض، السعودیة، د
 كنز العمال في سنن األقوال ت، .الھندي، عالء الدین علي المتقي بن حسام الدین، د

  . ط.، مكتبة التراث اإلسالمي، حلب، سوریة، دواألفعال
  ،دار مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ھ١٤٠٢الھیثمي، الحافظ نور الدین علي بن أبي بكر ،

  . ٣ العربي، بیروت، لبنان، طالكتاب
  ،لسان اللسان تھذیب لسان ، ھ١٤١٣ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم

 . ١، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طالعرب
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  : الكتب والمراجع: ثالًثا
  ،١ط دار األندلس، حائل، السعودیة، التربیة البدنیة، ھ١٣١٧إبراھیم، نبیل محمد وآخرون .  
  ،دار الخیر، تحفة المودود بأحكام المولود، ھ١٤١٦ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر ،

  .١بیروت، لبنان، ط
  ،مؤسسة المعاد في ھدى خیر العباد، ، زاد ھ١٤٢٥ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر

  . ٤الرسالة، بیروت، لبنان، ط
  ،مكتبة المورد، الطائف، لنبويالطب ا، ھ١٤٢٦ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر ،

  .١السعودیة، ط
  ،دار الكتاب الفروسیة الشرعیة في اإلسالم، ھ١٤٢٦ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر ،

  . ط. العربي، بیروت، لبنان، د
  ،المكتبة العصریة، البدایة والنھایة، ھ١٤٢١ابن كثیر، أبو الفداء الحافظ، الدمشقي ،

  . ١بیروت، لبنان، ط
  عمان، الطفل في اإلسالم، دار الیازوري، تربیة ھ١٤٢١مغلي، سمیح وآخرون، أبو ،

  . ١األردن، ط
  ،أسالیب التربیة اإلسالمیة في تربیة ، ھ١٤١٦البابطین، عبد الرحمن بن عبد الوھاب

  . ١، دار القاسم، الریاض، السعودیة، طالطفل
  ،دار القلم، دمشق، ،كیف تربي أبناءك في ھذا الزمان، ھ١٤٢٧باشا، حسان شمسي 

  .     ٥سوریا، ط
  ،دار ابن حزم المغنى في فقھ الحج والعمرة، ھ١٤٢٣باشنفر، سعید بن عبد القادر ،

  . ٩للطباعة، بیروت، لبنان، ط
  ،عالم الكتب الحدیث، منھج تربیة الطفل في اإلسالم، ھ١٤٢٦بطاینة وزلیخة، نور وأمین ،

  . ١إربد، األردن، ط
 دار الزھراء، علم النفس التربوي في ضوء اإلسالم، ھ١٤٢٥خرون، حمام، فادیة كامل وآ ،

  . ٢الریاض، السعودیة، ط
  ،المكتب اإلسالمي، بیروت، شرح العقیدة الطحاویة، ھ١٤٠٨الحنفي، ابن أبي العز ،

  . ٣لبنان، ط
  ،دار الفكر، القاھرة، التربیة الحركیة للطفل، ھ١٤١٨الخولي وراتب، أمین وأسامة ،

  . ٥مصر، ط
  ،دار نظریات وبرامج التربیة الحركیة لألطفال، ھ١٤٢٨الخولي وراتب، أمین وأسامة ،

  . ١الفكر العربي، القاھرة، مصر، ط
  ،دار أسامة، الریاض، أسس وبرامج التربیة البدنیة، ھ١٤٢١رفقي والیعیش، حسام وفھد ،

  . ط. السعودیة، د
  ،مركز یات وتطبیقاتسیكولوجیة اللعب نظر، ھ١٤٢٣السید خالد عبد الرازق ،

  . ط. اإلسكندریة، مصر، د
  ،دار اإلسالم، القاھرة، موسوعة التربیة العلمیة للطفل، ھ١٤٢٧الشاش، ھدایة اهللا أحمد ،

  . ١مصر، ط
  ،التربیة الریاضیة والحركیة لألطفال األسویاء ومتحدي ، ھ١٤٢١شرفن عبد الحمید

  . ١، مركز الكتاب، القاھرة، مصر، طاإلعاقة
 ط.م، د.، إشراقات للنشر، دالبحث العلمي، ھ١٤٢٤ت، ذوقان، عبیدا .  
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  ،النظریة (تربیة الطفل في اإلسالم ، ھ١٤٢٥العجمي، محمد عبد السالم وآخرون
  . ٢، مكتبة الراشد، الریاض، السعودیة، ط)والتطبیق

  ،مكتبة العبیكان،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكیة، ھ١٤١٦العساف، صالح ، 
  .١، السعودیة، طالریاض

  ،دار المسلم، الریاض، طرق التعلیم التربویة في السنة النبویة، ھ١٤٢١علیان، أحمد فؤاد ،
  . ١السعودیة، ط

  ،١، دار الفكر، عمان، األردن، طاللعب عند األطفال، ھ١٤٢٣العناني، حنان عبد الحمید .  
  ،ر صادر، بیروت، لبنان، ، داإحیاء علوم الدین، ھ١٤٢٤الغزالي، أبو حامد محمد الشافعي

  . ٢ط
  ،١، دار الرازي، األردن، طتربیة الطفل في اإلسالم، ھ١٤٢٤الفندي، عبد السالم عطوة .  
  ،مكتبة المرشد في كتابة البحوث التربویة، ھ١٤١١فودة وعبد اهللا، حلمي وعبد الرحمن ،

  . ١المنار، مكة المكرمة، السعودیة، ط
  ،مكتبة األنجلو المصریة، القاھرة، لعاب الروضةالطفل وأ، ھ١٤١٦قناوي، ھدى محمد ،

  . ط.د
  ،دار الفكر، عمان، سیكولوجیة اللعب، ھ١٤٠٨اللبابیدي والخالیلة، عفاف وعبد الكریم ،

  . ط. األردن، د
  : الرسائل العلمیة: رابعا
  ،التربیة الجسمیة في اإلسالم مع التركیز على ، ھ١٤٠٨أبو إسحاق، سمیة علي عوض

، رسالة ماجستیر مقدمة إلى قسم التربیة اإلسالمیة لنبوي البن القیم الجوزیةكتاب الطب ا
  . والمقارنة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة

  ،التربیة بالعمل وأھمیتھا في تنشئة الطفل المسلم، ھ١٤٢٢الزبیدي، أحمد علي محمد ،
 القرى، مكة رسالة ماجستیر مقدمة إلى قسم التربیة اإلسالمیة والمقارنة، جامعة أم

  . المكرمة
  ،رسالة تربیة المراھق بین اإلسالم وعلم النفس، ھ١٤١٦الزعبالوي، محمد السید محمد ،

  . دكتوراه مقدمة إلى قسم الدعوة والثقافة اإلسالمیة، جامعة الملك سعود، الریاض
  ،رسالة مقومات التربیة الجسمیة في اإلسالم، ھ١٤٢٠الشھري، صالح بن علي أبو عراد ،

 .اجستیر مقدمة إلى قسم التربیة اإلسالمیة والمقارنة، جامعة أم القرى، مكة المكرمةم
 


