
أهم المربين لمرحلة ما قبل 
المدرسة



:اهتمت النظرية اإلسالمية لثالثة أبعاد أساسية في تربية الطفل

.النظرية التكاملية لطبيعة الطفل-١

.التنشئة االجتماعية-٢

.التربية الخلقية-٣

..اهتمت بالجانب الديني والدنيوي معا  

اإلسالم



أهم المربين في اإلسالم



عدم إثقال كاهل الطفل في طلب العلم ومراعاة استعداداته في وضع •

.المناهج

.البعد عن العقاب كوسيلة إلجباره على التحصيل•

ضرورة تخصيص وقت للعب الطفل ألن ذلك يساعده على نمو جسمه •

ه وخبراته وألن منع الصبي من اللعب وإرهاقة بالعلم يميت قلبوعقله 

.ويبطل ذكاءه

الغزالي-١



.ضرورة االهتمام باألمثلة الحسية واالهتمام بوسائل اإليضاح•

از البعد عن حشو األذهان بالمعلومات والمعارف وتقديم النتائج قبل إبر•

.المبادئ األولية لهم

ن في عدم االقتصار على الحفظ إذ ستكون النتيجة أن طالب العلم سيكونو•

وال يناقشون وعنايتهم بالحفظ أكثر من ٬مجالس العلم سكوت ال ينطقون

.الحاجة

ابن خلدون-٢



علماء التربية ونشأة رياض األطفال
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علماء التربية ونشأة رياض األطفال



(  عالم الموضوعات الحسية المصورة)كان كتابه الموضع بالصور 

لالطفالهو اول كتاب ينشر 

كومينوس-١



جون لوك-٢

Bristol - 1622



..الخاصةكان لوك  مدرس ألبناء األشراف والنبالء أو 

ولذا جاءت آراءه في التربية مستقاة من هذه الطبقة ، حيث 

. اهتمت بالخاصة من الناس مع إهمال طبقة العامة 

جون لوك-٢



:آراؤه في التربية

وين الفضيلة وتكوتعليمه ( المهذب)الرجل يرى أن هدف التربية هو تخريج •

.  الطيبة األخالق الفاضلة من خالل تكوين العادات 

.  ية ودعاه اشتغاله بالطب إلى توجيه النظر إلى االهتمام بالتربية الجسم•

ية قوة واهتم لوك أيضا بالتربية العقلية التي اعتبر أن الهدف منها هو تنم•

.االستدالل لدى الطفل وليس حشو األذهان بمعلومات كثيرة 

.نظر إلى العلم على أنه وسيلة وليس غاية •

جون لوك-٢



ل اهتم بالحواس إذ كان يرى أن اإلنسان يولد وعقله صفحة بيضاء وأن ك•

.ما يكونه عقله يصل إليه من خالل الحواس ، فهي نوافذ العلم ومصدره

يجب االعتماد على الحواس في استخالص الحقائق من خالل الطريقة •

.والتجريب ثم االستنتاج االستقرائية القائمة على المالحظة 

ة ولذا كان يرى أن الفروق الفردية مكتسبة نتيجة تحصيل العلم والمعرف•

كان يرى أن تبدأ الدراسة مع األطفال بالمحسوسات ثم إلى المجردة مع

.  إدخال عنصر اللعب

جون لوك-٢



الدعائم الهامة في تعليم حد أ)األطفالميول مراعاة (رأى أن الحرية التامة •

.الطفل ألنها تدفعه إلى معرفة أكثر في وقت أقصر وبمجهود أقل 

اضية كان  يرى ضرورة الربط بين الجديد الذي يقدم لألطفال بتجاربهم الم•

يط ومعلوماتهم السابقة واالنتقال بهم من السهل إلى الصعب ومن البس

.إلى المركب 

طى يرى أن العقاب البدني والقسوة التي كانت متبعه في العصور الوس•

.  م في تأديب األطفال وتربيتهم تقتل الشخصية وتوقف نموها السلي

جون لوك-٢



ع مختلف العلوم والفنون معلى نادى بضرورة اشتمال المناهج •

.االهتمام باللغات الوطنية 

الوجدان والخيال كما أهمل الثقافة من الناحية : أهمل لوك •

، أي أنه اإلنسان الوجدانية وجعل المعرفة هي مصدر سلوك 

اهتم بالناحية اإلدراكية وجعلها أساس السلوك وأهمل الوجدان 

من انفعال وهما مصدر سلوك االنسان واإلدراك بهوما يتصل 

.لهما مرشد 

جون لوك-٢



يجب أال نعلم األطفال األشياء إال إذا كانت موافقة لهم "

" وتتفق مع عقولهم وميولهم وأمزجتهم

أن أحسن وقت لتعليم األطفال هو عندما تكون األشياء ”

المراد تعلمها موافقة لميولهم وأمزجتهم وعندما ال يكونون 

”مشغولين بعلم آخر

ك ن  ال   أ



جان جاك روسو -3

Geneva - 1712



"  لأمي"وضع روسو آراءه التربوية في خمسة كتب مسلسلة لحياة •

تاب تبعا لمراحل نموه تحدثت الكتب األربعة األولى عن أميل ، اما الك

. الخامس فعن المرأة التي تعلم الطفل 

عت اعتبر أن الطفل يميل بطبعه  إلى الخير ، وان التربية إنما وض•

.لتحول بين اإلنسان والفساد 

دا كان يرى أن يؤخذ الطفل من أسرته ويسلم إلى معلم حاذق بعي•

عن المدرسة والجماعات، ويعيش الطفل مع معلمه في الريف بين

. أحضان الطبيعة 

جان جاك روسو -3



على المعلم أن يهتم بصحة وبدن الطفل وسالمة عقله وكمال•

لتي أخالقه ومن خالل األلعاب الرياضية وعليه أن يعلمه األلفاظ ا

.تحمل معاني معروفة وواضحة 

بية غير نادى بأن تكون تربية الطفل في سنواته األولى تربية سل•

( .والعلمحواس الطفل ألنها أبواب للمعرفة تقوية )إيجابية 

جان جاك روسو -3



:التربية اإليجابية

كانت ترى أن الطفل شرير بطبعه ألن الشر ولد مع الطفل وهو جزء 

منه لذلك البد من استئصال الشر من الطفل وغرس الفضيلة مكانه ، 

كما كانت  التربية ترمى إلى تكوين عقل الطفل في غير أوانه ، 

، وهذا ما كان يرفضه روسووتعليمه واجبات الرجال 

جان جاك روسو -3



تعلم كان يرى أن عقاب الطفل يجب أن يكون طبيعيا يتيح له أن ي•

. شيئا من آداب السلوك والمعاشرة دون إجبار

شرة من نادى روسو في كتابه الثالث الذي بلغ أميل فيه الثانية ع•

ه إال ما العمر بمراعاة ميول الطفل في التعليم ، بحيث أننا ال نعلم

.تعلمهيحس ويحتاج إلى 

اعل أن أفضل العلوم للطفل هي العلوم الطبيعية التي يتفرأى •

.  معها ويمارسها في الواقع والطبيعة 

جان جاك روسو -3



رفض روسو أن يتعلم إميل في هذه المرحلة من عمره كتب •

رف التاريخ أو قواعد اللغة ولكنه حبذ أن يتعلم ما ينفعه من الح

.  اليدوية أو الصناعة أو التجارة وما شابهها

١5من )رأى أن على المربي أن يوضح للطفل في هذه المرحلة •

ومة الفوائد الدينية ويشرح له المفاهيم غير المفه( سنة ٢0~ 

.لديه والغامضة عليه 

جان جاك روسو -3



ن الحديث عن زوجته بعد أإميل تناول في كتابه الخامس من سلسلة 

:  نطاق عالقتها بالرجل ورأى أن وتناول تعدى عمره العشرين ، 

.تتعلم كيف تسر الرجل وتنفعه •

.كيف تربي أبنائه •

.و تخدم المرضى وكبار السن •

والغناء وكيف تتعلم التفصيل والخياطة والتطريز والتدبير المنزلي•

.والرقص 

.وكيف تتمتع بالقوام الجميل والصحة وطرق االهتمام بجسمها •

ادرة على وقد رأى أن ال تتعلم البنت الفلسفة والرياضيات ألنها غير ق•

.مزاولة األعمال العقلية التي يمارسها الرجال

جاك روسو جان -3



يها نظرته إلمكانيات المرأة العقلية ووقوفه ضد رق•

ع الفكري الذي منحه هللا لها كحق تتساوى فيه م

. الرجل تماما

حصيل تقليله من قيمة الكتب وآثارها في عمليات الت•

.والمعرفة 

.عزل الطفل عن االسرة والمجتمع•

االعتماد على مربي خاص لكل طفل وهي فكرة غير•

.قابلة للتطبيق

و
س

و
د آراء ر

ق
ن



كل شيء  حين صدوره من الصانع األكبر " 

جل شأنه يكون حسنا وجميال فإذا صار إلى 

" يد اإلنسان أصبح سيئا وقبيحاً 

من عبارات جان جاك روسو 
الشهيرة 



بستالوتزي-4
Zürich - 1746 



بستالوتزي-4

مما أبعده مه نشأ في بيئة نسائية مع أ

عن أصدقاء سنه فأثر ذلك عليه وأبعده 

عن الخشونة وقوة التحمل وكان ثائرا 

على الرجال ويتهيب المجالس 

.والمجتمعات



أن الهدف من التربية هو مساعدة الطفل علىيبستالوتزيري •

التي تنمية قواه العقلية وإيقاظ مواهبه وليس ملء رأسه بالعلوم

.قد ال يحبها وال يحتاجها في حياته 

بستالوتزي-4



حواس الطفل المختلفة وعمله هي أبوابه إلى المعرفة والعلم•

لذلك جعل المالحظة هي أساس التعليم الصحيح من خالل عمل

الطفل وإشراك حواسه ومن هنا نادي بأهمية المالحظة من 

خالل التجارب العملية وتوجيه نظر األطفال إلى ما حولهم من 

ي مناظر الطبيعة حتى يتفاعلوا معها ويشاركوا في فحصها وف

.التعرف على أجزاءها وألوانها ثم التعبير عنها 

بستالوتزي-4



طع نادى باستخدام المحسوسات في تعليم الحساب ، من خالل ق•

واصابع اليد والخرز وغيرهااألحجار او الحلوى 

محلية الجغرافيا يمكن تعلمها من خالل تعرف الطفل على بيئته ال•

أوال ومالحظة ما فيها ومعالمها ، ثم عمل النماذج لما حوله من 

.وما إلى ذلك و عمل النماذج من الطين .. بحار وأشجار

ت الخرائط وإدخال األلعاب والجوالالمصورات أو االنتقال إلى عمل •

.والرحالت لألطفال في المدارس

بستالوتزي-4



واه وكان يري ضرورة تعليم الطفل التفكير والمالحظة وكشف ق•

.الذاتية 

طفل ويرى ضرورة التسلسل في عملية التعلم إذ يجب أن يبدأ ال•

بسيط بالسهل ثم ينتقل بعد ذلك إلى الصعب ثم األصعب ، ومن ال

، إلى المركب ، وأن يبدأ ببيئة الطفل وما حوله مع مراعاة حاجاته

.ثم بعد ذلك ينتقل إلى غيرها

عاب يجب أن ينتقل المعلم في التعليم بعد أن يتأكد من استي•

.الطفل له 

بستالوتزي-4



تيح ويري أن الحب والتعاطف والتواد هو الرابطة األساسية التي ت•

وتنفر للطفل التعلم ، أما القسوة فهي تشوه العملية التربوية ،

فسد الطفل منها وتطفئ في نفسه العواطف وتوقف التفكير، وت

. الطبيعة الفطرية الحسنة في الطفل 

بستالوتزي-4



ساس وأهتم بستالوتزى أيضا بالتربية المنزلية وكان يري أنها أ•

ون سعادة األفراد والشعوب ولذا كان يري أن المدرسة البد وأن تك

ة صورة من األسرة المتحابة والسوية  ، و أبرز بستالوتزى أهمي

وجود الود والحب واإلخالص والتفاهم مع الثقة واالحترام 

وعلى المتبادلين بين الزوجين حيث أن ذلك على يؤثر على الطفل

.سعادته وتحصيله 

بستالوتزي-4



معا ومن آرائه أن التربية ال بد وأن تستهدف العقل والقلب واليد•

ل أي أنها تقوى مدارك الطفل وتقوم خلقه وتدربه على مهنة تكف

.  له الحياة 

بستالوتزي-4



على المعلم أن يعلم الطفل أن يحب قبل " 

"أن يفكر ويعمل  

من عبارات بستالوتزي 
المدرسية الشهيرة 



فروبل-5
1782 - Germany



وقد تأثر Kindergartenأول من انشأ رياض األطفال وسماها بهذا االسم •

بستالوتزيبذلك بأفكار استاذه 

ل بعد افتتاحه ألول روضة أطفال في المانيا انتشرت فكرة رياض األطفا•

ب حول العالم وهي مدارس لتربية الصغار بين الثالثة والسابعة وتنتس

.باسمها الى فروبل ألنه صاحب الفكرة ومخرجها الى حيز الوجود

جعل التعليم في الرضة من خالل اللعب واللهو، اما الكتب والدروس •

.االعتيادية يجب اال تدخل رياض األطفال

•

فروبل-5



رأى أن الطفل في هذا العمر يحب الحركة واللعب وتدفعه غريزة حب •

.االستطالع إلى استخدام حواسه في اللمس والمعرفة 

ة التي رأى أهمية تعويد الطفل على الغناء وحفظ التراتيل الدينية البسيط•

.تبعث على التدين وترقى باألخالق 

.رأى أهمية تعلم اللغة من خالل المحادثات مع األطفال أثناء تعلمهم•

اهتم فروبل بتعليم األطفال القوالب القصصية على لسان الطيور •

وذلك بعد االلتفاف حول المعلمة التي تحتضنهم بحب وهيوالحيوانات 

عون حيث يتعلم األطفال فيها الحب واألخالق الحميدة ويتطبتحكي لهم، 

.بها ، ويحتقرون الصفات الشريرة ويبتعدون عنها وعن أصحابها

فروبل-5



سنوات هي األلعاب ، لذا 6-٣رأى فروبل أن أهم وسائل نمو األطفال في المرحلة من •

نمية ال بد من شغلهم باأللعاب المختلفة والمتنوعة والمناسبة لميولهم والصالحة لت

.واالبتكارحواسهم وتمرين أياديهم وإظهار قواهم وقدراتهم وتعويدهم على العمل 

تعلم ، ابتكر فروبل عشرون لعبة لتوظيف ميول األطفال وطبائعهم ولتسهيل عملية ال•

." الهدايا"أطلق عليها اسم 

:قسم فروبل األلعاب والتمارين واألشغال إلى أربعة أقسام أصلية هي•

ألعاب. رياضية بمرافقة األناشيد الملحنة ١

أشغال وتمرينات يدوية . ٢

القصص المسلية. ٣

أعمال في الحديقة. 4

فروبل-5



.رأى أن المرأة هي أنسب إنسان لتعليم الطفل وتربيته •

رأى بضرورة دخول الطفل الروضة ألن تعليمه في المنزل لن•

د يغنيه عن الروضة التي تربي فيه الجوانب االجتماعية عن

اختالطه برفاق سنه ، فعندما يشاركهم ويتفاعل معهم في

.أعمالهم وألعابهم يكتسب قيما واتجاهات جديدة 

فروبل-5



لة يرى بأن العقل وحده متكاملة وليس مقسما إلى ملكات أو قوى مستق•

منفردة وأبرز فروبل أهمية السعادة والسرور في تكامل األرواح واألبدان 

.عند تعلمها من أجل نموها

أكد على أهمية اختيار الطفل ألعماله ، وضرورة ارتباطها بالطبيعة •

.وبالخالق وباإلنسان 

.االستنتاج من خالل المشاهدة و رأى بأهمية تعليم الطفل •

.بناء الفرد في مراحل الطفولة األولى ركز على أهمية •

فروبل-5



أن األصل في طريقة التعليم ليست اللعبة وال "

التمرين بل هو كيفية استعمالها كوسائط تنمي 

"الطفل 

من عبارات فروبل الشهيرة



ماريا منتسوري-5
Italy - 1861



تعد ماريا مونتسوري من زعماء الحركة العلمية الحديثة 

التي يرى البعض أنها قلبت أساليب تربية األطفال رأسا

.على عقب 

ماريا منتسوري-5



حرية مبدأ ال: تيارين ابتكرت طريقة جديدة في التربية وهي محصلة •

ذي ، ومبدأ االهتمام بحواس الطفل الروسو في التربية الذي أسسه 

.بستالوتزيدعا اليه 

ة، بأطفال ذوي االحتياجات الخاصة وصممت لهم وسائل حسياهتمت •

.بعدها فكرت أن تطبقها مع العاديين ونجحت نجاحا باهرا

.لها فلسفة خاصة بها ونظام يطبق بكل دقه•

قة يجب أن توجد وسائلها عند تطبيق برنامجها ألنها وضعت لها طري•

.الستخدامها

د الوسيلة الواحدة يستخدمها أطفال في أعمار مختلفة، فهي تتعق•

.أكثر كلما زاد عمر الطفل

ماريا منتسوري-5



:أهم األفكار التربوية

وتكون بذلك دعمت ) فروبلالنشاط الذاتي عند يشبه (الذاتي التعلم ) -١

.استقاللية الطفل(

(.تتدخلال المعلمة )المعلمةاحترمت استقاللية الطفل وحدت من تدخل -٢

حددت دور المعلمة في توفير الوسائل والتأكد من أن الطفل يستخدمها -3

( .المرشدة ) اسم ، وأطلقت عليها منتسوريحسب طريقة 

.المعلمة حلقة الوصل بين الطفل والوسيلة-4

.وسائلها سميت وسائل منتسوري-5

.التعلماهتمت بتربية الحواس في -6

.األطفال التعليم الجمعي الذي يهمل الفروق الفردية بين ألغت -7

ماريا منتسوري-5



:منتسورينقد طريقة 

رام مبدأ احت–مبدأ تربية الحواس –مبدأ الحرية : ) لها الفضل في تجميع ثالث مبادئ -

نظرية وربطها ببعضها نظريا و عمليا وتطبيقيا، اما روسو فقد كانت أفكاره( ذاتية الطفل 

.فقط

يرى البعض أن الحرية المطلقة التي منحت لألطفال خلقت نوعا من السلبية لدى -

.  المرشدات 

قة الحرية التي منحتها للطفل مقيدة حيث ان األجهزة تجبر الطفل على ا للعب بالطري-

التي رسمتها منتسوري

.أجهزتها كثرة النفقات التي تحتاجها -

والتمثيل واالشغال اليدويةاهملت التعلم الديني -

ماريا منتسوري-5



؟؟-١

طة اهتمامه بميول الطفل الطبيعية وتأكيده على إطالق حريته ليمارس األنش

.التي تتماشى مع الطبيعة

؟؟-٢

اهتمامه اهتمامه بنشاط الطفل وتربيته تربية عقلية وخلقية وجسمية شاملة و

.بمبدأ الحب والمودة

؟؟-3

“الوسائل التعليمية”التركيز على النشاط الذاتي، واالهتمام بالهدايا 

؟؟-4

الحواس ونادت بضرورة إعطاء الطفل فرصة لالعتماد على االهتمام بتنمية 

.وحدت من تدخل المعلمة“التعلم الذاتي“نقسه

؟؟-5

أحد الدعائم الهامة في تعليم )مراعاة ميول األطفال(رأى أن الحرية التامة 

.الطفل ألنها تدفعه إلى معرفة أكثر في وقت أقصر وبمجهود أقل 



:روسو-١

طة اهتمامه بميول الطفل الطبيعية وتأكيده على إطالق حريته ليمارس األنش

.التي تتماشى مع الطبيعة

:بستالوتزي-٢

اهتمامه اهتمامه بنشاط الطفل وتربيته تربية عقلية وخلقية وجسمية شاملة و

.بمبدأ الحب والمودة

:فروبل-3

“الوسائل التعليمية”التركيز على النشاط الذاتي، واالهتمام بالهدايا 

:منتسوري-4

الحواس ونادت بضرورة إعطاء الطفل فرصة لالعتماد على االهتمام بتنمية 

.وحدت من تدخل المعلمة“التعلم الذاتي“نقسه

:جون لوك-5

أحد الدعائم الهامة في تعليم )مراعاة ميول األطفال(رأى أن الحرية التامة 

.الطفل ألنها تدفعه إلى معرفة أكثر في وقت أقصر وبمجهود أقل 


