
بعض المدارس الفكرية المؤثرة في 

تربية الطفولة المبكرة 



:احملاور الرئيسة التي سىف تناقشها احملاضرة

المدرسة السلوكٌة.

مدرسة التحكم والضبط الذاتً للسلوك.

المدرسة اإلنسانٌة.

مدرسة بٌاجٌه المعرفٌة.



 : المدرسة السلوكية...أولا   
.تأثرت هذه المدرسة بعلم النفس التعلٌمً

.اهتمت بالتعلٌم و تعدٌل السلوك

( :جون لوك ) تستند الى مبادئ 

    هدف التربٌة العقلٌة هو تنمٌة االستدالل و لٌس
.حشو األذهان 

 التربٌة الخلقٌة  .

 مراعاة مٌول الطفل فً التعلم و المعرفة  .

 التدرج فً تقدٌم المعرفة من البسٌط الى المركب  .

الربط بٌن الخبرات المقدمة للطفل  .



اهتمت هذه المدرسة بتعلم المهارات و 

.العادات

تكرار الربط بٌن : التعلٌم ٌحدث من خالل  

.  المثٌر و االستجابة و تعزٌز تلك االستجابة

اهتمت بتكوٌن العادات عن طرٌق التعزٌز و 

.التدعٌم

(.سكنر ) من أبرز رواد هذه المدرسة 
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أهم القوانٌن و األسس التً تؤثر فً تربٌة طفل ما قبل 

:المدرسة

اهمٌة المثٌرات فً ) ال تعلم بدون دافع او حافز * 

(.رٌاض األطفال 

التعزٌز الذي ٌتبع ) ان السلوك ٌتعدل بنتائجه * 

(.السلوك المرغوب فٌه 

(. - - -غنٌة بالمثٌرات ) االهتمام بإعداد البٌئة * 

.االبتعاد عن العقاب و استخدام الثواب و التعزٌز*  

البدء بتعلٌم العادات الملموسة و المحسوسة و * 

االبتعاد عن المفاهٌم المجردة و الرموز فً مرحلة ما 

قبل المدرسة



مدرسة التحكم و الضبط ... ثانيا

:الذاتي للسلوك 

  تسمى المدرسة السٌبرنٌة (cybernices  .)

 ظهرت اثر االنتقادات التً وجهت للمدرسة السلوكٌة التً لم
حٌث انها , تعط االهتمام الكافً للجانب العقلً عند الطفل 

ركزت فقط على التعلٌم عن طرٌق تكرار الربط بٌن المثٌر و 
.  االستجابة و تعزٌز تلك االستجابة

:اهم مبادئ هذه المدرسة 

 * كما تقول المدرسة )ان التعلٌم لٌس وظٌفة خارجٌة فقط
بل هً اٌضا عملٌة داخلٌة حٌث ٌقوم المتعلم بتنظٌم (السلوكٌة

داخلً لكل من المثٌر و االستجابة تتحكم فٌه االجهزة العصبٌة 
لكل طفل طرٌقته و سرعته و الحركٌة ومن هنا نستنتج ان 

اعداد البٌئة لتكون , لوجود الفروق الفردٌة  فً التعلم الخاصة
.ٌعد حجر الزاوٌة فً عملٌة التعلم بالمثٌرات غنٌة



 * ٌعمل على الضبط ان االنسان ٌمتلك جهازا عصبٌا

و ٌمكن تغٌٌر الضبط الذاتً عن ,  الذاتً للسلوك

تنمٌة الضبط الذاتً عند , طرٌق التغذٌة الراجعة 

ان نعلم الطفل كٌفٌة التحكم فً انفعاالته و )الطفل 

(.  سلوكه

 * ٌتوقف نجاح الطفل فً توجٌه سلوكه ذاتٌا على

مدى نجاح المربٌة فً تجهٌز و تهٌئة البٌئة المحٌطة 

.  به

 *التوافق الحسً و الحركً اول خطوات التفكٌر.



المدرسة اإلنسانية: رابعا

,  ماسلو : من أبرز أنصار هذه النظرٌة
.وروجرز

ترى هذه النظرٌة أن كل فرد لدٌه قوة فطرٌة 
.تمكنه من أن ٌصبح قوة فعالة

أن الفرد ٌتصرف وفق المثٌرات الخارجٌة مع 
.احتفاظه بصفاته الذاتٌة

ٌرى ماسلو أن هناك عدد من الحاجات لدى 
:  الفرد والتً ٌنبغً أن تشبع وقسمها إلى

.وحاجات اجتماعٌة, حاجات فسٌولوجٌة
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هرم ماسلو للحاجات اإلنسانية



 :مدرسة بياجيه المعرفية ...خامسا
اهتم بالنمو العقلي و المعرفي.

النمو المعرفي للطفل يبدأ من خالل حواسه و عضالته.

:أهم مبادئ هذه المدرسة  

. ان النمو عملية مستمرة و متصلة الحلقات•

.  النمو يسير من العام الى الخاص•

ان اجهزة الجسم المختلفة ل تنمو بنفس السرعة و بنفس •
. المعدل

عالج بياجيه النمو العقلي المعرفي على اساس ان هناك •
:مراحل متميزة لهذا النمو و هي 

مرحلة ما قبل العمليات,  المرحلة الحسية الحركية    •

مرحلة التفكير و العمليات ,  مرحلة العمليات المادية   •
المجردة


