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-٢-  

  
  المقدمھ العلمیھ: أوًال 

  :تمھید  ١/١
    
اقبل المدرسة لتربیة الطفل بشكل عام والطفل في مرحلة م إنالشك في   

محدده تتلخص في مجملھا في إعداد ھذا الطفل إعداد  أھدافعلى وجھ الخصوص 
فیھ بما  األخالقیةوالقیم  اإلبداعیةًا تربویًا وعلمیا سلیما ،  وتھم في غرس الروح 

 إلى، ویعینھ على االنتقال  الالحقةیسمح بتھیئتھ بشكل جید للمراحل الدراسیة 
التي تجعل منھ  السامیة األخالقیةوالقیم  المعرفةكتساب في مجال ا أفضلمستویات 

  .فاعال وخیرا داخل المجتمع أنسانا
،  فانھ البد  أھدافھامن األطفال  الفئةبھذه  الخاصة التربیةلكنھ لكي تحقق   
البد  اإلسالمي،  وھي في المجتمع  وأسسھا،   أھدافھاعام تشتق منھ  إطارلھا من 

الحنیف ،  حتى  اإلسالميالدین  أصولستمد منھجھا من وان تكون إسالمیھ ،  وت
وتصوراتھ لدور  اإلسالميتكون معبره تعبیرًا صادقًا حقیقیا عن النھج الحضاري 

بالفعل  قادرة التربیةفي الفعل الحضاري والتأثیر فیھ ،  ولكي تكون ھذه  اإلنسان
ا ،  وبما یسھم في على إعداد ھذا الطفل لحیاة دنیویھ كریمھ مادیا ومعنویا وروحی

 والمادیة الروحیةنھایة المطاف في تنشئة مجتمع إسالمي فاضل ینتقل بمقوماتھ 
المعلوم ،  وتتحول معھا  إلىحالة الشوق  إلىمن حالة القلق من المجھول  القویة
ونبیل ،  على أن یراعى في ھذا  أصیل ماھركل  إلىوالسلوكیات والعالقات  األشیاء

الھادف  اإلسالمياألصالة والمعاصرة في آن واحد لنشر الفكر المجال الجمع بین 
 والتكنولوجیة العلمیةوالبناء في ریاض األطفال خصوصا في ظل التطورات 

  .في اآلونة األخیرة  المشاركة
والتعلیم األساسي للطفل في المنھج  التربیةكنا نحصر عملیة  فإذاعلیھ   

 أصلھا إلى التربیةھذه  إرجاعذلك من شأنھ  نفعل ذلك لیقیننا بان فإننا،   اإلسالمي
في التغییر واالتجاه  االستمرارالسلیم ومنطلقھا القویم اللذین یضمنان للطفل حسن 

،  اللذان  المطھرة وألسنھھو الكتاب  إنمانحو النھج الحیاتي القویم ،  وھذا األصل 
یرث  أن،  والى  رضاألالمنھج السلیم في ھذه  إلىمازاال كما ھما منذ بدأ التغییر 

  .ومن علیھا  األرضاهللا 
 اإلسالميتبیان المنھج التربوي  إلى الباحثةوتأسیسا على ذلك ،  ستعمد   

مناھجنا في تربیة وتعلیم  إلىیأخذ طریقھ بصوره ارسخ  إنالمنشود الذي نرید 
 العالقة إطرافتوجیھ  إلىالمسلمین ، حیث نستھدف من وراء ذلك  أبنائنا

  عملیة تربیة الطفل ،  والتي من بینھا القائمــین ب األساسیة
-٣-  
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على  اإلسالميتركیز مناھجھا في ھذا االتجاه المنھجي  إلىعلى ریاض األطفال ،  
اعتباره الطریق القویم للبناء التربوي الصحیـــح ،   ونسترشد فیھ فھما وتطبیقا ،  

،  ھذا فضال  واآلخرةالدنیا التي تنفعھم في  السلیمةالتربیة  أطفالناونربي علیھ 
 العقیدةلھذا الطفل على  المستقبلیة الشخصیةھذا المنھج في بناء  أھمیةعن 

،  وتساعد على االندماج في  واإلنتاجوالتي تھتم بقیم العمل  الصافیة ةسالمیاال
الواقع وعلى استقاللیة التفكیر وموضوعیة السلوك والتصرف ،  وعلى نبذ 

 اإلبداعیة،  مع االھتمام بتفجیر الطاقات  المفرطةاإلستھالكیھ  والنزعةاإلتكالیھ 
  .ورفاھیة المجتمع بكافة فئاتھ  التنمیةوتسخیرھا في خدمة 

  
  :مشكلة البحث  ١/٢
  

 التعلیمیةتوجد حالیا ضرورة ملحة إلحداث تغیرات جوھریھ في المناھج   
في ظل وجود ظاھرة  للتعلیم خصوصا المبكرةحالیا في المراحل  المطبقة والتربویة

االسالمیھ ،   العربیةفي ریاض األطفال في بلداننا  والتربیةفي التعلیم  االزدواجیة
  :حیث یتجاذب المنھج التعلیمي والتربوي في ھذه الریاض تیارات متضادان 

كمواد ولیست  الدینیة باألمورتیار یعكس حالة من االتجاه نحو االھتمام :   أولھما
االھتمام الالزم لتمكین ھذه الریاض من  األخرىالعلوم  طاءإعكمنھج مع عدم 

بلورة شخصیة الطفل العربي بما یفید نموه المستقبلي التعلیمي والثقافي 
  .واإلجتماعي والحضاري 

تیار یعكس حالة االھتمام بالمنھج التربوي والتعلیمي الحدیث بعیدًا عن :  ثانیھما 
انھ یكون في  إالحدث فیھا بعض من االھتمام   التي وان الدینیة باألمور اھتمام أي

  . للغایةحدود ضیقھ 
التغییر الالزم لسد الفجوة القائمة بین  إحداثتكمن في  إذن فالمشكلة  

التي تدعو  الحقیقیةالتربویة االسالمیھ  البیئةاالتجاھین وغیر المتوافق مع طبیعة 
لمنھج التعلیمي أو التآلف والتناغم في عناصر أو مكونات ا إلىفي األساس 

  . المتقدمةلمراحل التعلیم المبكر أو  بالنسبةالتربوي سواء 
ذلك أن التربیة بمعناھا الواسع ھي إعداد للحیاة بكل أبعادھا ومعانیھا ،    

األمر الذي یفترض أن تتمیز من خالل المناھج الدراسیة الخاصة بكل مرحلة من 
دینامیكیـــة لتحقق أھدافھا ،  خصوصا والتنوع وال بالشمولیةالمراحل التعلیمیة 

فالعالم   .وأننا على أعقاب الذي یحمل بالنسبة ألطفالنا قدرا ھائال من التحدي 
   المتصارعة العالمیةیتغیر من حولنا بسرعة مذھلة نتیجة التغیرات 

-٤-  

  
واإلیقاع التكنولوجي المتطور ،  بحیث أصبـح المستقبل وشیكا دائمًا ،  ویتطلب 

أن نولي ھذا المستقبل االھتمام العلمي الالئق بھ وبنا وبأطفالنا أیضًا ،  حیث منا 
،  مع االتجاه في نفس الوقت نحو  اإلسالمیةالیتعارض ذلك وال بأیة حال مع قیمنا 
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الحنیف ،   اإلسالميوضع أطفالنا في دائرة تاریخنا العربي وترسیخ مفاھیم الدین 
طفال في بلداننا العربیة من دائرة التلقین مع مایفرض ذلك من تحول لریاض األ

واالبتكار القائمة على  اإلبداعوالحفظ والتزوید والمحاكاة وعمل النماذج إلى دائرة 
  .الحكم  وإصدار جواالستنتاقدرات التفكیر والتخیل والتحلیل 

  
  :اھداف البحث  ١/٣
  

تحول  التي یمثلھا  الملحة والضرورةتوضیح االھمیھ  إلىیھدف البحث   
في ریاض األطفال بالعالم العربي ،   اإلسالميریاض األطفال نحو اعتماد المنھج 

التي من شأنھا  واإلرشاداتوذلك من خالل بلورة واقتراح مجموعة من التوصیات 
من ُمربین  العربیةعلى ریاض األطفال في بلداننا  ألقائمھالجھات  إمامالسبیل  إنارة

 ألقائمھ التربویةالتغییر الالزم في المناھج  إلحداث وموجھین ومفكرین تربویین ، 
لمتطلبات الطفل العربي المسلم وبحیث  استجابة أكثرفي ھذه الریاض وجعلھا 

والقیم  األسسقابلیھ على تشكیل سلوكیاتھ وبناء شخصیتھ وفق  أكثرتكون 
  . الصحیحةاالسالمیھ 

  
  :اھمیة البحث  ١/٤
  

في  متواضعةتقدیم مساھمة  إلىیطمح ھذا البحث في كونھ  أھمیةتبرز   
وضرورة  بأھمیةاالسالالمیھ  العربیةتوعیة القائمین على ریاض األطفال في بالدنا 

،  مع  المدرسةفي مرحلة ماقبل  أبنائنافي تربیة وتعلیم  اإلسالمياستخدام المنھج 
 بأساسیاتاضطالع الُمربین في ھذه الریاض  أھمیةالتأكید في ھذا السیاق على 

من  صحیحة إسالمیھحتى یتمكنوا من تربیة األطفال تربیھ  وألسنھومفاھیم القرآن 
تعتبر أھم وأخطر  الطفولةمرحلة  إن،  حیث  والجسمیة والفكریة الخلقیة الناحیة

ایجابیھ وان  النتیجةكانت  التربیة،  فان صحت فیھا  اإلنسانمرحلھ في حیاة 
  . سلبیھ النتیجةكانت  التربیةفسدت فیھا 

-٥-  
  

  :ه منھج البحث /١
  

المنھج االستنباطي ھو المنھج المناسب لھذا البحث ،  على  إن الباحثةترى   
االسالمیھ من  التربیةھذا المنھج یعمل على استخالص مبادئ ومفاھیم  إناعتبار 

ومن ثم بلورتھا وعرضھا في صورة تحلیالت  المطھرة وألسنھالقرآن الكریم 
بموضوع تربیة وتعلیم الطفل  العالقةذوى  اإلطرافیع جم إلىموجھھ  إرشادیھ

الُمربیات العاملین في ریاض األطفال  أوالعربي المسلم وفي مقدمتھم الُمربین 
والقائمین على ھذه الریاض من مدیرات وموجھات ،  من اجل االسترشاد بھا في 
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ھو مدخل  یةالتربفي  اإلسالميولجعل المنھج  صحیحة إسالمیھ تربیھ أطفالناتربیة 
فمھمة   .البناء التعلیمي قائمًا على أساس  لیكون التربیةالتعلیم وأساسھ ، وبدون 

نفسیھ وخلقیھ وسلوكیھ وعقیدیھ  صیاغة اإلفرادتصوغ  إنللتعلیم  بالنسبة التربیة
،  ولیحول ھذا العلم  العلمیة للمادة،  لیصبح الفرد وعاءًا صالحًا وحافظًا  )١(معینھ 

 إسالميلبلورة مجتمع  أساسیاعمل منتج وھادف وفعال ویكون عامال  ىإلبعد ذلك 
  .األمم قوي لھ موقعھ المتمیز المتقدم بین 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
،   األولى الطبعةمكتبة المناة االسالمیھ ،  "  التربیةمعالم في : "  النمشيعجیل جاسم / د) ١(

  .   ٢٩ ، ص ١٩٨٠/ ھـ١٤٠٠الكویت 
  
  

-٦-  
  

  ماھیة ریاض األطفال وفلسفتھا: ثانیًا 
  
  :ماھیة ریاض األطفال  ٢/١
  

 المدرسةتعتبر ریاض األطفال مؤسسات تربویھ تستقبل األطفال قبل سن   
،  وبذلك  االجتماعیة التنشئة،  ولھا دور في  االبتدائیة للمدرسةكمرحلھ تحضیریھ 

األطفال في غیاب  الحتضانبویھ التي تعتبر مؤسسھ تر الحضانةفھي لیست 
،  وھو ما یعتبر  والنظافةالعمل ،  حیث ال یقدم لھم سواء الغذاء  إثناء أمھاتھم

  .على االختالف البین بین ریاض األطفال وحضانة األطفال  أخرامؤشرًا قویًا 
 إمام ألفرصھ إتاحتھامن خالل  الروضةمن  المرجوة الفائدةعلیھ ،  تبرز   
اللعب ،   إثناءوتعاونھ معھم  اآلخرینبنظرائھ من األطفال  طلالختالالطفل 

من  واالستفادة،   الروضةفي  المعدةاللعب  وأدوات الواسعة الباحةمن  واالستفادة
،  كل ذلك بالتعاون مع البیت ،  حیث یجب  الروضةخبرة الُمربین المشرفین على 

  .) ١(على سیرة طفلھ فیھا للتعرف  أسبوعكل  الروضة أمھ أوان یزور والد الطفل 
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ایجابیات وفوائد ریاض األطفال في نطاقین ) ٢(" جیرسلید " كما یلخص   
  : ھامین 
مجال النشاط والتفاعل االجتماعي للطفل وتعلیمھ التعاون في اللعب مع :  أولھما

 المشاركةضبط االنفعاالت من خالل اللعب والتدریب على : ، وثانیھمـا  الجماعة
  .ماعي والعمل الج

،  یبدو  واالقتصادیة واالجتماعیةوعلیھ ،  فانھ في كل الظروف االسریھ   
االلتحاق بروضة األطفال حاجھ ملحھ تیسر لألطفال فرص النماء والتعلم والمالذ 

 المربیةالمتمثل في  الروضةالذي یوفر لھم االرتباط العاطفي والتواصل مع مجتمع 
  . واألصدقاء

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٣٧مرجع سابق ، ص : خالد احمد الشنتوت ) ١(
، دار المعارف ، " علم نفس النمو : " ، نقال عن حامد زھران ) ١٩٦٨(جیر سلید ) ٢(

  . ٢٠٤، ص ١٩٨٦
  

  
-٧-  

  
ھي التي یسیطر علیھا مناخ )  ألحقھ المدرسةكما (  ألحقھ والروضة  

كما یشعر المربون بارتیاح  إلیھاھم ایجابي سلیم ، ویشعر األطفال بارتیاح لحضور
الرعایة واالھتمام ،   إلىللعمل بھا ،  وفیھا یعمل الجمیع معا على تنشیط االتجاه 

على العالقات  إدارتھاتستند في  للروضةفعالھ  إدارةوجود  بالضرورةویتطلب ذلك 
مجتمع ،  وممثلي ال واإلباءفي اتخاذ القرار من جانب الُمربین  والمشاركةاالنسانیھ 

من اجل العمل على تحقیق  واإلباءتستھدف االداره تكتیل قوى المربین  إنویجب 
 دائمةوتغذیة  الروضة ألنشطة مستمرة، وان تكون ھناك متابعة  الروضة أھداف

  . )١(كل فرد یعمل فیھا لواجبھ الصحیح  أداءلتصحیح المسار وضمان 
لھذه  األولل والموجھ الممث الروضةوتأسیسا على ذلك ،  تصبح مدیرة   
تتمتع بصفات شخصیھ ومھنیھ تؤھلھا لتحمل  إن،  ولھذا یجب  الروضة

وتعتمد قوة   . والھادفة الصحیحة التنشئةمسئولیاتھا في مجال تنشئة األطفال 
على عدة عناصر رئیسیھ في مقدمتھا مدى قدرتھا على تجنید  الروضةمدیرة 

ومدى  الروضة إنحاءفي مختلف طاقات العاملین ومدى تواجدھا وحضورھا 
ومدى قدرتھا على  الروضةاشتراكھا الفعال في البرنامج التربوي المطبق في 

  . الروضةتحقیق االتصال والتوصل فیما یتعلق بأھداف 
لھا تأثیرھا المباشر على  الروضةمدیرة  إنولیس المقصود من ذلك   

ماقصدناه  إن،  بل  فسھمأنالتحصیل التربوي لألطفال بشكل یفوق تأثیر المربین 
تؤثر بشكل فعال في العملیات والممارسات  إنیمكن  الروضةمدیرة  إنھو 

واعتماد مناھجھا وتنظیم الفصول من  أھدافھاوصیاغة  الروضةداخل  التربویة
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 أداءعلى  واإلشرافلھا  الضروریةوالتعلیم وتوفیر المستلزمات  التربیةاجل 
  .والعمل على توفیر مناخ ایجابي منظم للتعلیم المربین ومتابعة تقدم األطفال 

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ،  منشورات عالم الكتب ،  بدون"  ألحدیثھ المدرسیةاالداره : " محمد منیر مرسي / د)  ١(

  .  ٤٢تاریخ ، ص
  
  
  

-٨-  
  

  :فسلفة ریاض األطفال  ٢/٢
مستویین العلمي مازالت فلسفة ریاض األطفال محل جدل شدید على ال  

واالجتماعي ،  وكذلك على المستویین العالمي واإلقلیمي ،  حیث یثور التساؤل 
حول ھل ھي امتداد لمرحلة التنشئة االجتماعیة األسریة ؟   أم أنھا استباق لمرحلة 
التعلیم المدرسي المؤسس ؟   وھل ھي نتاج لطبیعة المتغیرات التي طرأت على 

لتلك التطورات المتسارعھ في  نتیجةالمعاصر ؟   أم ھي  بنیة األسرة في المجتمع
إلى اعتبار مرحلة )  الخلیجیةبما فیھا (  العربیةالمعرفھ االنسانیھ ؟   وتمیل الدول 

ریاض األطفال استباق لمرحلة التعلیم المدرسي المؤسس ،  ویتضح ذلك المیل في 
تى یتم التأكد على أن الوثائق والكتیبات والدراسات الخاصة بھذا المجال ،  ح

،  وأنھا تعتبر  التعلیمیةمرحلة ریاض األطفال تعد من أھم وأخصب المراحل 
،  وإنما  ألمعروفھ التعلیمیةلجمیع المراحل  الضروریة والقاعدةاألساس القوي 
وتربویھ لھا كیانھا الخاص المستقل  تعلیمیةعلى أنھا مرحلھ  إلیھایجب أن ینظر 

  . )١(تعلیمي ودورھا في السّلم ال
وقد انعكس ھذا التوجھ على تصور المعلمات لوظیفة ریاض األطفال ،    

حیث اعتبرت غالبیتھن العظمى أن الھدف الرئیسي للتوسع في ریاض األطفال ھو 
ومع ذلك فانھ ،  رغم التأكیدات التي   .)٢( المقبلة المدرسیةتھیئة األطفال للحیاة 

التي تتضمنھا كتب المناھج  النظریةن المقدمات واقع عملي ،  فا إلىتترجم نفسھا 
لنشأة  التاریخیةفي مجال ریاض األطفال التخلو من استعراض سھب لألصول 

”  إلىتتبعھا " مونتسكیو " فكر  إلى الحقیقةریاض األطفال ،  حیث تردھا في 
إلى آخره ،  " منشوري " ثم "   فروبل" ،  ثم "  نأدبر لی" ثم " بستالوتزى 

یوحي بأن فلسفة ریاض األطفال ینبغي أن تتجھ أكثر فأكثر إلى تأكید تلقائیة مما 
 ىوما إلالطفل وحریتھ ،  والى االبتعاد أكثر فأكثر عن التنمیط والتدریس التقلیدي 

  .ذلك 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 التربیةوزارة ،  " لتطبیق وحدات الخبرة  المعلمةدلیل : "  إبراھیمأحمد أبو بكر )  ١(

  ١٩٨٧/١٩٨٨،  العام الدراسي  المتحدة العربیةوالتعلیم ،  اإلمارات 
تقویم مناھج ریاض األطفال من وجھة نظر المعلمات : " نجم الدین على مروان وآخرون )  ٢(

،   المتحدة العربیةوالتعلیم ،  اإلمارات  التربیة،  وزارة  المتحدة العربیةفي دولة اإلمارات 
  م/ ١٩٨٣

  
-٩-  

  

  ابعاد االھتمام التربوي بمرحلة الطفولھ المبكره :  ثالثًا 
  

مجتمع  أيللفرد في  بالنسبةمرحلھ حاسمھ  المبكرة الطفولةتمثل مرحلة   
 المدرسةمن المجتمعات ،  حیث یتوقف على حسن اجتیازھا مستقبل الفرد في 

بدأ بالتشكیل نواة من حیاتھ ،  ت الحاسمة المرحلةففي ھذه   .والمجتمع  واألسرة
یكون علیھا في المستقبل ،  ویأخذ الذكاء الذي سیكون لھ  إنالتي یمكن  الشخصیة

 إلیھاالتي ینتمي  الجماعةبالظھور والتبلور ،  وتبدأ بالتكوین اتجاھاتھ نحو 
  . )١(في السلوك والشعور والعمل  ألدائھا وإدراكھ
 أوء على مستوى البیت واھتمام سوا عنایةكل  المرحلةلذلك تستحق ھذه   

یقتصر ھذا االھتمام على توفیر  إالویجب   .المجتمع  أو الروضة أو الحضانة
 وإنما،   لتكفیانفحسب ،  فھما مع ضرورتھا  المالئمة والتغذیة الصحیة الرعایة

،   والروضةبالمثیرات في البیت  الغنیة المنظمة المتسامحة البیئةتوفیر  أیضایجب 
  .فل فرصا میسره لالستكشاف والعمل والتي تنتج للط

یعیشون الیوم في عالم ملئ بالتحدیات االبداعیھ التي فرضت  أطفالناان   
الحالي  ألمعلوماتي،  وخاصة في العصر  الحیاةوجودھا في كل  مجال من مجاالت 

 اإلنساني،  حیث عصفت ریاح التعبیر العلمي والتكنولوجي السریع بكیان المجتمع 
المجتمع العربي  إنالعربي بشكل خاص ،  لیس ھذا فحسب ،  بل بشكل عام و

التي  الخطیرة واالجتماعیة والسیاسیة أالقتصادیھیواجھھ بالعدید من التطورات 
،  والتي اقتضت تعامًال مختلفًا تمام االختالف  الدولیة الساحةاستجدت مؤخرا على 

 الخطیرة الدولیةتغیرات عن السابق ،  حتى یستطیع ھذا المجتمع مجاراة ھذه الم
تقییم لكافة  إعادة،  وھو مایستوجب  الممكنةالحدود  أقصى إلىمنھا  واالستفادة

  .الفكریة مواقفنا 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــ
في منطقة الخلیج العربي خالل عقد  المدرسةرعایة أطفال ماقبل :  " رناد الخطیب / د)  ١(

الذي نظمھ  الطفولةبرنامج ملتقى العمل العربي الخلیجي لرعایة  لىإ،  بحث مقدم " التسعینات 
  ٠  ١٢٧،  البحرین ،  ص  ١٩٩٢المكتب التنفیذي في سبتمبر 

  
-١٠-  

  

النظر في طرق  وإعادةفیما یتعلق بأسلوب التعامل مع أطفالنا  التربویةوفلسفتنا 
مع  وتنسجمعصر تتناسب مع روح ال ثقافةتربیتھم وتنشئتھم والعمل على تثقیفھم 

  . والعربیةقیمنا االسالمیھ 
واقعنا التربوي الحالي ،  فأننا نجده وقد ركز  إلىذلك انھ بالرجوع   

مع ماتتطلبھ  قماال یتفاھتماماتھ على الماضي والحاضر دون المستقبل ،  وھو 
  .التحدیات الراھنھ التي تواجھ مجتمعنا العربــي 

ھ الیشغل ،  كما یبدو ،  حیزًا مھما في حیاة فالتفكیر بالمستقبل واالستعداد ل  
العرب  إن إلىالعربي الحالي عمومًا ،  حیث یرجع الباحثون في ذلك  اإلنسان

بطبیعتھم أكثر افتنانا بالماضي وأشد استغراقًا في الحاضر ،  على عكس 
التي تھتم بالمستقبل بشكل رئیسي ،  وحتى عندما تفكر  المتقدمة المجتمعات
من خبرات  واالستفادةوالحاضر فإنھا تستمدھا من أصل المستقبل ،  بالماضي 

 الضرورة،  وھو مایؤكد على  )١(الماضي ودروس الحاضر للتكیف مع المستقبل 
 خاصة عنایةفصاعدا نحو ایالء  اآلنالمجتمع العربي من  التجاهالقصوى 

یق  تربیة بالمستقبل واالستعداد لكافة التحدیات التي یفرزھا ،  وذلك في طر
العربي الجدید القادر على مواجھة ھذه التحدیات والتفاعل معھا ولیس  اإلنسان

   القادمة العربیةالھروب منھا ،  من اجل ضمان حیاة أفضل ألجیالنا 
التي تواجھ مجتمعاتنا  المستقبلیةعلیھ فإنھ لمواجھـة كافة التحدیات   
رناد / ذلك د إلىكما تشیر "  لتحدي أطفال ا"  إلى ھالمحا لبحاجھ  فإننا،   العربیة

تنمیة قدراتھم وتعزیز اتصالھم  إلىاألطفال الذین بحاجھ  أي  )٢(الخطیب 
المتجدد ،  والتاریخ  أالمھاالسالمیھ وقیمھا ،  فھم موروث  العربیةبحضارتھم 

بلدان العالم ،  وھم  إلىاالسالمیھ  العقیدةھم حملة  العربیة الجزیرة أبناء إنیشھد 
تحت  واإلنسانيدعوون الیوم لمواجھة التحدیات التي تھدد مصیرھم الحضاري م

  وطأة النظـام
 الھادفةوالجھود  الدءوبالذي یتطلب منا العمل  األمراالقتصادي الدولي الجدید ،  

  والمثابرة
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
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تقبل لطفل الریاض في دول من اجل المس الشریعة:  " راشد العمران  أبوجیھان / د)  ١(
برنامج  إلى،  بحث مقدم "  في ضوء تحدیات المستقبل والنظام الدولي الجدید  العربیةالخلیج 

  . ٩١ص  ٠٠٠٠٠ملتقى العمل العربي الخلیجي لرعایة الطفولھ
  .  ١٣٤مرجع سابق ، ص  :  رناد الخطیب / د)  ٢(

  
-١١-   

  
كن بالفعل من تكوین جیل المستقبل ،  لتتم الصحیحة العقیدة بأسلوبلتنشئتھم 

ولكي یتحقق ذلك فإنھ البد من تنشئة   .االسالمیھ  العقیدة أصولالمبني على 
 وأكثرالتزامًا وتمسكًا بعقیدتھم وبتاریخھم  أكثرتنشئة  والقادمة الحاضرة أجیالنا

التي توجب  والخطیرة الجوھریةوھناك العدید من األسباب   ٠انتماء المتھم 
 ھوما یصاحبالتحدي التكنولوجي  إنع في تحقیق ھذا التوجھ ،  من بینھا اإلسرا

 إنیتطلب من كل فرد ومجتمع  المسارع االجتماعيتتمثل بالتغیر  كثیرةمن تحدیات 
،  وھذا یقع على عاتق  واإلبداعیكون سریع التكیف والتأقلم ،  وان یتسلح بالفكر 

  .النظام التربوي 
أو  اآللیةرض نفسھ في ھذا المجال ھو ماھي التساؤل الذي یف إنعلى   

من مواجھة ھذه التحدیات وبالتالي التكیف  القادمة أجیالنالتمكین  األنسب األسلوب
 األخرى األمم أجیالوالتأقلم معھا بما یفیدھا ویحقق لھا ذاتھا وموقعھا المتقدم بین 

النظر في  إعادةنحو دون استثناء  العربیةالحل األمثل ھو في إسراع بلداننا  إن؟   
التقلیدي ویتطلب ذلك  إطارھاوالتي مازالت في الغالب تدور في  التربویةنظمھا 

في  والمعلمةعن نظام الصف  أوالبالخروج )  ١(رناد الخطیب / د إلیھحسب ماتشیر 
بخلق تزاوج مابین النظام  العربیةفي البلدان  التربویة،  وأن تبدأ النظم  الروضة

 والبصریة السمعیةكالوسائل  ألحدیثھقدم التكنولوجي بإدخال التقنیات التقلیدي والت
،  وأن الیكون  والمستمرة الدائمة التربیة أسلوب وإتباع وأجھزة الكمبیوتر ،

یكون ھناك امتداد للصف مع البیت ،   إنالصف ھو المكان الوحید للتعلیم بل 
تربط ربطًا محكمًا بین  أنفي بلداننا  المطورة التربویةوبذلك تستطیع النظم 

 إطارفي  المتاحة والبشریة التكنولوجیةوبین مختلف العوامل  التربویة األھداف
للعنصر التقلیدي والعنصر  األمثلاالستخدام  إطارنظام تربوي منسق وفي 

  ٠التكنولوجي معًا 
روضة المستقبل التكون مجرد روضھ تقلیدیھ كما ھو حاصل  إن األمرغایة   

،  بل  العاملةلحل مشكلة االسره  ووسیلةأي معلمھ وأطفال  العربیةداننا في بل أالن
  .أخرى  تعلیمیةمرحلھ  ألیة متكاملةمرحلھ تربویھ  أنھاننظر لھا على  أنیجب 

أو  الدراسةمرحلة ماقبل  إلىتسربـت  الدراسةللتعلیم في مرحلة  التقلیدیةفالطرق 
 الدراسةمھ تطویر لمرحلة ماقبل یالز الدراسةأي تطویر لھا في مراحل  أصبح

ھي  أنھافي التعلیم مع  التقلیدیة الطریقةتعتاش على موروث  المرحلةوبقیت ھذه 
  .المستمرة التربیةومرحلة االنطالق في  األساس المرحلة

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  ٠  ١٣٦مرجع سابق ،  ص : رناد الخطیب / د)  ١(
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-١٢-  

  

  السالمیھ التربیھ ا:  رابعًا 
  
  :تعریف التربیھ حسب المنھج االسالمي ٤/١
  

ورعایة  واآلخرةللدنیا  وإعدادھماصطالحا ھي تنشئة األطفال  التربیة  
رعایة شاملھ لجمیع جوانب النمو الجسدي والنفسي والعقلي واالجتماعي  نموھم

  .والخلقي والروحي 
التي تجب  األولى الوسیلةاالسالمیھ ھي  التربیةوفي ھذا السیاق ،  فإن   

كان  وإذا،   ألمسلمھ األجیالاستخدامھا إلعداد  المعاصرةاالسالمیھ  الصحوةعلى 
االسالمیھ ،  فان تصحیح  التربیةسببھ البعد عن منھج  اإلسالماالنحراف في 

 أودعھاسنة اهللا عز وجل التي  ألنھااالسالمیھ  بالتربیة إالاالنحراف لن یكون 
  )١(} ر مابقوم حتى یغیروا مابأنفسھم اهللا الیغی إن{ البشر 

 أنھا إالطویلة المراحل كثیرة المشاق ،   التربیة إنوبالتالي ،  فإنھ على الرغم من 
  .لتغییر المجتمع  الفذة الوسیلةتبقى 

،  وتزداد االھمیھ كلما كان األطفال  الطفولةھي مرحلة  التربیةوأھم مراحل   
فطرة اهللا التي فطر الناس علیھا ذلك الدین {  ) ٢( الفطرة إلىاصغر سنا ألنھم اقرب 

  ٠ اإلسالموھي  ) ٣(} القیم 
حاجات للنمو تتغیر بتطور مراحل النمو ،  البد من مراعاتھا  وللطفولة  

وتبقى ھذه  ألفطرهفطرتھا التي فطرھا اهللا علیھا ،  لتبقى  بالئمبما  وإتباعھا
  .) ٤(لما خلقت من لدن حكیم خبیــــر  الطفولة
    

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  )١١(سورة الرعد )  ١(
/  الحدیثةدار المطبوعات " دور البیت في تربیة الطفل المسلم : " خالد احمد الشنتوت )  ٢(

  جده ، بدون تاریخ،
  .   ٦ص 

  )٣٠(سورة الروم )  ٣(
  .  ٦مرجع سابق ، ص : خالد احمد الشنتوت )  ٤(

-١٣-  
  

ركائز  اقويعلى الطفل فضًال عن كونھ  األولالمؤثر  وإذا كان البیت ھو  
مراحل نموه ،  والن الزمن الذي  أولیتسلم الطفل من  ألنھاالساسیھ جمیعًا  التربیة

یقضیھ الطفل في البیت اكبر من أي زمن آخر والن الوالدین أكثر تأثیرًا في الطفل ،  
للطفل على  المنھجیةالسالمیھ ا للتربیة بالنسبة األولتأتي في المقام  المدرسةفإن 
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ماعلق في التكون الخلقي والنفسي للطفل من رواسب  إزالةاعتبارھا تسھم في 
الصحیح وتستعیض عنھا بالقیم االسالمیھ  اإلسالميمع المنھج  متسقةغیر 

  . الصحیحة
  
  :أھمیة التربیھ االسالمیھ في تنمیة سلوكیات الطفل السلیمھ  ٤/٢
  

االسالمیھ في تغییر سلوكیات الطفل وبلورتھا وفق  التربیةتكمن أھمیة   
  : )١(،  في كونھا  الصحیحة األسس
وتنمي  الجاھلیةمنذ صغرھم فتحمیھم من المفاھیم  الناشئةترعى   -  

 متجانسةسلوكھم ومشاعرھم وفكرھم حسب فطرتھم وتعدھم لیكونوا لبنات 
  .في المجتمع المسلم  ومتكاملة

فتتغلغل فیھ وتصبح جزءًا من كیانھ وسماتھ تنشأ مع الطفل  ألنھا  -  
  . الثابتة الشخصیة

 أھمتصبح عندئذ  التربیةالمجتمع المسلم ،  فان  إلىذلك انھ عندما نصل   
 وھلةتؤدي وظیفتین یبدو ألول  فالتربیة،   السائدةعلیھ وعلى قیمھ  للمحافظة أداه

علم انھ الیوجد تناقض في والتغییر ،  ھذا مع ال ألمحافظھ:  متعارضان وھما  إنھما
 للمحافظةسالح ھام تستخدم لتغییر المجتمع كما تستخدمھ  فالتربیة  . المسألة

 األداءالطرق لالرتقاء بمستوى  إحدىعلیھ   والیوم ونحن بصدد البحث عن 
وبما ینفع حیاتھ في الدنیا ویضمن  والتعلیمي للطفل العربي المسلم التربوي
ح ھي الصحی اإلسالميوفق المنھج  التربیة إننؤكد  في االخره المشرقةصورتھ 

،  فانھ  المطلوبة بالفعالیة األمروانھ لكي یتحقق ھذا  الطریق الوحید لتحقیق ذلك ،
التي یتم  ألطریقھوفي التوجھات وان نعید النظر في  األنفستغییر في  إحداثیلزم 
  .تربیة وتعلیم الطفـــــل  أساسھاعلى 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٥ص :  المرجع سابق )  ١(
  
  

-١٤-  
  

 اإلسالميوضع الطفل المسلم في الجو التربوي والتعلیمي  إعادةوأن نعمل على 
،  وان نغرس القیم االسالمیھ  اإلنسانيالذي یحمیھ من المناھج التي تشوه نموه 
 إن{ : تعالى  وفي ھذا المجال ،  یقول .وننمي فیھم فطرة اهللا التي فطرھم علیھا 
  ،) ١(} اهللا ال یغیر ما بقوم حتى یغیروا مابانفسھم 

والثاني تغییر  باألنفستغییر  األول:  )٢(تغییران  الكریمةحیث نلحظ في ھذه االیھ 
شرط لحدوث التغییر الثاني  باألنفسالخاص  األولالتغییر  إنمابالقوم ،  أي 

االسالمیھ في تغییر  التربیة أھمیةلنا مدى  حمایو ضوھو  .المجتمع  بإفرادالخاص 
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 األممالمستویات بین سائر  أفضل إلىوتطویره واالرتقاء بھ  اإلسالميمجتمعنا 
   .والمجتمعات

  
  :منھج شمولي غیر مجزأ:  التربیھ االسالمیھ  ٤/٣
  

العلم والنظریات  إنبما یدع مجاال للشك ،   التربیةلقد ثبت لعلماء   
الضمیر بقدر  أوتحریك مباشر للوجدان  إلى ألتوصل وغیرھا النفسیةوالتحلیالت 

المباشر الناجح في تحریك تلك المشاعر لتنعكس على  األسلوبمایكون الدین 
ھؤالء العلماء ،   إلیھاالتي توصل  النتیجةوھذه  .الواقع في شكل سلوك معین 

 التربیةمسلمھ وبدیھیھ في  إلى،  ترجع  نالتربوییكل  إلیھایتوصل  أنوالتي ینبغي 
بینما العلم والنظریات  اإلنسانالدین الصحیح یخاطب فطرة  إناالسالمیھ ،  ذلك 

وصائغي ومخططي المناھج في بلداننا  التربیةتخاطب العقل ،  ولو قدر لعلماء 
،  ویأخذوا بعد ذلك الدین كأسلوب  الجزئیةیفھموا ھذه  أناالسالمیھ  العربیة

كتلك  ھادفةكبیر ،  بل لتحققت ثوره تربویھ تربوي سلوكي مباشر ،  لتحقق نصر 
  .) ٣(یوم واجھ فیھ الناس والواقع  أولمن  اإلسالمالتي بدأھا 

في  التربویةعلیھ ،  فإن الوقت قد حان لیتخلص واضعو ومخططو المناھج   
،   فاسدةبالدنا من عقدة النقص تجاه كل ماھو وافد غربي من صالح الرأي أو 

  .التربویة ا نفھم قضیتن أنوعلینا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  )١١(سورة الرعد )  ١(
  ٠ ٥١ص :  ٣٩ھـ ص ١٣٩٧دمشق " حتى یغیروا ما بانفسھم : "  انظر جودت سعید )  ٢(
،  األولى الطبعةمكتبة المناة االسالمیھ ،  "  التربیةمعالم في : " عجیل جاسم النشمي / د)  ٣(

  ٠ ٤٦، ص ) ١٩٨٠(ھـ ١٤٠٠الكویت 
  

-١٥-  
  

لم نستطع التخلص من ھذا الشعور بالنقص ،  واستمرت  إذاالفھم السلیم ،  وحتى 
كان وافدًا غربیًا ،  فھا ھي  إذا إالرأي  أيقناعة البعض منا بعدم القبول بصوابیة 

( في ھذا التخصص  الحجةفالعالم التربوي   .أراء بعض الغربیین تتفق وما نرید 
الدین شئ یؤثر قبل  إن: " فیقول  القضیةبرأیھ في ھذه یدلي  ) ١() جیمس دوس 

مادة  إن،  كما یبین كیف " كل شئ في الشعور واالراده وفي الوجدان والنزعات 
 السخریة إن" كلھا ،  فیقول  التعلیمیةتكون صیغة المواد  أنیجب  الدینیة التربیة

في  أعینناض نضع في الجدول المدرسي ماده اسمھا الدین ،  ثم نغم أنحقًا 
نقنع  أنالینبغي  إننامھمتنا ،  ذلك  أدینااطمئنان ونروح في سبات عمیق ،  كأننا 

في قوة  فیاضةیكون روحًا  أن،  بل  األخرىجانب المواد  إلىبان یكون الدین ماده 
والعمل المدرسي بجمیع جوانبھ  المدرسیة والحیاةوترثب یطبع المنھج كلھ 
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الموائیھ لتالمیذنا حتى یثبوا وھم یقدمون  الطبیعیةلفرص ومجاالتھ ،  بحیث تتھیأ ا
  ." وعن طیب خاطر  أنفسھمخضوعھم ووالءھم هللا من تلقاء 

 الغربیةھناك العدید من الجھات في المجتمعات  أنلیس ھذا فحسب ،  بل   
في المناھج  واألخالقيالتي تحض وبشكل مستمر على التزام المنھج الدیني 

 التعلیمیةمنھا على سبیل المثال ولیس الحصر لجنة السیاسات  ،  نشیر التعلیمیة
في  الھامةالمناسبات  إحدىاالمریكیھ التي نجدھا تقرر في  المتحدةفي الوالیات 

في جمیع جوانب المنھج  والدینیة الخلقیةالقیم  إدخالوجوب  المؤسسیةحیاتھا 
 أجزاءكجزء حیوي من  للمدرسة الكلیة الحیاةفي  وإدخالھاالتربوي والتعلیمي ،  
  .) ٢(البرنامج المدرسي كلھ 

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٤٧مرجع سابق ، ص : عجیل النثمي / جیمس دوس عن د)  ١(
،  بحث " االسالمیھ بالتعلیم العام   التربیةنظره في مناھج : "  محمود كامل الناقد / د)  ٢(

،   الثانیةجمادى  ١١،   المكرمة مكةاالسالمیھ التي عقدت في  التربیةندوة أسس  إلىمقدم 
  .م   ) ١٩٨٠(ھـ  ١٤٠٠

  
-١٦-  

  

،  فانھ سیكون  للمشكلة الغربیةتشخیص الجھات  أخذناما  إذا إنناذلك   
بكثیر مما یطمحون  أفضلوبنتائج  اعلي بكفاءةحلول لھا  إلىبمقدورنا التوصل 

منھج الشامل والمتكامل الذي یخاطب الفطرة ذلك ال اإلسالمفنحن نملك   ٠ إلیھ
االنسانیھ مباشرة ویحمل المؤھل الوحید القادر على قیادة الناس وتربیتھم كما قاد 

حقق فیھا مالم یتحقق من قبلھ وال من بعده ،  وھا ھو  طویلةحضارة الناس قرونًا 
یرھـــا وغ التربیةمازال شامخًا یعرض نفسھ كمخلص للناس مما ھم فیھ من ھموم 

كمنھج تربوي متكامل  اإلسالميالمنھل  إلىنلجأ  أن إسالمیھ،  فاألحرى بنا كأمھ 
 قاطبة األرض أمم،  ونبلور بھ شخصیة شبابنا ،  ونباھي بھ  أطفالنانشكل بھ حیاة 

 الحتاج واألمر  .الناس  أخرجتلیعود بنا خیر امھ  أمورنافي كافة  إلیھ،  ونعود 
بالخالق المبدع  اإلیمانیربط بین كل ماھو مشاھد وبین في ھذا المقام سوى من 

،  فھو كفیل  القضیةھذا الربط ھو اخطر وأھم مافي   .كلھ  األمر إلیھالذي یرجع 
 الشیخوخةمرحلة  إلى  الطفولةالمسلم منذ مرحلة  إلنساننا عمیقة إیمانیھبصیاغة 

لھا معمًال ومصنعًا بكافة مراح المدرسةمرورا بمرحلة الشباب ،  انھ كفیل بجعل 
  .خالقھ مبدعھ مبتكره  إیمانیھللرجال والنساء الذین یحملون العلوم ونتائجھا بعزة 
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  :التربیھ االسالمیھ منھج حیاتي متكامل  ٤/٤
  

سابقا  إلیھمانود التأكید علیھ في ھذا السیاق ،  وتأسیسا على مااشرنا  إن  
،   اإلسالميتتصل بالدین  تعلیمیةت االسالمیھ لم تعد ،  مجرد مقررا التربیة إنفي 

االسالمیھ یجب  التربیةومرامیھ ،  وبناء علیھ ،  فان  أھدافھبل ھي علم متكامل لھ 
فكري یتناول  إطار إنھاالتعامل معھا من قبل كافة المربین والعلماء والباحثین على 

،   علمیةالووسائلھا  النظریةفي أسسھا  التربیةمختلف قضایا التعلیم ،  ومناھج 
 الفكریةبصفھ رئیسیھ ،  ثم تأتي الجھود  وألسنھالقرآن  اإلطارومصدر ھذا 

  . )١(للمفكرین والمربین المسلمین 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
،  ١٩٨١ القاھرة،  عالم الكتب ،  " االسالمیھ  التربیةفلسفة : " سعید اسماعیل علي )  ١(

  .  ٧٨ص 
  

-١٧-  
  

  :السالمیھ عملیھ مستمره التربییھ ا ٤/٥
  

 الطفولةمنذ بدایة مرحلة  مستمرةبمفھومھا الحقیقي ھي عملیھ  التربیة  
بما تتطلبھ من  االجتماعیةلتحمل مسئولیاتھ  للحیاةالناشئ  إعدادیتم  أن إلى األولى

  .حقوق وواجبات 
 إلى ألحدیثھ التربیةقد سبق نظم  اإلسالم إن إلیھومما تجدر االشاره   
فضل االمتیاز على ھذه  لإلسالم،  وكان  متكاملةبتربیة الفرد تربیھ  العنایة ضرورة

،   اإلنسانفي  واألخالقي،  منھا عنایتھ بالجانب الروحي  كثیرةالنظم في نواحي 
یكون ماده وصوره ،   إنبفطرتھ وبطبیعتھ روح ونفس قبل  اإلنسان إنعلى اعتبار 

 ناقصةھي تربیھ  أنما اإلنساننب الروحي في التي تھمل الجا التربیةوبالتالي فان 
  .المنشـود اإلنسانيالكمال  إلى،  والتصل بھ  اإلنسان،  التعني بكل حاجات 

،  في جمیع المراحل  التربیةفي مناھج  بالعقیدة العنایةلھذا ،  فانھ تجب   
من كتاب اهللا وسنة رسولھ  أساس،  وذلك على  الروضةومنھا مرحلة  التعلیمیة

صحت عقیدتھ ،  كمل بناء شخصیتھ وصحت  إذافالمـــــرء   .اهللا علیھ وسلم  صلى
  .تكمیل نفسھ بالفضائل  إلىوالكون ،  وسعى  الحیاة إلىنظرتھ 
صالحھ  أجیاالالتي ترجو الخیر ألبنائھا ،  وترید  ألمسلمھ أالمھ إن" ذلك   
 أعمالھاوفي  قھاأخالتنھض بالتبعات ،  وتفي بالمسئولیات ،  وتستقیم في  نافعة

وان  اإلسالممن مبادئ  وأسسھا التربیةتستمد مقومات  أنومسالكھا ،  ینبغي لھا 
  .) ١("  للحیاةوفق شرائعھ ،  وفضائلھ ،  وقیمھ ومثلھ العلیا  األجیالتصوغ ھذه 
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 إلىالدین وحببھا  إلیھاالتي دعا  باألخالقباهللا ،  وطاعتھ والتحلي  فاإلیمان  
التي البد من التشدید علیھا والعمل على  األموركل ذلك من  -نفوس المؤمنین 

داخل الریاض التي ینھلون منھا مایناسبھم من  ألناشئھغرسھا وتنمیتھا في نفوس 
  ،  حتى یشـــب والتربویة  االكادیمیھ األمور

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  ٠  ٥،  ص)١٩٨٤(ھـ ١٤٠٤جده ،  " كیف نربي ناشئتنا : " احمد بن محمد طاحون )  ١(

  
-١٨-  

  

بھ سبحانھ من صفات الكمال ،  ولیتربى على طاعة  قوما یلیالناشئ عالما باهللا ،  
 إلیھاالتي دعا  السامیة واألخالقاهللا عز وجل ،  متحلیًا بكل جمیل من الفضائل 

،   والعفةالدین ،  ولیشب على حب الخیــــر ،  متحلیًا بالصدق ،  واالمانھ ،  
،  والكرم ،  والوفــــــاء ،  وكل صفات الخیر والنبل التي  والرحمة،   والشجاعة

  . اإلسالم إلیھادعا 
 أساسعلى  التربیةالتي تفلسف نظم  أالمھعلى العكس من ذلك ،  فان   
ألمم  بالنسبةكما ھو حاصل   - الروحیة بالحیاةغیر عابثھ  البحتة العقلیة ألنزعھ

 أنھاالشك   -واالسالمیھ التي تسیر على منوالھا  العربیةن الغرب وبعض البلدا
ولكنھ جسم   .لیس تكوینًا مادیًا فحسب  اإلنسان،  ألن  األشیاءتخالف طبیعة 

ینشئ  التربیةوروح ،  عقل ووجدان ،  صوره ومعنى ،  ولذا فان ھذا اللون من 
وتنطبع في نفسھ صوره   وزنًا ، الفاضلةلألخالق  ولیقیم  جیًال ال یعبأ بعالم الروح

  . )١( واألخالقللمثل العلیا  معكوسة
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  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ٠  ٨احمد بن محمد طاحون ،  مرجع سابق ،  ص )  ١(
-١٩-  

  

  المناھج التربویھ والمعلم: خامسًا 
  
  :المناھج الحالیھ غیر متسقھ مع طبیعة الطفل العربي ٥/١
  

،   أطفالنان االدعاءات والمحاوالت التي تقوم بھا من اجل على الرغم م  
والسیاسات  األھدافتحدد  الئحة أالنھي انھ ال تتوافر لدینا حتى  المرة فالحقیقة

،   والتعلیمیة التربویةللتطبیق لحل مشكالت األطفال  والقابلة المناسبة ألعامھ
جانب  إلىھادف ،  عدم وجود تكاتف جاد وجھد مثابر و إلىوالسبب قد یعزى 

مما یجعل أي جھد  )١(مع الطفل  المتعاملة التربویةبین المؤسسات  االزدواجیة
 إلىمھما كان كبیرا یشوبھ النقص ،  حیث ینتج عن ذلك قصور شدید في التوصل 

 الحیاةلریاض األطفال التي تتناسب مع واقع  والتعلیمیة التربویةحلول للمشكالت 
 أن إلى،  مما یضطرنا  خاصةبصفھ  الخلیجیة الحیاةوبصفھ عامھ ،   العربیة

معالجات  أبنائنامن ھناك ،  فأصبحت معالجتنا لمشكالت  وأخرنستورد حًال من ھنا 
 المحیطة والبیئةمنسقھ مع طبیعة الطفل العربي المسلم  آومع نفسھا  متناغمةغیر 

،  وصارت  اخلیةالدالمجتمع على مصراعیھا لألفكار  أبوابالذي فتح  األمربھ ،  
  . )٢(تھدد المجتمع العربي المسلم بكل فئاتھ 

  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
،  مؤسسة " نحو خطھ قومیھ لرعایة الشباب بدولة الكویت  : "  فتوح سلیمان الجاسم )  ١(

  ٠م/١٩٨٦الكویت للتقـــــدم العلمي ،  الكویت 
،  " دراسة نظریھ  :  المفھوم والعالج   -  المشكلةالطفل  : " احمد عبد العزیز النجار / د)  ٢(

  . ١٦٩م ،  ص /١٩٩٢الكویــــت
  

-٢٠-  
  

 العربیة أالمھبان ابتعاد  )١(وفي ھذه السیاق ،  یؤكد احد علماء المسلمین   
في عدم تمكنھا ،   واألساسيكان السبب الرئیس  الصحیحةعن التعالیم االسالمیھ 
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 أثرت،  حیث  الصحیحةاالسالمیھ  التربیةالطفل العربي  ،  من تربیة أالنحتى 
صورتھا وصرفتھا  ،  فشوھت المتنوعة الفكریةفیھا الھجمات االلحادیھ والتیارات 

لو  ألمسلمھ أالمھجسد  إلىولم تكن ھذه التیارات لتنفذ  . عن المنھج السوي
 التربیة أصبحتلما ولكن   .منھجًا وسلوكًا وفكرًا وتطبیقًا  وألسنھتحصنت بالقرآن 

االسالمیھ شعارًا یتردد على االلسنھ ،  وفي الكتب دون تطبیق او ممارسھ واقعیھ ،  
 العقیدة،  بل في مكمن  أالمھوتخطیطھم ینفذ في جسد  األعداءمكر  أصبح

 وألتعرف ھوال تفھمبل  اإلسالمالتمارس  أالمھمن  أجیالاالسالمیھ ،  فخرجت 
  . )٢( حةالصحیاالسالمیھ  التربیة
،  والتراث  المطھرة ألسنھوقد تضمن القرآن الكریم ،  واستفاضت   

یتربي علیھا  إنالتي ینبغي  التربویة واألسالیبوالمعاني  باآلداب،  اإلسالمي
،  حیث تذخر المكتبات بالكتب  أظافرهالطفل ،  ویتشرب حبھا منذ نعومة 

  . )٣(االسالمیھ  التربیةجال والمؤلفات التي تبرز بوضوح ھذا الجانب الھام في م
،  ومن  ھاستمرار یتاالھتمام الرئیسي لكل مجتمع ھو التركیز على  إنذلك   

اجل تحقیق ھذا الھدف ،  یجب فرض النظام لتحقیق قیم معینھ ،  على اعتبار انھ 
بعین  األخذبدون النظام الیمكن تطویر سلوك قابل للتأقلم ،  ولنقوم بھذا یجب علینا 

  ر القیم التي ھي بشكل عام جمیـعاالعتبا
رئیسیھ ألفعالنا ،  وھنا  وبواعث وأھدافااألشیاء التي تھمنا في مجال كونھا ثوابت 

،  وان معظم قیمنا  األبناءلدى  الثابتةفي تكوین القیم  اإلسالميتنبع أھمیة المنھج 
 اإلجراءتخولنا اخذ  أوتتطلب  واضحة وأصولموضوعھ ضمن قوانین  البارزة

  . )٤(لمناسب مع األطفال ا
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٤٧ص :  ٢٣ص . اإلسالميحاضر العالم : " انظر على جریشھ )  ١(
:  ٤٤ص. لإلسالم المعادیةالغزو الفكري والتیارات : " انظر عبد الستار فتح اهللا سعید )  ٢(

  . ٤٥ص
،  "  الطفولةتربیة الولد في مرحلة  مسئولیة األب المسلم في: " عدنان حسن باحارث )  ٣(

  . ١٨م ،  ص ١٩٩١/ ھـ ١٤١٢دار المجتمع للنشر والتوزیع ، جده 
" دراسة نظریھ : المفھوم والعالج  - المشكلةالطفل : " احمد عبد العزیز النجار / د)  ٤(

  . ١٧٠م ، ص ١٩٩٢الكویت 
  

-٢١-  
  

  :تجدید المناھج التربویھ  ٥/٢
  

الناس یطرأ علیھا  أحوالو سنة اهللا في خلقھ ،  وان التطور ھ إنالشك في   
،  وھكذا في حركھ  أخرىوتذھب  أمورتغییر وتبدیل بمرور الزمن ،  وتستجد 

كذلك  . األرضعلى وجھ  األشیاءمن التغییر والتجدید التي تالمس كافة  دائمة
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المجتمعات تتغیر وتتطور مع تطور  فإنھاوالتعلیم ،   التربیةلمسائل  بالنسبة األمر
ولدوا  فإنھمغیر ماتعلمتم  أوالدكمعلموا " وقد ورد في األثر   . ااحتیاجاتھوتبدل 

وھذه حكمھ بالغھ مفادھا العمل باستمرار على تجدید مناھجنا " لزمان غیر زمانكم 
  . والتعلیمیة التربویة
ومما یذكر في ھذا المجال ،  انھ قد ظھرت في السنوات االخیره عدة   

،   المتقدمة والتربویة التعلیمیةبھا في مختلف النظم  األخذیتزاید  جدیدةاتجاھات 
وكال النظامین  . المسائلةبنظام  واألخذبنظام جماعة اتخاذ القرار  األخذ أھمھامن 

التعامل بھما تراجع كثیرا  أن إال،   اإلسالميلیسا بجدیدین على عالمنا العربي أو 
لجماعیة اتخاذ القرار نجد انھ  فبالنسبة  . الماإلسعما كان علیھ الوضع في صدر 

لنظام  بالنسبة األمرشورى بینكم  فاألمر،  " لیس جدیدًا على تقالیدنا االسالمیھ 
فكل راع مسئول عن "  في تقالیدنا االسالمیھ  أیضا،  فھو قدیم ومعروف  المسائلة

  ." رعیتــــــھ 
التي تمثلھا دراستنا ،  فانھ  حالةالعلى  األخیرتطبیق ھذا النظام  ماردنا وإذا  
 المسئولیةیتمثل في  أولھما:  ذات اتجاھین  الحالةفي ھذه  المسائلة إنیتبین 

على حسن  المحاسبةوثانیھما یتمثل في  األطفالالمكلف بھا العاملون في ریاض 
في ریاض  المسائلةلذلك ،  فان تطبیق نظام  .ھؤالء العاملین لما كلفوا بھ  ءادعا
یعمل على  أن،  یجب  األخرى العربیةفي البلدان  أوفي بالدنا  ألقائمھطفال األ

العام  األداءاحدھما العمل على الحفاظ على مستوى :  تحقیق غرضین رئیسین 
لھذه الریاض وتحسینھ واالرتفاع بھ ،  وثانیھما یتعلق بالكشف عن نقاط الضعف 

من خالل  أخرىسلبیات  أیة أوعاملین ال أداءفي  أو والتربویة التعلیمیةفي المناھج 
  . )١(البدائل المثلى  وإیجادوجود نظام مناسب لحل المشكالت 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  ٠ ٤٥مرجع سابق ص :  محمد منیر مرسي / د)  ١(

-٢٢-  

  
تشدیدنا على  أنعلیھ ،  فان مانود التأكید علیھ في ھذا المجال ،  ھو   

التطبیق الفعال والھادف لھذا النظام على ریاض  أو المسائلة بنظام األخذضرورة 
 المسائلةیأتي تجسیدًا عملیًا لكون  وإنمااألطفال في بالدنا الینبع من فراغ ،  

 بالنسبة وضروریةلریاض األطفال مثلما ھي ھامھ  بالنسبة وضروریةعملیھ ھامھ 
 أداءلمستوى  النقدیة عةالمراجألي منظمھ من المنظمات ،  ألنھا تسھم دائمًا في 
 االیجابیةفي النواحي  اإلمام إلىھذه الریاض وتعمل على تحسینھا من خالل دفعھا 

  . أخرىمن ناحیة ،  وعالج السلبیات وتالفیھا من ناحیة 
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-٢٣-  
  

  :تربیھ اسالمیھ قائمھ على الرفق والرحمھ والموعظھ الحسنھ ٥/٣
  

في ذھن بعض  عالقةالتي مازالت  التربیةفي  ألخطاءاقد تكون ھناك بعض   
االسالمیھ  العربیةفي البلدان  أوفي بالدنا  ألقائمھالمربین في ریاض األطفال 

على األطفال اعتقادًا منھم بان ذلك یساعد بشكل  القسوة،  وھو استخدام  األخرى
م بان ھذه فعالیھ في وضع سلوكیات األطفال في الطریق الصحیح وظنًا منھ أكثر

  .ھي الطریق األمثل للوصول الى الھدف المنشود  القسوة
بلوغ الغایات  أن أساسلكن طبیعة األشیاء تؤكد عكس ذلك تمامًا ،  على   

مما تأتي  أكثروالترھیب  القسوةلتربیة األطفال التأتي عن طریق  بالنسبة المنشودة
محمد صلى اهللا علیھ  فقد قال اهللا تعالى لرسولھ .والترغیب  الرحمةعن طریق 

ولو كنت فظًا غلیظ القلب " ،  )١(" رحمة للعالمین  إال أرسلناكوما " وسلم 
" ویقول الرسول صلى اهللا علیھ وسلم في ھذا السیاق   .)٢(" النفضوا من حولك 

،  كما یقول صلى " شانھ  إالزانھ ،  وال نزع من شئ  إالالرفق ماكان في شئ  إن
  ٠"س منا من لم یرحم صغیرنــــــا ،  ویعرف حق كبیرنـــــا لی" اهللا علیھ وسلم 

 أنوعلیھ ،  فانھ یجب على جمیع العاملین في ریاض األطفال ببالدنا   
 أو،  وان یأخذوا بأیدي األطفال مرشدین بھدوء  الحیویة المسألةیراعوا دائمًا ھذه 
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،   المرضیة نتیجةالموجھین بحنان ،  ومعلمین برفق ولین ورحمة ،  حینذاك تكون 
  . )٣( المرجوة الثمرةوتكون 

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  ٠ ١٧سورة األنبیاء )  ١(
  ٠  ١٥٩سورة آل عمران )  ٢(
،  المركز العربي للنشر "   اإلسالمتربیة األطفال في : "  حبشي فتح اهللا الحفناوي )  ٣(

  .  ٣٨ والتوزیع ، االسكندریـــھ ،  بدون تاریخ ، ص
-٢٤-  

  

 اإلسالميوفق المنھج  التربیةالتي تقوم علیھا  األسسكذلك فإن من أھم   
الیفید والینفع ،   التربیةالعنف في  إنالحسنھ ،  على اعتبار  بالموعظة التربیةھي 

نتائج  إلىیوصل  أو المرجوة الثمرةوالیسمن والیغني من جـــــوع ،  وال یعطي 
  .وباللین والھدوء  الرقیقة وبالنصیحةالحسنھ  موعظةبال التربیة أما  .مرضیھ 

المثلى لتشكیل الطفل على الخلق الرفیع واألدب السامي ،  خاصة  الوسیلة فإنھا
 بالموعظةوان الطفل صفحھ بیضاء نقیھ لم یخط علیھا شئ ،  وان معاملتھ 

لھدف في توجیھھ الى ا أثرھاویقوى من  للنصیحةتقبلھ  إمكانیةالحسنھ یسھل من 
وبذلك ،  ینشأ الطفل   .بلوغھ  إلىالقویم الذي تسعى ریاض األطفال في األساس 

بما فیھا من اخذ وعطاء ،  ویسھل فیما بعد  الحیاةمقدرًا لألمور ومستعدًا لمقابلة 
  .تعلیمھ ،  وتسلسل قیادتھ في مناھج الخیر 
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-٢٥-  
  

  :للطفل دور المعلم في العملیھ التربویھ  ٥/٤
  

في كافة  التربویة العملیةبدور ھام ورئیسي في  المعلمة أویقوم المعلم   
 الزاویةانھ یعتبر بمثابة حجر  إلبل،   الثانویة أو االبتدائیة أو التولیھمراحل التعلیم 

 جھةعلى تراثھ الثقافي ،  ومن  األمینفھو من جھة ،  القیم   . العملیةفي ھذه 
وھو بذلك یحتل مكان   .)١(لى تجدید ھذا التراث وتعزیزه ع األكبرالعامل  أخرى

في بلوغ غایاتھا ،  على  التربیةبین العوامل التي یتوقف علیھا نجاح  الصدارة
اعتبار انھ ال یمكن الفصل بین مسئولیات المعلم والتغیرات االساسیھ التي تتم في 

  . )٢(المجتمع 
في أي من  المعلمة أولمعلم ا إعدادكذلك ،  فان قضیة  األمركان  وإذا  

تعتبر في المقابل من  - المدرسةومن بینھا مرحلة ماقبل  - التعلیمیةالمراحل 
،  نظرا لما تمثلھ ھذه  )٣( األولویاتتكون على رأس قائمة  أنالقضایا التي یجب 

من بلدان العالم  فیاي والتربویة التعلیمیة للسیاسة بالنسبةكبرى  أھمیھمن  القضیة
 بالنسبةالمعلم بطریقھ فعالھ ومؤثره سواء  إعداداالھتمام بكیفیة  إنث ،  حی

 إنما المالحقة والتربویة التعلیمیةللمراحل  بالنسبة أو المدرسةلمرحلة ماقبل 
المربین  أومن المعلمین  النخبة بانتقاءیعكس في الواقع اھتمامًا حقیقیًا وجادًا 

 والتربویة التعلیمیة واألھدافالمثل الذین یقع على عاتقھم عبء ترجمة القیم و
في الطفل الذي نطمح في تنشئتھ  المطلوبةسلوكیات تشكل المواصفات  إلى ألعامھ

  .للمستقبل  وإعداده
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
،  دار العلم " الوعي التربوي للمعلم ومستقبل البالد العربیھ : "  وآخرونجور شھال )  ١(

  ٠  ٢٣٨،  ص  ١٩٧٨،  بیروت  الرابعة الطبعة للمالیین ، 
  ٠  ١٢٢ص : نفس المرجع )  ٢(
ترجمة احمد خیري كاظم واخرون "  التعلیم في عالمنا المعاصر  أزمة: "  كومبز  ٠ف )  ٣(

    ٢٤٣. ،  ص  ١٩٧١ القاھرة،   العربیة النھضة،  دار 
-٢٦-  
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المعلمین والمربین في  ادإعدفي  إلیھاعن المناھج التي یتعین االستناد  أما  
من صمیم تراثنا العربي ومن مبادئنا  نابعةتكون  أن،  فالبد من  العربیةبلداننا 

لكل  المحلیة البیئةوكذلك  الداخلیةبعین االعتبار الظروف  األخذاالسالمیھ ،  مع 
 المحلیةعلى الكوادر  اإلمكانخصوصًا وان االعتماد قدر   . العربیةبلد في بلداننا 

رناد /  الدكتورةوتؤكد   . التربویة للعملیة بالنسبة واالستمراریةعني الثبات ی
الالزم اعتمادھا  التربویةفي ھذا المجال على ضرورة تطویر النماذج  )١(الخطیب 

واستخالصھا من  والتربویة التعلیمیةوتدریب المعلمین في كافة المراحل  إعدادفي 
 أنعلى اعتبار  اإلسالميري والثقافي العربي والتراث الحضا المحلیة البیئةواقع 

من الخارج قلیًال ماتفید ،  الن الخطط والبرامج  المنقولة التربویةالتجارب 
تأخذ بین االعتبار  األجانب األخصائیینمن قبل  المعدة والتدریبیةاالعدادیھ 

،   المدرسةماقبل  أطفال،  وبخاصة مایتعلق بتعلیم  المحلیةمفاھیمھم وبیئتھم 
بالثبات والتدریب  التربویة العملیةتتصف  أنضرورة  بالتبعیةوھو مایعني 

على سبیل  العربیةألي بلد كبلدان الخلیج  التعلیمیةالمستمر فیما یخص الكوادر 
 التربویة العملیةفي  لیتجزأالمثال ،  ألن التشابھ البیئي بین الطالب والمربي جزءًا 

  . الدراسةمن  ىاألولللمراحل  بالنسبة،  خصوصا 
ھي في جوھرھا عملیھ ثقافیھ تشتق  التربویة العملیةعلیھ ،  فانھ لما كانت   

 التستمر محافظھ الثقافةمن واقع المجتمع وثقافتھ ،  وبان  أھدافھامادتھا وتنسج 
ومعانیھا بواسطة  ألنماطھا اإلفرادباكتساب  أال األصیلعلى طابعھا التاریخي 

 أووتدریب المعلمین  إعداد یصبحویھ في جوھرھا ،  لذا عملیات اجتماعیھ ھي ترب
 واألكثر الصحیحةمن المبادئ االسالمیھ  أساسعلى  العربیةالمربین في بلداننا 

من المعلمین والمربین القادرین على  فئةلتكوین  الرامیة األھدافالتصاقا مع 
بالكفاءة  حةالصحیاالسالمیھ  واألخالقیاتوتنشئتھم على القیم  أطفالناتربیة 

  . المطلوبة والفعالیة
االسالمیھ  بالثقافة المستمرةالمستمر للمعلم وتوعیتھ  األعداد إنذلك   

،  وبشكل دائم ،  على بلورة لھذا  المساعدة،  من شأنھ  أصیلھوماتتضمن من قیم 
 إلیھاالتي یطمح  السلوكیةالصفات  أطفالنا إكسابفي مجال  أھمیةالمعلم یزداد 

في تنظیم حیاتھ وتعویدھا على المبادئ  اإلسھاملعربي المسلم ،  وكذلك مجتمعنا ا
الحنیف مثل العمل الجاد والنافع ، والعلم والنظام  اإلسالميالتي تتماشى مع الدین 

  . المسئولیة،  وتحمل  الجماعةوالتكیف مع  واإلتقان والدقة
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  ٠ ١٤٢جع سابق ،  ص مر: رناد الخطیب / د)  ١(

-٢٧-  
  

  . األصیلوتراثنا العربي  )١( اإلسالميالى غیر ذلك من القیم التي طبع علیھ الدین 
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والمثل  القدوةمن  أساسممارسة على  إلىیحتاج  إنماكل ھذا وغیره  إن  
 أساسعلى  التربویة القیادةلذلك فان دوره في   .التالمیذ  أمامالتي یضربھا المعلم 

 أطفالنافي تنمیة المناخ التربوي السلیم في ریاض  البدایةدئ یعتبر نقطة ھذه المبا
في  أساسیا،  ومن ثم فوعي المعلم بھذا الدور یعتبر  العربیةكما في مدارسنا 

  . )٢(وتدریبھ  إعدادهبرامج 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
،  مجلة " بوي للمعلم والعوامل المؤثره فیھ الوعي التر: "  محمد صدیق سلیمان / د)  ١(

  .ھـ ١٤٠٩جامعة الملك سعود ،  الریاض 
  .  ٦٢نفس المرجع ،  ص : محمد صدیق سلیمان / د)  ٢(

-٢٨-  
  

  المقترحات:  سادسًا 
  

نتائج ھامھ تھم القائمین على  إلىتوصلنا من خالل فصول وتحلیالت البحث   
،  حیث انبثقت عن ھذه النتائج  لخلیجیةوا العربیةریاض األطفال في البلدان 

المھام  بأولویات المعنیةتوصیات تبصر القائمین على ھذه الریاض وكذلك االجھزه 
  . التربویةفي االعتبار عند ممارستھم لواجباتھم  أخذھاوالمسئولیات التي البد من 

 ھذه التوصیات ،  والتي نوجزھا وفق الترتیب التالي ألھموفیما یلي نعرض   
:  
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 التربویة األصولوضع ھدف تنشئة الطفل وفق  أھمیةالتأكید على   -) ١(
على اعتبار مرحلة  العربیةللطفل في البلدان  التربویة السیاسةاالسالمیھ ضمن 

نظرًا لكون الطفل في مرحلة  السیاسةریاض األطفال نقطة االنطالق لتنفیذ ھذه 
لبنة  والعتبارھا األصوله مرنھ یسھل تشكیلھا وفق ھذ أداة المدرسةماقبل 
  .العربي  لإلنسان المستقبلیة الشخصیة أساسھاتتشكل على  أساسیھ

لطفل الریاض والعمل  والبتكاریھالحرص على تنمیة القدرات االبداعیھ   -) ٢(
لنوازع  المثیرةعلى تزوید ریاض األطفال بكافة الوسائل والتجھیزات والبرامج 

  . كامنة إبداعیھمن طاقات  مادیھوتفجیر واالبتكار  اإلبداعالطفل نحو 
لطفل الریاض تعمل على تنمیة وعیھ  ومتنوعة وغنیة مالئمةتوفیر بیئة   -) ٣(

بتشكیلھ من  البیئةتعزز ھذه  أنبذاتھ وثقتھ بنفسھ وسیطرتھ على بیئتھ ،  على 
 ةومتناسب اإلسالميوبتراثھ  العربیةببیئتھ  مرتبطةللطفل تكون  المناسبة األلعاب

  . إدراكھمع مراحل نموه ومستوى 
والتكامل  المسئولیةغرس روح التسامح والرفق وعدم التعصب وتحمل   -) ٤(

واالسالمیھ  ألغربییھبالقصص  االستعانةاالجتماعي في نفوس األطفال من خالل 
  .مع مدارك الطفل ومستوى وعیھ  والمنسقة والمبسطة ألسھلھ

 الطارئالمتغیرات ،  والتوافق مع المشكالت  تعوید الطفل على التكیف مع  -) ٥(
مواجھتھا  أوعلى التفاعل معھا ومحاولة حلھا  الكافیة والقدرة المرونة وإكسابھ

مھارات اتخاذ  إكسابھبدًال من الخوف منھا واالبتعاد عنھا ،  وكذلك العمل على 
  .ركھ مما یتناسب مع عمره ومدا متاحةالقرارات من خالل عدة بدائل أو خیارات 

  
  
  

-٢٩-  
  
  

عنھا  واالستعاضةاالبتعاد في تربیة الطفل عن وسیلة التسلط والعقاب   -) ٦(
الحسنھ وحریة التعبیر عما یختلج في نفسھ والتي من  والموعظة الرحمةبوسیلة 
 والمتسمة المستقبلیةالعربي  اإلنسانعلى بلورة شخصیة  المساعدةشأنھا 

  .واالنجاز والعمل المنتج الجـــــاد  ةواالستقاللی والعقالنیةباالنفتاح 
اشتراط معرفة طالبي أو طالبات  إلى األطفالدعوة القائمین على ریاض   -) ٧(

خاصة االساسیھ منھا كأحد   .االسالمیھ  الشریعةالعمل في ھذه الریاض بأحكام 
 العاملین الحالیین لدورات تأھیلیھ في ھذا المجال وإخضاعالمتطلبات االساسیھ ،  

في   .الحالل والحرام منذ حداثتھم  إحكام،  حتى یتمكن المربون من تعلیم األطفال 
  .واستیعابھا  إدراكھاصوره مبسطھ سھلھ یمكنھم 

من  الطفولةنظرا لما یمثلھ التلقین ألساسیات الدین ومفاھیمھ في مرحلة   -) ٨(
ریاض األطفال ،  لذلك یوصي المربون في  الفكریة التربیةوسیلھ ھامھ من وسائل 
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والتعلیم في  للتربیةبضرورة وضع ھذه المفاھیم موضع االعتبار عند ممارستھم 
  .ھذه الریاض 

االبتعاد عن التقلید  إلىدعوة القائمین على ریاض األطفال في بالدنا   -) ٩(
عن القیم االسالمیھ  منحرفةحدیثھ قد تكون  أسالیبلما ھو قبیح من  األعمى

والمفاھیم من صمیم  األسالیبد على ضرورة استخالص ھذه االصیلھ ،  والتشدی
المجتمع العربي المسلم نفسھ ،  مع الحرص على تنمیة شخصیة الطفل ورفع 

وعقلــھ ،   نفسھوسمو األخالق في  والمثابرةمعنویاتھ وبذر روح الطموح 
 لكي یتمكن من التمییز بین الحق الالزمة الفكریةوتزویده بالمھارات والقدرات 

  .والمعلومات التي یتلقاھا من مربیھ ومعلمیھ  واألفكاروالباطل من ھذه القیم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-٣٠-  
  

  ملخص البحث
  

 للتربیة إسالميمنظور  إلىعامًا بعد عام  العربیةتتأكد حاجة بلداننا   
 أھم،  على اعتبارھا من  المدرسةفي مرحلة ماقبل  للطفولة بالنسبةوبخاصة 
العربي  لإلنسان الالحقة العمریةانعكاسًا على المراحل  ثرھاوأك وأخطرھاالمراحل 

.  
 المرحلةلألطفال في ھذه  بالنسبة التربیةفي  اإلسالميھذا المنھج  إنذلك   

لیس فقط في تنشئة الطفل على طاعة   -یسھم حسب ماتم استخالصھ من البحث 
صیلھ ،  ولكن والقیم االسالمیھ اال األصولاهللا وبلورة سلوكیاتھ وتصرفاتھ وفق 

طیبھ لجیل عربي جدید  هتكون نوامن األطفال المسلمین  متمیزةفي بلورة نماذج 
على مواجھة تحدیات المستقبل التكنولوجي وبقدره على التفاعل  القابلیةیمتلك 

معھا والتأثیر فیھا بما یفید المجتمع العربي في االنتقال من مجرد النقل الشكلي 
على  والسیطرةالنقل الفعال للتكنولوجیا واستیعابھا مرحلة  إلىللتكنولوجیا 

  ٠في تطویرھا وتصنیعھا   - تدریجیةولو بصوره   -وربما الدخول  إسرارھا
على ریاض  اإلسالميبأن تعمیم النموذج  الدراسةفي ھذه  الباحثةوقد بینت   

ات یواكبھ جھد مثابر وجاد من قبل الجھ أنالبد من  العربیةاألطفال في بلداننا 
حالیا في ھذه  المطبقة والتربویة التعلیمیةالنظر في النظم  إعادةفي مجال  المعنیة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 الساحةالمتسارعھ على  التكنولوجیةالریاض ،  خصوصا في ظل التحوالت 
لصالح  االجتماعیةوالسلوكیات  األنماطوالتي تتطلب تحوًال جذریًا في  الدولیة

طلب خلق جیل عربي جدید یكون منطلقھ واالبتكار والذي یت اإلبداعاالتجاه نحو 
على  متناھیةوذو قابلیھ  والصحیحةطفل عربي مسلح بالقیم االسالمیھ الراسخ 

،  وبحیث یكون  الطارئةواالبتكار والتأقلم مع كافة المواقف والمستجدات  اإلبداع
یكون علیھ جیل المستقبل  أنلما یمكن  متمیزةھذا الطفل العربي الجدید نواة 

 فبانتقالي القادر على مواجھة التحدیات والتفاعل معھــا ،  ربما یسھم العرب
 بالحیاة مليءمرحلة االندماج في واقع  إلىالحاضر العربي من الواقع الساكن 

  .مع كافة المتغیرات  المتفاعلة والحركة
  
  
  
  

  -أ  -
  

  :قائمة المراجع 
  
،  المركز العربي "  سالماإلتربیة األطفال في : " حبشي فتح اهللا الحفناوي   -١  

  .للنشر والتوزیــــع ،  االسكندریھ ،  بدون تاریخ 
في منطقة الخلیج العربي  المدرسةماقبل  أطفالرعایة : " رناد الخطیب / د  -٢  

برنامج ملتقى العمل العربي الخلیجي  إلى،  بحث مقدم " خالل عقد التسعینات 
،  البحرین  ١٩٩٢في سبتمبر یذي الذي نظمھ المكتب التنف الطفولةلرعایة 
١٩٩٢ .  

  .  ١٩٨٦،  دار المعارف ن " علم نفس النمو : " حامد زھران   -٣  
" فیھ  المؤثرةالوعي التربوي للمعلم والعوامل : " محمد صدیق سلیمان   -٤  

  .ھـ ١٤٠٩مجلة جامعة الملك سعود ، الریاض 
دار " الطفل المسلم  دور البیت في تربیة: " خالد احمد الشنتوت   -٥  

  .،  جــده ، بدون تاریخ  ألحدیثھالمطبوعات 
"  العربیةالوعي التربوي للمعلم ومستقبل البالد : "  وآخرونجورج شھال   -٦  

  . ١٩٧٨،  بیروت  الرابعة الطبعة، دار العلم للمالیین ،  
،   ،  عالم الكتب" االسالمیھ  التربیةفلسفة : " سعید اسماعیل علي   -٧  

  .  ١٩٨١ القاھرة
من اجل المستقبل لطفل الریاض  الشریعة: " راشد العمران  أبوجیھان / د  -٨  

،  " في ضوء تحدیات المستقبل والنظام الدولي الجدید  العربیةفي دول الخلیج 
  ."  الطفولةبرنامج ملتقى العمل العربي الخلیجي لرعایة  إلىبحث مقدم 
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) ١٩٨٤(ھـ ١٤٠٤،  جده " ناشئتنا كیف نربي "  :احمد بن محمد طاحون   -٩  
.  

ترجمة احمد خیري كاظم " التعلیم في عالمنا المعاصر  أزمة: " كومبز  .ف   -١٠
  .  ١٩٧١ القاھرة،   العربیة النھضةواخروان ، دار 

مكتبة المناة االسالمیھ ، "   التربیةمعالم في " عجیل جاسم النشمي / د  -١١
  .م  ١٩٨٠/ ھـ ١٤٠٠كویت ،  األولى ، ال الطبعة

  
  

  -ب  -
  

" االسالمیھ بالتعلیم العام  التربیةنظره في مناھج : " محمود كامل الناقد / د  -١٢
 ١١،   المكرمة مكةاالسالمیھ التي عقدت في  التربیة أسسندوة  إلى،  بحث مقدم 

  .)  م١٩٨٠(ھـ ١٤٠٠،   الثانیةجمادى 
،  وزارة "  الخبرةلتطبیق وحدات  المعلمةل دلی: "  إبراھیمأحمد أبو بكر   -١٣

  .م  ١٩٨٧/١٩٨٨،  العام الدراسي  المتحدة العربیةوالتعلیم ،  اإلمارات  التربیة
تقویم مناھج ریاض األطفال من وجھة : " نجم الدین علي مروان وآخرون   -١٤

لیم ،  والتع التربیة،  وزارة "  المتحدة العربیةنظر المعلمات في دولة اإلمارات 
  .م  ١٩٨٣،   المتحدة العربیةاإلمارات 

بدول مجلس  االجتماعیةالمكتب التنفیذي لمجلس وزراء العمل والشئون   -١٥
 األسرةتعزیز مسئولیات : "  الطفولةرعایة : "  العربیةالتعاون لدول الخلیج 

  .م  ١٩٩٤،  الكویــت ، " وتنظیم دور المؤسسات 
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المنھج اإلسالمي في  اعتمادوضرورة أھمیة 
  ریاض األطفال

  
  أمیره طھ بخش/  الدكتورة

  مساعد أستاذ
  جامعة أم القرى
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