
 اعالم الفكر التربوي:                                      

المبرزٌن الذٌن اسهموا  ان وعً اي امه واعتزازها بتراثها ٌجعل من واجبها التنوٌه باعالمها

فً اعطائها الحضاري وانجازها العلمً وان االمم تتبارى حقٌقه فً تجاذب اطراؾ الفخار 

ه القمم البشرٌه التً تركت بصماتها على الثقافه والحضاره  \واالعتزاز بمقدار ما لدٌها من ه

 والتارٌخ .

ن االمه االسالمٌه ٌعلو قٌاسها فً هذا واذا كان قٌاس االمم بافرادها االعالم كما وكٌفا صحٌحا فا

المضمار اذا العالمها السبق فً دفع عجله الحضاره والثقافه واٌصالها الى المستوى المطلوب 

بانسانٌه ومنزله االسالم وضمن هذا االطار سوؾ نتطرق الى ذكر بعض اعالم الفكر التربوي 

 وٌه وكما ٌاتً:العربً والؽربً واالؼرٌؽً مع بٌان عدد من ارائهم الترب

 اعالم الفكر التربوي العربً االسالمً: -ا

 ابن خلدون : -1

اسمه عبد الرحمن وكنٌته ابو زٌد ولقبه ولً الدٌن وشهرته ابن خلدون  عاش فً الفتره 

( حٌث ولد فً تونس من اسره عربٌه االصل تعلم صناعه العربٌه على ٌد  1331-1041)

دب حفظ من القران الكرٌم وقراه وهو ابن سبع سنٌن والده ووعى كثٌرا من اصول اللؽه واال

ودرس الدراسات العقلٌه   واتصل باساتذه تونس  واخذ عنهم ماشاء من العلوم والمعارؾ

والفلسفٌه على بعض حكماء المؽرب واجاد االصول والفقه على مذهب مالك ثم قرا التفسٌر 

عشرٌن من عمره فً كل ماتعلمه وقراه والحدٌث وتعمق فً الفلسفه والمنطق ونبػ وهولم ٌبلػ ال

 حتى اقر له اساتذته بالعبقرٌه والنبوغ.

توفً ابن خلدون تاركا للبشرٌه بعده مجموعه من الدراسات والمولفات التً مازال العالم ٌستفٌد 

منها الى ٌومنا هذا ومن اروعها ) لباب المحصل فً اصول الدٌن ( وهو فً علم الكالم ) 

ه ذاتٌه  ) شفاء السائل ( وهو فً التصوؾ  و ) المقدمه ( الذي ٌعد اروع التعرٌؾ( وهو سٌر

وابرز ماكتب ابن خلدون  والبن خلدون اراء فً التربٌه ٌمكن اعتبارها اساس مدارس تربوٌه 

فكرٌه كثٌره فافكاره قرٌبه جدا الى عصرنا الحدٌث  مما جعله مقرونا بكل ما له عالقه باالفكار 

 جتماع .التربوٌه وعلم اال

 اهم االراء التربوٌه البن خلدون:

 ان القران الكرٌم هو اصل التعلم . -1

 عدم استخدام الشده والعقاب مع المتعلمٌن . -1

 التاكٌد على اهمٌه الرحالت فً طلب العلم . -3

 عدم االطالة فً الفواصل الزمنٌه بٌن الدروس . -0

 عدم خلط علمٌن فً وقت واحد اثناء تعلٌم الصؽار. -1

 استخدام االمثله والخبره المباشره فً التعلٌم . ضروره -2

 التدرج فً التعلٌم من السهل الى الصعب ومن المحسوس الى المجرد . -7



ظروره تعلٌم اللؽه العربٌه وان تكون دراستها اساسا لكل علم بؽٌه تمكٌن التلمٌذ من  -8

 كتابه .اجاده التعبٌر عما ٌدور فً ذهنه من افكار وتصورات وكذلك اتقان عملٌه ال

 

 ابن سٌنا: -1

( ه  374ولد فً صفر سنه ) وهو ابو علً الحسٌن بن ةعبد هللا بن الحسن بن علً بن سٌنا 

من اسره فارسٌه االصل فً قرٌه ) افشنه ( من ضٌاع بخارى فً ربوع الدوله السامنٌه 

اهتمت اسرته بتعلٌمه ولم ٌكن الصبً بحاجه جهد ووقت للتعلٌم  حٌث اظهر ذكاءا خارقا 

فقد استظهر القران الكرٌم والم بعلم النحو وهو فً العاشره من عمره ثم خاض ؼمار 

الرٌاضٌات والطبٌعٌات والفلسفه وبعد ذلك انكب على دراسه الطب ولم ٌبلػ السابعه عشرة 

 من العمر حتى طبقت شهرته الخافقٌن وبدا ٌتعهد بتطبٌب المرضى ومعالجتهم .

ا حجه الحق ،شرؾ الملك ، الحكٌم ، الوزٌر ، المعلم عرؾ ابن سٌنا بالقاب كثٌره منه

من كتبه الثالث ، االن اشهر القابه هو الشٌخ الرئٌس  وللشٌخ الرٌئس اراء تربوٌه فً العدٌد 

التً كتبها بالعربٌه او الفارسٌه والتً منها كتاب ) النجاه ( وكتاب اال) االشارات والتنبٌهات 

ر ان اكثر اراءه التربوٌه نجدها فً رسالته المسماه ب ) ( وكتاب ) الحكمه المشرقٌه ( ؼٌ

 كتاب السٌاسه (.

 اهم االراء التربوٌه البن سٌنا:

 ضروره االهتمام بالتربٌه العقلٌه ز -1

 استخدام مبدا الثواب والعقاب فً التربٌه . -1

 االهتمام بتربٌه الطفل منذ الطفوله المبكره . -3

 واعداد االنسان للحٌاه . االهتمام بالتربٌه المهنٌه -0

 ان مصادر المعرفه هً الحواس الخمس والهام. -1

 البدء بتعلٌم القران الكرٌم بمجرد تهٌوء الطفل جسمٌا وعقلٌا. -2

 ضروره االهتمام بالتربٌه النفسٌه واهمٌه معرفه النفس البشرٌه . -7

 ضروره تعلٌم اللؽه والشعر خصوصا ماٌتعلق منه باالخالق والصفات الحسنه . -8

 

 

 الؽزالً : -3

( ه من عائله  014هو ابو حامد بن محمد بن محمد الؽزالً الطوسً ولد فً طوس عام )

العلوم ثم سافر الى نٌسابور فقٌره تعمل فً ؼزل الصوؾ درس وتعلم فً بلدته مبادى 

وتلقى فٌها العلم على امام الحرمٌن ابً المعالً الجوٌنً امام الشافعٌه ، وقد لمع نجم 

بح من علماء الشافعٌه كما اشتهر بسعه االطالع والذكاء والقدرة على المناظره الؽزالً واص

انتقل الؽزالً الى التدرٌس فً المدرسه النظامٌه ببؽداد والتً كانت من المعاهد العلٌا التً 

ٌلتحق بالدراسه فٌها نخبه الدارسٌن فً مختلؾ العلوم واالداب والبحث والمعرفه  وبعد ان 

 ودمشق واالسكندرٌه عاد الى وطنه وقضى بقٌه عمره فً التدرٌس والوعظ.سافر الى مكه 



ترك الؽزالً ثروه علمٌه روحٌه دٌنٌه تتجاوز السبعٌن كتابا فً الفقه والمناظره والدفاع عن 

االسالم منها : المنقذ من الظالل ، مٌزان العمل ، فاتحه العلوم ، كما ٌعتبر كتابه احٌاء علوم 

 ل باحث فً التراث والثقافه على مر العصور.الدٌن  مرجعا لك

 : اهم االراء التربوٌه للؽزالً

 قابلٌه االخالق للتعدٌل . -1

 التدرج فً التعلٌم اثناء تعلٌم الطفل . -1

 مراعاه الفروق الفردٌه بٌن المتعلمٌن . -3

 عدم اقتصار التربٌه والتعلٌم على الذكور فقط . -0

 علٌم .ضروره التروٌح عن النفس واللعب اثناء الت -1

 عدم التصرٌح بالعقاب للمتعلم. -2

 اهمٌه التعلم فً الصؽر واهمٌه مرحله رٌاض االطفال. -7

 ضروره االهتمام بالتربٌه الروحٌه ) التصوؾ ( االخالق . -8

 اعالم الفكر التربوي الؽربً : -ب

 جان جاك روسو : -1

( م ثم اصبح واحد من ابرز مفكري القرن الثامن عشر بفرنسا  1711ولد فً جنٌؾ عام )

السهاماته الكبرى فً التنوٌر والتمهٌد للثوره الفرنسٌه التً اثرت بدورها فً اوروبا اوال ثم 

فً القارات كلها. كان روسو عالما موسوعٌا لة عطاء كبٌر فً اكثر من مٌدان فقد كان 

وعالم اخالق وعارفا بالفنون واالداب ومتضلعا فً علم النبات وتركزت مفكرا سٌاسٌا 

( م  تاركا مجموعه من المولفات 1778شهرته فً الفكر السٌاسً والتربٌه مات سنه )

اهمها ) االعترافات ( و )تامالت المتجول المنفرد ( و) اٌمٌل ( التً تضمن قواعد تربوٌه 

 ان والذي اعتبره الكثٌرون ثوره فً التربٌه .جدٌده وؼٌر معهوده فً بٌئه ذلك الزم

ومثل كل العظماء فقد تباٌنت اراء الناس فً روسو الى حد التناقض الصارخ ففً حٌن 

اعتبره بعضهم قدٌسا حكم علٌه اخرون بالجنون وجزم ؼٌرهم بانه نبً بٌنما قال عنه 

 البعض االخر انه مرشد خطٌر .

 

 اهم االراء التربوٌه ل ) روسو (.

 اكد على اهمٌه دور االم فً تربٌه اطفالها وعد تسلٌمهم الى مرضعات مرتزقات . -1

ان تكون التربٌه االولى سلبٌه اي التتضمن بث الفضٌله بل صٌانه من الرذٌله وحفظ  -1

 العقل من الخطا.

 عدم استخدام العقوبه البدنٌه مع االطفال. -3

 بؽً ان ٌكون الطفل معلم نفسه.عدم اكثار المعلم من استعمال الطرٌقه االخبارٌه بل ٌن -0



عدم تعلٌم الطفل لؽات اخرى حتى سن الثانٌه عشر وذلك لعجزه عن الحكم والفهم وعدم  -1

 تمكنه من المقارنه بٌن لؽته االم واللؽات االخرى .

 البدء بتدرٌس االشٌاء المحسوسه قبل المجرده وان تقدم المادة التعلٌمٌه بشكل مشوق. -2

م منها وٌدرس مافٌها من نبات وحٌوان وجماد حتى ٌقدر عظمه ترك الطفل للطبٌعه ٌتعل -7

 الخالق وقدرته وان الٌعتمد على الكتب وحدها فً التعلم .

عدم االكثار من االرشاد وعدم االفراط فً االوامر والنواهً الن االكثار منها ٌمٌت  -8

 شعور الطفل وقوه تركٌزه.

 جون دٌوي: -1

ه الحدٌثه على المستوى العالمً ارتبط اسمه بفلسفه ٌعتبر جون دٌوي من اشهر اعالم التربٌ

النظرٌا ت  التربٌه النه خاض فً تحدٌد الؽرض من التعلٌم وافاض فً الحدٌث عن ربط

بالواقع من ؼٌر الخضوع للنظام الواقع والتقالٌد الموروثه مهما كانت عرٌقه  ولد فً امرٌكا 

فً طلب العلم وكانت شدٌده التعلق به ( م ساهمت والدته فً حثه على المثابره 1819سنه )

وحرٌصه على تعلٌمه كان دٌوي منذ صؽره محبا للقراه واالطالع اذا كان ٌقضً معظم 

اوقاته فراؼه فً المكتبات تلقى تعلٌمه فً جامعه فٌرمونت ثم انتقل الى جامعه جون 

 هوبكنز فحصل على شهاده الدكتوراه وعمل فً التدرٌس .

كانت كتابات دٌوي تحمل فً طٌاتها نقدا الذعا للتربٌه التقلٌدٌه السائده فً عصره وعلى مر 

العصور ذلك انها تعتمد على حفظ المعلومات عن ظهر قلب وتعمل على اعداد المتعلم 

 للمستقبل مع تجاهل الحاضر وتهمٌش المرحله التً ٌعٌشها المتعلم .

لتربٌه وعلم االخالق والفلسفه وعلم النفس ومن اهم قام دٌوي بتالٌؾ عده كتب تركز على ا

 كتبه :) المدرسه والمجتمع ( ) الخبره والتربٌه ( ) كٌؾ نفكر( )الحرٌه والثقافه (.

 اهم االراء التربوٌه ل) دٌوي( :

 اعتبر ان المدرسه ٌجب ان تكون وسٌله لتؽٌٌر المجتمع . -1

 عملٌه تجدٌد لبناء خبره الفرد والمجتمع . ان تكون التربٌه -1

 التاكٌد على ضروره ان ٌكون لكل درس طرٌقه خاصه به. -3

 التاكٌد على اهمٌه الخبره المباشره فً التعلٌم ) التعلم بالعمل (. -0

 التاكٌد على اهمٌه الرحالت ) المزارع ، المصانع ( ولٌس التحدث فقط . -1

البشري اذ من خاللها ٌصبح الفرد ورٌثا لما  ٌرى ان التربٌه ظاهره طبٌعٌه فً الجنس -2

 حصلته االنسانٌه من حضاره .

 

 اعالم الفكر التربوي االؼرٌؽً: -ج

 سقراط : -1

واراوه  وطرٌقته موته الشجاعه احد اشهر الشخصٌات فٌلسوؾ ومعلم ٌونانً جعلت منه حٌاته 

قٌقه والخٌر ولم ٌعرؾ التً نالت االعجاب فً التارٌخ صرؾ سقراط حٌاته تماما للبحث عن الح

له اٌه مولفات وقد عرفت معظم المعلومات عن حٌاته وتعالٌمه من تلمٌذه المورخ زٌنفون 



(ق م فً اثٌنا الب 029والفٌلسوؾ افالطون باالضفه الى ما كتبه ارسطو  ولد سقراط سنه )

طا وعرؾ عنه نحات وام قابله .تعلم فً بداٌه حٌاته الموسٌقى واالدب والرٌاضه كان ملبسه بسٌ

 تواضعه فً الماكل والملبس.

 اهم االراء التربوٌه ل ) سقراط ( 

 ضروره تعلٌم المتعلمٌن كٌؾ ٌفكرون . -1

 تنمٌه العقل بوصفه اهم جزء فً االنسان. -1

 ضروره ان تتلقى المراه برامج تربٌه كالرجل. -3

 ضروره اعتماد طرٌقه المناقشه وسٌله لتبادل المعلومات بٌن المتعلمٌن . -0

على اهمٌه حفظ المتعلمٌن للتراث بما ٌتضمن من معارؾ وحقائق وفنون من جٌل  اكد -1

 الى جٌل .

 :فالطون ا-1

(ق.م. لعائله ارستقراطٌه سمً بهذا  االسم لعرض كتفٌه تثقؾ كاحسن  017ولد فً اثٌنا سنه )

رس تاثر ما ٌتثقؾ به ابناء الطبقه الراقٌه واظهر مٌال نحو الرٌاضٌات واخذ الحكمه عن فٌثاؼو

افالطون بفكر استاذه سقراط وفلسفته الى درجه ٌصعب معها الفصل بٌن افكاره وافكار استاذه 

فً كتاباته االولى وكان العدام استاذه سقراط بالسم وقع كبٌر فً نفسه حٌث  ظهر ذلك جلٌا 

التً بٌنت سخطه على  الحكومه هناك جعل سقراط معرفه الذات نقطه البداٌه فً كل بحث 

سفً االانه ارجع للفلسفه طابعها العام اذ جعلها  تستوعب موضوعات الطبٌعه وماورائها فل

والنفس واالخالق والتربٌه وؼٌرها وهو ٌرى ان االنسان عالم  صؽٌر وجد على مثال العالم 

 الكبٌر الذي ٌتكون من عالمٌٌن هما عالم الثبات وعالم التؽٌٌر  .

 ( اهم االراء التربوٌه ل ) افالطون

 اكد على مبدا تكافوء الفرص  التعلٌمٌه . -1

 نادى بالزامٌه التعلٌم للبنٌن والبنات من سن الدراسه. -1

 شدد على ضروره الفصل بٌن الجنسٌن اثناء التعلٌم . -3

 ان هدؾ التربٌه هو تزوٌد العقل بكمٌه كبٌره من المعلومات لكً ٌقوى وٌتدرب . -0

لالطفال عن طرٌق االلعاب واالشٌاء المحبه والتعلٌم اكد على ضروره ان تكون التربٌه  -1

 لنفوسهم .

 

 ارسطو : -1

فً شمال  (ق.م. فً مدٌنه ستاؼٌرا380فٌلسوؾ ٌونانً قدٌم كان احد تالمٌذ افالطون ولد عام )

الٌونان  كان والده طبٌبا مقربا من البالط المقدونً شؽل عده مناصب  كان اهمها قٌامه بتعلٌم 

االسكندر المقدونً وقد كان لوالده تاثٌرا كبٌرا علٌه لدخول مجال التشرٌح ودراسه الكائنات 

لتحاق بمعهد الحٌه التً منحته القدره على دقه المالحظه والتحلٌل رحل ارسطو الى اثٌنا لال



افالطون كطالب فً البداٌه وكمدرس فٌما بعد ومن ثم افتتح مدرسه خاصه به اثٌنا كتب ارسطو 

من  الزال فً مواضٌع متعدده تشمل الفٌزٌاء والشعر والمنطق وهو مبتدع علم االخالق الذي

 المواضٌع  التً لم ٌكؾ البشر عن مناقشتها مهما تقدمت العصور .

 ه ل ) ارسطو (اهم االراء التربوٌ

 اكد على اهمٌه الطرٌقه االستقرائٌه فً التدرٌس . -1

 تدرٌب المتعلم على التحلٌل واعطاء االسباب والمبررات . -1

 وجوب مراعاه مٌول االطفال وتعدد االفكار وبالتالً تعدد برنامج التعلٌم . -3

 ضروره دعم المناهج والكتب المدرسٌه بالتجارب والوسائل التعلٌمٌه والرحالت . -0

اختٌار المواد الدراسٌه التً تسمح للمتعلم بالوقوؾ على البنٌان المادي والثقافً  -1

 االساسً للعلم الذي ٌعٌشه .

 

 

 


