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 يف آفاق التعليقة 

ًة طميِهبمًة كمشمجمرٍة طميِهبمٍة أمْصلجهم  .1 ِلمم تـمرم كمْيفم ضمرمبم اّللهج ممثمالً كم بِ قال تعال: "أمَلْم  ٌت ا َثم
كجلَّ ِحنٍي ِبِِْذِن رمّبِهما وميمْضِربج اّللهج األمْمثمالم { تـجْؤِت أجكجلمهما  24عجهما يف السَّمماء }ومفـمرْ 

 {" )سورة إبراهيم(. 25لِلنَّاِس لمعملَّهجْم يـمتمذمكَّرجونم }
ا احلِْلم اب .2  م، وممنْ لتَّحلُّ قال الرسول صلى هللا عليه وسلم: "إمنا الِعْلمج ابلتهعلُِّم، وِإمنَّ

 . 1ر يـجومقَّهج" يتحرَّ اخلْْيم يـجْعطمهج، وممْن يـمتَِّق الشَّ 
 قال الشاعر:  .3

 أمخما كمرمٍم إال أبمْن يتمكمرَّما    تكمرَّْم لتـمْعتادم اجلمِميلم ، ولْن تـمرمى 

 لم".  ليه ابلعِ قال الشَّاِفِعيه رمحه هللا: "ممن أرادم الدُّنيا فعِليِه ابلِعلم ومممن أمرادم اآلخرة فع .4
 قال أرسطو "جذور الرتبية مرَّة، ولكن مثارها لذيذة".  .5
6. ( وايتهد  نورث  ألفرد  الربيطاين    –م(  1946-م1861قال  "إن   -الفيلسوف 

ر العقول املثقفة ال  نَّْية ُمتمع حمكوم عليه ابإلخفاق". اجملتمع الذي ال يجقدِه

 يف اإلحسان ابً رف لكم اب ال أعأيها احملسنون، وهللا  قال املنفلوطي يف كتابه النظرات " .7
افتحوا هلا املكاتب،    .تنفذون منه إل عفو هللا ورمحته أوسع من ابب اإلحسان إل املرأة 

ِِهَّتمها، ويـجرمقِهي آداّبا، ومن الصناعة ما  وابنوا هلا املدارس، وعلموها من العلم ما يرفع  
ا إْن نـم  عملِهموها لتجعلوا    .جتهَّم هلا حظ    دهٌر أو   بما ّبايـجنماِسبج قـجوََّتمما، وما يجْشِبعج جمْوعمتـمهم

منها مدرسًة يتعلم فيها أوالدكم قبل املدرسة، ومأمدِهبجوها لِيمرتممَّبَّ يف ِحْجرِهما املستقبلج العظيمج 
 "..لكرميللوطن ا

 
  

 
 . (461ص  1ج  ، صحيح اجلامع الصغْي لأللباين : انظر ، )رواه الدار قطين يف اإلفراد 1
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 مقدمة 

 
صرة  ة واملعامراعاة األصال   مكوانَتا وروادها معيسعى هذا املوجز إل التعريف مببادئ الرتبية و 

تعليقتنا هذه رحلة جديدة، وجتربة جادة لتأصيل العلوم   .والرتَجة  العرض والتحليل والتعليق  يف
وهي ال ختلو من اجتهادات عديدة، ومناقشات متفرقة، وتلخيصات مفيدة، وأفكار    رتبويةال

لرتبية  مبتكرة، وتعليقات متنوعة، وحتقيقات مهمة، ومراجع قيمة. ال بد من إدراك مفاهيم ا
  اجملاهدة يف جتسيدها على أرض الواقع. لصحيحة مثا

تس  أو  تستقر  تكاد  العاَل كله يف ظل ظروف متقلبة ال  تتيح  يعيش  َثبتة  فر عن وضعية 
للمفكرين بناء سياق موحد للتنشئة الصاحلة بل إن خطاب الصراع الثقايف يف العاَل يتجلى 

مث فجأة    يف شالالته اهلادرة  سن العومن ال يج يف العوملة ذلك املد املتدفق الذي يغرق فيه م
. من هنا تنبع  اعيةليعيد تشكيل احلياة االجتم  2019ظهر فْيوس كوروان املستجد يف هناية  

أِهية اخلوض يف شأن التنشئة بغرض التعرف على قسماَتا العامة والتعرض ملسائلها املهمة  
 ية دائماً. ، واجلدلأحياانً  بدون التعمق كثْياً يف إشكاالَتا الفكرية املتجددة 

اليت   القواعد  تعين  الرتبوية  األصول  إليهاإن    الرتبوية. واألنشطة  السياسات    تستند 
يتناول معظمها هذا الكتاب    -ول  األص متداخلة بعضها مع البعض اآلخر ولكن   -اليت 

م بغرض التبسيط والدراسة يتم عرض كل أصل من األصول على ِحدة. إن ظاهرة ترابط العلو 
الضرورية تفرض على املريب أن ييط علماً أبساسيات بعض العلوم    Interdisciplinaryها  وتداخل 

علم   مبادئ  بوي. ال يستغين املعلم لبناء ثقافته املهنية عن االطالع علىاليت ختدم اجملال الرت 
 ديناسيات العن معرفة أساملعلم  التاريخ ملعرفة أمناط التعليم وآراء املربني سابقاً وال يستغين  

بعمله املنشود. وهكذا فإن ثقافة املريب وبرانمج إعداده بشكل علمي جيب أن يجدعهم   ليقوم
 أصول العلوم األخرى املتعلقة ابلرتبية.  منطائفة  مبعرفة

إل بعض املفاهيم  الفصل األول  تطرق  ف  هذا الوجيز يف ضوء االعتبارات السابقة   لقد كتبنا
 هم األصول الرتبويةمث قدمنا يف الفصل الثاين بياانً ُممالً ألم  والتعلي  األساسية يف أصول الرتبية

التارخيية  :وهي تناولنا األصول    ،والدينية  ،األصول  الثالث    ، واإلدارية  ، السياسيةويف الفصل 
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استعرضنا أفكار خنبة من    رابعويف الفصل ال  ،واالقتصادية  ،والنفسية،  واالجتماعية   ،والفلسفية
الرتبية   الفرواد  اخلوجاء  اخلالصة  امسصل  وعرض   لذكر  العمل  أوراق  من  ُمموعة  مع 

   .ملصطلحات تربوية

وضرورَتا وأهدافها وأبرز  وأصوهلا  ا االصدار إل التعريف مبفهوم الرتبية  وهكذا يهدف هذ
روادها، وصلتها ابلعلوم األخرى مع إبراز دور الرتبية يف التغْي االجتماعي والتطور احلضاري.  

ية االجتاهات السليمة حنو مهنة التعليم مع تقدمي فكرة عامة عن إل تنم  ف الكتاب كما يهد
 ية املعاصرة يف موضوع إعداد وتدريب املعلم واملعلمة.االجتاهات الرتبو 

ــندا هلم   لجيللمل أن يقق هذا املوجز أهدافه يف تنمية الوعي الرتبوي  أن اجلديد ويكون ســـــ
عليمــاً من أجــل خــدمــة علمــاً وعمالً وتجملتمع،  درســــــــــــــــة واثقــافــة وقنــاعــة، يف حميط الفرد واملــ

   ارَتا وتتسع شأواً وشأانً آبفاق إسهاماَتا.األمة اإلسالمية كي تشرق بشمس حضاإلنسانية و 

وِل لِلعارِِفنياحلمْمدج ّللَِِّ الِذي   ِع األجصـــــج وعلى  صـــــلى هللا عليه، ومبـمعمثم نمِبيَّهج  همدى الجعقجولم ِلومضـــــْ
ىم لنا فـجنجونم التـَّْفِكِْي، ومهمدمىم إِلياً عممم الً ِمثا آله وســـــــــــــلم ل قموامِعِد  للمجعملِهِمني واملتـمعملِهِمني، فمأمْرســـــــــــــم

ْيِن. ِة لِتمكجْونم رممْحمة لِلعماملمِمنيم، ومحجْجة إلم يموِم الدِه ْبِيمِة الرَِّشيدم  التمعْليِم، ومرمسممم ممعامَلم الرتَّ

 أ.د. بدر حممد ملك         أ.د. لطيفة حسني الكندري     
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 الفصل األول: مفاهيم أساسية
 ؟ما معىن التعليقة

نعمل على فكرة إحياء وتطوير التعليقة يف املؤسسات الرتبوية. يف كتابنا "تراثنا الرتبوي"   
ويف مواقعنا على شبكة االنرتنت بيان تفصيلي هلذا املشروع وحملة اترخيية عن نشوء التعليقة.  

فيها يقات وتعاليق. التعليقة التعليمية: مذكرة الطالب أو املعلم يجسجل  عها تعل َج  -ليقة  التع
  تعليقة أصول الرتبية مبعىن مذكرة الطالب واملعلم.ما يتصل مبوضوع العلم الذي يتعلمه.  

عرف املسلمون التعليقة منذ أكثر من ألف سنة واستخدموها يف تدوين العلوم العقلية والنقلية 
حىت  اب كثْية غابت كلمة التعليقة وآداّبا من الساحة العملية والعلمية  من وألسبمرور الز ومع  

 غدت كلمة غريبة.

"اطلعتج على   1اخلبْي الرتبوي د. يوسف عبداملعطيقال  
لألخ  فيه  ننغلق  وال  منه  ننطلق  الرتبوي،  تراثنا  كتاب: 
الفاضل الدكتور بدر حممد ملك، واألخت الفاضلة الدكتورة  

، فأحسست بسعادمِة ممْن َبممثم عمْن الكندري  يفة حسنيلط
مث   عجمراً،  أمام: أمْمٍر  وتوقفت طويالً   ... أمامه!  به  فجوجئ 

الرتبوي   تراثنا  وتطوير  إلحياء  التعليمية كوسيلة  التعليقة 
وأشهد أن كتابكما قمدَّم ّبذا األمر فتحاً جديداً. فاستخرج 

وأوض فشرحها،  املمارسة  هذه  الرتاث  وأثمن  راها حها، 
 وجهه لكيفية كتابتها". افات، وأصَّلها مبعايْي، وقدَّم إضاءة تعني املتعلم، وتِبض

 
م  1927وهو من مواليد  الكويتية الرتبوية املتميزةالشخصيات  وسف عبداملعطي من د. ي املريب الفاضل واملوجه الكرمي:   1

وأصبح انظرا للمدرسة املباركية يف عام  يف الكويت  . تدرج د. يوسف عبداملعطي يف الوظائف االشرافية الرتبوية  يف مصر 
ريب للبحوث  للمركز العفين، مث مستشارا  معلمني، مث مديرا إلدارة التعليم الم حىت صار مديرا ملعهد الرتبية لل1960-1961

و  لليونسكو.  الكويتية  الوطنية  ابللجنة  مث خبْيا  العريب،  اخلليج  لدول  يوسف الرتبوية  د.  البحوث    امستشار   عمل  مبركز 
ير  ملسلم يف عاَل معاصر: منطلقات للتطو من كتبه كتاب تربية ا  والدراسات الكويتية، وعمل يف األمانة العامة جمللس الوزراء.

 لألوقاف يف الكويت. ومن أقواله: جناح التعليم يعتمد على نوعية معلميه.   انة العامةصدار األمإمن  
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 أصول الرتبية دراسةأهداف 
تنمية االجتاهات اإلجيابية حنو األصــــــــــــــول الرتبوية واالعتزاز بشــــــــــــــرف مهنة املعلم وبيان  -1

 أِهيتها يف دفع عجلة اجملتمع حنو الرقي والسعادة.

لغة واصــطالحاً وفلســفة وثقافة والتعريف بوانب العملية التعليمية مع ة  ابلرتبي التعريف -2
 -التارخيية  -الرتكيز على أهم األصـــول اليت تشـــتق منها الرتبية مســـاراَتا )األصـــول الفلســـفية 

 واالجتماعية(.  -واإلدارية  –والسياسية  -والدينية  -االقتصادية  -النفسية 

ســتفادة العلمية والعملية من مبادئ ومنابع الرتبية االبات على  الب والطالتشــجيع الط -3
 كل حسب ختصصه.

تكوين فكرة عامة حول كيفية إصـالح الفرد واألسـرة واجملتمع والنهوض ابألمة املـسلمة  -4
 لتكون مشعل هداية ورمحة للعاملني.

 اجملتمع.ا وإصالح التعرف على بعض آراء علماء الرتبية يف مفهوم الرتبية وأصوهل -5

أن الدين اإلســـــــالمي أســـــــاس العملية الرتبوية وأن و  املعاصـــــــرة واألصـــــــالة أتصـــــــيل فكرة -6
النظرايت الرتبوية احلديثة النافعة تنســـــجم  اماً مع مبادئ ديننا احلنيف ومن جهة أخرى فإن 

 األصول الرتبوية تستمد من الدين اإلسالمي التصورات واحلقائق. 

الرتبوية يف ميادين والتعاليق  راء البحوث والتقارير جســاســية إلملهارات األتدعيم بعض ا -7
 األصيلة. الرتبية معرفة أدبيات توسيع نطاق األصول الرتبوية و 

األوائل ربط املتعلم بنصــــــوص تراثية متنوعة تعكس أصــــــول الرتبية يف كتاابت املفكرين  -8
 عند العرب وغْيهم يف بالد املشرق أو املغرب.

والرتكيز على  ماعية الرتبوية كاألســــــــرة واملدرســــــــة ..الجتؤســــــــســــــــات ادراســــــــة بعض امل -9
 طبيعتها واألدوار اليت تقوم ّبا.

اب لتســــــــهيل هذا العلم ومن أقوى الطرق العاملية  دراســــــــة األصــــــــول من أهم األســــــــب  -12
 املعاصرة يف إعداد املعلم ألهنا جتمع املتفرقات من املسائل املهمة يف كتاب واحد.
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 صطالحا  لغة وا األصول
ِبتٌ  ًة طميِهبمًة كمشمجمرمٍة طميِهبمٍة أمْصلجهما َثم ِلمم  ومفـمْرعجهما  قال جل ثناؤه:" أمَلْم تـمرم كمْيفم ضمرمبم اّللَّج ممثمالً كم

اِء ) (" )سورة إبراهيم( أي أن أسفل الشجرة ضارب بعروقه يف ابطن األرض. وكلمة  24يف السَّمم
العقلي والروحي أيضا. وأصل الشيء يف البناء    نيان ومعاألصول تستخدم مع البناء احلسي كالب
ته و   اللغة يعين أسفل كل شيء وأساسه ْيه. يقال ما  وَجعه أصول وهو ما ينبين عليه غ  ،قاعدم

فعلته أصالً أي َل أفعله أبداً. والرجل األمصيل هو الذي له أصل معلوم ينتسب إليه، واألصيل  
وآصمال وأصائل. وأتصل صار    عه أصجلملغرب وَج أيضاً وقت غروب الشمس من العصر إل ا

له ذا أصل وأصهله أظهر أصالته وأرجع األمر إل قواعده. والشيء الذي ال يجعرف أصله وفص
أي ليس له أساس قوي أو حىت ضعيف ميكن الرجوع إليه واالستناد عليه. وقوهلم استأصله أي  

 الرأي.  واألصالة الثبات واجلودة يف  ،انتزعه وقطعه من جذوره
ورد يف معجم اللغة العربية املعاصرة: أْصل ]مفرد[: َجعها أجصجل وأجصول: أساس يجقام عليه، 

: كان مجبتكرًا مميـَّزًا وجيِهًدا "َبث أصيلأوَّل الشيء ومادهته اليت يت  - كوَّن منها.. وأصجل األسلوبج
أصجل  يًئا". و شيًئا فش اعتمد أسلوب األديب أوهال على احملاكاة، مث أخذ أيصجل    -فكرة أصيلة

أصالةج الرَّأي صانتين عن اخلمطمل" ...    -الرَّأيج: جاد واستحكم "من أصجل رأيجه استشاره الناس 
أتصَّل النباتج    -يءج... صار ذا أصل َثبت، ترسَّخ وتعمَّق "أتصَّلت فيه عادةج القراءةأتصَّل الشَّ 
جنيبه[: مياثله يف املعىن  ة ]مثل أكرب طبيعالعادة املتأصِهلة يف الطفولة تصبح يف ال  -يف احلديقة

ىن عليها علم املثل العريبه: العلم يف الصِهغر كالنقش يف احلجر". أجصول ]َجع[: قوانني وقواعد يجب
ين/ الفقه"، حمْسبم األصول: وفًقا للقواعد املتَّبعة".   ،ما  "أجصول العلوم/ اللياقة/ الدِه

بية وتدريب  مرتبط بتهذيب  علٌم    Foundations of Education  يف االصطالح:  وأصول الرتر
  إن .  البشريةمنطلقات التنمية  و والتأثري  وظيفته البحث يف أسس التعليم  الفرد واجملتمع، و 

أصول الرتبية هي القواعد واألسس الكلِهية والنظرايت اليت منها تستمد العملية الرتبوية أساسياَتا  
وتطبيقاَتا اإلدارية،  ونظمها  والنفسية   ةالعملي  الفكرية،  والفلسفية  االجتماعية  األصول  مثل 

 والدينية والتارخيية واإلدارية. 
ــولية يف الرتبية أن ــبة   من القواعد األصـ الفرد يتأثر بماعة األقران وأصـــل هذه القاعدة ابلنسـ

للمسلم أن الدين اإلسالمي حث على صحبة الصاحلني فاملرء على دين صاحبه كما ورد يف 
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: "اْلممْرءج عملمى ِديِن  صـــــــــلى هللا عليه وســـــــــلمعمْن أميب هجرميـْرمةم عمْن النَّيبِه   م أمحد:مســـــــــند اإلما قمالم
ِليِلِه فـمْليـمْنظج  ْر أمحمدجكجْم ممْن خيجماِلْل". يعين أن اإلنســــان على دين خليله أي على عادة صــــاحبه  خم

يجصـاحب  نمويتدبر اختيار أصـحابه ولينظر أي يتأمل   منوطريقته وأخالقه ولذلك فليحذر 
أنه   صــــــلى هللا عليه وســــــلميف ســــــننه ابب األدب عمْن النَّيبِه من أهل الفضــــــل. وعند أيب داود 

: "ال تج   صماِحْب ِإال مجْؤِمًنا ومال أيمْكجْل طمعماممكم ِإال تمِقي ".قمالم

وكذلك تثبت التجارب االجتماعية والدراســـــــات النفســـــــية واملصـــــــادر األدبية صـــــــدق تلك 
كبْي. ولقد أصهل أبو حامد الغزايل هذه القاعدة الرتبوية االجتماعية العظيمة   دة إل حالقاعد

ــبيان احلفظ م  بقوله "وأصـــل ــبه أتديب الصـ ن قرانء الســـوء". ويرى أن الطباع ُمبولة على التشـ
واالقتداء ابآلخرين وأن الطبع يســـــرق من الطبع من حيث ال يشـــــعر صـــــاحبه. وهي ليســـــت 

 يتأثر الفرد أبصحابه سلباً وإجياابً.  ب الغالقاعدة حتمية ولكن يف

راط يف وجند من القواعد النفســــــــــية قول ابن خلدون أن ضــــــــــرب املتعلم مضــــــــــرة به وأن اإلف
الضــــــــرب يجســــــــبب ضــــــــيق النفس، ويعلم الطفل الكذب، والكســــــــل ويف ذلك إفســــــــاد ملعاين 

ايت التعليمية ر ظية والناإلنســــانية يف نفســــه. وهنا ال بد من اإلشــــارة إل أن املمارســــات الرتبو 
 دائماً تتأثر بنتائج العلوم اإلنسانية مثل علم النفس واالجتماع والفلسفة. 

ويف ســـــلك التدريس جند أهل االختصـــــاص يتفقون على قاعدة قوامها أن اإلنســـــان يتذكر 
املادة واألفكار الواضــــــــحة ويتعذر عليه تذكر املعلومات الصــــــــعبة الغامضــــــــة. ومن األصــــــــول 

ــلـت يف التخطيط فقـد خططـت   ثاليت حتـاإلداريـة   على االعتنـاء ابلتخطيط قوهلم "إذا فشــــــــــــ
 للفشل".  

ــنــة ومن أهم القواعــد الرت  بويــة والقوانني االجتمــاعيــة تلــك القــاعــدة القرآنيــة اليت  ثــل الســــــــــــ
ِهْم" )ســـــــــــورة الر  (. وقوله 11  عد، آيةاإلهلية: "ِإنَّ اّللَّم ال يـجغمْيِهج مما ِبقمْوٍم حمىتَّ يـجغمْيِهجوا مما أبِمنفجســـــــــــِ

وَّاهما ) ( قمْد أمفْـلمحم 8ومتـمْقوماهما )  ( فمأمهْلمممهما فجججورمهما7ســـبحانه يف ســـورة الشـــمس: "ومنـمْفٍس وممما ســـم
اهما )9ممْن زمكَّاهما ) ــَّ ــبعة 10( ومقمْد خمابم ممْن دمســ ــم عظيم بســ ــورة الشــــمس مع قســ (". تبدأ ســ
والســــــــــــماء، واألرض، والنفس(   ،ل، واللي)الشــــــــــــمس، والقمر، والنهار وهي عظيمة  خملوقات 
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ى عظمة وأِهية تربية النفس البشـرية اب القسـم "قمْد أمفْـلمحم ممْن زمكَّاهما.." وذلك للتأكيد عل وجو 
 والتحذير من عاقبة اإلِهال. 

ــنة من القواعد املهمة يف الرتبية فهي  ــائل يف ال من أقوىونرى القدوة احلســ لذلك  تأثْيالوســ
يف ســــــورة الصــــــف فقال: "ايم أميُـّهما كما  ناقض بني القول والعمل  تلل من احذر ســــــبحانه وتعا
 (". 3( كمربجم ممْقًتا ِعْندم اّللَِّ أمْن تـمقجولجوا مما ال تـمْفعملجونم )2ولجونم مما ال تـمْفعملجونم )الَِّذينم آممنجوا َلم تـمقج 

م اإلنســـــانية مبعىن و ل من الع ولعل من املفيد هنا اإلشـــــارة إل أن الرتبية ميدان تطبيقي لكثْي
ــتفـادة واالعت ــه مضــــــــــــــطراً إل االســــــــــــ واملعرـفة يف مـاد على مـيادين العلم  أن الرتبوي جيـد نفســــــــــــ

ختصــــصــــات خمتلفة. إن األصــــول اليت حنن بصــــددها هي بجنية حتتية تتشــــكل مالحمها من مثار 
 معطيات علوم كثْية تتفاعل بعضها مع البعض اآلخر.

اليت تفرزها فروع املعرفة العامة رتبوية ُمموعة املقومات لاألصــول  وخالصــة القول أن املراد اب
ــيلية كثْية االت جملنظيم وتوجيه اإلطار النظري والعملي املختلفة واليت ميكن من خالهلا ت تفصـ

 .والتدريب الرتبية والتعليميف ساحة 
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 أمهية دراسة األصول الرتبوية
ــو قال علماؤان:   ــول اليت بتل".. "و "من حجرم األصـــــــول حجرم الوصـــــ قى األمم ما بقيت األصـــــ

" و مت عليها" قا يماِء "إن األصــولم عليها ينبتج الشــجرج وِل األمشــْ قال ابن تيمية "فمِإنَّ ممْعرِفمةم أجصــج
ِل مما تـموملَّدم ِفيِه ِمْن أمْعظمِم الْ  ــْ ِلِه ومأمصــــ ــْ يِن ومأمصــــ ــبح    ومن هنا  عجلجوِم نـمْفًعا".ومممبماِدئِهما ومممْعرِفمةم الدِه أصــــ

ــفة عامة. عتناء ابألصـــــــــو الا ل الرتبوية وســـــــــيلة ابلغة األِهية يف بناء الفرد واجملتمع واألمة بصـــــــ
وأصـــل األصـــول كلها عند املســـلمني أننا أمة أحكمت روابطنا أصـــول صـــحيحة وأننا َل هنبط  

 يف العمل بتعاليمه اخلالدة  عن عرش عزان التليد وعظمته إال عندما تركنا أصــــــــول ديننا وفرطنا
 .م علوم عصراننا فهل كما أِه

ــتغلني يف  ــول الرتبية من األِهية مبكان للمشـ ــة علم أصـ عدة اعتبارات جتعل املبادرة إل دراسـ
 احلقل الرتبوي والنسيج اإلصالحي منها:

ــيــة -1 ــيــاســــــــــــ ــكــانيــة والســــــــــــ أن لكــل ُمتمع اترخيــه ومعتقــده وتركيبتــه االجتمــاعيــة والســــــــــــ
ــادية ــد اجملتمعواالقتصــــــ ــيج    ...اليت تعكس وجتســــــ ــاراته   هلكنســــــ ــياته وتعكس مســــــ ــوصــــــ خصــــــ

 وأهدافه العامة واملرحلية؛ عمقاً، واتساعاً، وامتداداً.  ، وتوجهاته املتنوعة،ليةاملستقب

لكل علم وفن مصــطلحاته وقضــاايه واترخيه اخلاص به إضــافة إل األســس اجملمع عليها -2
بتدئ فهم كلمن ِقبل أهل االختصـاص وتلك األصـول تج 

ج
يقول   ِحدة. ىعلم عل  ـسهِهل على امل

هــــــــــــــــــــــــــــ ( يف كتابه أدب الدنيا والدين "واعلم أن للعلوم أوائل تؤدي إل   450املاوردي )ت  
ــي إل حقائقها، فليبتدئ طالب العلم أبوائلها، لينتهي إل أواخرها،  أواخرها، ومداخل تفضــــ

  الدخل، فاألول، وال احلقيقة قبل امل خر قبلومبداخلها ليفضــــــي إل حقائقها، وال يطلب اآل
ن البنــاء على غْي أس ال يجبىن، والثمر من غْي غرس ال يــدرك اآلخر، وال يعرف احلقيقــة أل

جيىن". يرى ابن خلدون أن صـــــــــــنعة التعليم من الصـــــــــــنائع اليت جيب اإلحاطة أبصـــــــــــوهلا كي 
فيه واالســـــــــتيالء عليه  نفنيتمكن املعلم من أداء عمله ِبتقان ويقول "أن احلذق يف العلم والت

قواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من ول ملكة يف اإلحاطة مببادئه و صا هو َبإمن
 أصوله. وما َل حتصل هذه امللكة َل يكن احلذق يف ذلك املتناول حاصال".
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منطقياً ال بد ألي طالب علم أن يدرس األصول العامة للعلم الذي يريد أن يتخصص   -3
الرتبوي  يف التخصــــص فال ميكن دراســــة الفكر أدصــــول يببعد أن يعرف املتعلم تلك األفيه و 

مثالً قبل معرفة األصـــول الرتبوية ألن الفكر الرتبوي َباجة إل توطئة وألنه جزء من األصـــول 
التارخيية فينبغي دراســـة األصـــول عموماً مث التوســـع يف كل أصـــل فيما بعد. إن دراســـة املبادئ  

عد ل اخلوض يف تفاصــــيله فدراســــة القوابقي علم و الصــــحيحة واملنطقية لدراســــة أهي البداية  
 الواضحة تسبق دراسة الدقائق الغامضة.

ملها حمل اتفاق بني أهل االختصــــــــاص   -5 وهي منار الســــــــبيل، ومعاَل يف األصــــــــول يف ُمج
وبذلك هي أنســــب القضــــااي كي تكون حمل الدراســــة للمبتدئ الذي جيب أن ينطلق الطريق  

لم يف املسائل إن الذي يبدأ حتصيله يف طلب الع  .فاالختالن مواطن االئتالف ال مواضع  م
اخلالفية يضيع يف أوديتها املتشعبة وتتبعثر أفكاره وال تستقر نفسه أما الذي يبدأ مع القضااي 
املتَّفق عليها فستصبح عنده معاَل العلم فتتضح يف ذهنه الفروع يف النهاية ألنه عرف األصول 

ية وهي األصــــــول اليت يدان الرتبوي مبنية على أســــــس نظر ملالية يف يف البداية. التطبيقات العم
تجرشـــــــــــــد املريب واملتعلم إل إتباع الطرائق املناســـــــــــــبة لعملية التوجيه واإلرشـــــــــــــاد والتعلم والتعليم 
ــفية والرتبية. التطبيقات اإلجرائية يف حقل التعليم مبنية على أســـــس فكرية وهي نتي جة والتصـــ

ــور خم ــهموا يف  نتلفة ومتراكمية جاءت من عصــــــــــــ  إثراء الفكر َجلة من املفكرين الذين أســــــــــــ
ــفية. ومعروف أن هناك   ــول الفلســــــــــ الرتبوي ومن إنتاجهم الفكري حتددت الكثْي من األصــــــــــ
عالقة وثيقة يف كثْي من األحيان بني الفلســـــفة والدين وهو ما جنده يف أطروحات الكثْي من 

 املفكرين. 

ــياغت  كن بناء املناهج التعليميةال مي -6 ــيلها إال بعد ا  اهوصـــــ ــتيعاب وحتديد كيفية توصـــــ ســـــ
األصــــــــــــول العامة للرتبية يف اجملتمع. كل املناهج الدراســــــــــــية اجليدة تنبثق من فلســــــــــــفة التعليم 

د الرؤية.  للمجتمع فالفلسفة من األصول العامة اليت أتِت خلف كل منهج ألهنا حتدِه

خالهلا يصـــــبح العمل   نمة اليت ل احلصـــــول على القواعد العاممن مثار دراســـــة األصـــــو  -7
ماً مجتميزاً. القاعدة أتِت نتيجة اســــتقراء عدة جزئيات مجتشــــاّبة يف موضــــوع واحد الرتبوي مجنظَّ 

ــبه التعميم الذي يشــــرح كيف تســــْي هذه اجلزئيات. كقولنا أن الثواب  ــة تشــ مث اخلروج خبالصــ
ــلوك العمـل ثوابـت    وهي من  اإلجيـايب خـاصـــــــــــــــة عنـد األطفـال  واحلوافز واملكـافـ ت تجعزهِز الســــــــــــ
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. فهذا التعميم مجســــــتمد من األصــــــول النفســــــية وهكذا فإن األصــــــول الرتبوية تجزودان التعليمي
بقواعـد وفوائـد يف تربيـة األفراد وكـذـلك اجملتمعـات ال غىن للمعلم واملتعلم عنهـا كثقـافـة تربويـة.  

 احلة للبناء.صلرضية الرتبوي الذي يضمن للمريب األالثقافة الرتبوية بدورها ترسم امليثاق ا

ــاته الرتبوية وفق نظرة  -8 ــة الواقع وانعكاســــ أصــــــول الرتبية هلا وظيفة نقدية تتمثل يف دراســــ
حتليلية جلوانب القوة والضـــــــــعف. من املوضـــــــــوعات املندرجة حتت هذا الباب دراســـــــــة عالقة 

 .عم اجملتلتعليم العايل يف خدمة قضاايودور ا  ،املخرجات التعليمية ومدى حاجة السوق إليها

ــيـة يف عني   -9 ــول النفســــــــــــ التلميـذ هو جوهر احلركـة التعليميـة واملعلم إذا َل أيخـذ األصــــــــــــ
االعتـبار يف تعـامـله مع املتعلم ـفإـنه لن يقوم بعمـله يف اجتـاه بنـهاء. الـبد من معرـفة خصــــــــــــــائص 

ــيـة ــوعـات اجلـديرة وغْي  ..  املراحـل العمريـة والفروق الفرديـة واحلـاجـات النفســــــــــــ هـا من املوضــــــــــــ
ايب وهو األمر املطلوب لفهم األصــــــــــول  أجل التعامل مع التلميذ بشــــــــــكل إجي  نملدراســــــــــة  اب

 النفسية.

ــل من  إن غياب فهم وتطبيق  – 10 ــول الرتبأصـــ ــباب تنامي املشـــــكالت و األصـــ ية من أســـ

 
حيثما ظهر اخللل فهناك حتما قاعدة تربوية مت   األســــــرية واملدرســــــية واجملتمعية.الشــــــخصــــــية و 
 اصالح األصل كي يستقيم الفرع. بّبا فيجإِهاهلا والتفريط 

 
  

 إمنا هو َبصول ملكة يف اإلحاطة مببادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من 



17 
 

 أهم موضوعات األصول 
تقوم الرتبية على أربع ركائز وهي املتعلم واملعلم واملنهج الدراســـــــــي والوســـــــــيلة التعليمية. وال 
ــم  شـــــــــــك أن املتعلم هو حمور العملية الرتبوية فمن أجله يعمل املعلم وتجوضـــــــــــع املناهج وتجرســـــــــ

أركـان  أهم  نولوجيـا احلـديثـة وتغْي دوره فـإنـه يظـل من  كتقـدمـت الاألهـداف أمـا املعلم فمهمـا ت
 عملية الرتبوية. ال

ــوهلـا   ومـيادين درجـة عـالـية من األِهـية. يف كـل كـتاب يف على   كمـا أهنـامتنوعـة  الرتبـية وأصــــــــــــ
املتصـــلة ألنه ال ميكن   ســـائلاألصـــول الرتبوية جند أن املؤلف يتحدث عن بعض األصـــول وامل

ــول الرتبوي ــر األصــــ ــة و حصــــ  النقاط بنيتاملتعلقة ّبا واملتفرعة منها يف كتاب واحد.    هاعيمواضــــ
 :الرئيسة اليت عادة تجطرق يف ميدان أصول الرتبية قضاايال ةالتالي

 .االجتماعيةو اجلسمية و  النفسيةو الروحية و الفكرية  :ميادين الرتبية .1
 ما.واجباَتما و حقوقه :املتعلم واملعلم .2
                       والعاَل. تمعجملاالفرد و على مجستوى  :أهداف الرتبية .3
                   …الرتغيب والرتهيبو النصيحة  و   القصةو الرحالت العلمية  مثل  القدوة    :وسائل الرتبية .4
واألحزاب  النواديو اإلعالم  و  املســــــــجدو املدرســــــــة و األســــــــرة :  وبيئاَتا  وســــــــائط الرتبية .5

 السياسية والنقاابت املهنية...
االقتصـــــــادية و النفســـــــية و الســـــــياســـــــية  و االجتماعية  و التارخيية  و ينية  دل: ابيةمصـــــــادر الرت  .6
 ..الفلسفيةو إلدارية وا
 وماراي منتسوري. جون ديويو أفالطون و  ابن خلدونو الغزايل مثل  :أعالم الرتبية .7
الرتبوية: مثل احنرافات األحداث، املشــــكالت االجتماعية وانعكاســــاَتا على العملية  .8

، الصـحة العاملة، البطالة، أثر اهلواتف النقالة على معيشـتنا يص األيدتعاطي املخدرات، نق
 .(19 - يف مواجهة فْيوس كوروان )كوفيدمؤسسات التعليم ، دور العامة
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 الرتبية لغة
جند يف لســــــــان العرب البن منظور أن راب الشــــــــيء، يربو رجبواً ورابء: زاد ومنا. وأربيته: منيته.  

 (؛ ومنه أجخذ الرهاب276صــــدقات" )ســــورة البقرة، آية  ويريب التعال: "ويف الكتاب العزيز قال  
: َجع وزاد ولزم". إن املصــادر الل  -غوية احلرام. وعند الفْيوز آابدي يف القاموس احمليط "ربه

 تشْي إل أن الرتبية تدور حول املعاين التالية:  -بعد مراجعتها

 زايدة.-1

 منو.-2

 إصالح. -3

ادية  أن تكون متالزمة. ويدخل ضـــــمن هذا املعىن الرعاية املتكاد    لرتبيةا  كلمةل عايناملهذه 
م مبعىن أن اجملــازي هو الــدارج اليو إذ أن التغــذيــة نوع من أنواع الرعــايــة والرتبيــة ويظــل املعىن  

كلمة "الرب" .  رب الشـــــيء أي صـــــاحبه  لفكر والروح والنفس واجلســـــد.اتنشـــــئة  الرتبية تعين
. واملنعم واملدبر و واملصلح واملالك تعين يف اللغة السهيد   القيِهم واملريبِه

ــب ــله وأخص من ذلك أن يشـــــرح حانه املريبكما أنه ســـ ــرائعه ورســـ ــاحلني إذ يربيهم بشـــ  للصـــ
ــورة الكهف: "ممْن يـمْهِد اّللَّج فـمهجوم اْلمجْهتمِد القلوب للهداية ويع ــبحانه يف ســـ ينهم عليها كقوله ســـ

دم لم  ِلْل فـملمْن جتِم ًدا )يًّا مجرْ هج وملِ ومممْن يجضـــْ ة من يقوم (". واملريب عموماً هو القائم على ســـياســـ17شـــِ
 .واملرشد واألستاذ برتبيتهم ويجقال له املعلم أو املدرس أو املؤدِهب 

، واملفعول مجرمَّبًّ رَّبَّ  ، تمربيًة، فهو مجرمبٍه ، رمبِه ورد يف معجم اللغة العربية املعاصــــــــــــرة: رَّبَّ يجريبِه
وال املريبِه ما عرفت اجلســـــــــــميهة والعقليهة واخللقيهة كي تبل  كماهلا "ل  ى قواههذهبه ومنه األبج ابنمه:  

... تـمْربمويه ]مفرد[: اســــم منســــوب إل تـمْربية: "منهجٌ  مجدرِهس  -مؤســــســــة تربويَّة"   - تربويه ريبِه
 تربويه: جيمع بني الدراسة األكادميية ومناهج الرتبية وطرق التدريس. 

ــبةرب لغة حومبا أن لغة الع ط ّبا كتاب من الكتب احلديثة أو القد  ية خصــ ــعة َل يج مية واســ
ــيحة، والتعبوالكلمات القرآنية، فإن لكلمة الرتبية الكثْي من املرادفات  ــيلة الفصـــــــ ْيات األصـــــــ

ــفية  ،اليت تشـــــــــــرتك معها يف كثْي من اجلوانب ككلمة التهذيب  ،واالرتياض  ،والتزكية ،والتصـــــــــ
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والكفالة،   ،والســـــــياســـــــة  ،والتنشـــــــئة  ،واإلصـــــــالح  ،ضـــــــةوالرايانة،  حلضـــــــوا  ،والتنمية  ،واجملاهدة
  ، والتثقيف،والتطبيع االجتماعي  ،والتأديب  ،والرتقية ،واالســــــــــــــتصــــــــــــــالح، والتطهْي، وميوالتق

 . واهلداية، والتدريب، واإلرشاد

وجند يف احلديث الشــــريف املبين على البلول والقصــــد واالســــتيفاء أن كلمة كفالة تعين تربية  
ــننــه "أمنَّ النَّ   واطن ففيبعض امل  يف صــــــــــــــلى هللا عليــه يبَّ  احلــديــث الــذي رواه أبو داود يف ســــــــــــ

ــلم   اتمنْيِ يف ا  :قمالم وســ اِفلج اْليمِتيِم كمهم ــلمجلْمنَِّة" )كتاب األدب(. فقوله أمانم ومكم ــلى هللا عليه وســ  صــ
ــاً مربيه. انة"  مة "احلضــــتطلق كل   "كافل اليتيم" يعين القيِهم أبمر اليتيم وشــــئونه ومصــــاحله وأيضــ

ــور اجملاتربية الطفل.  على عند الفقهاء  عربية نبت فالن يف منبت صــــدق ز يف اللغة الومن صــ
وأنبته هللا نبااتً حســناً ويف املثل الســائر "ممن ثبت نبت" ويف أكرم املنابت، وإنه حلســن النبتة،  

آل عمران: )  "بمااتً حمسمناً نـم تـمهما  ومأمنـْبـم قال تعال عن مرمي عليها السالم "  ونبت الصيب مبعىن نشأ.
 ."هم نشء صغاريي: نشأ فونبتت فيهم انبتة أ" .(33-37

قد تنوب بعضــــــــــها البعض اآلخر   - وغْيها بطبيعة احلال - كل تلك الكلمات الســــــــــابقة
ــتخـدم كلمـة الـتأدـيب أو التعليم أو التهـذـيب  أحـياانً يف مؤلفـات الرتبويني ـقدميـاً وحـديـثاً فنســــــــــــ

ولكنها الصــــــــــــواب أهنا ليســــــــــــت كلمات متطابقة  اماً  فهل املعىن واحد؟  الرتبية ونريد بذلك 
 متقاربة كثْياً. 

يء إل كماله شــيئا فشــيئا" وهو الذي كتبه ويقول البيضــاوي يف تفســْيه: الرتبية "تبلي  الشــ
ــل الرتبية   ــفهاين يف معجم مفردات القرآن حيث يقول: "الرهب يف األصـــ العالمة الراغب األصـــ

عـايـة والعنـايـة فحـاال إل حـد التمـام". والقرآن يربط الرتبيـة ابلر يء حـاال  نشـــــــــــــــاء الشــــــــــــــوهو إ
لِه ِمنم الرَّمْحمِة ومقجْل رمبِه اْرمحمْهجمما كممما رمبَـّيماين ابلصــــغْي كقوله ســــبحانه: "وماْخِفْض هلمجمما جمنماحم الذُّ 

ِغْيًا ) ا وملِيًدا وملمِبْثتم ِفينما ِمْن كم ِفينم نـجرمبهِ  ( )ســــورة اإلســــراء(. ويف ســــورة الشــــعراء "قمالم أمَلمْ 24صــــم
 (".18نيم )عجمجرِكم ِسنِ 

اللغويــة لكلمــة راب يربو يقودان   وبتتبع اآلايت القرآنيــة الكرميــة املتعلقــة ابلرتبيــة واألصــــــــــــــول 
التحليل إل أن النماء والزايدة واإلصـــــــالح من أهم معاين الرتبية. قال تعال يف ســـــــورة احلج: 
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دم   األْرضم  "ومتـمرمى امـِ اءم اْهتـم هـم ا اْلمـم هـم ِيٍج )ًة فـمِإذما أمنـْزمْلنـما عملميـْ ("  5زَّْت ومرمبـمْت ومأمنـْبـمتـمْت ِمْن كـجلِه زمْوٍج ّبم
 م القرطيب يف شرحه لكلمة ربت: أي ارتفعت وزادت. قال اإلما

ا ) ــم(" )ســــــــــــــ9وكلمـة الرتبـية ترادف التزكـية لقوـله تـعال: "قـمْد أمفْـلمحم ممْن زمكـَّاهـم س(.  ورة الشــــــــــــ
تـِِه وـله تعـال "هجوم الَـِّذي بـمعـمثم يف األجمِهيِهنيم وكق لجو عملمْيِهْم آايم والً ِمنـْهجْم يـمتـْ ــج يِهْم وميـجعملِهمجهجمج  رمســــــــــــ وميـجزمكِه

انجوا ِمْن قـمْبلج لمِفي ضــالٍل مجِبنٍي ) قال ابن تيمية    ( " )ســورة اجلمعة(.2اْلِكتمابم وماحلِْْكممةم ومِإْن كم
دمةج يف اخلْمْْيِ. ومِمْنهج صــــــــــــْ ومأم اوى "يف الفت اِة " الزهايم ا اْلممالج إذمالج "الزَّكم ا الزَّرْعج ومزمكم : زمكم منمما. وملمْن   يـجقمالج

رِه ومالزَّرْعج ال يـمزْكجو حمىتَّ يـجزمالم عمْنهج الدَّغملج فمكمذمِلكم النـَّْفسج وماألعْ  ــَّ ال  ممالج يـمْنمجوم اخلْمْْيج إاله ِبرتمِْك الشــــــ
هما ومال يمكج كجوما حم تـمْز  ًيا إال ممعم تـمْرِك الشـــــــــــــَّ ىتَّ يـجزمالم عمنـْهما مما يـجنماِقضـــــــــــــج نِهسج ونج الرَّججلج مجتـمزمكِه ، فمِإنَّهج يجدم رِه

 ."النـَّْفسم وميجدمسِهيهما

وكجتب علم االجتماع عموماً وعلم االجتماع الرتبوي العائلي على وجه اخلصـوص قد تطلق 
ومممْن كلمة تنشـــــئة وشـــــاهدهم من القرآن قوله تعال: "أم   -ن  ن األحيا كثْي ميف  -على الرتبية 

أج يف احْلِْليمِة ومهجوم يف اخلِْ  اِم غمْْيج مجِبنٍي )يـجنمشـــــــــــَّ (" )ســـــــــــورة الزخرف(. ومن األدب العريب 18صـــــــــــم
 شاهدهم يف مثل هذا البيت:

ــا  فـــيـــنـــــ ــان  الـــفـــتـــيـــــ ــئ  انشــــــــــــــ  ويـــنشـــــــــــــــــــــأ 
 

ــوه  أبـــــ ــه  ــمـــــ ــلـــــ عـــــ ــان  ــا كـــــ مـــــ ــى  ــلـــــ  عـــــ
 

شــــــــــــــهر يف كتاابت العلماء القدماء وكان  أاملؤدب  كانت كلمة
  1973  –  1889ؤدب.  يقول طه حسني )يطلق على املعلم امل

إلم "وإذا طلبـــــت  القـــــدمي فال (  ابملعىن  يكون مؤدابً  أن  املعلم   
ــر جهـده على صـــــــــــــــب العلم يف رأس التلميـذ، وإمنـا يربـيه   يقتصــــــــــــ

من العملية ويثقف عقله ويقوهم نفسه، ويهيئه َتيئة صاحلة للحياة  
العاَل   وللرقي العقلي من جهة أخرى". ويبدو أن التعليم يفجهة،  

ــيقة ملفه وم املعلم إذ يقف دوره  العريب مازال يعاين من النظرة الضــــ
عند حد نقل املعلومات دون التطلع إل أِهية غرس األخالق وترســــــــــــيخ املهارات النفســــــــــــية 

 واحلركية النافعة عند الطجالب.
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  والدهم العباسية أيِت لقصور األمراء ويقوم بتدريس أاألموية و فة  عصر اخلالكان املؤدب يف  
 كان املؤدب عادة يتصف ابآلِت: وله مكانة مرموقة تفوق مكانة املعلم.

 الكفاية العلمية. (1
 الثقافة الواسعة. (2
 اخلربة الطويلة. (3
 الشهرة. (4
 عالقة جيدة مع صناع القرار السياسي. (5
 يصل على راتب كبْي. (6

ــينا يفضــــــــل أن يذهب الطفل إل الكتاتيبالعلماء كان بعض  كرة  وال يبذ ف مثل ابن ســــــ
ــبيان اآلخرين يدفع عن املؤدب  ــتفادة  الصــــيب فاجللوس مع الصــ ــأم ويدفعه للتنافس واالســ الســ

من زمالـئه كمـا أـنه يعـدهه للتعـايش مع أفراد اجملتمع واالختالط ّبم. ولقـد كـان اهتمـام اخللفـاء 
ــور األمرامكـاـنة ر   وأعطوهم  كبْياً جـداً ابملؤدبني ء وعـقد فيـعة تســــــــــــــمح هلم اـلدخول إل قصــــــــــــ

 ية. اظرات العلماملن

يف العموم كلمـة التـأديـب قـد تقرتن ابلرتبيـة اخللقيـة وَتـذيـب النفس كمـا جنـد أن التعلم مثالً 
يرتبط ابدراك املعاين وتصـورها والتعليم حماولة تسـهيل عملية اإلدراك وتصـور املعاين من خالل 

ــالتك ميــة  املبــذول لتنة عن اجلهــد  كلمــة الرتبيــة من ألــل الكلمــات املعرب   رح وتبقىرار والشــــــــــــ
ــية واالجتماعية و  ــان من َجيع جوانبه النفســـــ الفكرية والفنية والروحية…يف اجلســـــــدية و اإلنســـــ

األدبيات الرتبوية كلمة التعليم أو التأديب أو التنشــئة أو الرتبية قد تنوب بعضــها البعض وقد 
 ق اليسْية.كل كلمة قد ختتص أحياانً ببعض الفوار   د رغم أنعىن واحتجستخدم مب

كي نجدرك الصلة الوثيقة بني الرتبية مبعناها العام وبني َتذيب األخالق وهو جوهر التأديب 
   نقرأ هذا احلديث الشريف: "ِإمنَّما بجِعْثتج ألج مِهمم صماِلحم األْخالِق". 
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 الرتبية اصطالحا   
ــتمر إل آخر حلظـة من حـياة الفرد. ئمـةادتنمـية   يجراد ابلرتبـية وتلعـب   تـبدأ من امليالد وتســــــــــــ

ــرفاته،   مصـــــــْياياخلربات املرتاكمة فيها دوراً  ــوراته وتصـــــ ــان وَتذيبه يف تصـــــ ــكيل اإلنســـــ يف تشـــــ
تكســــــبه قدرات جســــــمية، ومهارات عقلية، وقيم روحية ونفســــــية. من كما  تفكْيه وتدبْيه،  و 

فيد من اخلربات احمليطة، ونتعامل مع الواقع نســـــــــــت املقصـــــــــــودةخالل الرتبية املقصـــــــــــودة وغْي 
 ط له.الذي نعيش فيه ونتكيف معه، وكذلك نرسم للمستقبل وخنط االجتماعي

بية: علم وظيفته البحث يف أسس التنمية البشرية أن    ورد يف معجم اللغة العربية املعاصرة الرتَّ
 347ـــــــــ 428ذكره أفالطون )  ة ماة للرتبيومن التعريفات القدمي  وعواملها وأهدافها الكربى".
ــتثمـار القـدرات من خالل الرتغـيبالـتدرـيب  ي  ه  ق.م ( حـيث يقول أن الرتبـية  املوجـه الســــــــــــ

األَل. ومن ضــــــــمن تعريفات أفالطون للرتبية أيضــــــــاً قوله "الرتبية هي الرتهيب من لســــــــرور و اب
  إعطاء اجلسم والنفس كل َجال وكمال ممكن".

 -  Froble  (1782  ملـية ترويض عقلي وـتذكر ـفإن فروـبلـية عرب الرتبوإذا كـان أفالطون يعت
مؤســــــــــــــس مـدارس رايض األطفـال يرى أن الرتبـية عملـية تفتح القـابلـيات الكـامـنة م(   1852

وجند يف النصــف الثاين من القرن امليالدي الثامن عشــر جان  عند املتعلم كما تتفتح األزهار.
ــيلة  جاك روســـــو يصـــــف تربية األم للطفل برعاية ة ويؤكد على أوجه الشـــــبه بني الصـــــغْي  الفســـ

فهي تابه إميل. ورســــخ جون ديوي املريب األمريكي الشــــهْي مفهوم الرتبية  الرتبية والزراعة يف ك
وقرر أنـه طـاملـا أن اجملتمع الـدميقراطي يرفض مبـدأ   ،احليـاة وأهنـا ليســـــــــــــــت ُمرد إعـداد للحيـاة

ــان فيجب الب ــطة اإلنســــــ ــلطث عن بدحهيمنة قوة خارجية على أنشــــــ ة تطوعية انفعة يل لســــــ
"الرتبية هي عبارة عن خربة انشـــــــئة عن خربة فإن نســـــــبة له  وهذا لن يكون إال عرب الرتبية. ابل

 وتؤدي إل زايدة اخلربة".

إن الرتبيةة عمليةة تفيال ال تتو ال مةا بمل املتعلم وبي تةه لبنةاد القةدرات الةذاتيةة كمةا أ ةا 
 تطلبات احلياة وحتقيق طموحاته. واجهة مإلنسان ملعملية تنمية هادفة من أجل تربية ا
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ي العمل املســـــــــــتمر الذي تتوســـــــــــل به النفس إل طلب "وإمنا الرتبية هويقول قاســـــــــــم أمني 
ه، وهـذا العمـل ال بـد منـه يف َجيع أدوار احليـاة حيـث يبتـدئ من يوم الكمـال من كـل وجوهـ

 الوالدة وال ينتهي إال ابملوت".  

كي: "الرتبية  مريالنفس األ( عاَل  1990  –  1904قال سكنر )
ذي يكون معنا بعد أن ننسى ما  هي القمدر الذي يبقى، واألثر ال

 تعلمناه".  

لى مواجهــة املواقف ومن منظور اجتمــاعي فــالرتبيــة هي القــدرة ع
ــئــة االجتمــاعيــة إذ  احليــاتيــة والتكيف معهــا. ينظر علمــاء االجتمــاع إل الرتبيــة كــأداة للتنشــــــــــــ

ســـــــــلوك يؤكد علماء النفس على أن الرتبية وســـــــــيلة لتغيْي البيئته. و ُمتمعه و يتكيف الفرد مع 
ن حلياة والتكيف مع النفس. من جانب اقتصــادي فإن الرتبية قد تكون عملية إعداد لسنســا

جهد مبذول. أبوفر  عملية على أن تتم عملية اإلعداد ابلوقت املناســـب وأبقل تكلفة مالية و
الطبيعية والقدرات اإلنســــــــــــانية  ثمار البيئة  على اســــــــــــت  الرتبية  ويؤكد االقتصــــــــــــاديون على قدرة

واحلق أنه ال ميكن حتقيق تربية متوازنة شـــــــاملة من غْي االعتناء ابإلنســـــــان  األمثل.ابلشـــــــكل 
 .املتنوعةككائن له احتياجاته ومتطلباته 

  هــــــــــــــــ( نسـتشـفه من هذه العبارة من كتابه  505-450وتعريف الرتبية عند اإلمام الغزايل )
ســـالك ســـبيل احلق: فاعلم "واآلن أبنيه لك ما جيب على  أيها الولد إذ يقول:املوجز   الرتبوي
نبغي للسـالك شـيخ مرشـد مرب، ليخرج األخالق السـيئة منه برتبيته وجيعل مكاهنا خلقا أنه ي

حســنا، ومعىن الرتبية يشــبه فعل الفالح الذي يقلع الشــوك، وخيرج النبااتت األجنبية من بني 
ســـــبيل هللا   الك من شـــــيخ يؤدبه ويرشـــــده إلكمل ريعه، وال بد للســـــباته، ويليحســـــن ن الزرع

أرســــل للعباد رســــوال لسرشــــاد إل ســــبيله فإذا ارحتل صــــلى هللا عليه وســــلم قد تعال، ألن هللا 
 خلف اخللفاء يف مكانه، حىت يرشدوا إل هللا تعال".                                 
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 الرتبية تتعريفاة حتليل ومنا ش 

موماً ترتكز بية تجرشــــــــــــد إل أن الرتبية علســــــــــــابقة وغْيها من أدبيات الرت مراجعة التعريفات ا
 :مثل على عدة حقائق ومفاهيم  ثل األصول الثابتة

أن الرتبية عملية إنسانية ديناميكية تتغْي من وقت آلخر وهلا وسائل غْي حمدودة كما  -1 
 ة.كائز العملية الرتبوييلة من ر هج والوسأن املعلم واملتعلم واملن

ــائلها   ماعيَّة يلعب اجملتمعأن الرتبية عملية اجت -2  احمليط دوراً كبْياً يف حتديد أمناطها ووسـ
جتماعية  وغاايَتا. وبذلك فإن الرتبية عملية تكيف الفرد مع اجملتمع وتطبيعه وفق املنظومة اال

ل أو  من دون إحداث تبدياألمثل   شـــــــكلابللفرد قدر اإلمكان. يف العموم ال ميكن َتذيب ا
 عي احمليط به.  تعديل يف الوسط االجتما

أن العمليــة الرتبويــة عمليــة تراكميــة حتتــاج إل الوقــت وتــداخــل وتفــاعــل عــدة خربات   -3 
ألهنا قائمة على فكرة النمو وتراكم املواقف التعليمية فالطفل مثالً يســـمع األصـــوات مث مييزها 

 أننــا يف . ورغم وضــــــــــــــوح هــذه الركيزة إالم ِبتقــاهنــا بتــدرج زمين أن يقو ليــدهــا إلمث يــاول تق
نغفل عن هذا األصــــــــل عندما نريد أن نتعلم شــــــــيئاً جديداً بســــــــرعة ودون  حياتنا العملية قد

اجلـديـدة يف درس واملهـارات  تـدرج أو عنـدمـا نطلـب من املتعلم أن يجتقن تعلم كـل املســـــــــــــــائـل  
 واحد.

ة  الروح واجلســد والعقل. االعتدال والتوســط وعدم املبالغنفس و تشــمل ال الرتبية عملية -4 
: صلى هللا عليه وسلميف األمور من القواعد املهمة يف الرتبية ففي احلديث الشريف قال النيب  
كم عملمْيكم   ْيِفكم علمْيكم حمقًّا ومِإنَّ لِنـمْفســـِ ــم  د اإلمام حمقًّا " )مســـنإن "ألْهِلكم عملمْيكم حمقًّا ومِإنَّ ِلضـ

لرتبية الشــاملة اليت تعتين ابجلانب (. ومن فوائد هذه القاعدة الكلية أن يعتين اإلنســان ابأمحد
 جتماعي كي تصبح تربيته تربية شاملة. والبدين واال عاطفيالعقلي وال

ــنِهـية أو مكـانـية ألن احلـياة دائمـة التـبد -5 ل، الرتبـية عملـية دائمـة ال تتوقف عـند مرحـلة ســــــــــــ
ُماالت  احتياجات اإلنســـــــــــان تتنوع من مرحلة عمرية إل أخرى. إنا أن عقيد، كموكثْية الت

جتماعية والتعليم ئة االالرتبية املعاصرة تركز على الرتبية من امليالد حىت املوت من خالل التنش 
 الرمسي والفين وتعليم الكبار والتعليم املستمر داخل مؤسسة األسرة أو العمل.
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ــل األالل الرتبية تمن خ -6  ــانية ثقافياً وتنقل تراثها من جيل آلخر كما   جيالتواصــ اإلنســ
 األجيال تضيف إل مْياثها احلضاري. أن

الرتبيـة عمليـة يتعلم منهـا الفرد كيف يتعـامـل مع احليـاة ويتفـاعـل مع التغْيات اليت  ر   -7 
 ل(.قر واجلهر )املرض والفبه كما أن الرتبية األساسية تعد اإلنسان كي يواجه الثالوث اخلط

وق الفردية فالناس طبقات يف الفهم ال ميكن أن نتصور الرتبية من غْي إدراك أِهية الفر  -8
ــه وال يجعنِهف يف ويتفاوتون يف مه تِهم على املريب أن يتلطف يف درســــــــــــ اراَتم وهذا االختالف يج

حني أن إضــــــــــافية.. يف  نجصــــــــــِحه فأحد الطالب أحياانً قد يتاج إل إعادة الشــــــــــرح أو أمثلة
والبيئة املدرســية ووســائل التعلم قد ال يتاج إل مثل ذلك. وعليه فإن املنهج الدراســي آلخر ا

واضح ملفهوم الفروق الفردية. واملريب العادل ينبغي أن تمبين براُمها وتصمم مناهجها وفق فهم  
من التكاليف    هو الذي يعطي كل ذي حاجة حاجته. يتحمل الطالب صــــاحب اهلمة املزيد

ات َبــاجــة إل مو بشــــــــــــــكــل أكرب من حــدود املنهج املقرر فمثــل هــذه النوعيــأن ينإذ يريــد  
مـلادة العلمـية وجيـدون توجيهـات خمتلـفة عن تـلك اليت تجعطى للطالب اـلذين يـعانون من كـثاـفة ا

 صعوبة يف فهمها. 

ــئــة االجتمــاعيــة    -9 غرس يف الفرد بتلقني القيم والتوجهــات وت  Socializationتقوم التنشــــــــــــ
ــئة االجتماعية يف حقيقتها عم  جلماعة ومعايْيها.قيم االوالء ل لية تشـــكيل وتعديل للفرد التنشـ

وعليه فالتنشــــئة عملية تربوية ولكن الرتبية ألل من ُمرد تنشــــئة. الرتبية   ،جلماعةوفق أســــس ا
ة عادة قد تكون فردية شــــــخصــــــية وقد تكون َجاعية لغرس قيم اجلماعة. التنشــــــئة االجتماعي

ــر  ــالتها على نقل العادات والقيم يف اجملتمع لل وتقت يف دورهاتنحصـــ فرد أما الرتبية صـــــر يف رســـ
 لشخصية.فإهنا إل جانب ذلك قد تعزز الفروق الفردية وتركز على احلرية ا

ــئوليــات وجتنــب الوقوع يف   -10 والرتبيــة قــد تكون حلمــايــة الطفــل وإعــداده لتحمــل املســــــــــــ
ــاً ئية، ومن أشــــكاالزالت فهذه تربية وقا ــاء  أنشــــهلا أيضــ طة َتدف إل صــــرف الطفل عن قضــ
رر فهذه تربية حتويلية تشــــغل الفرد ابخلْي قبل أن تنصــــرف طاقته حنو وقت فراغه فيما فيه ضــــ

ــر وفيه حتو  ــاعدة الفرد يف التغلب  ،يل لطاقة الفردالشـــ وهناك الرتبية العالجية وهي حماولة مســـ
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ّبا اإلنســــــــــان. أما   يقعخطاء اليتمن رواســــــــــب األ على بعض العادات الســــــــــالبة والتخلص
 إلمنائية اهلادفة لتنمية املهارات وتعزيز التوجهات اإلجيابية.  الشكل الثالث فيتمثل يف الرتبية ا

من مسـات الرتبـية احلـديـثة منو البجعـد العـاملي وتوســــــــــــــع دور املنظمـات اـلدولـية الرتبوـية.   -11
نســــــــــيق دويل يف مواجهة جود تأِهية و   الثقايف وكذلك بدأت فكرة "العوملة" تفرض االحتكاك  
التشـــــريعات القانونية، واملســـــاعدات االقتصـــــادية، وتبادل األزمات التعليمية وعليه أصـــــبحت  

التعليم وتنســــيق جهود الدول من مسات ومجســــتلزمات ســــْي العملية  اخلربات العلمية يف ميدان  
اليونســــــكو" ك لية مثل "الدولية على املنظمات  يعتمد عاملنا اليوم إل حد كبْي  الرتبوية اليوم.

مـا تعمـل على توحـيد جهود الرتبويني يف بعض امليـادين.  من آليـات التعـاون اجلمـاعي عـامليـاً ك
تشــــــــــــجيع و يف ميدان الرتبية اعتماد بعض املواثيق والقوانني الدولية، من مثار منو البعد العاملي 

ــاريع ل  ديل املــاالتمويــو ملرض،  التحركــات احلكوميــة ملواجهــة الفقر واجلهــل وا لكثْي من املشـــــــــــــ
تنمية  و ت العلمية عرب املؤ رات والدورات املســــــــتمرة،  اخلرباتبادل و التعليمية يف الدول النامية،  

الوعي الرتبوي من خالل اإلصــــــــــــــدارات اإلعالمـية املتنوعـة. تعمـل اهليـئات الرتبوـية اليوم على 
 ت. للمجتمعاملستمرة إجياد ميكانيكيات واسرتاتيجيات للتصدي لتحدي التغْيات ا

 

 الرتبية بال حدود 
 Education without Frontiersأصـبحت الرتبية بال حدود 

جزًء من الرتبية املعاصـــــــرة إذ بدأت املنظمات التخصـــــــصـــــــية 
ار. عقدت منظمة اليونســــكو ســــامل يف ترســــيخ هذاتتســــابق 

ــدة يف التعلم،  ــديـ ــة جـ ــدود: رؤيـ ــدوة بعنوان "التعلم بال حـ نـ
ــة قحتـــدايت وحلول" يف ــام  طر وذلـــك   دولـ م   1998يف عـ

ماشى مع األسلوب  وأكدت الندوة على أن ذلك الشعار يت
والتعليم    ،التعلم وهو يقوم على التعلم املســــــتمرالعصــــــري يف 

ــا والتعلم داخـــل  ــتخـــدام التكنولوجيـ للجميع، والتعليم ابســــــــــــ
 املنزل.
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جزء    42عـاَل يف  اتريخ المع زوجتـه يقول املؤرخ الغريب الشــــــــــــــهْي ول ديورانـت اـلذي كتـب  
ررية عرف شـــــيئا، الرتبية عملية حت"قبل ســـــتني ســـــنة كنت أعرف كل شـــــيء أما اآلن فأان ال أ

مســــتمرة ضــــد اجلهل الذي يالزمنا" ولن يفارقنا. ويف هذه العبارة صــــدق ودقة يف فهم طبيعة 
ــتمرة من املهـد إل اللحـد.   وّبـذه  الرتبـية وأن آـفاقهـا ال حـدود هلـا وال قيود إذ أهنـا عملـية مســــــــــــ

ــارة: "كلمات انال ــة احلضــــــــ ــاركة  لقد انقضــــــــــت اآلن أربعونتهى كتاّبما قصــــــــ عاماً من املشــــــــ
ــعيـدةال يف مالحقـة التـاريخ. وكنـا حنلم ابليوم اـلذي نكتـب فيـه آخر كلمـة يف آخر ُمـلد.   ســــــــــــ

 واآلن وقد أقبل هذا اليوم فإننا ســنفتقد اهلدف املمتع الذي أضــفى على حياتنا معىن واجتاهاً 
أنه "على املرء أن   ويف األدب الروماين جند  ." الرحيل ونقرئه حتية الوداعه يفأذنن نستواآل  ...

ل طلب العلم ما دام فيه ِعرق ينبض". وقال ســــــقراط "كل الذي أعرفه: أين ال أعرف يواصــــــ
 اً ِبمهليـــــــــــزادمين ِعلم       اً  ــومإذا ما ازدمدتج ِعلم:  وقال الشافعي شيئا".

بل  ال تنقطع مهما   مســـــــــتدمية  إن الرتبية عمليةســـــــــقف نقف عنده ف  وأعلم ســـــــــن ليس للت
إن أهم أخالق الســــلف ومهما بل  عمره.  مرتبة عالية يف علمه وخلقه ومهاراته  اإلنســــان من 

الصاحل التزود الدائم ابلعلم ألن املسلم جيب أن يكون عاملاً، أو متعلما، أو ذاكرا، أو متعبدا، 
اح والنجاة. قال ال فهي خصـــــــال الصـــــــالح والنجهذه اخلصـــــــرص على وال خْي فيمن ال ي

املسـلم يف األزمنة السـالفة "كان الرجل من أهل العلم إذا لف الصـاحل واصـفاً أحوال أحد السـ
لقي من هو فوقه يف العلم فهو يوم غنيمته، ســـأله وتعلم منه، وإذا لقي من هو دونه يف العلم 

ملسـتقر هو اجلهل "العلم ا ذاكره ودارسـه".  العلم،و مثله يفعلَّمه وتواضـع له، وإذا لقي من ه
 ".رماملست

ويف تراثنا اخلالد أمثلة رائعة لعلماء بلغوا القمة يف العلم وكانوا قد شـرعوا يف التعلم بعد سـن 
ه نبذة عن   748الثالثني واألربعني. وذكر الذهيب )ت  ْيم أمبجو   وقال عنه:  القمفَّالهـــــــــــــــــــ( يف ســــِ

ِبْْيج.   بِن عمْبِدهللِا، الدم بنج أممْحم  هللِا بمْكٍر عمْبدج  ــنعمة األمقْـ عمالَّممةج الكم فمال حمىتَّ عممل قـجْفالً حمذمقم يف صـــــ
نمًة، ارم اْبنم ثمالمِثنْيم ســـــــم اًء مجفرطاً، ومأمحمبَّ الِفْقهم،   آبالمته ومِمفتماحه، فـملممَّا صـــــــم آنمس ِمْن نـمْفســـــــه ذكم

ــم رمع ِفيْ فمأمقبل عملمى قرماءته حمىتَّ بـم  رمبج ِبِه املثملج ِه، ومصـــ ــْ ــااي الذهيب لطاارم يجضـــ لب العلم: . ومن وصـــ
 ."ومأمنَّ الم يـمْفرتج ِمْن طملمب الِعْلم ِإلم املمات، بنيٍَّة خمالصمٍة ومتواضجٍع، ومِإالَّ فمالم يـمتـمعمنه "
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   د استغىن و ال سعيد بن جبري: "ال يزال الرجل عاملا  ما تعلرم، فإذا ترك العلم وظن أنه  
ال يزال  "ابن املبارك:    ولقرة  قريب من هذه العباو   يفون".مبا عنده فهو أجهل ما    واكتفى

هو اإلمام أمحد بن حنبل    . وها "املرء عاملاً ما طلب العلم، فإذا ظنه أنه قد علم فقد جهل
بة  يسأله الناس إل مىت تطلب العلم اي إمام ولقد بلغت يف العلم منزلة عظيمة؟ فأجاب إجا

ا   إل املقربة".  وقيل لسهل   اإلمام أمحد: "مع احملربة  رتبية وفِقه عمقها. قالشتغل ابلرجل 
هـ( إل مىت يكتب الرجل احلديث؟ فقال: حىت ميوت ويصبه ابقي حربه  283التسرتي )ت  

   .يف قربه

 ويركز التعليم مدى احلياة على أربع دعائم:

 التعلم للمعرفة.-1

 التعلم للعمل. -2

 مع اآلخرين.يش للعتعلم  ال -3

 يكون.تعلم املرء ل -4

ــعـة بـدرجـة كـافيـة وبني إمكـانيـة البحـث   ة: "اجلمع بني ثقـافـةيراد ابلتعلم للمعرفـ عـامـة واســــــــــــ
املعمق يف عدد حمدود من املواد. وهو ما يعين أيضــــــــــــــا تعلم كيفية التعلم، لسفادة من الفرص 

هيل مهين فحســب، وإمنا  على أت   للحصــولالتعلم للعمل، ال  اليت تتيحها الرتبية مدى احلياة.
التعلم  وللعمل اجلماعي. ل أعم ملواجهة مواقف عديدةضـــــا الكتســـــاب كفاءة تؤهل بشـــــكأي

تعلم املرء ليكون، لكي    بتنمية فهم اآلخرين وإدراك أوجه التكافل.  يكون للعيش مع اآلخرين
ــعه أن يتصـــــــرف بطاقة متجددة ــخصـــــــيته على حنو أفضـــــــل وليكون بوســـــ  دوما من تتفتح شـــــ

لرتبية أي غي هلذه الغاية أال تغفل اواملسئولية الشخصية. وينب لية واحلكم على األموراالستقال
ــتـدالل واحلس اجلمـايل والقـدرات البـدنيـة والقـدرة   طـاقـة من طـاقـات كـل فرد: اـلذاكرة واالســــــــــــ

 ."على االتصال

 إن احلاجة إل الرتبية املستمرة تظهر لعدة أمور منها:

 فكْي فريضة دينية.الت اإلسالمياعترب الدين  .1
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 ملدى صحة الذي نعرفه.املستمر فيه مراجعة دائمة التعليم  .2
مبا أن اإلنســــــــان قاصــــــــر يف علمه، غْي كامل يف عمله، يتاج إل اجملاهدة املســــــــتمرة  .3

لتزكية النفس وتنمية العقل فإن الرتبية بال حدود ضــــرورة إنســــانية يســــتوي فيها كل من الذكر 
 واألنثى.
ه ملعرفة تطوير حياته، والتغلب على املشكالت اليت تواجهه، وحب  إل  نساناإل  حاجة .4

ــاين من وطبيعـته النقـدـية، اجلـدـيد،   ــمـة جـدـيدة يف الرتاث اإلنســــــــــــ وحـاجـته لسنـتاج وترك بصــــــــــــ
 األسباب الرئيسة اليت تدعو إل تعلم اجلديد.

 ضــــــــــاعفت تتبدأ طبيعة العصــــــــــر تتطلب اللحاق ابلثورة املعلوماتية حيث أن املعرفة .5
احلضـــــــــــاري يدعم مفهوم التنافس كما أن   ل كبْي يف معظم امليادين العلمية كماً وكيفاً بشـــــــــــك

 .اإلجناز ويولد دافعية النجاح العلمي بني األفراد والشعوب 
 نشوء فروع علمية جديدة كنتيجة اجيابية للثورة التكنولوجية احلديثة املتجددة. .6
ــعي حنو توســـيع  ف اجملكتشـــا، وا لعلمالطبيعة البشـــرية ال تشـــبع من طلب ا .7 هول، والسـ

 دائرة معارفه.
إجراء البحوث، وعمل التجارب وقضـاء األوقات ابملفيد   ة احلديثة علىتجسـاعد التقني .8

 اجلديد.
 من االجتاهات الرتبوية املعاصــــــرة تعديل الســــــلوك اإلنســــــاين من خالل التعلم الذاِت.  .9

ذاِت املســتمر. كما تســْي قوانني م اللتعل يب اأســالهلذا اقرتن مفهوم التفوق العقلي ابملهارات و 
 جعل حق التعلم من أهم حقوق املواطن. اجملتمعات احلديثة حنو
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 أهداف الرتبية
ــوا العمــل الرتبوي   وا عن جوهر الرتبيــة   -  على اختالف ثقــافتهم  -إن الــذين خــاضــــــــــــ عربَّ

لغزايل و حامد اوروح العصــر الذي عاشــوا فيه. ذكر أب الشــخصــية  وغايتها من خالل جتربتهم
ــانية. وَتدف الرتبية اإلســـــــــــالمية إل لناس من حد اهلمجية إل حد اإلنه ابلرتبية خيرج اأ نســـــــــ

فيســـتمتع ابحلياة  ويســـن ممســـلكه  إعداد الفرد املســـلم عقيدًة وعلماً وعمالً كي يجســـعد نفســـه 
 733)ت  حـدد ابن َجـاعـة   ينفع ُمتمعـه وأمتـه والنـاس أَجعني.يف إطـار  وميـارس تعـاليم دينـه  

يقصد بتعليمهم وَتذيبهم وجه لم مقاصد التعليم وغاايته فقال يف أدب املعلم "أن  ـــــــــــــ( للمعه
مة بكثرة ومخول الباطل ودوام خْي األهللا تعال ونشـــر العلم وإحياء الشـــرع ودوام ظهور احلق 

العمل  ن العلم النافع يقود إلعلمائها واغتنام ثواّبم وحتصـــــيل ثواب من ينتهي إليه علمه". إ
ــاحل  ا اـلذي من أجـله يســــــــــــــعى يزكي ذـلك العلم نفس املتعلم ويهـذب روحـه وهو األمر  و لصــــــــــــ

هدون أنفسـهم. وحنن  نعلم أن اهلدف احلقيقي لسسـالم هو غرس مكارم األخالق املربون وجيج
 ا وظاهرا لتعمْي األرض وعبادة هللا على حنو سليم. ابطن

القصد من الرتبية أن    أن م(    1903  -  1820)هربرت سبنسر  الفيلسوف اإلجنليزي    ويرى
غرض الرتبية احلقيقي وهدفه األمسى    ، وأنالغْي  هيتحكم في  الو فىت يكم نفسه    الناشئجتعل من  

وأن الغاية من العلم وتنمية العقل  ألخالق  َتذيب ا  إعداد الفرد للحياة السعيدة من خالل  هو
ل َبقوق غْيه  عملأن ي دراسة العلوم الطبيعية وطالب بربط     أِهيةودعا إل.  اإلنسان اخلْي فال خيج

 ة واملهنية. املدرسة ابحلياة العملي

ــأن األهداف العاملية العامة للرتبية اليوم فإن معظم دول العاَل  نظرايً على األقل  _ أما بشـــــــــــ
تتفق على املبـدأ الرتبوي الـذي ورد يف القـانون الـدويل والـذي ينص على اآلِت: "جيـب أن    _

احلرايت اإلنســــــان إمناء كامال وإل تعزيز احرتام اإلنســــــان و ء شــــــخصــــــية  إل إمناَتدف الرتبية  
األســــاســــية وتنمية التفاهم والتســــامح والصــــداقة بني َجيع الشــــعوب واجلماعات العنصــــرية أو  

  زايدة ُمهود األمم املتحدة حلفظ السالم". الدينية، وإل
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 فيما يلي أهم أهداف الرتبية عموماً:

ــيـة واالنفعـاليـة الد من كـل  تنميـة الفر   -1 ــميـة واالجتمـاعواـلذوقيـة  وجوه )النفســــــــــــ ـية  واجلســــــــــــ
صـــــــادية..( كي يتكيف مع بيئته. التنمية الشـــــــاملة للفرد هي صـــــــياغة أو إجياد والعقلية واالقت
بناء الشـخصـية املسـلمة اليت تعمل ب  ال ميكن أن يكتمل إال. اجملتمع املسـلم  السـوية  الشـخصـية

: الشـــــــــريف ما ورد يف احلديثغْيهم وكســـــــــلمني و اخلْي حيثما كانت ومع امل  عمْن أميب ذمرٍه قمالم
ولج اّللَِّ  يِهئم  صـــــلى هللا عليه وســـــلم: قمالم يل رمســـــج ثجمما كجْنتم ومأمْتِبْع الســـــَّ يـْ ا اتَِّق اّللَِّ حم نمةم  مْحجهم ةم احلْمســـــم

ٍن" )ســــــــــنن الرتمذي(. اِلِق النَّاسم خِبجلجٍق حمســــــــــم غالبا على  ريب تعملتمع الغإن الرتبية يف اجمل ومخم
يف اجملتمع ويقق حريتــه  املــادي  ذي يؤدي دوره اإلنتــاجي  إجيــاد الفرد أو املواطن الرباَجــاِت الــ

قائق تجعرف من خالل املواقف العملية  الشخصية. الرباَجاتية مدرسة فلسفية تقوم على أن احل
ــتمر مسة احلياة   ــيوعي فإنه   .قاء هلافالقيم متغْية واألخالق ال بوأن التغْي املســـ أما اجملتمع الشـــ
ــاعـة الروح االشــــــــــــــرتاكـية من أجـل يعمـل على  ة و يهـدف إل إلـغاء احلرايت الفردـي رـفاهـية إشــــــــــــ

ك يف أهنا تعتين بتنمية الفرد وفق لكل ُمتمع غاايت حمددة للرتبية وتشــــــــــــــرت فوهكذا   .اجلماعة
 إيديولوجية حمددة أو منهج مرسوم.

لـــداخلي واخلـــارجي وتنميـــة  األمن ا  ثـــل إجيـــادجملتمع متوفْي احتيـــاجـــات وطموحـــات ا  -2 
ــريــة   والطبيعيــة وإجيــاد الكوادر املهنيــة اليت تليب احتيــاجــات اجملتمع. والعمليــة الثروات البشــــــــــــ
ــمـان دميومـة   اَتـا تعمـل علىالتعليميـة يف خمرجـ توفْي الكوادر الفنيـة والعلميـة القـادرة على ضــــــــــــ

ــوراحلـياة يف اجملتمع. العملـية التعليمـية يف كـاـنت تـعد للمجتمع احتـياجـاـته من   الـقدميـة   العصــــــــــــ
هنيني وذلك من خالل التنشــئة األســرية يف حني أن املدارس التخصــصــية اليوم املزارعني أو امل

 باء واملعلمني والفنيني.هي اليت عادة تعمل على إعداد األط

ــافة إليه من خالل تدوين التاريخ واحلفا  ع -3  ــاين واإلضـــــــــ َل لى املعانقل الرتاث اإلنســـــــــ
 رية واإلضافة يف اإلبداع واإلنتاج. احلضا

 الناشئ وتنقيته واإلضافة عليه.  اث للجيلتبسيط الرت  -4

واملسـتقبلية، وتوعيتهم مبشـاكلهم احمللية َتدف الرتبية إل توعية األفراد بقضـاايهم اآلنية   -5
 .الجتماعيلتماسك املواجهة التحدايت والعمل على بقاء قوة الكيان السياسي وا والعاملية



32 
 

زهـا عنـد األفراد مثـل احرتام العمـل اليـدوي، بنـاء االجتـاهـات اإلجيـابيـة حنو اجملتمع وتعزي  -6
 .والنظام نتاجتنمية امليول وتشجيع الناس على القراءة والبحث واإلو 

إجياد األجواء املناســــــــــــبة للتدريب والتطوير وحل املشــــــــــــكالت وإقامة املشــــــــــــاريع وبناء   -7
  الشخصية. 



33 
 

 ألهداف شتقاق امصادر ا
تقاق األهداف: املنابع اليت تنبثق راد مبصــــادر اشــــهو املنبع وامل  -  يف املعىن العام -املصــــدر  

األهداف من عدة مصـــــــــــادر وأهم مصـــــــــــادر منها احلقائق املتعلقة ابألهداف. يتم اشـــــــــــتقاق 
 : العامةصياغة األهداف الرتبوية 

 الرتاث والدين واللغة.لتاريخ و ات مثل ااجملتمع وفلسفته اليت هي نتاج عدة معطي-1

 ة والنفسية والعقلية.الفرد واحتياجاته املادي-2

معجم اللغة العربية الجتماعيَّة املتنوعة. ورد يف اإلنســــــانية وااالســــــتفادة من مثار العلوم   -3
دد املعاصـــــرة: العلوم االجتماعيَّة: مصـــــطلح يقابل العلوم اإلنســـــانيهة والطبيعيهة، ويطلق على ع

ــيَّة للمجتمع، كعلم االجتماع   تعىن ابجلوانب الثقافيَّة واالقتصــــــــاديَّة والســــــــياعلوم اليتمن ال ســــــ
ــاد. ــة واالقتصـــ ــياســـ راســـــات االجتماعيَّةوا   وعلم الســـ ُمموعة علوم تتضـــــمهن علم اجلغرافيا  :لدِه

ياسـة وعلم االجتماع، وتجدرَّس يف املدارس كمقرر دراسـيه  راسـو   .وعلم التَّاريخ وعلم السـِه ات الدِه
 .ابإلنسان وحضارته دراسة الفلسفة واألدب والفنون املتعلِهقة :انيَّةاإلنس 

 يدة.النظر يف اخلربات اإلنسانية السابقة واستنباط مناهج حياتية جد-4

طبيعة العصـــــــــر فمتطلبات العصـــــــــر   -5
املعلومـاِت اليوم خمتلفـة يف كثْي من األوجـه 
عن القرون املاضـــــــــية حيث بدأ االحتكاك  

وإجيــــاابً بني يزداد حــــِ الثقــــايف   ــلبــــاً  دة ســــــــــــ
ــعوب. يل لغة ومبا أن احلاســـــــــــــب اآل  الشـــــــــــ
وم فإن االسـتفادة منه أصـبح من  العصـر الي

عطيــات األِهيــة مبكــان ألن الرتبيــة ترَجــة مل
ــم  ــر الذي نعيش فيه يتســـــــــــ احلياة. العصـــــــــــ

ل بتطور تكنولوجي عمالق فبمجرد الضــــغط على زر واحد وخالل ثوان معدودة فإن الرســــائ
ــبكـات قـة إل أي مكـان يف القـارات اخلمس عرب الربيـد اإللة تصـــــــــــــــل بـدالطويلـ كرتوين وشــــــــــــ

 االنرتنت وقنوات التواصل األخرى. 
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 اجتاهات تربوية
 :اليوم على البدائل التالية تركز أمناط التعليم

الرتكيز على املنهجية والتفكْي العلمي يف حل املشكالت وفق مراحل متسلسلة وهي  .1
ستنباط  ا  -مناقشة احتماالت احلل    -حتديد املشكلة    -شكلةشعور ابملِت: )الابختصار كاآل

 اختبار الفروض عملياً(. -النتائج 
ــرتاك مع  .2 ــواء كانت  العمل اجلماعي من خالل االشــــــ ــاريع علمية ســــــ اآلخرين يف مشــــــ

 مكتبية أو ميدانية والتعلم من األقران.
يؤكد خرباء الرتبية   إذاملتعلمنيممتعة جتذب  األطفال والشــباب   أن تكون عملية تعليم .3

ــيلة للرتفيه على أن التعليم يكون ســــــــريعاً وراســــــــ خاً كلما كان ممتعاً. َل تعد األلعاب ُمرد وســــــ
 للتعليم االبتكاري اهلادف للصغار والكبار. مهمةادة والتسلية بل أصبحت م

 عملية.والرتكيز على اجلوانب الوسوق العمل ربط العلوم بواقع واحتياجات اجملتمع  .4
 ليم الطالب القدرة على احلوار وتقدير احلرية الشخصية.عت .5
ة تنويع أســــــــــاليب الشــــــــــرح والتجديد يف أســــــــــاليب االمتحاانت والقياس ألن ور ضــــــــــر  .6

حلالية تقيس اجلانب املعريف القائم على قدرة املتعلم على احلفظ والتذكر فقط ويف الوســــــــــائل ا
ـــية واهـارات الاملقـاـبل َتمـل االختـبارات التقلـيدـية قـياس امل حلركـية. حىت املهـارات املعرفـية نفســــــــــــ

 ل مهارة التحليل والرتكيب والنقد واملقارنة والتعميم..جيب أن تتنوع فتشم
والدورات التنشــــيطية والتخصــــصــــية اليت تقام ألايم أو   Workshopsإقامة ورش العمل  .7

 ساعات معينة.
 .ت احلياةل ومهارامثل غرس الثقة ابلنفس والتفاؤ  عاطفياالهتمام ابجلانب ال .8
 ز متميز.جل حتقيق إجناوالتخطيط من أه إدارة الوقت وتنظيمالرتكيز على  .9
اية الفائقني، وكبار الســـــــــن، والصـــــــــغار، إجياد مؤســـــــــســـــــــات ذات برامج خاصـــــــــة لرع .10

 وأصحاب اإلعاقات.
ــمــل أربعــة ُمــاالت )التعلم الــذاِت .11 التعلم من -تنويع التعليم وتعلم كيفيــة التعلم ليشــــــــــــ
 من املنظمات(.التعلم  -اجلماعي  التعلم-معلم
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: منظومة مكتسبة من خالل اخلربة، ومستقرة Informatics Attitudeالجتاه حنو املعلوماتية  ا  -12
نسبيًّا، وتضم أفكار الفرد ومعتقداته ومشاعره املفضلة واالنفعالية اليت تدور حول احلواسيب،  

سواء ابلتفضيل واالقرتاب    د حنوها،ابت الفر مما جيعل هلذه املنظومة القدرة على التأثْي يف استجا
: اكتساب E-Learningالتعلم اإللكرتوين  ذا االجتاه على  وجتنبها. يركز همنها، أو بعدم التفضيل  

املعارف واخلربات التعليمية من خالل تقدمي حمتوى تعليمي عرب الوسائط املتعددة املعتمدة على  
ط مع هذا احملتوى، ومع املعلم اعل النش فرص التفاحلاسوب وشبكاته للمتعلم، بشكل يتيح له 

(، Asynchronous( أم غْي متزامنة )Synchronousامنة ) ذلك بصورة متز ومع أقرانه، سواء مت
وكذا إمكانية إ ام هذا التعلم يف الوقت واملكان وابلسرعة اليت تناسب ظروف املتعلم وقدراته، 

 .  1ائط وميكن إدارة هذا التعلم من خالل تلك الوس

عمليات ":  Teacher Professional Developmentالرتكيز على التنمية املهنية للمعلم    –  13
مؤسسية َتدف لتحسني مهارات املعلمني وسلوكهم يف ُمال إعداد املواد الدراسية وتنظيمها  
وطرق تدريسها، ويف ُمال استخدام تكنولوجيا التعليم، ويف ُمال التقومي، ويف ُمال التدرب 

علم، قع إسنادها للمالعلمي، والتدرب على بعض املهارات اإلدارية املتو ت البحث  لى مهاراع
 (. املصطلحات الرتبوية والنفسية معجـــــموتتم عن طريق التدريب يف أثناء اخلدمة". )

 
  

 
 الكويت. : 1م(. املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج. ط2016املصطلحات الرتبوية والنفسية ) معجـــــم 1
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  1الر ميالتواصل يف عصر  معلمالففاايت املهنية لل
للمعلم املهنية  واملها  2الكفاايت  "املعارف  واالهي  ارات  ألداء لالجتاهات  للمعلم  زمة 

مهامه اإلدارية والتدريسية مبستوى جيد من األداء، وتشمل هذه الكفاايت ُماالت متعددة  
ثة يف التدريس،  منها: التمكن من مادة التخصص، والتخطيط للتدريس، واستخدام الطرق احلدي

ممارسة النمو املهين  ، و املدرسة  ابية يفومي، واملشاركة اإلجيألساليب احلديثة يف التق]واالستعانة[ اب
يف  كني املعلم ألداء واجبه على    ورياحملا  هولسدارة املدرسة دور .  3وااللتزام أبخالقيات املهنة" 

 .مع االستغالل األمثل لنواتج التقنية الرقمية  أكمل وجه

لية  ه العموتوجي  يمالرتبية والتعل أمناط وفلسفة  يقوم خرباء الرتبية ِبعادة التفكْي يف  واليوم  
عاملي    التعليمية ابلتكنولوجيات  حنو صاحل مشرتك  املتمثلة  احلديثة  االتصاالت  يواكب عصر 

ص من نفسها على َجيع ُماالت احلياة وال منا  فرضت ثورة التكنولوجيا الرقمية  .الرقمية املتنقلة
حنو    ليمج التعه نوات جيتو عرب    التعليمفرص    تيسْي  زايدةير التعليم وفق املستجدات الرامية لتطو 

من  والفاعليةاجلودة   االستفادة  ابجتاه  الرتبية  يف  العصرية  األدبيات  تتجه   املستحدَثت. 
خالل ن  وذلك م  ، لبناء طرائق تعليمية أكثر امتاعا وفائدةيف ُمال تقنيات التعلم  التكنولوجية  

التعلم    تطويع األهداف    التنافسية   االلكرتونيةواأللعاب  بيئات  َجيالتعليميلتحقيق  يف  ع  ة 
 . داخل املدرسةالعلمية والعملية التخصصات 

يفرض التعقد الذي يطبع عاَل اليوم ضرورة تزويد املتعلمني ابلكفاايت والقدرات اليت و 
يف مسْية حياَتم، البد أن تبىن   تصادفهم  كنهم من مواجهة التحدايت غْي املتوقعة اليت قد

االستخدام األوسع لتكنولوجيا املعلومات  جيب وهلذات. وفق مدخل الكفاايالدراسية املناهج 
واالتصال لتوفْي فرص التعليم والتعلم مدى احلياة للجميع من خالل خمتلف اسرتاتيجيات 

 
املدرسة. سلسلة    إللكرتوين:آَثر وسائل التواصل االجتماعي ا  م(. 1920-ه1441)ملك، بدر    - الكندري، لطيفة    1

 تربية األبناء العاشر. الكويت: األمانة العامة لألوقاف. 
2 Teachers Professional Competencies. 

 . 231م(. ص 2016بوية والنفسية ) املصطلحات الرت معجـــــم  3
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االتصال كمنصات برامج التعلم و التعلم وخباصة تلك اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات 
 .  1ل لم النقااملصغر، والتعلم االفرتاضي وااللكرتوين والتع 

قد مت حتديد سبع كفاايت  ويف هذا السياق واستنادا لألدبيات الرتبوية احلديثة "
 يتاجها املتعلمون للعيش والعمل واملواطنة يف القرن احلادي والعشرين وهي: 

 .ت املشكالالتفكْي النقدي وحل  .1
 التعاون والقيادة  .2
 املرونة والقدرة على التكيف  .3
 املبادرة ورايدة األعمال .4
 الكتايب الفعال لشفهي و تواصل الا .5
 الوصول إل املعلومات وحتليلها .6
 . "2الشغف املعريف واخليال  .7

تتبىن الدول العربية فلسفة وأساليب وممارسات جديدة    جيب أنواستنادا للتقرير السابق  
ختتلف عن املمارسات التقليدية وتتوافق مع متطلبات ُمتمع املعرفة    للتقومي واالمتحاانت 

تكن اوثورة  أو  ملعلومات ولوجيا  والتعلم  التعليم  ُمال  يف  احلادثة  واملستجدات   واالتصال، 
ن منجزات التحول الرقمي وتبين اسرتاتيجيات االستفادة موعليه جيب    وجيا اجلديدة.غالبيدا

حرا للجميع مدى احلياة مثل التعلم االلكرتوين والتعلم املصغر   للتعليم والتعلم تتيح التعليم
 والنقال.

 
 

 

 
التفكْي يف الرتبية والتعليم: حنو صاحل   حول إعادة م(. اجتماع خرباء إقليمي جملمع الفكر الرتبوي العريب2017التقرير النهائي لليونسكو ) 1

 بتصرف.م. ورقة غْي منشورة، 2017ديسمرب  6-5مشرتك عاملي. شرم الشيخ )مصر( 

 بتصرف.  لسابقاملرجع ا 2
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 دينية والتارخيية ال ولاألصيف رحاب لثاين: الفصل ا
 األصول الدينية

يســـــع أحوال الناس   -منهاج حياة  عقيدة وشـــــريعة و -الســـــمح  اإلســـــالمي  الدين  
ــادات   ســــــالمي طريق آمن أعطىإلابميع طبقاَتم. الدين   ــلم منظومة من االرشــــ للمســــ

ــة طيبة يفيف تزكية النفس وتنمية اجملتمع    حلكيمة ا بعث هللا   ن. الداريلضـــــــــــــمان معيشـــــــــــ
"هجوم الَِّذي بـمعمثم يف اأْلجمِهيِهنيم    ؛لبشرية ل امعلمليكون  حممدا صلى هللا عليه وسلم    سبحانه

لجو عملمْيِهْم   واًل ِمنـْهجْم يـمتـْ يِهْم وميـجعملِهمجهجمج اْلِكتمابم وماحلِْْكممةم ومِإْن كمانجوا ِمْن قـمْبلج ايم آرمســــــــــــــج تِِه وميـجزمكِه
ٍل   رة اجلمعة(.(" )سو 2)مجِبنٍي لمِفي ضمالم

ْين  لغًة امللك واحلجكم والتدبْي، من دانمهج دينا أي مملمكمهج وحكمه وساسه ودبَّره، الدِه
 نفســه الكيِهس من دان :النبوي الشــريف  يثدوقهره، وحاســبه، وجازاه وكافأه. ويف احل

تقادات،  هو وضـع إهلي يرشـد إل احلق يف االعيف العموم الدين   وضـبطها.أي حكمها  
قاله   ما عند الغربـــــــــــــــــيني الدين اخلْي يف الســلوك واملعامالت. ومن أشــهر تعريفات وإل

 الدين: العقليف حدود   الدين يف كتابه  م(1804-1724ط )كانْ   األملاين  الفيلســوف
ــعور بواجـباتـنا يقول حممـد الغزايل يف   .من حـيث كوهنـا قـائمـة على أوامر إهلـية  هو الشــــــــــــ
الناس أن يضبط مسالفهم وعالئقهم على    ين بملفة الدظيوو كتابه جدد حياتك: "

 ."هذه الدنيا حياة ال جور فيها وال جهل أسس من احلق والقسط حىت حييوا يف

قود اإلنســـــــــان إل فهم مســـــــــائل  أبنه نظام يالدين مبدئياً   Strengيجعرف ســـــــــرتن   
  من أجل التغلب على مشــــــــكالت  -مثل قضــــــــية املعصــــــــية واجلهل-مصــــــــْيية تواجهه  

للتفكْي على    (Emile Durkheim)  كةةةةامر إميةةةةل دو يؤكـــــد  و .  يـــــاةحلا الـــــدين إفراز  أن 
يف  (1917 - 1858) لقــد أثر دوركــامي    .ابلفرد  اجلمــاعي املتــأثر بتفــاعالت اجملتمع احمليط 

ــتقـبل الوهم    (Sigmund Freud) فرويةديؤكـد  االجتمـاع أتثْيا كبْيا.  علم يف كـتاـبه مســــــــــــ
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The Future of an Illusion  م اخرتعه اإلنسـان ويقول إنه سـيكون  ن وهالديأن   على
حقـاً متعـة لـنا إذا آمـنا بوجود إـله خلق الكون وأن هـناك أنظمـة أخالقـية يف احلـياة ولكن 

ــة احلقيقة ا مبا نتمىن. وعليه فإن الدين ليس إفرازاً واخرتاعاً    ربط أنفســــناهي أننا ن  ملدهشــ
ــي هاجتماعياً كما ذهب دوركامي ولكن البعد النف الدين يف حياة األمم فرز ذي أو الســــــ

  .كما يزعم فرويدعرب العصور  

من خالل تتبع بعض دراســــــــــات وكتاابت األنثروبولوجي  و 
يف  الميتني  الذي درس مدينتني إســ   (Geertz)جريتز  األمريكي 
أن اإلســالم الصــايف هو   وجدألكثر من أربعني ســنه  أندونيســيا  

لمني  نظر املســـــ ليس ُمرد طقوس وشـــــعائر ولكنه يف أصـــــله ويف  
 اعتقادات.    يربط الفرد ابجملتمع ومنظماته أي أنه ليس ُمرد  دين

 

 الضرورات اخلمس  

ــرورات اخلمس   ــالمية هي  الضـ ــمى ،  أســـس جيب أن حتققها الرتبية اإلسـ ــاً  وتسـ أيضـ
ــة  جاء اإلســـــالم يف كل تعاليمه املعتربة.    الكليات والبدهيات اخلمس واألصـــــول اخلمســـ

  : دائرةتنحصر يف ليحفظ الضرورات اخلمس وهي

  .الدين .1
 .والنفس .2
  .والعقل .3
  .واملال .4
  .النسلالعرض و و  .5
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ومن هنا   تلك الضــــرورات العليادعائم   جيب أن يفظ النظام الرتبوي يف اإلســــالم
ــولي ــة اليت ذكرانها آنفا ون "املقاصــــد حتكم الو قال األصــ ــد اخلمســ ــائل" أي أن املقاصــ ســ

ل املنافية هلا تجعترب وسائل ع الوسائائل وَجيينبغي أن تكون غاية تتوجه حنوها َجيع الوس
ــم ابطلة  رِْع ِمْن اخلْمْلِق مخمْســ ــَّ ودج الشــ ــج ــفى "ممْقصــ ــتصــ  ٌة:. قال أبو حامد الغزايل يف كتابه املســ

مَّنج حِ فمظم عملمْيِهْم دِ ومهجوم أمْن يمْ  لمهجْم وممماهلمجْم، فمكجلُّ مما يـمتمضــم هجْم ومعمْقلمهجْم ومنمســْ ْفظم  ينـمهجْم ومنـمْفســم
ِذِه األِذِه األهم  ٌة، ومكجلُّ مما يـجفموِهتج هم لمحم ِة فـمهجوم ممصـْ ٌة ومدمفْـعجهما صـجوِل اخلْمْمسـم صـجولم فـمهجوم ممْفسـمدم

لمحمةٌ  ِذِه األصـجولج  .ممصـْ ةج ِحفْ   ومهم رجورماِت، فمِهيم أمقْـومى اْلممرماِتِب  اخلْمْمسـم ظجهما وماِقٌع يف رجتْـبمِة الضـَّ
اِلحِ  ــم اِب، ومِإجيمابج زمْجِر إِ  هج:ومِمثمالج   ،يف اْلممصـــــ ــم ِل وماألمْنســـــ ــْ جيمابج حمدِه الزهانم إْذ بِِه ِحْفظج النَّســـــ

رَّاِق إْذ بِهِ  اِب ومالســــــُّ لج ِحْفظج األ اْلغجصــــــَّ طمرُّونم    ْموماِل الَّيِت ِهيم يمْصــــــج ممعماشج اخلْمْلِق ومهجْم مجضــــــْ
ــج  إلميـْهما. ِذِه األصـ ِة  وِل اخلْم ومحتمِْرميج تـمْفِويِت هم ــم تمِملم عملمْيِه ْمسـ ــْ تمِحيلج أمْن ال تمشـ ــْ ومالزَّْجِر عمنـْهما يمسـ
رماِئِع الَّ ِملٌَّة مِ  رِيعمٌة ِمْن الشـــــــــــَّ الحج اخلْمْلِق، وم يِت أجرِيد ِّبما إْن اْلِملمِل ومشـــــــــــم ِلذمِلكم َلْم ختمْتمِلْف صـــــــــــْ

   ختصار(.قمة" )ابومالسَّرِ الشَّرماِئعج يف حتمِْرمِي اْلكجْفِر وماْلقمْتِل ومالزهانم 

 

 من أهداف الرتبية اإلسالمية

املؤمن، من أخص مميزات الرتبية اإلســــالمية وأهدافها أهنا تســــعى إلجياد اإلنســــان  
فاعاًل أينما كان ويف أي بلد  مجصــــــــــلحاً  ون عنصــــــــــراً صــــــــــاحلاً  ي يكالذ ، العادلاإلجيايب

  .فقط  سكن وأن يسن إل الناس َجيعاً وليس للمسلمني

رًا ومقجودجهما   ال يفقال تع كجْم ومأْهِليكجْم انم ســورة التحرمي "ايم أميُـّهما الَِّذينم آممنجوا قجوا أمنفجســم
ارمةج  ةٌ  النَـّاسج وماحلِْجـم ا ممالِئكـم هـم اٌد ال عملميـْ دم ونم اّللَّم مـما أمممرمهجْم وميـمْفعملجونم مـما  ِغالٌ  شــــــــــــــِ ــج يـمْعصــــــــــــ

سالمية وهي تدل على املسئولية  ية اإلول الرتبة من أص( ". هذه اآلية الكرمي6)  يـجْؤممرجونم 
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تجسـتنبط الفردية واجلماعية يف الرتبية وخاصـة تربية الناشـئة. واحلقيقة الثانية اليت ميكن أن  
 الرتبية الناجحة. رمية أن األسرة أساس من اآلية الك

أمْن   اْلربَّ "لمْيسم  وعن هدف الرتبية القرآنية حتدثنا اآلية الكرمية يف ســـــورة البقرة قائلة 
رِِق ومالْ  ــْ   ِخِر وماْلممالِئكمةِ ممْغِرِب وملمِكنَّ اْلربَّ ممْن آممنم اِبّللَِّ وماْليـمْوِم اآلتـجوملُّوا وجججوهمكجْم ِقبملم اْلممشــ

اِكنيم وماْلِكتماِب ومالنَّ  ِبيِل  نم الســــَّ  ومابْ ِبيِهنيم ومآتمى اْلممالم عملمى حجبِهِه ذمِوي اْلقجْرَّبم وماْليـمتماممى وماْلممســــم
  دجوا ومالصَّاِبرِينم كماةم وماْلمجوفجونم بِعمْهِدِهْم ِإذما عماهم ومالسَّائِِلنيم وميف الرهِقماِب ومأمقمامم الصَّالةم ومآتمى الزَّ 

اِء وم  ــم قجوا ومأجولمِئكم هجمج اْلمجتـَّقج يف اْلبمْأســ دم ــم رَّاِء ومِحنيم اْلبمْأِس أجولمِئكم الَِّذينم صــ ــَّ (". 177ونم )الضــ
 النفس، وإحسان للناس.  عاإلميان إذ هو إميان ابخلالق، وصدق م بدأا يتجلى موهن

ــلم   وحتث ــان املســــ ــالمية اإلنســــ ــاهم يف يعبد ربه ويطيعه وي نعلى أالرتبية اإلســــ ســــ
ــورة احلجرات "ايم أميُـّهما النَّاسج ِإانَّ فهم بني القبائل واألجناس  عملية التفا قال تعال يف ســــ

عجواًب ومقـمبم ِمْن ذم   نماكجمْ خملمقْ  اِئلم لِتـمعمارمفجوا ِإنَّ أمْكرمممكجْم ِعْندم اّللَِّ أمتْـقماكجْم كمٍر ومأجنثمى ومجمعمْلنماكجْم شـــــــج
إال ألن الرســــالة اإلســــالمية رســــالة عاملية ورســــوهلا  (". وما ذلك13ِبٌْي ) اّللَّم عمِليٌم خم ِإنَّ 

ْلنماكم مما أمرْ هو مشــــعل هداية ولس حكمة لسنســــانية "وم  (" 107 ِإال رممْحمًة لِْلعمالمِمنيم )ســــم
ــورة األنبياء(. قرأ املها ا غ ــريفة فكتب: ")ســـ إن اندي طائفة من األحاديث النبوية الشـــ

وهكذا فإن البعد اإلنسـاين العاملي من ركائز  ،ة"املأثورة كنوز إنسـانيكلمات النيب حممد  
  الرتبية اإلسالمية.

من أهم معاَل ديننا اإلســـــــــــــالمي  بل طلب العلم  لم  ة العمكان عظم اإلســـــــــــــالم من
لمكم اّللَّج بِِه طمرِيًقا  ويف احلديث الشــــريف "  احلنيف. تمِغي ِفيِه ِعْلًما ســــم لمكم طمرِيًقا يـمبـْ ممْن ســــم

اًء ِلطمالِ إِ  تـمهما ِرضـــم عج أمْجِنحم  لمهج ممْن تـمْغِفرج  لميمسْـــ ِب اْلِعْلِم ومِإنَّ اْلعماَلم لم اجلْمنَِّة ومِإنَّ اْلممالِئكمةم لمتمضـــم
مموماِت ومممْن يف األْرِض حمىتَّ احلِْ يف  ِل   الســــــَّ لج اْلعماَلِِ عملمى اْلعماِبِد كمفمضــــــْ يتمانج يف اْلمماِء ومفمضــــــْ
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ائِِر اْلكموماِكِب ِإنَّ اْلعجلممماءم ومرمثمةج األنِْبيماِء ِإنَّ   اْلقمممرِ  ًا ا ومال دِ ِدينمارً األنِْبيماءم َلْم يـجومرهِثجوا عملمى ســـم ْرِهم
  ذم َِبمظٍه وماِفٍر" )رواه الرتمذي(.ا ومرَّثجوا اْلِعْلمم فمممْن أمخمذم بِِه أمخم ِإمنَّم 

احلياتني  ية والنبوية لفالح  توجيهات القرآنفهم وتطبيق ال  يهدف التعليم الديين إل 
نفتحة ة سوية مبناء شخصي، و مع اآلخرينومبا يعينه على حسن التعامل    الدنيا واآلخرة

يعة إل مكارم الشريعة األصفهاين يف كتابه الذر ى العلوم والفنون ومباهج احلياة. أشار  عل
 :  هي أهداف الرتبية اإلسالمية  ثالثة أشياء ل

(؛ وذلك 61" )هود: وماْستـمْعممرمكجْم ِفيهما قوله تعال "املذكورة يف  عمارة األرض .1
 ولغْيه. هحتصيل ما به تزجية املعاش لنفس

"املذكو   وعبادته .2 تعال:  قوله  يف  اجلِْنَّ    ومممارة  لِيـمْعبجدجونِ خملمْقتج  ِإالَّ  " وماإْلِنسم 
 اهيه. (. وذلك هو االمتثال للباري جل وعز يف أوامره ونو 56)الذارايت: 

3. " تعال:  قوله  يف  املذكورة  األمْرضِ وخالفته  يف  فـميمنظجرم كمْيفم   وميمْستمْخِلفمكجْم 
  واالهتداء   ( وغْيها من اآلايت وذلك هو االقتداء129عراف:  " )األ تـمْعمملجونم 

عرب االتصاف مبكارم   على قدر طاقة البشروأمسائه احلسىن  باري سبحانه  ابل
العدل والكرم   الشريعة هي احلكمة، والتسامحاألخالق من مثل  . ومكارم 

أن   منها  والقصد  والفضل،  واحللم، واإلحسان،  الناس  والقيام ابلعدالة بني 
 .املأوى، وجوار رب العزة تعال  إل جنة  بل  منهات

 
  



43 
 

 وسائل الرتبية اإلسالميةمن 

ــيحــة والرتغيــب والرتهيــب والثواب   تركز الرتبيــة اإلســــــــــــــالميــة على الوعظ والنصــــــــــــ
اجلــاريــة ب واجملــادلــة ابليت هي أحســــــــــــــن والقصــــــــــــــــة اهلــادفــة والرتبيــة ابألحــداث  والعقــا

ــتفادة من املواقف اليومية والتجارب  ،والتدبر يف البيئة احمليطة "املعاينة"،   النافعة  واالســــــــــــ
وأتمل التاريخ وإحياء الضــمْي "التقوى" واإلقناع العقلي وتصــويب اخلطأ والتوبة وغْيها  

ــتأثْي يف نفوس الناس عامة واملسلمني خاصة. كل من الوسائل كأدوات لسص الح والــــــــــ
ورأس   بوي فاعلإطار تر   ها وضـع اإلسـالم هلا الضـوابط كي تعمل يفتلك الوسـائل وغْي 

بط الرفق يف األمر بقدر املســــتطاع دون ضــــعف أو لني وكما قال تلك األســــس والضــــوا
اّللَِّ لِْنتم هلمجْم وملمْو كجْنتم فمظًّا  احلق ســـــــــــــبحانه لنبيه يف ســـــــــــــورة آل عمران "فمِبمما رممْحمٍة ِمنم 

وا ِمْن حمْوِلكم فماْعفج عمنـْهجْم  غمِليظم اْلقمْلِب النـْفم  تـمغْ ضــــــُّ اِوْرهجْم يف ِفْر هلمج وماســــــْ األْمِر فمِإذما   ْم ومشــــــم
ِلنيم ) بُّ اْلمجتـمومكِه  (".159عمزمْمتم فـمتـمومكَّْل عملمى اّللَِّ ِإنَّ اّللَّم يِج

ــائل  الرتبية ابلعب الرتبية اإلســـــــــــــالمية إذ أن "العبادة من أقوم مقومات ادة من وســـــــــــ
ســــان ذلك أن املداومة  بين اإلنإلصــــالح لة للنفس البشــــرية وأجنح وســــائل التزكية واالرتبي
ى أداء العبادات املفروضــــــة تريب اإلنســــــان على َجلة من األخالق القومية والســــــلوك عل

ه إل عمل اخلْي ويميه من الوقوع يف الشــــر الفاضــــل وتعدهه إعدادا كرميا متواصــــال يفز 
ــؤ  ع   اإلبــدا وليتــه عن حيــاتــه ويــدفع طــاقــاتــه وقــدراتــه إلويوجهــه إل قيمــة وجوده ومســــــــــــ

 . "ةاج وإعمار الكون واحلياواإلنت

ــتفـادة من األحـداث اجلـاريـة  و  "فقـه النوازل" من وســـــــــــــــائـل الرتبيـة احلكيمـة االســــــــــــ
العمل الرتبوي ربطا لسنســــان ابلعاَل واســــتخدام هذه األحداث بشــــكل فين ذكي خيدم  

وحفزا    تعلمنيمللكات امل  ةحلية يف واقعه واســـــــتثار يعيش فيه واســـــــتخالصـــــــا للعربة ا  الذي 
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تعليم وحواس اإلدراك ألن هذه األحداث  ثل بال شــــــــــك جزءا من عاَل املتعلم  لقوى ال
  يتأثر ّبا ويتفاعل معها وقد يؤثر فيها ويغْي من ُمراها.

لعدة وذلك    كوســـــيلة من وســـــائل الرتغيب  ح والثناءد ملأن يســـــتخدم اعلى املعلم  و 
 عر:قال الشاالنفس البشرية حتب الثناء الصادق. أن  امنه أسباب

مج  تمعِبْد قلوّبم  أحســــــــــــْن إل الناِس تمســــــــــــْ
 

ــانج   ــانم ِإحســــ ــتعبدم اإلنســــ  فطاملا اســــ
 

وســائل ظم  عأمن   ابعتبارهالقد ركز اإلســالم بتعاليمه العظيمة على أِهية القدوة  و 
ــغار. ــل تعليم الصـــ كما قال   أوالعلم من أجل العمل النافع هو الركن الركني   الرتبية وأصـــ

 عمل جنون، والعمل بغْي علم ال يكون.علم بال الولد ال: أيها أبو حامد الغزايل

 

 ودورها اإلرشادي القواعد الفقهية

ولقد وجمدت    أحكام كلية تنطبق على أحكام فرعية متنوعة هي  القواعد الفقهية  
معرفة تلك القواعد وتطبيقها يف مواضعها من متطلبات  و حفاوة ابلغة يف كتب العلماء  

 ت و أن هذه القواعد العامة العريقة يف القدم ثرية    لذي نراه المي. وامنهج التفكْي اإلس 
صياغتها بعبارات جامعة وانفعة ألهنا تعمل على ترشيد الفكر وتنظيم أحكامه وتفتح  

تهاد املنهجي للوصول للحلول املطلوبة بعد فهم عميق، وَبث دقيق. هذا  جأبواب اال
كمة منبثقة من جوهر  لى أسس حمج ليقوم ع  من شأنه أن يسهم يف ترسيخ العمل التعليمي 

اتفق   لسرشاد  الشرعية  القواعد  عشرات  األقل  على  هناك  اإلسالمي.  عليها  املنهج 
مها وحفظها والتعامل معها وهذه  هفالفقهاء وصاغها العلماء أبسلوب جزل ليسهل  

يقة القواعد اشتقت من مبادئ القرآن الكرمي، والسنة املطهرة، وهدي الصاحلني وهي وث 



45 
 

تصورات وتصرفات الناس عالوة على أهنا تدل على سعة ويسر الدين    ة بتنظيم الصل
 اإلسالمي.  

ال القواعد  تلك  إشارة سريعة إل طائفة من  يلي  تعليقا  فقهية فيما  تربوية    تمع 
 يسْية عليها:

أساء إنسان على غْيه بكالم غْي مهذب فعليه  إذا    الضرر ال يزال مبثله.  (1
سجرق كتاب طالب فليس من املنطق أن يستعيد حقه  وإذا  مبثلها،  أن ال يرد اإلساءة  

 .  بل هناك طرائق حكيمة للتعامل وأخذ احلقوق َبكمة عرب القنوات املتاحة   بسرقة كتاب

تمل املفسدة  (2 قد يتغافل املعلم   اخلفيفة لتحصيل املصلحة الفبرية.   حتح
إلحباط   جيعل اانً لكيال عن بعض اهلفوات واألخطاء الصغْية يف تعامله مع الطالب أحيا

التغافل )املداراة( ف ائدة كبْية متوقعة يف سلوك  يتسرب إل نفسه على أن يقق هذا 
الستمالة نفوس املتعلمني وآتلف    املتعلم. املداراة: من األخالق احلميدة للمربني وذلك

م بشرط  ملداراة التدرج يف التعامل مع الناس واحللم معهم والتلطف ّباملقصود ابقلوّبم.  
 التنازل عن املبادئ.  تب على املداراة الضرر. أما املداهنة فتعين ن ال يرت أ

يحرتك كله.  (3 يحدرك كله ال  العمل مبا نستطيع وإن َل    ما ال  أي ال نرتك 
املية: "نصف رغيف من اخلبز خْي  نا إ امه على الوجه األكمل. ومن األمثلة العيتيسر ل

عندما  ة "العوض وال القطيعة". ومثالهالكويتي  الشعبية   وجند يف األمثلة   من فقدان اخلبز".
وال    نا نقرأ ما تيسرطالع على كتاب ما أبكمله لضيق الوقت مثال فإنال نستطيع اال 
  قال الشاعر:. ندركه َجلة 

ْعهج    ومجماِوْزهج ِإلم مما تمْستمِطيعج   ِإذما َلْم تمْستمِطْع أمْمراً فمدم

لقاعدة يف تطبيق اللوائح  ذه ا ادة من ه ميكن االستف  . األمور مبقاصدها (4
املدرسية مبعىن فهم روح القوانني. احلكمة والعربة دائما يف أحشاء املقاصد واملعاين العامة  
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ليت قد تفهم بصورة خاطئة. هذه القاعدة وغْيها ال تعين  ال شكليات األلفا  واملباين ا 
 .   ين عن املعاينإِهال األلفا  ولكنها تطالب بعدم عزل املبا

فتعلم لغة األعداء واجب للدفاع    يتم الواجب إال به فهو واجب. ال  ما   (5
عن مصاحل األمة ألهنا وسيلة توصلنا لتحقيق الواجب وهو حفظ املصاحل وكذلك بناء  

واجب ألن من غْي ذلك تفوت مصاحل كبْية ومن هنا قال القابسي أبن التعليم    املدارس
و ويل الكتاتيب وهذه القاعدة    نشاءقادرين إ بيان وعلى الينبغي أن يكون ملزما للص

 اجلليلة ساِهت أيضا يف تطوير ميادين علمية عديدة.

مثال  أي أن املمنوع فعله كالغش يف االختبار    ما َحرحم فعله حرم طلبه.  (6
كما يرم أخذ  و   صديقه، صديق  ممنوع أيضاً فال يعني ال ال جيوز أن نطلبه من اآلخرين ألنه  

 .   لرشوةوكذلك ا ،يرم إعطاؤهالراب 

املصاحل.  (7 املفاسد أوىل من جلب  ترتب على املصلحة وقوع   درد  إذا 
التوقف.   الفقهية لعبت دورا واضحاً يف دعم مسْية مفسدة فاألول  القواعد  رغم أن 

نت تستخدم بصورة خاطئة  احلضارة يف التاريخ اإلسالمي إال أنه يف بعض األحيان كا
الذرائع  املفاسد وسد  الفساد يف األم  واحليطة   كقاعدة درء  الوقوع يف  ور واخلشية من 

اخلطْي مساندة من العادات   لتربير منع البنات من حق التعلم ووجد هذا التوجهوذلك  
 ة قرون.  اجلائرة فتضاعفت املشكلة ملد

النادر.  (8 القاعدة على وجازَتا    العربة ابلغالب الشائع ال ابلقليل  هذه 
والتفكْي ع النقاش موضوعياً  فإجتعل  المياً  قال  أن  ذا  السجائر يضر  ملعلم  ممن يدخن 

احلزينة فال يق لقائل أن يقول    أو أن عاقبة التهور يف قيادة السيارة هي النهاية  بصحته
سمِلمت   احلاالت  بعض  الشائع  أن  هو  الشاذ  وكأن  األمور  بذلك  فيجهون  التَّلف  من 

 نقلب احلقائق وَتتز املسلمات يف عقل املتعلم. فت

م   الدرفع (9 من    الررفع.   نأ وى  أسهل  وقوعها  قبل  األخطار  جتنب  أي 
املشكالت قبل  احلاذق يعاجل بوادر    عالجها إذا وقعت فالوقاية خْي من العالج. املريب
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ات. فالغياب املستمر مثاًل للطالب مؤشر إذا عوجل يف  جلة املؤشر وذلك مبعا  استفحاهلا 
ع الدراسي  التحصيل  تدين  مشكلة  جتنب  ميكن  الطالبدايته  العام   ب ند  هناية  قبل 

 . الدراسي

العام.  (10 الضرر  ملنع  اخلاص  الضرر  نقل  فصل    يحتحمل  من أو  تلميذ 
فيه خْي للمصلحة    -بعد بذل األسباب كلها    -ة إذا َل تستطع املدرسة تقوميه  املدرس

فيه ضرر على    أو الفصل  املدرسة   نفس  شاغب يفالعامة ألن بقاء مثل هذا التلميذ امل
  رار الفصل على التلميذ حلماية مصلحة اجملموعة ضرر يف قا يقع الهم. وهكذالتالميذ كل

مزاو كلها من  املعلم  مينع  وكذا  التعليمية  .  واجباته  أداء  يف  وفرط  َتاون  إذا  عمله  لة 
ا يستحيل إصالحه  اسية ورفض تغيْي سلوكه اخلاطئ. على املعلم أن يعلم أن ماألس

 فمن احلكمة تركه إلصالح غْيه.   

الغنائم    م. غحنم ابلالغحر  (11 عليه أن    -مور السارة  كاأل-أي من يشارك يف 
ن االستفادة منها يف اختيار الصديق الصاحل  يف اخلسائر وهذه القاعدة ميك  يشارك أيضا

يكون مع معه    الذي  فيشرتك  السراء  السراء،  صاحبه يف  الضراء خيفف عنهيف  ، ويف 
 . ة األسرة مطمئنة سْي سفينجية كي توكذلك تشتد احلاجة هلذه القاعدة يف احلياة الزو 
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 األصول التارخيية
  ألهنا تســـــــــتمد من التاريخ  Historical Foundations of Educationللرتبية أصـــــــــوهلا التارخيية  

مناذج الفكر الرتبوي مما ميكن أن خيدم الواقع  منه  وتســـتقي بل اخلْي،لناس لســـإرشـــاد ا  مبادئ
 .تخصصون يف امليدانمن حيث انتهى املدأ عادة لناجح يبثقافًة وتعليماً وتطبيقاً فالعمل ا

العلوم االجتماعية اليت تجعىن بدراسة أحوال األفراد واجملتمعات واألفكار قدميا   أحد  التاريخ علم 
داب والفنون والنظم للحياة املادية واملعنوية يف فرتة من  ملعارف والعادات واآليز على امع الرتك

املاضية.   علمو املع  ويبحثالفرتات  لفهم  ن  االجتماعية  والتغْيات  الرتبوية  النظم  تطورات  ن 
 القيم. املاضي، وألخذ العربم املستفادة، وإلمناء

تاريخ اإلنســـــاين اللبنات البارزة يف جدار ال  ن رصـــــد احلقائق وتوثيق الوقائع منمن املؤكد أو 
منه لننطلق  فيه ولكنالذي يعلو َبســن االســتفادة من املاضــي. إننا ندرس املاضــي ال لننغلق  

ليس بغريـب أن جنـد   .عطـاءولكن يقودان إل املزيـد من الالوراء  وبـذلـك ال يعيـدان التـاريخ إل  
يضـــم يف   ذات أصـــول قدمية إذ أن املاضـــيتوجهات معاصـــرة يف تربية الطفل أو إعداد القائد 

ــفة ا ــياغة الفلســـ ــأهنا أن تجعيد صـــ  احلديثة.لرتبوية  أعماقه الكثْي من الكنوز الفكرية اليت من شـــ
 . ال نقله من غْي نقده الستفادة منهقمنا ابالتاريخ من أهم روافد الرتبية الناجحة إذا  إن

 يستطيع التاريخ أن مينحنا اآلِت:

، واحِلكمـة الســــــــــــــائرة، ومن مثمه احلفـا  على ق املتوارـثة كـل جـيل ابحلقـائتزوـيد الـناس يف  -1
 العلوم والفنون واملعارف النافعة.

  ،إلنساين الذي ينمو برتاكم اخلربات اجليدة. التاريخ إرث ملكارم األخالق ر الفكراء اإث -2
 اء ّبا.تصلح لالقتدقد وديوان لطبائع الناس وفيه جتارب مت تطبيقها على أرض الواقع 

ــابقة   -3 ــاعدان التجارب الســ ــي قد تســ لألفراد واألمم يف مواجهة متطلبات احلياة يف املاضــ
ضــــــها كي نواجه مشــــــكالت احلياة الصــــــحية والنفســــــية أو من بعدة منها  اليوم على االســــــتفا
 واألسرية وغْيها.
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ت وســــــــيلة من وســــــــائل إعداد املعلمني واملعلمااترخيية  دراســــــــة الفكر الرتبوي بصــــــــورة   -4
 .ويضيفوا إليها نمن جتارب اآلخري وايستفيدل

ــنن اإلهلـية مـثل أن اال  -5  ـيه  حيصبتالء فقراءة الـتاريخ قراءة نقـدـية تكشــــــــــــــف لـنا الســــــــــــ
لعادلة منصـــــــورة وإن كانت كافرة وأن الدولة لسميان، وأن الصـــــــرب طريق النصـــــــر، وأن الدولة ا

ــيـك  حلمقه فـم ْون قصـــــــــــــــدهج ِإقـمامـمة افجكـجلُّ مـلك الم يمكج "  الظـاملـة مهزومـة وإن كـانـت مؤمنـة هجوم ومشــــــــــــ
قطعاً، وأن  قْي  ونفعه ح  قصْي يقيناً   ه، وأن األنبياء رمحة من السماء، وأن الكذب حبل "الزهومال

،  العاقبة للمتقني املصـلحني، وأن الظلم سـبيل اجملرمني وسـياسـة املنحرفني، وبضـاعة الفاسـدين
صر الفعلي ألصحاب العقول الراجحة واملواقف  وأن الثبات على املبدأ هو الربح احلقيقي والن

 .جحة، وأن احلرية اإلنسانية أكرب نعمةالنا

وكل إجناز التنموية  ضـــــارية ويفظ إســـــهاماَتا  ا احلخصـــــوصـــــياَتاريخ الشـــــعوب  مينح الت -6
 مصدر لالعتزاز ودافع للمزيد. 

 ينية. يعتين املسلمون ابلتاريخ ألنه مصدر حيوي للتأكد من سالمة أصوهلم الد -7

أدرك أبو حرص املفكرون منـذ القـدم على جعـل القصــــــــــــــص من أهم منـاهج الرتبيـة.    -  8
ــي وأحداثه يف َتذيب الســــــجااي فقال  -ونه والقانعمالق الفق -  حنيفة النعمان أِهية املاضــــ

 "احلكاايت عن العلماء وحماسنهم أحب إيل من كثْي من الفقه ألهنا آداب القوم".

األدب اإلجنليزي قوهلم: صـــــــفحة من التاريخ توازي ُملداً شـــــــهورة يف الغربية امل  ومن األمثال
 :من الدروس العقلية املقنعة

       "A page of history is worth a volume of logic". 
ويقول الفيلسـوف األمريكي جون ديوي يف كتابه املدرسـة واجملتمع "ودراسـة التاريخ ال تعين 

ــورة حية وبناءه ملا قام به  كتلة من املعلومات ولكنها تعين ــتعمال املعلومات يف خلق صــــــ اســــــ
جناحهم أو منوا ابخليبة    لوا، وكيف انى هذه الصـــورةالناس، وكيف قاموا به، وملاذا قاموا به عل 

 يف عملهم". 
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 احلضارات القدمية وإسهاماهتا الرتبوية
ــتعـاـنت لثقـاـفة  إثراء اوســـــــــــــــاِهـت يف كـل األمم ابلرتبيـة يف عمليـة البقـاء والبنـاء والنمـاء اســــــــــــ

سـاِهت القصـص الفارسـية، والعبقرية الصـينية، والروائع املصـرية، .  اإلنسـانية بدرجات متفاوتة
ــاب اهلـنواحل إلســــــــــــــالمـية جلميع  اورات اليواننـية، واخلطـب الروـمانـية، واملنجزات ادي، واحملـســــــــــــ

 من الكثْيالشــــعوب وبشــــىت اللغات يف هنضــــة العلوم وشــــاركت يف توســــيع آفاقها احلضــــارية.  
نا هذا ترجع جذورها إل ُمتمعات قدمية عاشـــــــت قبل املمارســـــــات الرتبوية والتعليمية يف زمان

رس األساسي للتنشئة االجتماعية ومازالت اجلماعة  ا  ت احملضنرة مازالآالف السنني فاألس
كما أن نظام االمتحاانت   اجلذور الدينيةأِهية  ضــــــغوطها يف وضــــــع املعايْي والقيم إل جانب 

. الوســــــائل املألوفة يف النظم التعليمية القدميةوالقصــــــة كانت من   حملاضــــــرة واملناظرة واملوعظةوا
 العراق عند وادي دجلة والفرات وعندما ون يفالســـــــــــومري ق.م عاش  3500قبل حوايل عام 

يف   اكتشـــــفوا نظاماً للكتابة أصـــــبح التعليم يلعب دوراً أكرب يف إعداد األطفال حلياَتم العملية
 . سعتعليمي واإطار 

ة واـلدينـية من أهم مالمح اجملتمـعات الـقدميـة إذ كـان التعليم يرمي  ولـعل الرتبـية املهنـية والوطنـي
ته اقتصــاداي يف حقل م مهارات مهنية من خالهلا يقوم الفرد مبســاعدة أســر ب املتعل ل اكتســاإ

ــاســـــي للحياة وكان التعليم يدفع   الرعي أو الزراعة. ابجملتمعات إل وتوفْي األمن كمتطلب أســـ
 دون عن حياض اجملتمع وحياة وكرامة أفراده. تدريب طبقة من احملاربني يذو 

ــنت:  اويعرِهف ويل ديور  ــان على الزايدة يف فيقو ارة احلضـ ل أبهنا "نظام اجتماعي يجعني اإلنسـ
ياســــــية، والتهقالي د إنتاجه الثهقايف، وتتألف من أربعة عناصــــــر: املوارد االقتصــــــادية، والنهظم الســــــه

هي تبدأ حيث ينتهي االضطراب والقلق، ألنه إذا ما أمن اخللقــيهة، ومتـابعة العـلـوم والفنون، و 
ــان من ا ــاء، وبعررت يف نخلوف، حتاإلنســ ــه دوافع التهطلع، وعوامل اإلبداع واإلنشــ دئذ ال فســ

 ةاحلضــــار " تنفك احلوافز الطهبيعية تســــتنهضــــه، للمضــــي يف طريقه إل فهم احلياة وازدهارها".
يف شـكل دول.  يف مدن أو ُمتمعات نجظمتطريقة حياة نشـأت بعد أن بدأ الناس يعيشـون 

طريقة   ســـــلطة وكل شـــــيء آخر يدخل يفوشـــــكل ال  والتقنيةاحلضـــــارة تشـــــمل الفن والعادات 
تشــْي إل وســيلة ما  حياة اجملتمع. ومن هذا املنظور فإن احلضــارة مماثلة للثقافة. ولكن الثقافة

احلضارة فتشْي فقط إل  كلمةقدة، أما  وتشمل أسلوب احلياة البسيطة واملع  من وسائل احلياة
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وعلى مدار التاريخ   .معقدة عيةة واجتماة وحكوميأســاليب احلياة اليت تتصــف بنظم اقتصــادي
ــاســـــية للحضـــــارة ال ختتفي.  ملعت حضـــــارات فردية وعلت مث اهنارت، ولكن الســـــمات األســـ

ــر األفكار واالخرتاعات من ــار  تنتشــــــــ من األحيان يدث تطور  إل أخرى، ويف كثْي ةحضــــــــ
 .ار يسْي(" )املوسوعة العربية العاملية، ابختصمشابه مستقل يف حضارات خمتلفة

ومن خالل مطالعة املكتشـــــــــفات األثرية ميكن أن نســـــــــتنتج أن احلضـــــــــارات على اختالف  
شـعوب النشـطة من لغاَتا وتنوع أدايهنا إمنا هي مثرة حلركة جادة متواصـلة حتكي قصـة كفاح ال

أجل البقاء وتعزيز اإلمكاانت وتكشــــــــف لنا طرائق األمم يف مواجهة العوائق اليت تجفتِهق قرائح 
 شعل مواهب العاملني.  وتياديني، الق

 تتكون احلضارة من عناصر كثْية ولكنها تدور حول ثالثة حماور وهي:

صــــلة للســــعادة فلســــفة عامة تعطي تصــــورات واضــــحة حول معىن احلياة وأهدافها املو  .1
 وسبل السْي يف مناكب األرض.

تطبيق عملي للفلســـــــــــفة من خالل وســـــــــــائل التنشـــــــــــئة االجتماعية، وســـــــــــن القوانني  .2
 م اجملتمع.ات لتنظيوالتشريع
 إنتاج مادي ومعنوي ينتج كثمرة لتمازج العنصرين السابقني. .3

ت اإلنســــــــانية على بعض معاَل احلركة الرتبوية يف أشــــــــهر اجملتمعاالرتكيز  ســــــــيكون   فيما يلي
موســـــع.    تتبع الفرتات التارخيية بشـــــكل متســـــلســـــل مجتصـــــلمن عرض ذلك هو وليس اهلدف  

وســـائل الرتبية مع حتديد لبعض أهدافها ومناهجها يف ل الســـريعةاإلشـــارة  املنهج املتبع هنا هو 
اً حملة عن روائع احلضــارة اإلســالمية وأخْي واهلند مث نقدم الصــني واليوانن والرومان  وبالد    مصــر

 الغربية.الرتبية معاَل اتريخ حملة اترخيية عن 
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 احلضارة املصرية
ات مثرة من مثار شــــجرة تعليمية هلا هراما؟ األارهأســــر ما قصــــة احلضــــارة املصــــرية القدمية وما 

ــة اجلانب  ــيان الشــــــجرة وال بد من دراســــ جذورها العميقة فال ينبغي الوقوف عند الثمرة ونســــ
ــرار عظم ــالتعليمي ملعرفة أســـ ــارة اخلالدة، وهو األمر الذي هندف إليه يف دراســـ  ةة تلك احلضـــ

هي نتاج ســـــــــياســـــــــة تعليمية ْيها ية وغادامل احلضـــــــــارات املهمة القدمية واحلديثة ألن املنجزات 
عملـية ال ينبغي أن يغـفل عنهـا املريب إن كـان من أويل األلـباب. ـفإن كـاـنت مـبانيهم رائـعة ـفإن  

 حصيلة العلم والفكر والتفاين يف العمل.  وهيحبهم للكتاب واملكتبات أروع 

 َثرهمالت آماز ة و ســـــــــنة قبل امليالد عرف املصـــــــــريون القدماء نظام الكتاب 300قبل حوايل 
الباقية تبهر األلباب وتنتزع اإلعجاب خالل اترخيهم الطويل الذي امتد آالف الســـــــنني على 

اهلندســــــــــــة والطب والزراعة صــــــــــــفحات التاريخ. لقد برع املصــــــــــــريون يف علوم كثْية منها علم 
د . كان املصـريون أصـحاب حضـارة عملية إل أبعوالفنون اجلميلة كالرسـم والنحت واملوسـيقى

 مستفيضة وأعظمها آَثرهم اخلالدة ورسوماَتم الساحرة. صدق ما سبق دلة على  ألاود و حلدا

رهم ومن النــاحيــة الــدينيــة فحظهم كحظ احلضـــــــــــــــارة الغربيــة حــديثــاً حيــث الفــارق بني تطو 
فلقد عبد الفراعنة الشــــــــــــــمس وقدســــــــــــــوا ميكن مالحظته بوضــــــــــــــوح  نظامهم الروحي و املادي  

 إلــه واحــد وهو الشــــــــــــــمسابختيــار  ق.م(    1353  -1369)  أخنــاتون  قــاماحليواانت ولقــد  
ــاحـة األحـداث العـامـة فعبـدوه . ومن النـاحيـة االجتمـاعيـة لعبـت املرأة دوراً مـذكوراً على ســـــــــــــ
 يف اجملتمع. عظيمة منزلة ت للمرأة الفرعونيةوكان

ــور جورج جيمس يف  ويذهب بعض الـباحثني مـثل الربوفســــــــــــ
ــر أن املإل   Stolen Legacyالرتاث املســــــــــــــروق    :كتـابـه  يني صــــــــــــ
هم مصـــــــــدر اإلشـــــــــعاع الرتبوي يف  -  وليس اليوانن -األوائل 

التاريخ اإلنســــــاين وأن ســــــقراط وأفالطون وأرســــــطو نقلوا إنتاج 
ــعوه يف كتبهم. َل يتح ــريني ووضـــــ دث املؤرخون عن مدى املصـــــ

من  امعظي االيوانن بعلوم الفراعنة اليت بلغت حدفالســفة أتثر  
أن العلوم   جيمس  هــــااليت ذكر ومن األدلــــة    واإلتقــــان.الــــدقــــة  

املصــرية انتشــرت يف أحناء متفرقة من العاَل قبل أن تصــل ألثينا 
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اليواننية    وأنه من الصــــــــعب إثبات صــــــــحة نســــــــبة املبادئ إل أشــــــــخاص معينني ألن التواريخ
ال  ان من الواضــــح أهنمتضــــاربة، إضــــافة إل ذلك فإن ما ينســــب من علوم فلســــفية إل اليوان

ــلة هل اجملتمع اليوانين. يف ذلك الكتاب يشـــــــــد جيمس عددا كبْيا من   وحوادث   بطبيعة  اصـــــــ
األدلة لبناء نظريته ولبها أن احلضارة املصرية هي اليت صنعت احلضارة اإلغريقية ولكن الغرب 

هاماً عظيما ألسـباب تسـلطية وعرقية يرفض أن يقر أبن القارة األفريقية "السـوداء" قدمت إسـ
 للبشرية. 

ــر يركز على حفظ املعلومــات وتنميــة املهــارات مثلهــا مثــل   يف  التعليميكــان النظــام   مصــــــــــــ
ية  كان على املتعلم أن يبدأ من البـسيط إل املعقد وكان التعليم مرتبطا أبِهو احلضـارة السـومرية 
 اإلنتاج والعمل. 

ــن محادة أن التعليم العايل كان مقر   د.ذكر   ه عبد احملســــ
 ن( أي عنيامعـة )أو غـالبـا املعـابـد ومن أشــــــــــــــهر املعـابـد جـ

إل  5وادفو وأن األطفال من ســـــــــن   لس ومعبد الكرنك 
ــابــــة اللغــــة اهلْيوغليفيــــة  11  ...كــــانوا يتعلمون "قراءة وكتــ

خشـــــــب األبنوس وكانوا يدونون نصـــــــوصـــــــهم الدينية على  
التعليم يف مراحله كان  دي".  والعاج وصــــــــــــفحات ورق الرب 

ويتمتع    يناهلاال احلقوق اليت من َجلة  يل فكان  األول يصـــل عليه عامة الناس أما التعليم العا
  أبناء الفراعنة النبالء. بنورها إال

"كن كاتباً تبل    قوهلم يف  جيد شـــــأن الكتابةيف ميدان التعليم املأثورة  ومن احلكم املصـــــرية 
اي بين أن أي مهنة من املهن حمكومة بســـــــــــــواها إال الرجل املثقف " ثروة" وقوهلم تذكراجملد وال

أمْية طه خبش "مثل هذا القول يكشـف لنا مدى اهتمام د.  تقول   .سـه"نفسـه بنفنه يكم فإ
بشــــــر إرســــــاء املصــــــريني القدماء يف الرتبية بل يوضــــــح أن املصــــــريني القدماء رمبا يكونوا أول ال

ومن العبارات املنحوتة على جدار مصـــري فرعوين:  عاصـــر".ملفهوم الرتبية يف إطاره العلمي امل
 مثيل له ...كما حتب أمك...أو أكثر". ألن الكتاب الالكتاب    بين حتب  "ســــــــــــــأجعلك اي

ــي واألكل. ال ريب أن   ــر بتعليم القراءة للطفل كما يعلمونه املشــــــ فلقد اهتم القدماء يف مصــــــ
البتكار من ضـمن املفاهيم احلضـارية اليت لعلم والقراءة وتعظيم مرتبة العلماء وتشـجيع احب ا
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ــ "بيت احلياة"  كلمة مد  ء حىت أناســــــتوعبها املصــــــريون القدما رســــــة أو دور العلم تجعرف بــــــــــــــــــ
ا كل إمكاانَتم ليتســـــابقوا يف ميدان الرقي العلمي والتفوق املهين فكان اترخيهم يزخر فســـــخَّرو 

 ودور املعرفة.  رمة من اجلد واالجتهاد والتجديد وبيوت احلياةمبوجات عا

ان املكتبات  على جدر   نت تجكتبهنا عالج الروح" "هنا بيت عالج النفس" كلمات كا"
مثل: مكتبة معبد رمسيس، ومكتبة معبد إدفو، مث ينتقل هذا الشعار إل املصرية القدمية،  
يجستخدم يف عالج ن الكتاب ميكن أن  داللة واضحة على أذلك  يف  و   احلضارات األخرى

اليت   اجملاالت ُمال من    Bibliotherapyاعتلت. العالج ابلقراءة  الروح إذا سقمت، والنفس إذا  
 ى.  استخدام القراءة يف عالج املرض تندرج حتت علم النفس وتعين

يف  جند من الزاوية الرتبوية أن الرســــــــــومات املصــــــــــرية القدمية املنقوشــــــــــة على واجهة اجلدران
ى عمق وعظمـة بعض وســـــــــــــــائـل طعـة عل اتـدل داللـة قـالرفيعـة اليت  وغْيهـا من الفنون  املعـابـد 

ناظر الطبيعية ووضــع فإن تدوين املعلومات ورســم امل  الســاحرة احلضــارة الرتبية والتعليم يف تلك 
ملســـــات اخليال واإلبداع كلها مؤشـــــرات ومؤثرات تشـــــهد وتنطق ابلتفوق الفكري والفين. وال 

 الفراعنة   صـــصاملواد املنهجية يف إعداد الفرد ومازالت ق  عظملقصـــص مازالت من أشـــك أن ا
 ني. ل الباحثوأساطْيهم حمل دراسة واعتناء من قب

ركزت الرتبية املصــــــــرية على قضــــــــية البعث والنشــــــــور واعتناء الفراعنة ببناء األهرامات وعلم 
ملصـريني القدماء على تربية التحنيط يدل على صـحة ذلك االسـتنتاج. يدل تعدد اآلهلة عند ا

إن فرض عقائد وثنية على اجملتمع ومهما يكن األمر فدينية قلقة تتخللها صـراعات سـياسـية ل
دت وعرفت عددا كبْيا من الفراعنة الطغاة أهنا شــأن الدول اليت ســادت مث ابلقدمية شــمصــر ا

السياسية فكان من  وال شك أن هذا كان له انعكاسه املباشر يف صياغة الفرد املطيع لألوامر
 رك ملن هو أعلى منك(. ضمن اآلداب االجتماعية قول بتاح حتب )أحن ظه

ــتأثر بثر مبن يعليم تتأمن املعلوم أن مناهج الت ــيطرة واحلكم يف البالد وأن كل ســـــــــــ قوة الســـــــــــ
دخلت مصــر األنظمة ال بد أن تجســخر مؤســســات التعليم حلماية مصــاحلها ولدوام حجكمها.  

( قبـل امليالد واهلكســــــــــــــوس كلمـة أطلقهـا ق. م  1570-1786)  حتـت حكم اهلكســــــــــــــوس
 ســـوس تعين لمة اهلكلســـنني وكلذين حكموا مصـــر لعشـــرات ااملصـــريون على امللوك واجلبابرة ا
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اخلنازير ألهنم كانوا ظلمة ومن شــدة كجره املصــريني للملوك الظلمة مسوهم بتلك التســمية وقيل 
قال و  ، مصـــريني عند بعض الباحثنيأجانب أصـــلهم أســـيوي فاهلكســـوس غْيأن اهلكســـوس  

. ومن رة احلديثة يف فلســطني ومصــأهنم من مصــر أســاســاً، اســتناداً للكشــوفات األثريبعضــهم 
صــص النبوية الثابتة عن اجلبابرة يف مصــر هي قصــة الســيدة ســارة مع امللك كما يف شــهر القأ

ــر كانت الدو  ــند اإلمام أمحد. أثناء ذلك العصـ ــلم ومسـ لة الكلدانية يف صـــحيح البخاري ومسـ
 ليجلبوا اجلميعفد إليها  العراق والكنعانية يف بالد الشــــام وكانت مصــــر مركزاً اقتصــــادايً هاماً ي

 م والذخْية واملتاع.طعاال هامن

 :بعض قسمات الرتبية عند املصريني القدماء

اث كوهن املصـــــــريون نظاماً للكتابة وجنح اخلط اهلْيوغليفي يف تعليم املصـــــــريني ونقل الرت -1
ــور األخرى ومــا زالــت هــذه الكتــابــة  ــد البــاحثني واملؤرخني يف علم املصــــــــــــــرايت   إل العصــــــــــــ

Egyptology ية.التارخيعلومات  ابلكثْي من امل 

ــية والرســـومات على أوراق الربدي وعلى اجلدران  -2 اســـتخدم املصـــريون األشـــكال اهلندسـ
 كوسيلة من الوسائل احلسية لتوصيل املعلومات. 

املكتبات العامة وكان ختزين الكتب يتم ِبشـراف متخصـصـني يون القدامى  عرف املصـر  -3
 .ا  عليها، واملبالغة يف احلفيمهايرصون على حسن تنظ

بل  التعليم إل مرحلة التخصـــص الدقيق يف علوم متنوعة إذ ظهر التعليم العايل لتغطية   -4
 لطريق.هي هناية اواملتوسطة حاجة اجملتمع وَل تكن الرتبية األساسية 

واملعابد ت امتازت احلضــارة املصــرية ابلتميز واإلبداع والتفوق فالبناء اهلندســي لألهراما -5
ــواهدمن ال مثالً واملقابر   الدالة على درجة عالية من اإلتقان يف اإلنتاج وال شـــك أن النظام   شـ

 الرتبوي كان خلف هذا النجاح.

األخص احلضـــــارة املصـــــرية. الرتبية لعب الدين دوراً عظيماً يف َجيع احلضـــــارات وعلى   -6
 ية للدينحيث تعرضــت املفاهيم الكل َل تكن ســليمة احملتوى  اليت شــكلت ثقافة الناس  الدينية  

توجهت أنظار املصـــــريني إل  تشـــــويه والتحريف وخاصـــــة يف ميدان التوحيد.إل ال  الســـــماوي
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ــاء فعبدوا الشـــــــمس كما عبدوا احليواانت وظنوا أن أرواح اآلهلة حت ل يف التماثيل. آمنوا الفضـــــ
كانت وظيفة املؤســــــــســــــــات ابلبعث بعد املوت كما آمنوا ابجلنة والنار وخلود األرواح. لذلك  

لنــاس الطقوس الــدينيــة اليت كــانــت حــافلــة ابألســـــــــــــــاطْي واخلرافــات تعليم ان تقوم بعليميــة أالت
 والطالسم.

ــر قدمياً الطبقية يف اجملتمع حيث ك -7 خ النظام الرتبوي يف مصــــــــ ــَّ ان التعليم يجعزز دور رســــــــ
ط ل البالجاور راقية ألبناء النبالء  ة ويوفرون الرتبية الالكهنة الذين كانوا يقودون احلركة التعليمي

يف حني أن الطبـقة الفقْية الكـادحـة إـما أن تتحول إل طبـقة احملـاربني حـيث بعض االمتـيازات 
 أو يظلون يف وظائف مهنية تعتمد على املهارة اليدوية. 

ملصــريون مؤســســات خاصــة ابلدراســات العليا وبنوا املعابد اليت ترعى العلم مثل رف اع -8
 كرنك.معبد ال

 من وسائل الرتبية يف ذلك العصر.قاسية ة وسيلة البدنيلعقوبة كانت الرتبية اب -9
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 الرتبية عند اليوانن 
أتشـــــــــــــْية   -على وجه العموم   – ليواننينيامسان لعملة واحدة أعطت ل  اليواننالفلســـــــــــــفة و 
ــاين إذ أن لغـــات العـــاَل تلقفـــت إنتـــاج اليواننيني. ومـــازال دخول إل بوااب ت الرتاث اإلنســــــــــــــ

، وعشاق املعرفة، وشداة الدارسني  تستقطبثرية للنقد والنقاش    ةثقافي  دةإنتاجهم الفكري ما
ــوهلـــا يواننيـــة  اليواننيني  رتـــدل آَث  .احلكمـــة، ومعظم لغـــات العـــاَل حتتوي على كلمـــات أصــــــــــــ

الســلوك  أســاس مســتفيضــة لدراســة  فلســفية  على أهنم عملوا على ختصــيص مباحث  يةضــار احل
هو أرقى طرائق وتوجيهه   الســــلوك لة فهماو حما أبن  وســــبل الســــيطرة عليه ألهنم آمنو اإلنســــاين 

  تنمية العلوم.

فلســـــــــــــفة، ، والويتميز املفكرون اليواننيون ابلتنوع والثراء واإلعالء من شـــــــــــــأن التخصـــــــــــــص
أفالطون إل التشـــكيك بقدرة احلواس اخلمس وتقليل  تأمل ومييل بعضـــهم مثلوالســـياســـة، وال

لرتبوي عنـد اإلغريق ابلتنوع  الفكر ا. يعرف ةدورهـا يف عمليـة الكشــــــــــــــف عن احلقيقـة الكـامـل
ــديد  ــقراط وأفالطون ينزعون إل املثالية يف حديثهم عن العدل واخلْي واجلمال بينما  الشــــــ فســــــ
يذهب الســـــــــوفســـــــــطائيون إل اجلدل يف حني  طو إل الواقعية لفيلســـــــــوف اليوانين أرســـــــــمييل ا

 والتشكيك يف كل املسائل. 

ــارةاحل  أن يمثة مالحظة جديرة ابالهتمام وه ــتطاعت ضـــــــ التغلغل يف  االيواننية والرومانية اســـــــ
ية يعتقد فكرة الدميقراطبذور  تصـــــبح أصـــــال من أصـــــوهلا الفكرية وحىت لالثقافة الغربية احلديثة 

ت وبنات أفكار اليواننيني. ومن الثابت اترخيياً أن الغرب  أهنا كانت من أدبيابعض الباحثني
األنـدلس ومن خالل   بالد  ذي ســـــــــــــــادلعريب الـســــــــــــــالمي اعرف علوم اليوانن عرب الرتاث اإل

 علوم اليوانن اليت ضـــــاعت معظم أصـــــوهلا وســـــلم ما تبقىالغرب  احلروب الصـــــليبية اكتشـــــف  
ــلمني اـلذين ترَج منهـا ــوهـا ومن هـذه الرتاعلى ـيد املســــــــــــ جم هنـل الفكر الغريب يف وهـا ودرســــــــــــ

يما يف في ال سـكر الفلسـرشـد الف وأخذ الغرب من تراث ابن إيطاليا وأملانيا وفرنسـا وبريطانيا
 .شرح فكر أرسطو

ا علم اإلهليات وهلم فيها شـطحات كثْية لعدم اسـرتشـادهم هدرس اإلغريق علوماً كثْية وأِه
. لقــد رتكوا الفكر يصــــــــــــــول يف ميــادين فيهــا مزلــة أقــدامفمســاوي    يف َبوثهم أبي كتــاب التــام  

بـدان، والروح والبعـث اس، واأل، واألجنـاجلوهر، والطبع، والفعـل، واحليز، واملكـان  كلموا عنت
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اليت شغلت مساحات و   الشائعة والشائكة لفلسفيةوهي من القضااي الدينية اوالعدل شور  والن
 واسعة من كتبهم.

ان يف اتريخ اليوانن ورغم اختالف نظمهما الســــــــياســــــــية املدينتان املهمت أثينا وأســــــــربطة ِها
ــادية فيهما إال أهنما ــيلة إلعداد املواطن الذي  يفا تاتفق  وطبيعة احلياة االقتصــ جعل الرتبية وســ

يـاً كمـا يـدفع هجمـات الطـامعني فال يهـاب احلروب وال يقبـل فيحفظ األمن داخل  خيـدم بلـده
 . اهلزائم واالستسالم

ســــــربطة كانت اإلســــــرتاتيجية التعليمية تركز على التدريبات العســــــكرية املســــــتمرة لنخبة أ يف
ــاحلونوا موامعينة من أبناء اجملتمع ليك ــياغة النظام  ني.طنني صــــــ لعبت الدولة دوراً ابرزاً يف صــــــ

ــوة والتســـــــــلط. الشـــــــــجاعة النابعة من التمرينات   التعليمي الذي ــوده اجلمود والقســـــــ كان يســـــــ
ــية الشـــــــ اقة كانت من أهم القيم الرتبوية يف حياة الفتيان والفتيات وكانت كل املواعظ الرايضـــــ

س املواطن اإلسـربطي لدرء الفضـيلة يف نفسـيخ هذه ل على تر توارثة والتدريبات القاسـية تعمامل
 حياة قوية وحضــــارة متفوقة. انبثقت ُمموعة قيم أســــربطية من قيمة املخاطر اخلارجية وأتمني

الصـرب، والتعاون، وحتمل املشـاق، وضـبط النفس، والثبات، واخلشـونة يف  الشـجاعة مثل شـيم
 م النظام.، واحرتاطلق هلماعة العمياء للقادة والوالء املالعيش، والط

ركز على املهارات العقلية ء شــأن الفكر فَبرية ســياســية ومال إل إعالالتعليم يف أثينا     تع 
ة بغرض التقومي كما يقوهم والضـــــــــرب حني احلاج   اســـــــــتخدام التهديدمتواآلداب االجتماعية و 

ــلة ابلفنون ــت  اكم  الغصــــــن املعوج. وكانت املهارات العقلية متصــــ للغناء   رخدم الشــــــعكان يجســــ
كانت الرتبية الرايضــية  و . بْياوالقت املناقشــات الفكرية القائمة على مهارة اخلطابة تشــجيعا ك

ر على الصــــمود واالنتصــــار يف ســــاحة  للطفل َتدف إل إعداد املواطن القوي جســــداي والقاد
أبناء  الفضـــــالء من كانت قاصـــــرة على طبقةراقية  الوغى. من الواضـــــح جدا أن تلك الرتبية ال

 نياء فقط.ألغا

-431وب متتالية )انتصـــر اجملتمع األســـربطي على جيش أثينا يف حرب البلوبونيز بعد حر 
والعنف يف تربية األحداث الرتبية العســــــــــكرية يف أســــــــــربطة مبنية على الشــــــــــدة .  ق.م(  404

مـة تالحق األطفـال حىت يف حـال غيـاب املعلم إذ أن العرف ينص على وكـانـت الرقـابـة الـدائ
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حىت يضــــــــر  صــــــــل فهو اآلمر الناهي املســــــــئول عن عقاب املشــــــــاغبني  يدخل الفأول من  أن
 املعلم. 

 الشـــــــاقة  تمارينزيد من الامل إذا ما انهز الغالم احللم فإن الرتبية تزداد شـــــــدة من خالل  حىت
هو شــخصــية جاحمة جيب أن تضــبط من خالل اشــتغاهلا   الســائدةإذ أن املراهق يف فلســفتهم  

ســــــــــــــربطة يف جعل الطفل جنداي مطيعا أجنح التعليم يف  التعليمياملنهج   ابألنشــــــــــــــطة وبذلك 
 مصاحل الطبقة األرستقراطية.لتحقيق و  ،البلد خلدمةو  ،العسكرية طاعة عمياء لألوامر

السجوِفْسطائيَّة "فرقة    اليوانن.من أبرز احلركات الفكرية اليت ظهرت يف  فسطائيني  حركة السو 
ناع، وهي فرقة جلدل والتَّالعب ابأللفا  بقصد اإلقوتجعىن ابوغْيها،  تنكر احِلسِهيات والبديهيات  

ينكرون وجود حقائق    السوفسطائيونرضها سجقراط وكشف عن مغالطتها."  يواننيهة قدمية عا
بلون خمتلف بيض قد يكون عند اآلخر ابللون األن ما يراه أحدان  جيادلون يف أ احلياة و َثبتة يف
أن   اهلالمية يستفحل يف املدينة إذ أن من شأن تلك الفكرةيات لبدهيف امما جعل اجلدل   اما

لعل حركة السوفسطائيني اليت ركزت على وانصروها.    ا اقتنع ّبا الشباب تقوض أركان الدولة إذ
فعلالفر  ردة  هي  الل ل  د  ال  يسياسمناخ  سلبية احلر  بصورة  استغالله  مت  فإنذي  على كل   .  

أثينا ولكنهم استغلوا احلرايت فيها    أهل  أساسا منيكونوا    اعتادوا الرتحال وَل  السوفسطايني
شكيكية. وهذا يدل على أن ظهور فرق تستغل األجواء الدميقراطية  فأشاعوا أفكارهم النفعية الت 

 أشاعت الشغب الفكري. قول ظاهرة قدمية لتلويث الع
بلغت فائقة و  قت عنايةعندما نقوم مبراجعة التاريخ اليوانين فإننا جند أن الرتبية املوســـيقية ال

ــفة  وعلى رأســــــهم ال -شــــــأواً عظيماً إذ انتبه اليواننيون   أثر النغمات واألحلان يف إل  -فالســــ
أن النظام التعليمي عندهم يرص مالمســـة أحاســـيس اإلنســـان. ال عجب بعد ذلك أن جند 

ــبة،بيلة اجلميلة إذا مت اختيار األحلان اعلى توجيه الفن لغرس الصـــــــــفات اخلجلقية الن ومت   ملناســـــــ
 .يفها ابلصورة الالئقةتوظ

ــعـة نتيجـة للحريـة   الفكريـة املتـاحـة يف بعض املـدن كمـا أن  يتمتع أهـل اليوانن بثقـافـة واســــــــــــ
اَتم الدالة على ســــــعة حضــــــارَتم. تكشــــــف كتاابت الرحالت ســــــاِهت يف خلود روائع انتاج

ــبقه إل منهج هْيودوت عن وعي عميق أبِهية ت كاايت حتليل احلدوين التاريخ وتدل على سـ
لتنقالت علمي مســــتقل. كما تدل على توظيف ســــلســــلة األســــفار وامعاجلة التاريخ كحقل  و 
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زار هْيودوت العــديــد   لألغراض العلميــة إذ اعتمــد هْيودوت عليهــا يف توثيق البيــاانت. لقــد
ما عاصـر بداية احلروب البلوبونيزية.  من الدول الكربى منها مصـر وفلسـطني وبالد الرافدين ك

نطـباعـاـته الـعابرة عن الرتبـية يف حـياة الشــــــــــــــعوب مالحظـاـته وا  -هْيودوت –لـتاريخ  ـتب أبو اك
ابة  د ســـــــــــطَّر مالحظاته عن الفجرس ومنهجهم يف تعليم الصـــــــــــبيان، وعن احلســـــــــــاب والكتفلق

ـنة بني الثـقاـفات  والعـناـية ابلصــــــــــــــحـة عـند املصــــــــــــــريني. ولـقد هنج يف بعض كـتاابـته منهج املـقار 
وجه االختالف. وِمن أهم يها مع اإلشــــــــــــارة إل أملتفق عل لعريضــــــــــــة اوالتعرف على اخلطوط ا

ســــــــها  مالحظاته عن العرب يف ال عصــــــــور القدمية مقولته الرائعة "ما ِمن أجمَّة حترتم العهود وتقدِه
نهجــه  العرب". وألن هْيودوت يكــاد أن يكون أقــدم من دوَّن يف حقــل التــاريخ فــإن م  مثــل

د علمي وهذا شــأن ليلها َل يســلم من نقلومات وحتثيق املعالذي ســار عليه واســتند إليه يف تو 
ان إذ أن األعمال البشــــــــــــرية ال تصــــــــــــل مرحلة عالية من كل حماولة جديدة جادة يف أي ميد

 ت مكثفة للتطوير واإلضافة والنقد والتنقيح.اإلتقان إال بعد حماوال

اجللي العلم  الطب ألنه هنض ّبذا  أبو  قراط وهو  أبو  برز  اليوانن  وأفاض  ويف  تعزيز ل  ه يف 
آداّبا عملياً وما زال العلماء  بية نظرايً ونشر  ابلتجربة والدليل. لقد انقش أبقراط املسائل الط
( من أهم  Hippocratic Oathسم أبقراط )يف كل دول العاَل يقرون له ابلفضل بل أصبح قم 

درة اليت تبني  ية الناق التارخيمعاَل اتريخ احلركة الطبية يف العاَل أَجع وهذا القمسم من أقدم الوَثئ
ارس مهنة الطب كعمل إنساين نبيل له أ ه التنظيمية وأعرافه العريقة اليت  زج سس أخالقيات ممج

هو الغالب على العلوم الطبية اليواننية  لتأمل والقياس  ورغم ذلك فإن ا بني العلم واألخالق.
م أول الناس لقدماء هاننيون ايف حني أن الطب اهلندي والعريب يعتمد على التجارب. اليو 

ضمار علم نفس التعلم . ولقد انقشوا  الذين شرعوا يف دراسة الذاكرة كما تشْي الكتاابت يف م
، وحاولوا حتديد مكان الذاكرة يف اجلسم اإلنساين  أشكال التذكر، وحتدثوا عن عوامل النسيان

 مال والقلب. كما حددوا وظائف كل من الد
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زينون  انصرف   هذا دريالت"إل  الفيلسوف  وكان  الكربى،  أثينا  ميادين  أروقة  أحد  س يف 
املزدان ابلصور( وكان )زينون( يسْي يف  ملا يتويه من    1الرواق )الرواق  صور شهْية يسمى 

رسطو الذي علم تالميذه وهو ميشى ذاهباً عائداً بينما كانوا  أريقة الفيلسوف  التعليم على ط
... ولذلك نسب زينون إل الرواق، اورين لهإليه حم  يتحلقون حوله ماشني بواره مستمعني
على طريقته يف التعليم يف أروقة املعابد واهلياكل الدينية    ونسب إليه تالميذه الذين حافظوا

 يل هلم )الرواقيون(.  القائمة آنذاك فق

احلكيم "إيسوب" من أبرز األدابء الذين ال ريب أن  
ية ورغم ة العاملتركوا حكاايت خالدة دخلت ذاكرة الثقاف

اخلرافات اليت أوردها إال أنه أعطى القصص قوة هائلة  
ات العظة األخالقية إذ أن إيسوب جعل ن قنو كقناة م

يواانت وسخر احلكمة وفنوهنا تنساب من فم الطيور واحل
اخليال لألغراض التعليمية فغرس احلكمة يف النفوس من 

. بعض الكلمات اجلافة واألفكار اجملردة  دون استخدام
الو احلِ  احلكم  لقمان  عن  عرب اردة  عند  املتداولة  كيم 

 وب. اجلاهلية تشبه مواعظ إيس 

ت  حكااي (Aesopمازالت مكتبة الطفل على مستوى العاَل تستوحي من قصص إيسوب )
ال حصر كما نجِسبت إيل إيسوب أساطْي غْي حمدودة مما يدل على مدى أتثر الرتاث اإلنساين  ب

رون ومازالت ذات نفع عملي يف تربية الناشئة. بعد  د بعدة قل امليالكله بشخصية عاشت قب
أكثر من   األرنب   2500مضي  اليت سبقت  السلحفاة  تروي قصة  الشعوب  مازالت  سنة 

وقصة   الغرور،  احلماربسبب  أحدِها  عندما ركب  واالبن  الناس    ...األب  عنهما  فتحدث 
ة الغراب واجلرة، عجاب قصيذكرون ِبابلسوء فإرضاء الناس غاية ال تدرك. وما زال الناس  

سد والثْيان الثالثة إذ فرق األسد بينهم  اك، وقصة األ وقصة الفأر الذي أنقذ األسد من الشب
 

يف مسجد أو معبد أو غْيِها كما يطلق على ركن  البيت. ويطلق الرواق على سقيفة للدراسة  رواق البيت: مدخل    1
 اور .... للتالقي والتش
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. كثْية هي القصص اليت نعرفها من الصغر ولكن جنهل مث افرتسهم، والراعي الكاذب والذئب
إ منسوبة  أساطْي  احملجذورها هي  رغم كل  بعيد.  عهد  من  إيسوب  اليت ل  تتسم ّباسن  ا   

طْي رمزية ال تتفق مع  أن طائفة غْي قليلة منها حتتوي على مفاهيم وأسا  قصص إيسوب إال
 اآلهلة مثل جوبرت وعطارد. حقائق الدين اإلسالمي، وخاصة احلكاايت اليت تتمحور حول

العرض    مباالبانورامي  وّبذا  املعاصرة  الرتبوية  األفكار  نربط بعض  أن  كان    السريع ميكننا 
ال سائ الدا يف  تتخذ من  والشعوب  الدول  زالت  فما  للتعليم ومن يوانن  الوطنية أساسا  رتبية 

الصاحل   املواطن  إعداد  أساسيات  والعسكرية  والعقلية  البدنية  أجنبت الرتبية  ذلك كله  وفوق 
  ومازالت دراسات سقراط وأفالطون وأرسطووالطب والتاريخ  بية  اليوانن أبرز رواد الفلسفة والرت 

كنفائس يستلهم منها   ت يف مشارق ومغارب األرضعات واملعاهد والكليايف اجلامتجدرهس  
ن عصارة فكر  تنهل كليات املعلمني واملعلمات إل يومنا هذا م  . املفكرون الكثْي من اآلراء 

فإنه    يوانن تلف الباحث الرتبوي مع فلسفة علماء الومهما اخالسابقني ومنهم علماء اليوانن.  
هم الكبْي يف التأثْي على الفكر اإلسالمي والعاملي بشكل مباشر وغْي ار دور أبدا إنكال ميكن  
 . السائدة علماء اليوانن أساس االنطالق يف ميدان الفلسفة ومسائلهامْياث مازال . مباشر
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 احلضارة الرومانية 
ــارة الرومانية  ــنني ولعبت دورا  ماحلضــــ ــارات اليت عاشــــــت ملدة مئات الســــ يف  حموراين احلضــــ

ريثة احلضـــارة اليواننية حيث حولت اآلراء الفلســـفية الســـابقة إل و هي البشـــري و   خ الفكراتري
أيدي  يفق.م  146اليوانن   نظرايت وابتكارات مادية ملموســــــــــــة وعلى ذلك كان ســــــــــــقوط

ــية عســــكرية ولكنها َل ت ــياســ كن هناية الفكر اإلغريقي الذي أثر أتثْيا قوايً الرومانيني هزمية ســ
  نفعـت إل إجنـازات عمليـة  والعلوم األكـادمييـة  لـت النظرايت املنطقيـة  لقـد حتو   الغزاة.  يف ثقـافـة

 علم إل الدراسة. القسوة يف دفع املتو الرومانيني. كانت الرتبية عند الرومان تقوم على التقليد 

وعندما تقدمت الرتبية عند الرومان أصـــــــــــبح 
ــة   ــابـــــ واـلكـتـــــ اـلقـراءة  ــارة  مـهـــــ عــلى  ـيركـز  اـلـتعــلـيم 

واضــــــــــحا على تبين فكرة الرتكيز ثة وكان  واحملاد
ــا فعــــل  ــابــــة يف إعــــداد املواطن كمــ أِهيــــة اخلطــ

ــنة الذي  شـــــــيشـــــــرون   تلقج و ق.م. 106ولد ســـــ
ــنــــــة الرتبيــــــة    وهو  ق.م  43  ســــــــــــ أعالم  أحــــــد 
وترك وصــااي عديدة هي من أقدم   االعتناء الرتبوي ابلشــبيبةآمن شــيشــرون بضــرورة    الرومانية.

 .الوصااي الرتبوية الرومانية

يشرون ومكانته، كما كان يعتقد، يف اجملال السياسي فحسب، وإمنا على  ية شمن أِهتك  "ال
بدع النثر الفين  صعيد اللغة واألدب، إذ إنه صار خبطبه وكتاابته البالغية والسياسية والفلسفية م

تيين ومثله األعلى. ومن خالل أَباثه الفلسفية َل ينشر معرفة الفلسفة اإلغريقية يف روما  الال
ل العصور الوسطى وأسهم بذلك يف أتثْيها املستمر حىت العصور احلديثة.  نقلها إ  فحسب، بل

نسان، وجعل من ن يف قرارة نفسه على قناعة اتمة أبِهية الثقافة اإلغريقية يف تشكيل اإلكا
ثقافياً وحضارايً. كان أتثْيه عظيماً حىت يف العصور  Humanitas اإلنسانية  كلمة مصطلحاً 
 1" .العصور األول يف اتريخ الفكر واألدب عند الرومان على مر املرتبة ة، واحتلالقدمي

 
 ،  دمشق.875، ص  11حممد الزين، شيشرون، املوسوعة العربية، ج 1
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( إال أنه أســــــــــهم إســــــــــهاما ابرزا يف م  Quintilian( )35-95وعلى خطاه جاء كونتليان ) 
تعليم الصغار يف املدارس إذ كان السائد من قبل يف كثْي   حقل التعليم عندما أكد على أِهية

ــرة وشــــــــــــــن كونتليان هجومه على ثر وقته كأل يدرس  من اجملتمعات أن الطف يف حميط األســــــــــــ
 –يف عمله فكر هذا امل. َجع  مجتخلفة  صـــــــــــــورةاســـــــــــــتخدام العقاب البدين فلم يقر به واعتربه 

التعليم العام حيث عمل يف تدريس أبناء امللوك. الســــمة العامة يم اخلاص و بني التعل   -كمعلم
يــة وإعــداد اخلطيــب املفوه والرجــل األخالق  الرتبيــة  لنمط الرتبيــة الرومــانيــة هي التمحور حول

 . وهلذا كانت تعاليم الفالسفة تصب يف هذا املصب النبيل

ــتلهم ريب الرومـاين مقطوعـات نثرـية هلـاولقـد ترك كونتلـيان امل هـا  قيمـة تربوـية كبْية وكـأـنه اســــــــــــ
ــة عميقة مل ــيبادئ  من دراســـــ ــتخدام اللعب كوســـــ لة من علم النفس احلديث فمثال رأيه يف اســـــ

ــ ــاط الطفل من املباحث وحديثه عن بية  ائل الرت وســــــــــ ــلية يف جتديد نشــــــــــ أِهية الرتويح والتســــــــــ
ــرية اليت تعرض هلا . ال ح الرتبية احلاليةليمية القيمة وتنســــجم  اما مع رو يف مواعظه التع  العصــ

أن جتربته يف ســلك التعليم كانت ثرية وأاتحت له فرصــة التعرف على مفاهيم تربوية  يف شــك 
 . عليميفطالب بتوظيفها يف احلقل الت فيعةقيمة ر ت ذا

يقول كونتلـيان "مع هـذا ـفإن َجيع تالمـذتـنا َبـاجـة  
ال يوجد يف هذا العاَل من ه  نإل االسـتجمام، ليس أل

شــــــياء حىت األ  -أن يتحمل اجلهد املســــــتمر يســــــتطيع
 - غْي املفكرة واجلــامــدة مــا َل يعط فرتات من الراحــة

ــة التل على مما  ولكن ألن الدرس يعتمد ــا ميذ أرســــ يضــــ
وهي صـفة ال ميكن حتقيقها ابلقوة. وكنتيجة لذلك فإهنم إذا ما انتعشـوا وعاد إليهم نشـاطهم 

ح عظيمة ظم يف تعلمهم ويواجهون عملهم برو عون ّبا( فإهنم ســيعودون بطاقة أعبعطلة )يتمت
  …ويـــةليـــل احليمن نوع ال ميكن أن يرتاجع. إنين أوافق على اللعـــب عنـــد األطفـــال، ألنـــه د

ــبيـان  ــتجمـام بغْي حـدود، وإال فـإن رفض منح عطلـة للصــــــــــــ وينبغي أن ال يكون هـذا االســــــــــــ
وجد ابإلضــافة يف االســتجمام ســتعودهم الكســل. وت ســيجعلهم يكرهون عملهم بينما الزايدة

قيمة تربوية للصــــــــبيان، وكمثل على ذلك عندما يتســــــــابقون يف تصــــــــدي إل ذلك ألعاب هلا  
. قامت شــــهرة كونتليان "ســــئلة اليت يســــألوهنا ابلتناوب أنواع األر بميع  بعضــــهم للبعض اآلخ
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من اخلطـأ االعتقـاد أبن املعلم على أتليفـه كتـاب أصــــــــــــــول اخلطـابـة ومن أفكـاره الثـاقبـة قولـه "
قال ضــــرورة االعتناء بطريقة التدريس و طالب بغار" و ضــــعيف الثقافة يناســــب التالميذ الصــــال

 أهنا أهم شيء يف التعليم.

ن النظام الوثين الذي عاش يف ظله الرومانيون جعلهم مادة مســــــــــتعدة شــــــــــك فيه أومما ال  
ة لليواننيني احلياة الوثني . بعدللتفاعل مع أي بديل يل حمل الفرال الروحي يف تلك احلضـــــــارة

هرت الداينة النصــــرانية على مســــرح التاريخ اإلنســــاين فاعتنق الرومان الدين النصــــراين وكان ظ
ــواد   ــرة وعانوا طبقة  ملؤمنني به هم ا منعظم  ألاالســــ   نْيان الظلم الفقراء الذين ذاقوا نْي القياصــــ

وبعد عشرات السنني فرض الدين النصراين نفسه على الساحة  
وأصـــــــبحت الكنيســـــــة القوة  ن األغلبيةالســـــــياســـــــية وأصـــــــبح دي
 الفعلية يف اجملتمع كله. 

نــت اكــعرفــت احلضــــــــــــــــارة الرومــانيــة املــدارس االبتــدائيــة اليت  
واملعلم يســــــــــــــمى املؤدب أمــا اآلابء    ،اللودوس  فــة ابســــــــــــــممعرو 

األغنياء فكانوا جيلبون لصـــــــــــغارهم معلمني أكفاء يالزموهنم يف 
 م أخالقيا ودراسيا. البيت واملدرسة فيقدم هلم التوجيه الالز 

إن األفكـار الرتبويـة اليت برزت يف رومـا مـازالـت ابرزة للعيـان كتوجهـات تربويـة جنـدهـا تؤكـد 
دي يف التعلم ذلك النمط الذي يؤكد على الشدة ابملتعلمني وضرورة حفظ التقلي  ى النمطل ع
يتماشــــــــى  جه  فإنه تو   -الذي َل ينتشــــــــر كثْياً  –وأما توجه كونتليان  عن ظهر قلب    ومات املعل 

يركز على املتعلم و فهم طبيعـــة  يؤكـــد على  يف علم النفس الرتبوي ألنـــه  ديـــث  مع التوجـــه احلـــ
 ته.ير حضرورة احرتام 
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   رتبية عند الصينيمل لا
ــارات عهداً ابلرتبية وأشــــــهرها ذكراً يف التاريخ. كان ــينية من أبعد احلضــــ ــارة الصــــ  لعل احلضــــ

ــينيون احلكمـة اـلدينـية فـلذـلك جنـد املـذاهـب البحـث عن  و مييلون إل الـتأمـل امليـتافيزيقي   الصــــــــــــ
ة املعرفي يل الرؤىدورا كبْيا يف تشــــــــك تلعب -  مثل الطاوية والكونفوشــــــــيوســــــــية -الفلســــــــفية  

ــر احلديث  ــادس قبل امليالد إل العصـــ ــينيني منذ القرن الســـ واآلداب االجتماعية يف حياة الصـــ
ق يف أقصــى الشــرق خصــوصــيات  وهو األمر الذي يثْي االســتغراب ويعطي هذا الشــعب العري

هذا  وال مينع .هناك رفكثقافية واترخيية ال ميكن جتاهلها إذا أراد الباحث ســـــــــرب غور تطور ال
العرتاف بســـــــبق احلضـــــــارة الصـــــــينية يف علوم كثْية منها الطب فما زالت اإلبر الصـــــــينية امن 

Acupuncture    ــائـل العالج يف أقطـار العـاَل إل جـانـب العالج ــيلـة من وســـــــــــــ ابلعقـاقْي وســــــــــــ
 واجلراحة.

ــينيون منذ القدم ابجلد واملثابرة والعمل الدؤوب دون كلل ومل  ــتهر الصـــ ل. إَجاال ميكن واشـــ
ــرامة يف حفظ   اصـــــــني اترخيول أن لل الق ــم ابلصـــــ ــرقية عريقة تتســـــ موغال يف القدم وهلا تربية شـــــ

ماعي العمل اجل لتقاليد، وتقدير املاضــــــــــي، وتقديس أرواح األجداد.التمســــــــــك ابالعادات، و 
ة كنفوشـــيوســـية قد تقلل من اإلبداع الفردي ولكنها أثبتت جدواها فإن الياابن والصـــني صـــبغ

ــأن   اً يجعليتنهج منهجـاً تعليمـي مـاعـة ال الفرد وبلغـت مرتـبة تكنولوجـية ال تقـل عن اجلمن شــــــــــــ
 الغرب القائم على النزعة الفردية املادية. 

ــار  ــة على ضــــــــــــــرورة عقـــد االختبـ ــينيـ ــة الصــــــــــــ ات للطالب، وعلى أِهيـــة حفظ وركزت الرتبيـ
خالقي ات، ويف اجلانب األكد على الروحانيؤ فلســفة الرتبية الصــينية أن ت املعلومات، وَل تنس

ِبلزام املتعلم ابلقوانني والتشـــــــــــريعات. كان هناك اعتناء ابلرتبية املهنية للعمل يف  تاهتم  اهنفإ
املتعلم من فهم وحفظ املـناهج  اجملتمع ونظـام التعليم يشــــــــــــــرتط اجتيـاز اختبـارات تثبـت  كن  

بني حبهم لعلم   ولقد اعتىن الصــــــــينيون بشــــــــكل خاص بعلم الكيمياء. هناك صــــــــلة مباشــــــــرة
لقيم الروحية إذ كان هدفهم من دراســـــة الكيمياء اكتشـــــاف ســـــر البقاء ابرتباطهم  يمياء واالك

تواصـــــــل فكرســـــــوا جهودهم يف البحث عن مادة َتب حياَتم اخللود على أن هذا االهتمام امل
 .قادهم إل دراسة النبااتت فكتبوا عن فوائد الثوم واألعشاب 
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ولد لوتس ركة الدينية.  احللى رواد  التعرف عظرية للصـــــــــني من غْي  وال ميكن فهم اخللفية الن
Lao Tzu    ق.م( وله إصـــالحات   507يف القرن الســـادس قبل امليالد تقريبا )مؤســـس الطاوية

ــينيني منها أن فكر  ــبة للصــــــــ ــنة من ركائز الفكر َجة ابلنســــــــ ه اإلصــــــــــالحي ظل قرابة ألفي ســــــــ
ابلصـــحة ات و لروحانياب -املعلم الكبْي  أي -لوتس   اهتم.  الفلســـفي واالجتماعي يف الصـــني

رفض لوتس تدوين أقواله   البدنية من أجل طول العمر فأكد على أِهية اختيار الطعام املفيد.
 (Tao-Te Chingعبارته يف كتاب امسه )ألهنا لن حتقق الكثْي من النفع ولكن أنصـاره َجعوا 

ن مع ش اإلنســـاوهو ابلنســـبة هلم ُمموعة أقوال ترســـم املنهج الكامل للحياة القومية حيث يعي
عترب كتاب يج و ابملشكالت  ه ابحلب ال ابلعنف. يرى لوتس أن من ال يعمل عقله ال يشعرغْي 

 لوتس من أكثر الكتب انتشارا يف العاَل.

ســـــلســـــلة من بوم على االلتزام  اّبم الفلســـــفية تقالرتاث الصـــــيين أن آدواملالحظ يف دراســـــة   
ذيبية للروح ات غاية َتلدينية ذطقوســهم اعلى منط حكم إنســانية جتعل    تالتعاليم اليت صــيغ

هـــذا يعين أن   كمـــا يؤمنون.  االحتـــاد واخللودمن مراحـــل  فيكون االتصــــــــــــــــال ابخلـــالق مرحلـــة  
ــمـات ال  احلركـات اـلدينـية لعـبت دوراً كبْياً يف ــينحتـدـيد قســــــــــــ امـت احلركـة ـقلقـد  .  ـيةثقـاـفة الصــــــــــــ

اليمهم لنشـــــــر تع يف الكتبالطاوية مثالً ابســـــــتخدام وســـــــائل متنوعة يف تربية الناس منها أتل
القرن الثالث قبل امليالد. َل تركز التعاليم  وتدوين اآلراء الدينية والفلســفة الســياســية خاصــة يف

األمر وهو التفاعل واالنســـــجام مع البيئة ى حالة تركز عل كانت على العمل الصـــــاحل بقدر ما  
 يبدأ املدارس طفال يفكان التعليم اليومي لأل.  الكفيل ِبعداد اإلنســــــــان لألخالق الفاضــــــــلة

ــينية ذات تفصـــيالت كثْية يف  ابكرا وقد يســـتمر إل العصـــر أو حىت الغروب وتعترب اللغة الصـ
صـني الففي ي يتطلب املزيد من اجلهد ر الذاألم ،رموزها وحروفها تسـتلزم وقتا طويال ملعرفتها

أن  ليســـتطيع ت الرموزوالياابن إل اآلن يركزون على دراســـة اللغة الصـــينية ويتعلم الطالب مئا
 . على حنو صحيح يقرأ اجلريدة

ــعاع فكري وروحي  ــدر إهلام وإشـــــــ ــفية كانت ومازالت مصـــــــ ــية داينة فلســـــــ ــيوســـــــ الكونفوشـــــــ
 من امـلذاهـب وغْيهـا  اء الغرب يعتنقون هـذه اـلدايـنةواجتمـاعي وتعليمي يف الصــــــــــــــني وـبدأ أبـن
  .جهة أخرىجهة، وملساحة احلرية من  نظراً للخواء الروحي الذي يعانون من
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ق.م( 551_ ق.م479الفيلســـــــوف احلكيم كونفوشـــــــيوس )
الرتبوي الذي اســتمر فكره واســتقر ســحره يف أعماق  علمهو امل

ــة لقـــب "أ ــيين حىت أطلق عليـ عظم معلم  الفكر الرتبوي الصــــــــــــ
ــيين". لـعب   دورا هـاـما يف رعـاـية الفقراء  هـذا الفيلســــــــــــــوف  صــــــــــــ

ليت من وحــاول أن يقوم ابإلصــــــــــــــالحــات احلكوميــة واإلداريــة ا
عاليمه بعد وفاته. ولعل طفولته تسعد احملتاجني واملساكني ولقد قام طالبه بتدوين تأهنا أن  ش

ون فلســــفته اإلصــــالحية. بدأ احملرومة كولد يتيم يف اجملتمع جعلته يشــــفق على املســــاكني فيك
رعان ما اختلف معه رحلته الفكرية مع أســتاذه الفيلســوف لوتس الذي أنشــأ الطاوية لكنه ســ

 نه. وانفصل ع

االجتماعية منها تســـــخْي  وقامت احلركة الكونفوشـــــســـــية ابســـــتخدام عدة وســـــائل للتنشـــــئة
ــة ــية ألغراضـــــــهم، واالعتناء مبهارة مطالعة الكتب، ودراســـــ ــياســـــ اللغة واألدب  املناصـــــــب الســـــ

ســـــــية واملوســـــــيقى، وغرس فكرة تقديس األرواح لتهذيب النفس. اآلداب االجتماعية والســـــــيا
ألخالق:  وســــائل الرتبوية املؤثرة يف عمليتهم اإلصــــالحية "االكوم من اكم واحملواألخالقية للح

هي األمر األســاســي الذي تدعو إليه الكونفوشــســية وهي حمور الفلســفة وأســاس الدين وهي 
عى إلية برتبية الوازع الداخلي لدى الفرد ليشــــــعر ابالنســــــجام الذي يســــــيطر على حياته  تســــــ

 القانونية بشكل تلقائي".ية و االجتماعها للقوانني ضعا خيالنفسية مم

فقد كان مصــــــــــــلحا أكثر منه رجل دين. احرتم   ليه،إحى أنه نيب يو   َل يدع كونفوشــــــــــــيوس"
وكانت عنايته متجهة إل إصــــــــــــــالح النفس   اآلهلة، وحرص على إقامة الشــــــــــــــعائر والطقوس،

ــليم، قوامه احملبة واإلخاء والعدل. ويرتكز القا ــانية، وتكوين ُمتمع ســــــــــ القي نون األخاإلنســــــــــ
 ه على أربع فضائل رئيسية هي: عند

 واخلضوع له. وجوب طاعة الوالد -1

 وجوب طاعة احلاكم واالنقياد له. -2 

 .على األخ األصغر أن يطيع أخاه األكرب -3 

 على األصدقاء أن خيلصوا يف معاملة بعضهم بعضا. -4 
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على    خالدة، وجيب  "الكونفوشيوسيني"  نظر  يف  الفضائل  فرد يفوهذه  اجملتمكل  أن    ع 
ابلفضيلة هو نفسه جزء ال يتجزأ من الفضيلة. يف التحلي  يتحلى ّبا ابستمرار ألن االستمرار  

د يفهمون القانون األخالقي: ويسْيون عليه.  التعليم عندهم من أهم العوامل اليت جتعل األفرا
القدماء وحكمهم يتعلم األفراد آراء  يهم قصص، وعل ، وما ورد عنهم من  ولذلك جيب أن 

يلموا  أ  كذلك  الكونفوشيوسيني، حىت  مؤلفات  على  يطلعوا  العامة"  ن  آبرائهم  جيدا  إملاما 
 . موسوعة املفاهيم اإلسالمية العامة()

إال أبناؤهم حىت جاء كونفوشيوس وطبق فكرة    رون التعليم، فال يتعلمكان األرستقراطيون يتك 
. َل يهمه األصل العائلي ريخ الصنيصة يف اتالتعليم اخلاص، فكان أول معلم يفتح مدرسة خا 
و  تلميذ،  آالف  ثالثة  من  أكثر  وأعد  إن لتالميذه،  السبعني.  على  منهم  املتفوقني  عدد  زاد 

عند كونفوشيو   الفلسفة ِهاالرتبوية  دعامتني  على  تقوم  العلم :س  و حب  بفضائل ،  التمسك 
 األخالق. 

ــيوس املليئـة ابحلكمـة قولـه: "لتكن ســـــــــــــــاءة، وليكن  جزاء اإل  العـدالـة من عبـارات كونفوشــــــــــــ
املســــــيح عيســــــى عليه الســــــالم كتابة اإلجنيل وقبل ميالد  ان". وقبل  اإلحســــــان جزاء اإلحســــــ

لة أن ال تفعل على أن "الفضيلة الكام الذهبية يف الصني لتنص  خبمسة قرون ظهرت القاعدة
بجعد ز على البغْيك ما ال حتب أن يجفعل بك". تتميز توجيهات كنفوشــــــــــــــيوس ابإلجياز والرتكي

ك يقلِهبها  خالقي فيقول يف موعظته: "يضــع الرجل األعلى نصــب عينيه تســعة أمور ال ينفاأل
أـما من حـيث وجهه  على أن يرى بوضــــــــــــــوح..؛ و  يف فكره. ـفأـما من حـيث عيـناه فهو يرص

رص على أن يكون بشـــوشـــاً ظريفاً؛ وأما من حيث ســـلوكه فهو يرص على أن يكون فهو ي
يكون خملصــــــاً؛ ويف تصــــــريف شــــــئون عمله يرص على أن على أن  يثه يرصوقوراً؛ ويف حد

ا يرص على أن بعث االحرتام فيمن معه؛ ويف األمور اليت يشــــــك فيهيبذل فيه عنايته، وأن ي
كر فيما قد جيره عليه غضـبه من الصـعاب؛ وإذا الحت ه من الناس؛ وإذا غضـب فيسـأل غْي 

ــتقامة ــي فوجدتين على وائعه ومن ر  ".له املكاســــــب فكر يف العدالة واالســــ "إذا اختربت نفســــ
خطأ، وجدتين عاجزاً حىت عن مواجهة الضــــــعيف، وذا اختْيت نفســــــي فوجدتين على حق، 

  على مواجهة األلوف". وجدتين قادراً 
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العرابت والســهام والنقود  وااهلندســة واخرتع وعرف الصــينيون القدماء علوما كثْية منها علم
أقدم كتاب يف العاَل  واهتموا ابلكتب حىت قيل أند القز تربية دو  اكتشــــــــفن النســــــــاءكما أن 

ابب قصــره لوحة  وضــع على ف  اليوم صــيين ويف الســياســة تفنن أحد حكامهم يف تطبيق العدل
كتب عليها حاجته مث يدق جرســـــاً بانبها فيأِت امللك بنفســـــه شـــــاء أن ي ضـــــة لكل منو معر 

ســم قول )شــن  شــان (:  اجلالنفس و   يف تربيةومن احلكم الصــينية .  لْيى ما كتب ويقضــي فيه
طهر نفســـــــك كل  ،»إذا أردت أن تكون دائماً أحســـــــن من ذي قبل فطهر نفســـــــك كل يوم

 .يوم« يوم. طهر نفسك كل

 ميكن استنباط مسات الرتبية الصينية يف النقاط التالية: وغْيها السابقة  ات ومن العبار 

لقائم على الوالء والطاعة اعي ااجلم عملال  اهتم الفكر الصـــــــــيين بربط الذات ابجملتمع. -1
 من دعائم الفلسفة الرتبوية الصينية.

  ابلغاً يف العصور القدمية.القت اهتماماً ( Moral education)الرتبية األخالقية  -2

وضوح الرؤية، واالبتسامة، والوقار، واإلخالص، اإلحسان يف العمل، احرتام اآلخرين،   -3
 مساتعدل واالســــــــتقامة يف التصــــــــرف من أهم لغيظ، الن، كظم ااالســــــــتفادة من علم اآلخري

 الشخصية الناجحة يف رأي كونفوشيوس.

ب عينيه تســــعة فوشــــيوس "يضــــع الرجل األعلى نصــــاإلميان ابلرتبية املســــتمرة. قول كون -4
 " يدل على أن الرتبية عملية مستمرة ال تنتهي...قلِهبها يف فكرهأمور ال ينفك ي

ــاِهت العبارة  -5 ــيلة تاملوجزة  ســـــــ ــيين. عكوســـــــ ليمية يف خلود اآلراء الرتبوية يف الفكر الصـــــــ
 لجماعة.التأمل الفردي والوالء لحظيت احلكمة ابهتمام كبْي كوسيلة لرتبية اجملتمع وهي مثرة  

 املبادئ جوهر الرتبية العقلية والنفسية واالجتماعية والبدنية.غرس الرتبية عرب  -6

اهلدف الرئيسـي للرتبية هو نقل   ني مما جعلث السـابقعلى ترا إن الرتبية الصـينية ركزت  -7
ــه ــوصـ ــافة عليه   الرتاث واحلفا  عليه وَل تكن فكرة جتديد الرتاث أو  حيص بعض نصـ واإلضـ

ة ذات مقاصــــــــــــد تقليدية حمافظة هلا اعتناء اتريخ الرتبية الصــــــــــــينية فهي تربي التوجه الظاهر يف
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ــقلهاملعلومافائق ابلروحانيات وترهق املتعلم َبفظ  ابالختبارات وتربية على تقديس   ت وتصـــــــــــ
 ع الطبيعة غاية االرتقاء الروحي.املاضي ورموزه وأن االنسجام م

 

 احلضارة اإلسالمية 
قل احلضــــــــارات عمرا،  إن احلضــــــــارة اإلســــــــالمية من أ

 أثرا، وأكثرها  يزا، وأسرعها انتشارا. وأعمقها

ــيطـة معـدودة   يف كـاـنت العلوم يف زمن اجلـاهلـية بســــــــــــ
العرب يف دودة يف حمتواها فلقد عرف اَتا، حمموضــــــــــوع

 اجلاهلية ثالثة أنواع من العلوم: 

  اريخ، واألداين، ويعدونه نوعا شريفا،أحدها: علم األنساب، والتو 

 لثاين من العلوم: فهو علم الرؤاي. لنوع اوأما ا

والقيـافـة تعين   فـة منهم.وأمـا النوع الثـالـث: فهو علم األنواء، وذلـك ممـا يتواله الكهنـة، والقـا
  .والفراسة قدرة فائقة على االستنتاج وتتبع اآلَثر

ضـــياع ديين ورغم ذلك فإهنم عرفوا عاش العرب قبل اإلســـالم يف جاهلية وتفرق ســـياســـي و 
سـالم فغْي حياَتم  اماً وصـال  الكرمية مثل الشـجاعة والكرم والنخوة وجاء اإلبعض األخالق  

 ة. منهم أمة ذات سيادة ورسال

الرســالة اإلســالمية إل تكوين املواطن الصــاحل الذي يمي بلده ويتحلى مبحاســن دف  َل َت
أمته نها سـعت إل إعداد اإلنسـان املصـلح الذي ينفع األخالق يف تعامله مع قومه فقط ولك

ــن الق الناس خبلق حسـ ــانية وخيج ول اّللَِّ  ويفيد اإلنسـ ــج ــلم أينما كان. قمالم رمسـ ــلى هللا عليه وسـ صـ
اِلِق النَّاسم خِبجلجٍق حمسمٍن" )رو ّللَّم حم اتَِّق ا" ثجمما كجْنتم ومأمْتِبْع السَّيِهئمةم احلْمسمنمةم  مْحجهما ومخم  اه أمحد(. يـْ

ية، وأهنا رسـالة خالدة  يف كوهنا رسـالة عاملية ليسـت إقليمومن هنا تنفرد احلضـارة اإلسـالمية 
مت صـلى هللا عليه وسـلم ول ّبا الرسـيت اندى  ليسـت خاصـة بزمن معني وإن املبادئ السـامية ال

هارت تطبيقها فعال وَل تكن نظرايت حاملة. وهو األمر اليت جعل الباحث األمريكي مايكل 
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 صــلى هللا عليه وســلموالعظماء يف العاَل أن حممدا   يقرر بعد دراســة مســتفيضــة لتاريخ األنبياء
يف تطبيق أهدافه قبل وفاته  ح عملياً يف التاريخ البشـري ألنه جن  شـخصـية على اإلطالقأعظم  

نـْيماعلى املستويني الديين والدنيوي. اإلسالم دين الوسطية " حمسمنمًة وميف اآلِخرمِة   رمبَـّنما آتِنما يف الدُّ
 )سورة البقرة(. " {201عمذمابم النَّاِر }حمسمنمًة ومِقنما 

إمنا ترسخت   إلسالميةلرتبية اوتدل قراءة التاريخ من خالل الكتب املوثوقة على أن قواعد ا
القرون تباع التابعني. يف تلك أن من بعده مث عهد التابعني و يف العهد النبوي وعهد الراشـــــــــــدي

جرائي صب  احلياة األسرية واجملتمعية. مارس الفاضلة مت ترَجة أخالق القرآن الكرمي إل واقع إ
ــاواة والـعداـلة ومع ذـلك كـله َل يالـناس مـعاين   ـياً خـيالـياً خـالـياً  اً مالئككن ُمتمـعاألخوة واملســــــــــــ

األخالق أن يقق يف واقعــه معــاين    يف  ارســــــــــــــــات اخلــاطئــة. لقــد جنح اجملتمع املؤمنمن املمــ
 الفاضلة عقيدة وشريعة. 

سم عملمى اركة لقوله تعال: "بامللرمسي "ابهلجرة النبوية  وبدأ التاريخ اإلســــالمي ا ِجٌد أجســــِه لَّممســــْ
وهو أول الزمن الذي عز فيه اإلســــــــالم، وعبد ( "108توبة:  )ســــــــورة اليـمْوٍم" التـَّْقومى ِمْن أموَِّل 

بتدأ بناء املســـجد، فوافق رأي الصـــحابة ابتداء التاريخ  ربه آمناً، واصـــلى هللا عليه وســـلم النيب 
 ذلك اليوم.من 

يســـتلهمون مبادئ اإلســـالم يف عملهم الرتبوي ســـواء يف املســـاجد ملدة قرون وكان املعلمون 
واألوهـام فـات والـبدع  ت. كـان التعليم يعتمـد على حترير العقـل من اخلرااجلـامعـا دارس أوأو املـ

ا لصـيانة والتنجيم إال حمرمات َتني العقل املسـلم الذي كان يارّب  فلم تعد األسـاطْي والكهانة
ــنة النبوية واللغة العقل والدين من االحنطاط. علوم القرآن الكرمي   م  من أهم العلو العربية  والســـــــ

ــتهــلاليت ي الطفــل ابلتعرف عليهــا وكلمــا زاد حظــه وحفظــه من تلــك العلوم كلمــا زادت   ســــــــــــ
 مكانته يف اجملتمع.

مفتوحاً للجميع   إلســــــالمي فيه فيض من الشــــــواهد اليت تدل على أن التعليم كانوالتاريخ ا
ــل إليه من حرص عليه بل ا ــلمني  حىت للموايل ويصـــ ــامح الديين جعل غْي املســـ   يتوجهونلتســـ

ــلمون  .  فيهــا من غْي خوف  ميــة ليتعلمواإلســــــــــــــالدن ااملــ  إل احلريــة يف اختيــار  عرف املســــــــــــ
عجرف كما  م العايل يف كثْي من احلواضــــــر اإلســــــالمية  التخصــــــص واملعلم كان من مسات التعلي
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والفلك وعلم احليل وم مثل الكيمياء واحلســــاب واجلرب واجلغرافيا والطب ن َببهم للعل املســــلمو 
ــو )امليكــانيكــا(   دفع العلمــاء إل مزيــد من   ممــاالعلمــاء    عواهــاد وشــــــــــــــجاالجتحريــة  وا  مــارســــــــــــ

 االكتشافات العلمية.

إســــــهاما عظيما يف جعل التعليم للجميع ودون مقابل ألن   ن الرتبية اإلســــــالمية أســــــهمتإ
وقبلوا املعلم دون النظر إل لون بشـرته وفتحوا على التعلم  سـلمني شـجعوا الصـبيان والبنات امل

املؤرخ األمريكي املشــــــــهور  -  اجملتمع. ولقد ذهل ول ديورانتن أفراد  رب عدد ماملكتبات ألك
 وجد أن الكثْي من العبيد والفقراء انلواً قسطاً كبْياً من التعليم. عندما -

بكل املعاين حيث   مرحلة حترير شــــــامل -قاطبة   وروهو خْي العصــــــ-ي  كان العصــــــر النبو 
القرآن وتطبيق أوامره مث جاء عصـــر ور  من ســـ تيســـرما يكانت الغاية العلمية تتمثل يف حفظ  
ــدين وكان التعليم يركز على العل  م والعمل كما كان يف العصـــــر النبوي وكانت الكتاتيب الراشـــ

لم ينهلون من علم الصـــــــحابة رضـــــــي هللا عنهم وقام قد أخذت يف االنتشـــــــار وبدأ طالب الع
 . الوعا  والقصاص بدور التثقيف اجلماهْيي

 عنهم يعتنون بتدوين العلم الذي أيخذونه من رضــــــــــــــي هللا لصــــــــــــــحابةب اطالبعض وكان 
ــمعه من أيب هريرة رضــــــــي هللا عنه. مث يف  ــر الصــــــــحابة فهذا ِهام بن منبه يدون ما يســــــ عصــــــ

طريقها وبدأ التدوين الرمسي لألحاديث   ب احلديث املوسـوعية أتخذاخلالفة األموية بدأت كت
اســـــــية وبعد أن اتســـــــعت اخلالفة ة العباخلالفيف ة. النبوية وَجع ما تفرق يف كتب متخصـــــــصـــــــ

لرتَجة يف علوم شـىت وبدأت املكتبات الصـغْية يف احركة  تتسـع اإلسـالمية اتسـاعاً كبْياً بدأت 
مية الكبْية فكثرت وتنوعت أنشـطتها الثقافية من نسـخ السـابق أتخذ طابع املؤسـسـات التعلي

تلزم وجود املدارس  نية تســـــــــــــة املديااحل  . اتســـــــــــــعت ُمالس العلم وبدأت للعلوم  ترَجةو للكتب 
 واملعاهد العالية للتعليم.  

وكانت احلياة الرتبوية والتعليمية تعتمد أســـــــاســـــــاً على األســـــــرة واملســـــــجد والكجتاب وُمالس 
وســائط تعليمية. التعليم ابملشــافهة ونســخ الكتب أســاس التدريس يف تلك العلم يف اجلوامع ك

بدأ االحتكاك الثقايف واالنفتاح الفكري مية و اإلســـــــال ولةالدالفرتة. ويف هذه الفرتة توســـــــعت 
َبســناته وســيئاته يلعب دوراً يف صــياغة الرتاث اإلســالمي مع ظهور ســيل من املعلومات اليت 
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وتطوير. املناظرات العلمية الســـــــاخنة مسة من الســـــــمات املهمة   كانت َباجة إل نقد وتنظيم
ـــبب    الذهيبها  عصــــــــــــــر يف تـلك األزمـنة. وبلـغت احلركة األدبـية   اهتمـام األمراء ِببداعات بســــــــــــ

 سائر األدابء.و الشعراء  

ــار التعليم للجميع بعد أن كان حلما للفقراء وحكرا على  يف أفياء احلضـــــارة اإلســـــالمية صـــ
القراءة والكتابة عند معظم شـعوب األرض مقصـورة على الكهنة ورجال  األغنياء. لقد كانت

أبنه اســتغل املســجد اســتغالال واضــحا   رتناظل حضــايف يم  الدين وطبقة األشــراف.  يز التعل 
األمن العام ساد   .يف َتذيب العامة كما ساهم الوعا  والقصاص بدور هام يف تثقيف الناس

ــعراء    ونالعلمـاء واحملـدث  مفقـا يف الغـاـلب يف العـاَل اإلســــــــــــــالمي لرحـلة العلمـية ابواألدابء والشــــــــــــ
وانفذة إعالمية ترشـــــــــــد العباد  افيثقا امومسوكان احلج  كوســـــــــــيلة من وســـــــــــائل التعلم والتعليم 

 والطالب إل املشايخ والعلماء. 

كان نظام التعليم يراعي الفروق الفردية ويشـــــــــــجع على املناقشـــــــــــة العلمية واملناظرة الفكرية 
هم ما يلفت نظر الباحثني مدى عناية العلماء املســــــــــــــلمني يف كل القرون على الرتكيز  ولعل أ

لنية يف التعلم وضـــــرورة العمل ابلعلم وأِهية احرتام اثل إخالص  ت أســـــاســـــية معلى موضـــــوعا
اجلامع ألخالق الراوي وآداب السـامع  كتاب العاَل وأخالقيات العلماء كما جنده مبسـوطا يف

ــنة  للخطيب البغدادي امل ــله  ،كتب الغزايل، و ه463توىف ســـــــــ وكتاب جامع بيان العلم وفضـــــــــ
 . ـه 733سنة  الرب القرطيب املتوىف البن عبد

ملريب القـــدير أ.د. علي حممـــد اليعقوب أن د ايؤكـــ
فضــــل اإلســــالم على البشــــرية كبْي ألنه "جاء مبنهج  
شامل قومي يف تربية النفوس، وتنشئة األجيال، وبناء  

االجتماعي، ونشــــــــــــــر العدل   احلضــــــــــــــارات، والرخاء
 واملساواة".

إن فلســــــــفة التعليم يف اإلســــــــالم تقوم على قاعدة 
ــاحل وأن علوم الدنيا والدين إذا وقع ة  علم عبادامها أن الذهبية قو  ــتلزم العمل الصـــــ عظيمة تســـــ

فيهما تقصــْي يضــر املســلمني فإن اجملتمع املســلم كله يقع عليه اللوم حىت تقوم طائفة مســلمة 
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العثرات من خالل التخصــص بذلك العلم. إن تقســيم العلماء للعلوم   ات وتصــوب ســد الثغر ب
رتبيــة من النــاحيــة االجتمــاعيــة هو ســــــــــــــــد  ف الن هــدلى أدل عيــينيــة  إل فروض كفــائيــة وع

ته الرتبوية أنه يهتم بنقل تراث السـابقني دون حاجات اجملتمع املسـلم أما االجتهاد فمن دالال
ــوابط االجتهـادـية.  تقـديس فيقوم الـباحـث بفحص الن صــــــــــــــوص وجتـدـيد الرتاث يف ظـل الضــــــــــــ

 . نةرآن والس تستند للق فاالجتهاد نقل ونقد لألفكار وفق مبادئ عقلية

ــارتنا ببناء اجلامعات  جامعة الزيتونة يف  . أقدم جامعات العاَل؛واملراكز العلمية امتازت حضــــ
ــســـــت ــنة تونس؛ أتســـ األرجح، احلبحاب على  عبيد هللا بنم( على يد 734هــــــــــــــــــــ )116 ســـ

ــاِهت فاطمة بنت حممد  859هـــــــــــــــــــــــــــ، 245القرويني يف املغرب؛ يف العام ) عةوجام م( وســــــــــ
م( أنشـــأها جوهر الصـــقلي 970هـــــــــــــــــ،  360هر يف مصـــر )معة األز ائه، وجاالقْيواين يف إنشـــ

ــ ــابع اهلجري رحل  ت التعليمية يف العاَل. وثالثتها من أعرق املنشـ جامع الزيتونة يف القرن السـ
ونس، ودرســـوا علومهم فيها، واختذوا الزيتونة منطلقاً لنشـــاطهم ن األندلس إل تإليه العلماء م

. ومبرور الطب والرايضـــــــــيات وعلوم اللغة وغْيهاالدينية  العلوم    الفكري، فدرســـــــــوا إل جانب
 اهلجري القرن التاسع غدا يف يتخذ شكال نظاميا حىت جامع الزيتونة التدريس يف الزمن أخذ
 .1هلا قوانينها وتقاليدها اليت جلامعيةملؤسسة امبثابة ا

رأة من ومجنعـت املمظلمـة ســـــــــــــــاد فيهـا اجلهـل  اترخييـة فرتات    هنـاك ومن جـانـب آخر كـانـت
حىت أغلق  املذهيب والعرقي والتقليد والتعصــــب    القهر واالســــتبدادانتشــــر و قها اإلنســــانية،  حقو 
ــبح الجتهـاد  ابب ا اترة   أفكـارهمالعلمـاء ويرغموهم على تغيْي  بعض  يطـاردون    كـاماحلوأصــــــــــــ

ابلتهـديـد وأخرى ابلســــــــــــــجن وأحيـاان ابلتنكيـل والتعـذيـب كمـا حـدث لسمـام أمحـد والبويطي 
الفكر اخلرايف مرتعاً خصـــــــباً يف بعض املدارس واملســـــــاجد وعند األضـــــــرحة ويف   جدو  .وغْيِها

ت ويف قصور السالطني وُمالس الصاحلني وأصبح هم واملكتباالتكااي  الزوااي والربط واخلوانق و 
رواية قصـــــــــــص خيالية تقود إل إقرار املظاَل وقبول التواكل يف زمن الضـــــــــــعف العقل املســـــــــــلم  

أســــــانيد القصــــــص وحتكي عن بطوالت زائفة وكرامات الح تتصــــــدر اء أهل الصــــــوكانت أمس
درة ال تــدفع إل العمــل بــل  جــد التواكــل وا زلنــا نعــاين من آَثر هــذه   ديين ومــالتطرف الــخمــج

 
 شق. املوسوعة العربية. دم .300، ص 6ج الرتبية العربية اإلسالمية، م، 2011محيدان، زهْي  اجلندي، و نزيه  1
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ــاداي. أت ــيا واجتماعيا واقتصـ ــياسـ ــلبية سـ ــباب وعلى الثقافة السـ خر وختلف األمم يعود لعدة أسـ
 التها. رأسها غياب الفهم احلقيقي لرس

 

 رأة يف حضارتناملا

مرأة ويف إطار احلديث عن احلضـــارة اإلســـالمية فإننا ال بد أن نشـــْي إل التحرير احلقيقي لل 
 رأة حقوقها اإلنسانية فربزت يف ميادين علمية وعملية كثْية. انلت امل حيث

 النقاط التالية:تتمثل أهم إسهامات املرأة املسلمة حلقل التَّعليم يف 

على منهاج اإلســــــــــــــالم  أطفاهلاورعاية  ربية  ى للمرأة املســــــــــــــلمة تكانت الوظيفة الكرب  .1
  فخرَّجت جيل من األفذاذ.

  املطهرة. يف نقل القرآن الكرمي والسنة النبويةة الفعلية تشرهفت ابملشارك .2
 ريس وإصدار الشَّهادات "اإلجازة". عملت يف مهنة التَّد .3
امِرس من ماهلا اخلاص قبل  .4  - نســــــــــــــاء العاَل بقرون طويلة -قامت أيضــــــــــــــاً ببناء اْلممدم

 . جبات وق والواهلا ذمة مالية قائمة على احلقألف سنة إل اآلن  أكثر من  وذلك أهنا من قبل 
 طلقات.اخلوانق والربط ملساندة األرامل واملببناء املرأة املسلمة قامت  .5
ــلمـة العـاملـة  ـارس حق االحتســـــــــــــــاب يف ُمتمعهـا .6 فكـانـت تراقـب  كـاـنت املرأة املســــــــــــ

  .و نع التجاوزات األسواق 
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 الغربية   احلضارة
 أوال العصور الوسطى

م( إل 476ريَّة الرُّومانيَّة )إلمرباطو  سقوط االعصور الوجْسطى: الفرتة الزمنيَّة ما بني -1
 م(. 1453هـ/  857سقوط القسطنطينيهة )

 والتعبْي وأثقلوا ْيفكتســيطر رجال الدين النصــارى على حياة الناس فصــادروا حرية ال -2
صــــــــــكوك الغفران. العامة للكنيســــــــــة حىت يشــــــــــرتوا اجلنة وأعطوا  باهظة  الاجملتمع بدفع املبال
من العصـور الوسـطى من القرن اخلامس امليالديه إل  رة يف أورواباملبكهِ   : الفرتة"عصـور الظَّالم

ــها  ــيطر رجال الدين على مقاليد األمور كلها وعلى رأســــ ــر امليالديه". ســــ القرن احلادي عشــــ
 ن السياسية.الشئو 
ــور الظالم   -3 احتكـار حق مطـالعـة الكتـب على طـائفـة رجـال اـلدين وعـدم   متيف عصــــــــــــ

ــبحث العل تشـــــــــجيع العلماء وال ــهم مبدح اجلهل مي مما ســـــــ ــمور العلمي. قام بعضـــــــ بب الضـــــــ
 امة: "إن اجلهالء هم الذين يظون مبلكوت السماء".وتسويغه للع

املزمنة األمراض    يب والتماثيل وتفسْياإلميان ابخلرافات والتربك والتمسح ابلصور والصل  -4
 تعذيب املريض أو تقييده وحبسه. ب فقامواعلى أهنا مس شيطاين 

افكر  -5 األخلطيئة  شرير  ة  اإلنسان  أبن  الشعور  البعض  عند  ولدت  الذنب  وعقدة  ول 
  وأوجدت فكرة املخلص الذي يضحي بنفسه إلنقاذ البشرية أي اإلميان بعيسى كإله منقذ.

(  Thomas Aquinasنية.  تومس  األكويين )املادية واإلنساوسلب حقوقها    احتقار املرأة -6
من الفيلسوف اليوانين    الدي َل يكن خْياعشر امليالثالث    من أبرز علماء الالهوت يف القرن

املؤرخ  الشهْي ول ديورانت حيث يقول "وَل يكن تومس   أشار أرسطو يف نظرته للمرأة كما  
طيئة األول بل َجع فيها رذائل األولني املرأة ويف حتميلها تبعة اخل  خْيا من أرسطو يف نظرته إل

إجناب الذكور فإذا غلطت أو وهنت قوة دوام يف  ب على الواآلخرين واعتقد أن الطبيعة ترغ
ولدت األنثى وهلذا فالرجل أشبه ابهلل من املرأة وعليها أن ختضع له وتسلم  التلقيح عند األب  

ن موضع شهوة الرجل َل تكن احلياة يف  كل ميادين احلياة ولو َل تكله ابلسيادة والقيادة يف
قوهلم "فتش عن املرأة" ألن املرأة شر كلها  مصيبة    إذا ظهرت من احِلكم العريقة  حاجته إليها". و 

 .يف نظرهم القاصر وهي مصدر الشقاء
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ســـــــــذاجة مت تشـــــــــويه التاريخ اإلســـــــــالمي وإل اآلن َل يســـــــــتطع الغرب أن يتحرر من  -7
معظم الكتب الغربية  التارخيية على املســــــــــتوى األكادميي العام واإلعالمي الواســــــــــع.  دقاحاأل

 كاذيب. إهنا تلحق به أسوأ األسالم فعرضت لسالكالسيكية إذا ت
ا -8 العصور  يف  القدس  على  الصليبيهة  احلمالت  احلمالت تعدهدت  تشجيع  لوسطى. 

رتبية  بالكنيسة  فقامت  املادية واجلغرافية    العسكرية الصليبية املتكررة للسيطرة على خْيات الشرق 
 .  قدسات ر املريحتمن أجل الغرب النصراين على ضرورة غزو البالد اإلسالمية 

الثاين عشر   -9 تشجيع االهتمام ابألدب والقانون وقام بعض العلماء وخاصة يف القرن 
ابن سينا  لفارايب و الرازي واوالثالث عشر برتَجة تراث اليوانن وبعض الكتاابت العربية مثل كتب  

 الطبية. و والغزايل وابن رشد الفلسفية 
كن ســــــــــــن طالب العصــــــــــــور ت َلقول "قدمياً في حياة الطالب يدثنا ول ديورانت عن  -10

أو رئيس دير أو اتجراً   و راهباً ممتازاً أالوســطى حمددة فقد يكون يف أي ســن وقد يكون قســاً 
ه يثقلـه عـبء الكرامـة املفـاجئـة اليت وقـد يكون متزوجـاً أو غالمـاً يف الثـالثـة عشــــــــــــــر من عمر 

يـه  و منبليرليـان ألـب يـذهـب إل بولونيـا أو أو ألقيـت عليـه يف هـذه الســــــــــــــن. وكـان هـذا الطـا
ــبح حم كي أيهل امياً أو طبيباً أو يذهب إل غْي هذه من اجلامعات يف بعض األحوال لليصــــ

 يكن يؤدي امتحاانً نفســـــــه خلدمة احلكومة أو جيد لنفســـــــه يف العادة ُماالً يف الكنيســـــــة. وَل
دفع   ن يكون قـدألغـة الالتينيـة و للـدخول يف اجلـامعـة بـل كـل مـا كـان يطلـب إليـه أن يعرف ال

ــتعني على ذـلك إلكـل مـدرس يـدرس منهجـه عليـه. فـإذا كـان فقْياً فـ  ازهـيد  الغـمب نـه قـد يســــــــــــ
ـــية أو مبعو مبنحـة د ـــته. وكـاـنت هـناك آالف من هـذه ـنراســــــــــــ ــديهـا إلـيه قريـته أو كنيســــــــــــ ة تســــــــــــ

 ."االت احل
للرهبــــان فضـــــــــــــــــل يف حفظ املخطوطــــات، وترَجــــة الكتــــب، وعمــــارة أوراب ومــــدهــــا  -11

ــطناع عباقرَتا يف تشــــييد أديرَتم وكنائســــهم تاســــع، و لقرن الابملهندســــني والرســــامني منذ ا اصــ
ــور أمرائهم وتزيينها   . خالل القرون الوســـــــــطى، مت بناء مدارس قرب الكنائس 1ابلروائعوقصـــــــ
ــهـا إل اجلـامـعات األول يف الغرب. واعتربت والكـاـتدرائـيات ويف هنـاـية  املطـاف حتوـلت بعضــــــــــــ

 ثْيًا.هرًة وأتدارس شتشارتر يف فرنسا أكثر امل مدرسة كاتدرائية
 

 . (119/  1املستشرقون لنجيب العقيقي )1
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 اثنيا: عصر النهضة 

األديبه والفينه والعلميه ابتدأ يف إيطاليا وعمَّ أوراب   عصر "التجديدهو  عصر النَّهضة األوربيهة
دس عشر. حركة قامت يف القرن التَّاسع عشر هدفت إل السَّعي يف القرنني اخلامس عشر والسا
يف   والتَّقدهم  األفضل  و إل  العلم  واُماالت  وسالفن  أساليبها ألدب  وتطوير  حركة  ".  1واها 

سباب من أِهها أتسيس اجملامع العلمية يف أواسط القرن االكتشاف العلمي يف الغرب هلا عدة أ
م(.   1666م( واألكادميية امللكية للعلوم )  1661 لندن )السابع عشر مثل اجلمعية امللكية يف

ع ولضمان دعم الدولة  اق واسعلى نط  مر لنشر العلمشيدت هذه املؤسسات منذ ابدئ األ
العريقة مثل جامعة أكسف لعبت اجلامعات  منذ  مالياً.  فكرايً كبْياً  ورد وكمربج يف اجنلرتا دوراً 

دت البشرية كلها من مثار العلم يف الغرب فالتحصني القرن الثاين عشر إل هذا اليوم. استفا
 البشر عرب القرون.   مالينيوأعاقت  ث طاملا حصدت  ضد األمراض جنب ماليني البشر من كوار 

وهي   ترتفعمنذ القرن اخلامس عشـر بدأت أصـوات األحرار من املفكرين واألدابء والفنانني 
ياة. جنح الراهب األملاين مارتن لوثر رفض اهليمنة التامة للكنيســــــــــــة على شــــــــــــئون احلبتطالب 

(Martin Luther( )1483-1546 يف تكوين حركـة إصــــــــــــــالحيـة ثوريـة ضـــــــــــــــد ر ) ح  ومـا تبي
بدأ عصر النهضة الغربية   …لزواج وعدم أكل أموال الناس ابلباطلق وتطالب الرهبان ابالطال

ادس عشــــر يف القرن الرابع عشــــر إل الســــادس عشــــر أما عهد اإلصــــالح فبدأ من القرن الســــ
 خاصة يف إيطاليا اليت قامت ِبحياء علوم اإلغريق والرومان. 

ــر اإلصــــــــــــــالح فكرة التعلي ركز جون لوك  و   ة.املرحـلة االبـتدائـيامي يف م اإللز ـبدأت يف عصــــــــــــ
كالصــــــــــفحة البيضــــــــــاء ينقش    عقله لطفل وأنل( على مفهوم أِهية التعليم  1704  -1632)

  ،رفة ومن جانب آخر أكد على أِهية الرتبية البدنية التعليم فيه ما يريد وأن احلواس أساس املع
ته وأن بفطر عه خْي طيب بطب( ف من أن اإلنسـان  م 1778  -1712أما جان جاك روسـو )

يلوث تلك الطبيعة الســليمة للفرد. ومبا أن اإلنســان يولد فاضــال فعلى التعليم احلفا  اجملتمع  
مع الطبيعة وعليه فاملريب جيب أن على صـالح اإلنسـان من خالل إاتحة الفرصـة له لينسـجم 

 لصغْي لينمي طبائعه اخلْية.اليعني املتعلم  هيبذل جهد

 
 (. 2294/  3معجم اللغة العربية املعاصرة ) 1
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ــيـــ فـــرانســـــــــــــــ ــد  عـــــ بـــيـــكـــونيـــج - 1561)  س 
ــوف اإلم(1626 ــهر    جنليزي، الفيلســـ من أشـــ

التجريبيــــة  اجلــــديــــدة  من أثر يف بنــــاء العقليــــة 
اجلادة عملياً يف الثقافة الغربية وهو فيلســــوف 

ــســــــــــــــي املنهج    إجنليزي يعترب من أهم مؤســــــــــــ
التجرييب يف الغرب حيــث ركز على أســــــــــــــس 

كري ملنهج  االســـــــــــــتقراء العلمي وهو امتداد ف
  حوايل)  ر بيكونيزي روجالفيلســــــــــــــوف اإلجنل 

( يف تركيزه على البحــــث م1294-  1214
انقش فرانســــــــــــــيس العلمي وأِهيــة التجــارب.  

هدف ن  كو بيحدد بيكون مواطن اخللل يف الفكر البشـــــــــري واألوهام اليت تعرتي اإلنســـــــــان.  
ــاند النزعة الشـــــكية فيما يتعلق بتعلم كل  الرتبية أبنه زايدة ســـــيطرة اإلنســـــان على الطبيعة وســـ

ــابقمعر  ــابقة هي أول مرحلة فإن تطهْي ال  ة وعليهفة ســـــــــــ عقل وحترير النفس من املفاهيم الســـــــــــ
اصـــــطدم بيكون ابلكنيســـــة الكاثوليكية فقلَّت شـــــعبيته لدى املتدينني ولكن  جادة يف التعلم.

لفهم الكون    فكــاره اجلــدليــة تركــت أثراً عميقــاً فيهم حىت ســــــــــــــــارت أوراب حنو تطوير أفكــارهأ
زالت تقطع يف هذا املضــــــــــمار شــــــــــوطا كبْياً. والتجربة وما  ملالحظةة عرب اوالبحث عن احلقيق

وهكذا بدأت املســـــْية العلمية يف أوراب بتحدي ســـــلطة الكنيســـــة ورفع وصـــــايتها الدينية ليقوم 
  ضارية واسعة ملعرفة السنن الكونية والستخراج الثروات.العقل برحلة ح

ن م كومةاعتربه  لوســــــطي و لعصــــــور ارفض فرانســــــيس بيكون املنهج الفكري الكالســــــيكي ل
األوهام وطالب بتبين املنهج العلمي الذي يعتمد على املالحظة وعلى التوصــــــــــــل للنتائج من 

صــل العلوم الطبيعية إل االزدهار خالل مقدمات مجســبقة ومجســلهم ّبا وهو األســلوب الذي أو 
لبحــث عليم وااحلــايل. لقــد انعكســــــــــــــــت آَثر هــذه الــدعوة على ذهن املفكرين يف ميــدان الت

 بضرورة تبين املنهج االستقرائي يف التفكْي إضافة إل االعتناء ابلتجربة.    خذوا يطالبون فأ
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يف القرن التاسع    جون فريدريك هربرت الفيلسوف األملاين  جاء  و 
ليطور  (  Johann Friedrich Herbart)(  م   1841  -1776)شر  ع

أِهية    إعدادعملية   على  الرتكيز  خالل  من  ااملعلم  ملعلم إعداد 
و ل القدمية شرح  لدرس  املعلومات  ربط  وضرورة  اإللقاء  طريقة 

أِهية التعميمات واالستنتاجات يف فهم الدرس  انتبه إل  ابجلديدة و 
ا بطريقة أو أبخرى يستخدمون تلك اخلطوات. وال عجب  وال شك أن املعلمني اليوم مازالو 

يطل  أن  ذلك  "أبو  بعد  لقب  على هرابرت  املربني  بعض  علم  ،  "املعلمنيق  مبؤسس  ولجقب 
احلديث.   على التدريس  الرتكيز  خالل  من  النفس  بعلم  الرتبية  ربط  يف  هربرت  جنح  ولقد 

ابلقدمية حينما تصبح عملية التعليم سيكولوجية التعلم إذ أنه يرى أن املعلومة اجلديدة هلا صلة  
 . طريقة إعداد الدروس من خطوات معروفة من قبل استحدث هرابرت مؤثرة. 

ــاهم يف ربط الرتبـية بعلم النفس ـفإن ـقد  "أبو املعلمني"   كـان  وإذا ســــــــــــ
( األملــــــاين  فروبــــــل  األطفــــــال  رايض  ملــــــدارس  الروحي  - 1782األب 

1852( )The Father of the Kindergartenحرـية الطفـل  على   ( أكـد
طالقـة الطفـل حنو اإلبـداع يف اللعـب وأِهيـة مـدارس رايض األطفـال الن

ــوالتعلم اجلمـاعي. ا العتنـاء بـه  طـالـب ابفـل كمتعلم و عـاد الطهتم ِبســــــــــــ
 جسدايً مع الرتكيز على أِهية املوسيقى يف منهج رايض األطفال.

الرايض فرغم اهتمـام   فروـبل كلمـا شـــــــــــــــاهـد األطفـال ـيذهبون إل مـدارس  كـله  يـتذكر العـاَل 
ل األطفــا  أبن فروبــل جنح يف تطبيق آراء تربويــة يف حيــاةإهنم يعرتفون  رجــال الرتبيــة ابلطفــل فــ

 .متميز ومؤثر إل العصر احلديثبشكل 

كا بضــــــرورة توفْي التعليم ييف الثالثينات من القرن التاســــــع عشــــــر اندى هورس مان يف أمر و 
ِبعداد املعلمني وتدريبهم  طالب  وأيضاً  ستناداً للدستور  على مستوى الدولة ااالبتدائي اجملاين  

ــلح أن يكون املعلم خرجيـاً من الـثانوـية ف حق بربامج خـاصــــــــــــــة ِبعـداد أن يلت  ـبل علـيهال يصــــــــــــ
م ظهرت يف أمريكا أول حماوالت أتســــــيس نقابة  1875ني. ويف امليدان النقايب يف عام  املعلم

يد من املزااي اليت من شـأهنا دعم املسـْية التعليمية للمعلمني تطالب بزايدة رواتب املعلمني واملز 
ــرين ـبدالكوادر اجلـيدة هلـا. مث يف ـبداـية القرن الع  وجـذب  أة ـتدخـل مـيدان الـتدريس  أت املر شــــــــــــ
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كبْية ورغم النظرة الدونية هلا إال أهنا كانت أفضــــــــل من وضــــــــع النســــــــاء العامالت يف   أبعداد
 .املصانع

ــرين فطرح جون ديوي   دور املــدارس يف اجملتمع أبرز  فكرتــه عن اخلربة و وجــاء القرن العشــــــــــــ
زل الفالســـــــــفة من ائم وأنســـــــــجام وو دميقراطي للمجتمع فجمع الفلســـــــــفة والرتبية ابنوالدور ال

ســــــــــــــكنر ومن العلمـاء مـثل إل واقعهم اليومي. أـما يف مـيدان علم النفس ـفإن  برجهم الـعاجي 
  .سـلوك اإلجيايب ابلثواب ية تعزيز التؤكد على أِه  متقدمةقبله ابفلوف وغْيِها قدموا دراسـات  

ان  رطي وبيان الشــــــــــــم( بتقدمي نظرية االقرت   1939  –  1849ابفلوف )  وقام العاَل الروســــــــــــي
 ة مشهورة عن لعاب الكلب وقرع اجلرس. طريقة التعلم من خالل جترب

ــانية   أصـــــــــبحت معظم جامعات العاَل اليوم تنظر إل اإلنتاج الغريب يف ميدان العلوم اإلنســـــــ
اإلنســاين وتفتيق مناهج َبث االجتماعية كدراســات أكادميية جادة ســاِهت يف إثراء الفكر و 

ــوعات  ــمتجددة متنوعة وموضـ ــادية لبيات رغم السـ ــاحبت  االجتماعية والبيئية واالقتصـ اليت صـ
مـــــاديـــــة خيـــــاليـــــة يقفز قفزات  الـــــذي مـــــازال  احلـــــديـــــث  الكوارث واحلروب   التطور  تتخللهـــــا 

 .واالهنيارات 
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 ول الرتبويةالث: األصالفصل الث
 األصول النفسية

من  َبـــال  ن للمريبمن العلوم املهمـــة يف عصــــــــــــــران وال ميك  Psychologyيعترب علم النفس  
ــتغناء ــائص النمو لكل مرحلة عمرية من األحوال االســــــــ  عن نواتج هذا العلم ألنه يبني خصــــــــ

ــان اجليشـــرح هذا العلم  الطفولة إل مرحلة الشـــيخوخة و  مرحلة ســـمية والعقلية حاجات اإلنسـ
ان برضـا اإلنسـبغرض التعامل معها ابلشـكل األمثل. ويعتين هذا العلم  االجتماعية والنفسـية  و 

وقبول ذاته وتوجيهه للتكيف مع البيئة واجملتمع وضــغوطات احلياة بميع جوانبها،   فســهعن ن
املهمة لفهم ومبا أن الرتبية هي عملية لتغيْي الســــــــلوك اإلنســــــــاين فإن علم النفس من املفاتيح  

 ية وحتقيق الصحة النفسية. أغوار النفس من أجل التنم

ــلوك ا  لم الــذي يــدرسهو الع  psychologyعلم النفس  و" د ومــا وراءه من مؤثرات ألفراســــــــــــ
ودوافع وعمليات عقلية، ويصـــــــــــــف علم النفس ويفســـــــــــــر كل جانب من جوانب الســـــــــــــلوك 

ــيط منه واملعقد، الداخلي واخلارجي، املالحظ منه ــتدل عليه،  اإلنســـــــاين، البســـــ أو الذي يجســـــ
 يولوجي،لرتكيب الفيز ويدرس املؤثرات الداخلية يف هذا الســلوك،  كالدوافع واإلحســاســات وا

ــلوك وتوجيهـه والتخطيط وامل ؤثرات اخلـارجـية كعواـمل البيـئة احمليطـة، وـيدرس التنبؤ أبنواع الســــــــــــ
ته الوثيقة له. وعلم النفس مســــــــــتقل بذاته متمايز مبوضــــــــــوعه ومناهجه، على الرغم من صــــــــــل 

 ابلعلوم البيولوجية واالجتماعية والطبيعية" )املوسوعة العربية السورية(.

 أيضا أن من أهم فروع علم النفس: العربية كر املوسوعةوتذ 

علم النفس الفيزيولوجي: يهتم بدراســة األعضــاء من حيث تشــريها ووظائفها وأثرها  .1
 يف السلوك.

 حل منوه.ـ علم نفس النمو: يدرس اإلنسان يف مرا .2
ــكال  .3 ــلوك االجتماعي وأشــــــــــ ــة املنظمة للســــــــــ علم النفس االجتماعي: يهتم ابلدراســــــــــ

 بني الناس.التفاعل 
بوي: يتناول كل ما يتعلق ابلعملية التعليمية والتعلم وشـــــــــــروط أطراف س الرت م النفل ع .4

 العملية التعليمية وخصائصها. 
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 واالختيار املهين. ـ علم النفس الصناعي: يهدف إل حتسني اإلنتاج وظروف العمل .5
 النفسي.ـ علم النفس العيادي واإلرشادي: يهتم ابإلرشاد والعالج  .6
لم النفس العســـكري واجلنائي واملرضـــي واإلداري وعنفســـية،  فروق الإضـــافة إل علم ال .7

 واإلعالمي )ابختصار يسْي(.
جي  ويف كل يوم تكتشـف الدراسـات املزيد من األسـرار النفسـية يف ميدان علم النفس العال

 . واالعالمي واألسري واالجتماعي والعسكري والصناعي

بويه لنَّفس "علم ا ( أن852/  2بية املعاصــــــرة )ويف معجم اللغة العر  : تطبيق مفاهيم علم الرتَّ
النفس يف ميدان الرتبية وعلى عمليَّات التعلُّم". وهكذا تدرس األصــول النفســية للرتبية طبيعة 

ــلوكه وب ــة املتعلم ودوافعه وحاجاته والفروق الفردية ودور املتعلم وكيفية تغيْي سـ ذلك فإن دراسـ
من املوضـوعات اليت التعلم كلها   وطرائق اإلنسـان تشـكيل شـخصـيةوالبيئة يف    الوراثةكل من  

تدخل يف دائرة األسـس النفسـية. وعلى ذلك فإن األصـول النفسـية للرتبية تبصـر املريب وتقدم 
ع املتعلم وفق طبيعته اإلنســــــانية يف َجيع مراحل حياته  له األســــــس اخلاصــــــة بكيفية التعامل م

 يطة.سلوك اإلنساين والبيئة احملوكيفية التفاعل بني ال

اليت تتطلبها    يتناول علم النفس الرتبوي موضوعات عديدة من مثل موضوع مهارات التعلم
واملهارات    عملية التعلم، ويكتسبها املتعلم ومنها مهارات التفكْي وحل املشكالت واالتصال،

 : اخلربات املتبقية بعد اكتساب جوانب تعلمLearning Retentionاالحتفا  ابلتعلم    والعملية.
ثج يف املخ مقدارًا ميكن  سيولوجية والكيميائية اليت حتجْدِ دراسة معينة، والتغْيات الف نتيجة    متعددة

و  ابملعلومات  االحتفا   قدرة  وتستند  تذكرًا صحيًحا،  يتذكره  أن  عوامل للمرء  على  اخلربات 
اكتساب   يف  والتعلم  التعليم  أبساليب  ترتبط  ذاتية، كما  ووجدانية  اخلرب فسيولوجية  ات. هذه 

كما  توجيها صحيحا.    تاج املعلم إل معرفة األمناط الشخصية االنطوائية كي يقوم بتوجيهها وي
مثل   الشخصية من  أمناط  العلم  االنطوائية  يتناول هذا  : Introversive Personalityالشخصية 

ال  اليت  األعمال  إل  ومييل  االجتماعي،  ابلواقع  االتصال  يتحاشى  انعزايل  صاحبها شخص 
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ي موقف  وال يب التجمعات، ويراقب ذاته دائًما، وهو شديد احلساسية أل  اجلمهورامل مع  تتع
 . 1اجتماعي 

مثل   من  التفكْي  أمناط  إل  النفس  علم  يتعرض  السياق  هذا  النمويف  طي "التفكْي 
(Stereotyped Thinking:)  املألوفة واالستعماالت  ابلعادة  املقيد  التفكْي  به  يوصف 

االنغالق . وأما من يوصف أبنه يفكر تفكْيًا منطيًّا، فيغلب عليه  األصالةتعوزه    لألشياء، أو الذي
للمجاراة" وامليل  ابلنفس  الثقة  وضعف  التغيْي  من  .  2ومقاومة  النمطي  الفكر  ينفر صاحب 

احللول اجلاهزة التقليدية حلل مشكالت اجملتمع الراهنة، ويهاجم على  استدعاء  ويب    ،يدالتجد
ا التواصل  النمطي مولع    ي أفكار إبداعية.أرتوين  ي اإللكالجتماعشبكات  التفكْي  صاحب 

 يف الناس من دون رصيد علمي يستند إليه، بل قد يتبع اهلوى أو الثقافة الدارجة. بتص

 

 احلاجات النفسية 

ــباع احلاجات املادية واملعنويةتاج ي ــان إل إشـــــ وما زال   .اإلنســـــ
ــا العاَل املربون يف ميدان الرتبية يعتربون نظرية ين األمريكي النفســـــــــــ

م(  Abraham Harold Maslow( )1908-1970إبراهام ماسلو )
ــية املهمة اجلديرة اب ــلمن النظرايت النفســـــــــــ لكل املعلمني   ةدراســـــــــــ

الشـعور ابألمن حاجة  النفسـية مثل  واملعلمات. لسنسـان حاجاته  
 Hierarchy"  هرمه املشهور "هرم احلاجات"كما يقول ماسلو يف  

of Needs"    ــيـــة واالجتمـــاعيـــة  فـــإن الرت ولـــذلـــك بيـــة جيـــب أن تراعي تلـــك احلـــاجـــات النفســــــــــــ
   والبيولوجية كي يشبعها اإلنسان.

 الية:أشار ماسلو إل احلاجات الت

 
 الكويت. : 1م(. املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج. ط2016لرتبوية والنفسية )ملصطلحات اا معجـــــم 1
 .107م(، ص 2016للبحوث الرتبوية لدول اخلليج )املصطلحات الرتبوية والنفسية من اصدار املركز العريب  معجةةةةةم 2
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للطعام والشــــراب والكســــاء  حلاجة  مثل ا Physiological Needsاحلاجات الفســــيولوجية   -1
والســكن والزواج وهي احلاجات الضــرورية الســتمرار بقاء اإلنســان على قيد احلياة. فإذا أمهن 

أعلى يف  حث عن حتقيق غاية أو حاجة أخرىبلبدأ ابفسـياإلنسـان ضـرورات حياته املعيشـية 
 . اهلرم

ظيفـة. إن َتـديـد والو املســــــــــــــكن  يف النفس و   Safety Needs (security)حـاجـات األمن    -2
اإلنســـــان يف معاشـــــه هو َتديد حلاجة أســـــاســـــية يف حياته وكلما ضـــــمن اإلنســـــان من خالل 

شـعوره ابالرتياح النفسـي. حىت اللوائح والقوانني كفالة حقه يف توفْي حاجاته الضـرورية، ازداد 
ــبعهــا القبيلــة بنظــامهــا املبين على ا  يف ألبنــاء  لتكــافـل  مرحلــة البــداوة فـإن هـذه احلـاجـات تشــــــــــــ

 القبيلة.  

للجمـــاعـــة واجملتمع وحتقيق التوافق مع   Social Needs (affiliation)حـــاجـــات االنتمـــاء    -3
ن اســـتنباط قاعدة اجتماعية تجعد اآلخرين من خالل احلب واملودة والرب. ويف هذه املرحلة ميك

 فاعل معمع والتمن أهم األصـــــــول الرتبوية وهي أن اإلنســـــــان اجتماعي ابلطبع مييل إل التج
 اآلخرين.

ــدير  -4 ــات التقـ ــاجـ ــاب التكرمي    Esteem Needs (Recognition)حـ ــاء وألقـ ــات ثنـ من كلمـ
ـــباعهـا يف حم يط العـائـلة والتشــــــــــــــريف. هـذه احلـاجـة، كغْيهـا من احلـاجـات، جيـب أن يتم إشــــــــــــ

اليت يتعامل معها الفرد ويف بعض األحيان شـهادة التقدير قد تكون هلا  واملدرسـة واملؤسـسـات 
 . كحافز أكرب وأكثر يف النفس من استالم اجلوائز املادية  التأثْيقوة يف 

ــا عن النفس والشــــــــعور بقدر  Self-actualization Needsحاجات حتقيق الذات  -5 الرضــــــ
احلصـــــــول على  وأا فإن ثناء اآلخرين لذاتية بعد حتقيق األهداف. وهكذكبْي من الســـــــعادة ا
س ما َل يشــعر اإلنســان أبن تقديره لنفســه من لنف ادة يفلســعال  يكون ســببااملادة ال ميكن أن 
  مصادر سعادته.

 برز ماســــــــــــلو يف الســــــــــــتينات من القرن العشــــــــــــرين كرائد من رواد علم النفس اإلنســــــــــــاين 

Humanistic Psychology   مـــة مهمـــة تربوايً لفهم طبيعـــة  يعترب علم النفس اإلنســــــــــــــــاين مقـــدو
ســان كلما حقق حاجاته األولية أن اإلنته على اإلنســان وفهم حاجاته. يؤكد ماســلو يف نظري
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ـــباع حـاجـة أ ــبع ـفإـنه يتطلع إلشــــــــــــ على فيتنقـل من مرحـلة إل أخرى على التوايل إل أن يشــــــــــــ
 فه. حاجاته من خالل حتقيق ذاته والكثْي من أهدا

ــلوتؤكد  حلاجة إل األصـــحاب واحلاجة إل التقدير واالحرتام يف حميط أن ا على نظرية ماسـ
ندية عمل من احلاجات األســــــاســــــية لسنســــــان وأن االنتماء إل األمركز الدرســــــة و األســــــرة وامل

 هتغذي نفســــــــفهذه احلاجات كمايل يف حياة اإلنســــــــان المر ابأل  واجلمعيات والنقاابت ليس
ــلو نتماء إل امن انحية اال من خالل مالحظته لبعض الشــــــــــخصــــــــــيات آلخرين. وجد ماســــــــ

ــلون إالذين  التارخيية البارزة أن قلة من الناس هم  The level ofل مرحلة حتقيق الذات يصــــــــــ

self-actualization.   ــتمرة تتصـــــــف ابلنمو وهذه املرحلة َباجة إل عمل دائم ألهنا عملية مســـــ
اليت ســـبق أن حققها   مســـتوى الصـــحة النفســـية واإلجنازات والدميومة وتســـتدعي احلفا  على  

وحاجات االنتماء   األمن، وحاجات   أكد ماسـلو على احلاجات الفسـيولوجية،وهكذا  الفرد.
 .ووضع ذلك كله يف بوتقة واحدة جات التقدير وحاجات حتقيق الذات وحا

ن قد يكون منهم من ألنه سـيتعامل مع الطلبة ممملاسـلو  النفسـي ويتاج املعلم إل فهم اهلرم  
 نتـبه يف األمن يف البـيت أو امـلدرســــــــــــــة أو ـيدفعـه الفقر واحلـاجـة إل إِهـال اـلدروس فال ي  يفتقـد

 من اشــباع احلاجات املذكورة يفســيالحظ املعلم أن بعض طالبه يف مراحل متفاوتة    الفصــل.
لتحصـــــــــــيل باب املؤدية إل اخنفاض اهرم ماســـــــــــلو فإن قلة املوارد أو فقدان األمن من األســـــــــــ

 وضعف مشاركته يف الفصل. ،للطالب وتدين الكفاءة االجتماعية الدراسي

يؤكد بعض الباحثني  اإلدارة.  خدمها علماءســـــلو اســـــتظرية ماوهناك نظرايت كثْية تشـــــبه ن
 رأسهم ستيفن كويف على أن اإلنسان َباجة إل إشباع احلاجات التالية:  وعلى

 (.To Live) ياة والبقاءستمرارية احلاخلاصة اباحلاجة املعيشية  .1
  (.To Loveللحب ) .2
 (.To learnللتعلم ) .3
 (.To Leave a Legacyلسنتاج والعطاء ) .4

ــوـية مـثل الـغذاء وامـلاء  إل احلـاجـات الضــــــــــــــرورـية البيولوجـية الالطـفل مـنذ والدـته   يـتاج عضــــــــــــ
شـــــفقة والرمحة  واهلواء واملناخ اآلمن مث بعدها يتاج إل الشـــــفقة والرمحة فإذا كان حمروماً من ال
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يصـــــْي قاســـــياً مثل زايد بن أبيه واحلجاج يف اترخينا أو  قد فإنه ال يصـــــبح شـــــخصـــــاً ســـــوايً بل
التعلم ليعرف أهلـه ومـا حوـله    ة إلرومـا. يف املرحـة الثـالثـة يكون الطفـل َبـاجـاتريخ   ْيون يفن

لم فيرتك فــإنــه يتــاج إل العطــاء بعــد األخــذ وهي مرحلــة التعليم بعــد التع  هــذه املرحلــة  بعــد
لعطاء هي مثرة احلاجات األول وغاية اإلنسـان بصـمته على أبنائه وبناته ومن حوله. ومرحلة ا

 إلنساين. م يف استمرارية العطاء اأن يساهفرد يف ال

ملســـــلم يشـــــبع حاجاته العضـــــوية والنفســـــية واالجتماعية والعقلية دون اإلخالل ال ريب أن ا
باع احلاجات والغرائز يف ظالل اإلسـالم الذي بانب على حسـاب جانب وتكون عملية إشـ

 ينظم كيفية إشباع احلاجات ابعتدال دون إفراط وال تفريط. 

لرهبنة مثالً ولكن ينظم وي ال يكبت أو يقمع حاجاته املادية واملعنوية ابان الســــــــــــواإلنســــــــــــ
ويوجه العملية كما أراد اخلالق ســــــــــبحانه دون إســــــــــراف وكما قال احلق جل ثناؤه يف ســــــــــورة 

ِط فـمتـمقْ  ــْ ْطهما كجلَّ اْلبمســـــ ــج ــراء "ومال جتمْعمْل يمدمكم ممْغلجولمًة ِإلم عجنجِقكم ومال تـمْبســـــ ورًا لج عجدم مم اإلســـــ ــج وًما حممْســـــ
(29 .") 

تنســـجم مع غاايت الرتبية اإلســـالمية وجيب  احلاجات النفســـيةعملية اشـــباع إننا نعتقد أن 
بثالثـة حمـاور تتمحور حول إال  ون  أن تعني اإلنســـــــــــــــان على حتقيق غـايـة الطـاعـة وهي ال تك

 هلا: ثالث كلمات جوهرية وهي االقتصاد واالعتقاد واالجتهاد وفيما يلي بيان

ــتمتاع اب1  ــاد يف االســـ ــاحل أمور الدنيا والســـــعي يف توفْي احلالل من ( االقتصـــ مللذات ومصـــ
لبات مادية املأكل واملشـرب واملسـكن واملركب وهي الضـرورة البيولوجية وما يرتبط ّبا من متط

 دنيوية تنتهي َبسن االستفادة من البيئة بتعمْيها ال تدمْيها.

 ور كلها.يف األممره ونواهيه على أواعتماد ( االعتقاد ابهلل وحده واال2

ــريعــة والتعــامــل مع النفس والنــاس وفق ميزان العــدل 3 ( االجتهــاد يف تطبيق مكــارم الشــــــــــــ
 اعمار الكون.واإلحسان. ومن معاين االجتهاد اعمال الفكر و 

 َتتم أيضـــــــــاجلســـــــــد واحلاجات املادية فيتم اإلشـــــــــباع ابحلالل و ابالنظرية اإلســـــــــالمية    وَتتم 
ب النفس وحتقيق الســــعادة الروحية كفرد وَجاعة. َل ة الســــامية وذلك بتهذيالروحياجات  حلاب
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ش أيت اإلســـــــــالم لكبت وقمع الطاقات اإلنســـــــــانية إمنا جاء لتنظيم حياة الفرد واجملتمع ليعي
ــورة  {"  14أمال يـمْعلممج ممْن خملمقم ومهجوم اللَِّطيفج اخلْمِبْيج }د هللا لــه أن يعيش "اكرميــاً كمــا أر  )ســــــــــــ

م عبداً لشـــــــــهواته فهو يتحكم ّبا وال تتحكم به وّبذا أيضـــــــــا وّبذا لن يكون املســـــــــل مللك(. ا
ت مع تتميز النظرة اإلســــــــــــــالميـة عن غْيهـا من النظرات يف أهنـا واضــــــــــــــحـة تتحـد فيهـا الغـااي

الوســــــــائل يف منهج واحد اختاره هللا عز وجل وارتضــــــــاه لعباده وعلى رأســــــــهم األنبياء عليهم 
 السالم.

 يف تقوم سلوك الطفل  لذايتحيح اتصال

ــلوك األطفـال ذاتيـاً جزء مهم من املفـاهيم املرتبطـة  العقـاب من خالل تقومي أو تعـديـل ســــــــــــ
ب يف أن خيطئ الطفل يف تصـرفاته فهذا بوسـائل الرتبية وخاصـة يف البيت واملدرسـة. ليس العي

 أمر طبيعي ولكن املهم أن يتعلم من أخطائه، ويستفيد من جتاربه.

ــلوكيةرائق عفاوت طتت عند الطفل من رفق يف الرتغيب إل شـــــــــــــدة يف   الج األخطاء الســـــــــــ
الرتهيب وذلك َبسب شخصية الطفل وطبيعة اخلطأ السلوكي ويظل األصل الرتبوي يف قول 

ملن يســتلم زمام األمور ويتصــدر للتعليم )عليك ابلرفق، إن صــلى هللا عليه وســلم  ميالكر  النيب
شـانه(. قال تبارك وتعال لنبيه: "فمِبمما  يجنزع من شـيء إال نه وال إال زا  الرفق ال يكون يف شـيء

ْن حمْوِلكم فماْعفج عمنـْهجْم وماْستـمْغِفْر رممْحمٍة ِمْن اّللَِّ لِْنتم هلمجْم وملمْو كجْنتم فمظًّا غمِليظم اْلقمْلِب النـْفمضُّوا مِ 
اِوْرهجْم يف األْمِر فمِإذما عمزمْمتم فـمتـم  ــم بُّ اْلمجتـمومكِهِلنيم )اّللَِّ ِإنَّ اّللَّم    عملمىومكَّلْ هلمجْم ومشــــ (" )ســــــورة  159 يِج

لم عملمى    آل عمران(. ــم ْد حجِكيم أمنَّ رمججالً دمخـ ــم ْأمجونِ ومقـ ــم أمممرمهج مبمْعرج اْلمـ ــم اهج عمنْ ، فـ ــمم مجْنكمٍر،   وٍف، ومهنـ
ْأمجونج ومأمْغلمظم لـمهج يف اْلقمْوِل، فـمقـمالم لـمهج   ممْن هجوم خمْْيٌ ِمنـْك أمْن يمِلنيم اّللَّم تـمعـمالم أمممرم  ا، إنَّ : ايم هـمذم اْلمـم
، فـمقمالم  { رج أمْو خيمْشمىًنا لمعملَّهج يـمتمذمكَّ فـمقجوال لمهج قـمْوالً لميهِ : }ِلمجوسمى، ومهمارجونم اْلقمْولم ِلممْن هجوم شمر  ِمينِه

ْأمجونِ (؛ مثجَّ أمْعرمضم 44)سورة طه:   .  ْت إلمْيهِ تمفِ  يـملْ عمْنهج، ومَلمْ  اْلمم

لماء النفس حديثاً يف ميدان تربية الطفل يؤكدون على أســـــــــلوب مؤثر من أســـــــــاليب بدأ ع
يكون العقاب أبن نطلب العقاب اإلجيايب. هذا املنهج هو التصــحيح الذاِت لألخطاء حيث  

 تعديل أو تقومي االعوجاج الذي حصـــــــــــل منه ويجطلق على هذا بمن الطفل أن يقوم بنفســـــــــــه 
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والتصـــــــــــحيح الذاِت ( أي تصـــــــــــويب اخلطأ. Over correctionدان علم النفس )م يف مياملفهو 
 وأهم مراحله: عقاب يستخدم عند حدوث سلوكيات غْي مقبولة عند الطفل

ــ .1 . فالطالب املعاقب جيب أن يعيد األمور إل Restitutionاّبا  إعادة األمور إل نصـــــــــــ
 ضرر. ْيفع الاخلطأ فحالتها السابقة اليت كانت عليه قبل وقوع 

 وهذه مرحلة ممارسة الصواب.  Positive practiceإعادة الفعل بصورة اجيابية  .2
ــية طريقة التصــــحيح الذاِت يف املدارس ألهنا ميكن  ــارات النفســ ــتشــ ــتخدم االســ أن تعاجل تســ

 ثْية. مشاكل ك

ــوـيب اخلطـأ  يكون  َل  يجطـاـلب الطـفل ِبعـادة كـتاـبة الكلمـة اليتأبن العـقاب من خالل تصــــــــــــ
ــيح. مثال آخر يتمثل أبن يطلب شـــكل الصـــحيح مع شـــيء من املبها ابليكت ــاعدة والتوضـ سـ
من التلميذ أن يعتذر من صـــــــــديقه ويســـــــــتقبله بعبارات مهذبة يف حال تلفظه بعبارات   علمامل
ــيخهـا بـية. وكـذـلك تطـلب  ان   .األم من وـلدهـا أو ابنتهـا تنظيف الطـاوـلة إذا ـقام أحـدِهـا بتوســــــــــــ

علمـاء ويتـاج املريب إل القـاعـدة أشـــــــــــــــار إليهـا وهي  العمـل   من جنس  وهكـذا يكون العقـاب 
 تطبيقها يف ميدان الرتبية َبكمة.

د الذي أمسيناه يذكر د. َجال اخلطيب يف كتابه تعديل الـسلوك اإلنـساين أن التصـحيح الزائ
ه  وتذكْي  لتصـــحيح الذاِت "يشـــمل على توبيخ الفرد بعد قيامه ابلســـلوك غْي املقبول مباشـــرة،ا

مقبول وما هو غْي مقبول ومن مث يطلب منه إزالة األضــــــــرار اليت نتجت عن ســــــــلوكه  وهمبا  
رر  للســـلوك غْي املقبول الذي يراد تقليله بشـــكل متك ةغْي املقبول أو أتدية ســـلوكيات نقيضـــ

 ددة".لفرتة زمنية حم

ل من تؤكد الدراســــات النفســــية على أن هذه الطريقة من أفضــــل طرق العقاب ألهنا ال تقلهِ 
تصــــويب لســــليب فحســــب بل أيضــــا تســــاهم يف تعزيز الســــلوك اإلجيايب فمن خالل  لســــلوك اا

حظة اخلطأ كأسـلوب تربوي يف العقاب يتعلم الطفل احملافظة على النظافة عملياًّ ويف نفس الل 
ه السليب. أي أن هذه الوسيلة تعزز السلوك اإلجيايب وتعاجل التصرف السليب يف يجصحِهح سلوك
 . آن واحد
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التصـويب الذاِت يف مسـتشـفى من املسـتشـفيات اخلاصـة ابلتخلف منهج  م  ااسـتخدمت  ولقد
يســـــــرقون من بعضـــــــهم البعض املشـــــــروابت ووجبات الطعام كانوا  ن بعض املرضـــــــى  ألالعقلي  
بقالة املســــتشــــفى، فأصــــدر املدير قراراً يقضــــي أبن كل من يجشــــاهد أثناء الشــــراء من  اخلفيفة 

أن يردَّ املواد املســروقة، ولكي يصــوِهب الســارق خطأه فعليه فعليه   لغذائيةمتلبســاً بســرقة املواد ا
يشـــــــــرتي من ماله بعض الطعام ويجعطيه ملن ســـــــــرق منه وّبذا العقاب الذي كان يعتذر مث  أن 

 قني خالل أايم قليلة.ل قلَّ عدد السار من جنس العم

ــوابط تربوـية، والـتأنـيب اللفظي يف غرـفة دة حمـد ة زمنـيةواحلبس مـلد  ،العـقاب الـبدين وفق ضــــــــــــ
وحرمان الطفل من أشــياء معينة كلها وســائل للعقاب ولكن هلا ســلبيات كبْية يف حني آمنة،  

ــائــل الرتب ــويــب اخلطــأ كلون من ألوان العقــاب من أكثر الوســـــــــــــ تجؤكــد ويــة أتثْياً كمــا  أن تصــــــــــــ
كأســـــلوب الدراســـــات امليدانية يف علم النفس. هذا األمر ال يعين أبداً أن تصـــــويب األخطاء  

ــلح لكل موقف.تربوي ي ــيلة  صـــــ ر العقوبة بقدرها ويبحث عن الوســـــ على املريب دائماً أن يجقدِه
ية، الرتبوية الرادعة والنافعة حســـــــــــب شـــــــــــخصـــــــــــية الطفل الذي يتعامل معه، وظروفه النفســـــــــــ

 وطبيعة املشكلة. واالجتماعية،

 وَتذيب   تنميةإن أســــــلوب التصــــــويب الذاِت لألخطاء يف ميدان العقاب له أتثْي عظيم يف
ى تغيْي التصــــرفات الســــلبية وتنمية  ســــلوك الطفل ألنه يقوم على أســــاس املمارســــة والعمل عل 

رايح اً ما تتبعثر مع االجتاهات اإلجيابية. ال شـــــــــــك أن النصـــــــــــائح العامة واملواعظ املهمة كثْي 
عمق النســــــــــــــيان يف حني أن التجارب الذاتية، واخلربات احلية، عادة تظل أكثر رســــــــــــــوخاً، وأ

  نفس وذهن اإلنسان.  ْياً، يفأتث

 صــــــلى هللا عليه وســــــلممن هنا ميكننا تفســــــْي بعض جوانب العظمة الرتبوية يف ســــــْية نبينا  
ــننه أن رجالً الذي اســــتخدم أســــلوب تصــــحيح اخلطأ يف الرتبية والت عليم. ذكر الرتمذي يف ســ

المج ِجْع فـمقجْل ال: "ارْ مه قائالً وَل يسـتأذن وَل يجسـلِهم فعلَّ   صـلى هللا عليه وسـلميب دخل على الن سـَّ
 عملمْيكجْم، أمأمْدخجلج؟" )كتاب االستئذان واآلداب(. 
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ــويبمثاٌل نبوي آخر يجبني فن  الذاِت  حتويل الفشــــل إل تفوق من خالل التصــ
ــة أيب حمـذورة. ـقال أبو حمـذورة  خطـأ جنـده  لل  رضــــــــــــــي هللا عـنه:  اجلمحي يف قصــــــــــــ

صـــــــــــــلى هللا عليه رســـــــــــــول هللا ا  فلقينخرجت يف نفر فكنا يف بعض طريق حنني
ابلصالة عند  صلى هللا عليه وسلميف بعض الطريق فأذن مؤذن رسول هللا   وسلم

ــلمصـــرســـول هللا   ــمعنا صـــوت املؤذن وحنن متكئو  لى هللا عليه وسـ ن فصـــرخنا فسـ
الصــــوت  صــــلى هللا عليه وســــلمزئ به فســــمع رســــول هللا  حنكيه ]نقلده[ ونســــته
أيكم  :صـلى هللا عليه وسـلمفقال رسـول هللا    ،يديهنا بني فأرسـل إلينا إل أن وقف
كلهم وحبـسين ]تركين  قد ارتفع؟ فأشـار القوم كلهم إيل، وصـدقوا، فأرسـل    الذي مسعت صـوته

وال  صـــلى هللا عليه وســـلم  ن رســـول هللات وال شـــيء أكره إيل مفقال: قم فأذِهن. فقم  عنده[.
فألقى علي رســــول  هللا عليه وســــلمى صــــل هللا  مما أمرين به ]األذان[. فقمت بني يدي رســــول 

 أكرب التأذين هو نفســه ]أي علمه كيف ينادي للصــالة[ فقال: هللا صــلى هللا عليه وســلمهللا  
ــي مث دعاين  هللا أكرب  … ال إله إال هللا. ــرة فيها شــــيء من حيث قضــ ت التأذين فأعطاين صــ

مث بلغت يده ى كبده  ومن عل   انصــية أيب حمذورة مث أمرهها على وجهه فضــة مث وضــع يده على
ابرك هللا فيك وابرك عليك. فقلت:   صــلى هللا عليه وســلمذورة مث قال رســول هللا ســرة أيب حم

صــلى هللا   كل شــيء كان لرســول هللاول هللا مرين ابلتأذين مبكة فقال قد أمرتك فذهب  اي رســ
ــلم ــلممن كراهية وعاد كله حمبه للنيب    عليه وســـــــ ــلى هللا عليه وســـــــ أبو    كان   :لماؤانقال ع .صـــــــ

وتويف يف ســنة تســع ومخســني، وصــار مؤذان يف املســجد احلرام،   من أندى الناس صــوات وأطيبه  حمذورة
 .هاألذان يف ولده وولد ولد يفبق

الرتبية ابملثوبة تسبق أن ن خالل الثواب و عزيز السلوك اإلجيايب مالقصة السابقة أِهية ت  تبني
ــابق الرتبية ابلعقوبة. ومن فوائد احلديث ــلوك توجيه  الســ األنظار إل أِهية الدعاء يف تغْي الســ

ــعيفة واهية من دون مدد الســــماء والرتبية يف فإ ــباب املادية مهما كانت قوَتا تظل ضــ ن األســ
ــة أيب حمذورة أن العقااملقام األول توفيق من هللا ــبحانه. تجبني قصـ ــنوف  سـ ب درجات ومن صـ
 العقاب تصويب اخلطأ. 

لعدواين حيث ميكن أن يجطلب من املعتدى أن  فل امع الط الذاِت ميكن تطبيق التصــــــــــــويب
يعتــذر من املعتــدى عليــه وأن يقوم بتعويض مــا أتلفــه وإذا كــان العــدوان لفظيــاً فــاملطلوب أن 
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ــغب والفوضـــى و   ده ر  هيكون االعتذار في غْي املرغوب   يات الســـلوكاعتبار. كثْي من أعمال الشـ
جنرح مشـــــاعر الطفل لذاِت من دون أن تصـــــويب اتها ابليف املنزل واملدرســـــة ميكن مواجه  افيه

مع التأكيد على أن يفهم الطفل أن الغرض احلقيقي من التصــــويب الذاِت هو الرتبية والتعليم 
تصــــحيح الذاِت اليت يتعذر فيها اســــتخدام طريقة الاحلاالت تظل بعض  ال االنتقام والعقاب.

وإذا طلبنا منه تنظيف ما   املتهشـــــمالزجاج  كأن يكون الطفل صـــــغْياً وال يســـــتطيع إزالة قطع 
 ب ابلضرر لقلة خربته.كسره فإنه قد يجصا

 على ضوء ما سبق ميكن استنتاج بعض املبادئ العامة لتطبيق التصويب الذاِت:

من خالل إصـالح ما  موماملذتقليل أو إزالة الـسلوك   ويب الذاِت هواهلدف من التصـ .1
 لب على الفعل الصحيح.ين الطاإل  ر  التصويب الذاِتكما يهدف   مت إفساده.

أن يقتنع الشــــــــــخص املعاقب أن الســــــــــلوك الذي صــــــــــدر منه غْي مرغوب وعليه أن   .2
 يرتاجع عنه بعمل إجرائي.

 .هبيطفل أَثث املنزل فعليه أن يجعيد ترتأن التصويب من جنس العمل فإذا بعثر ال .3
 أن يكون التصويب حمدداً زماانً ومكاانً. .4
شـــــخصـــــيته واملوقف الذي وقع فيه فلكل فل و عمر الطاســـــباً لأن يكون التصـــــويب من .5

 مقام مقال.
 ا ال نســتخدم التصــويب يف كل احلاالت بل هناك أخطاء ال تســتدعى الوقوف عنده .6

ــودة وهناك  قد ينفع   عالجه و حاالت قد ال ينفع هذا األســـــــــــلوب يفألهنا عفوية غْي مقصـــــــــ
 أسلوب آخر.

 املذموم مباشرة. السلوك عد حدوث جيب أن يكون التصويب الذاِت فورايً أي ب .7
جيب أن يعلم املخطئ أبن الفعل اخلاطئ الذي صـدر منه غْي مرغوب فيه وأن املريب  .8

 . يكره فعله اخلاطئ ال الفاعل نفسه أي أنه كشخص يبه اجلميع
ق كلمة ثناء أو تعزيز وثواب. الرتبية إذا قام املخطئ بتصـــــــــــــويب خطئه فإنه يســـــــــــــتح .9

 بة. ابلعقو  ابملثوبة تسبق الرتبية
ــها ببعض الرفق يف العقاب.  .10 ــل بعضــ ــهل األمور وبه يتصــ قال املناوي ألن ابلرفق "تســ

ــتــت وأيتلف مــا تنــافر وتبــدد ويرجع إل املــأوى مــا شــــــــــــــــذ وهو مؤلف   وبــه جيتمع مــا تشــــــــــــ
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أى من خيـل بواجـب أو يفـعل حمرـماً أن يرتفق ينبغي للـعاَل إذا ر و مـاعـات جـامع للطـاعـات، للج
ــاده ويتلطف  ــطفى   عن أيب به، روييف إرشـــ ــاابً أتى املصـــ ــلمأمامة أن شـــ ــلى هللا عليه وســـ  صـــ

فقال: أحتبه ألمك؟ قال:  فصــــــــــــاح الناس به فقال: ادن مين فدان  ،فقال له: ائذن يل يف الزان
 قـال: فـالنـاس ال يبونـه لبنـاَتم،  ال يبونـه ألمهـاَتم، أحتبـه البنتـك؟ قـال: الال. قـال: فـالنـاس  

 له، فلم يكن بعد شيء أبغض إليه من الزان".مث دعا اخلالة حىت ذكر الزوجة والعمة و 
 التدرج يف معاجلة األخطاء. .11

  
   العقلي الذكاد

ــان    -لعموم على وجه ا -ميكن القول   العقلية على التعلم أن الذكاء يتمثل يف قدرة اإلنســــــ
 والتكيف مع البيئة.  ،وحل املشكالت  واالبداع، والتفكْي

ــتوايت الذكاء  ختالفات البيولوجية  الل آلخر نظراً من شـــــــــخص تتفاوت ال شـــــــــك أن مســـــــ
قوة اإلدراك والذكاء عند اإلنســـــان  قياسوالظروف البيئية لكل إنســـــان. ياول علماء النفس 

م بتطبيق   1905عاَل النفســــــــي الفرنســــــــي إلفرد بينيه عام من خالل اختبارات الذكاء. قام ال
 (. IQ) ـب املشهور  Intelligence Quotientأول اختبار ذكاء 

 الســابعة من العمر اإلجابة الصــحيحة على اختبار يســتطيع أن جييب إذا اســتطاع طفل يف
ــ ــنه فإن هذا الطفل يتمتع بدرجة عادية من الذكاء ويف حال الفشـــــ ل فإن عليه من هو يف ســـــ

مستواه العقلي ال يناسب عمره الزمين أما إذا حصل الطفل الذي يف السابعة من العمر على 
أطفال من عمر أكرب من عمره فهذا مقياس من تباراً يناســـــــب جتاز اخحيحة واإجاابت صـــــــ

املقـاييس الـدالـة على أن عمره العقلي أكرب من عمره الزمين. وهكـذا فـإن االختبـارات تقيس 
 دية فيتم التعرف على الطلبة املتفوقني واملتخلفني عقلياً.الفروق الفر 

تقدُّم األطفال  لتساعدهم يف تقدير ذكاءلا نسبة   يستخدم املعلمون يف بعض البلدان اختبارات "
نسبة الذكاء، ولكنه ضعيف   وفق ما تسمح به قدراَتم. فإذا سجهل الطفل نقاطًا عالية يف اختبار 

إل وحدات أصغر، أو أكثر ألفة.   املعلم أن جيزئ مهمات التعلم،األداء يف صفِهه، فقد ياول  
أيًضا،  الذكاء كن الختبارات نسبةومي ع.شكل أسر وّبذه املساعدة، ميكن للطفل أن يتقدم ب 
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قدراَتم. وعندها ميكن أن يتم تكييف التعليم  أن تقدم وسيلة لتجميع األفراد على أساس  اثل
ا من  ليناسب كل ُمموعة  الصف  درجات  ذ.  لتالمييف  املدرسية  السلطات  بعض  وتستخدم 

  .مقررات أو برامج خاصة  أن أيخذيف حتديد ما إذا كان ينبغي السماح للطالب   الذكاء نسبة
يستخدموا أسئلة حول  عند تصميم اختبار ذكاء، ياول العلماء أن .الذكاء مشكالت اختبار

يصعب أداء مثل هذا  تساو. ولكنموضوعات سبق لكل متقدم لالختبار أن تعرض هلا بقدر م
فالطفل،    حد ما.  معينة إل العمل ِبتقان، ونتيجة لذلك، يتول كل اختبار ذكاء قياس خربة 

اختبار مكتوب ابإلجنليزية، أعلى مما   الذي يتكلم اإلجنليزية مثاًل، يتمل أن يرز درجات يف
وعلى حنو مماثل ينتظر   يف املدرسة. اإلجنليزية  سبانية، إل أن بدأ يتعلميرز طفل ظل يتكلم اإل

قر إل  تطفل يف  أن يسجل درجات أعلى من درجات  من طفل اعتادت أسرته القراءة والسفر،
 ." )املوسوعة العربية العاملية( هذه اخلربات 

على عــدد كبْي   اختبــار الــذكــاء العقليخالل احلرب العــامليــة األول طبق اجليش األمريكي  
. كلما زادت للكبار والصــــغار  ذلك يف املؤســــســــات التعليمية شــــر بعدمث انتجداً من اجملندين 
ــار   ــة االختبـ ــة دل ذلـــك على  100عن  نتيجـ ــة هي احلـــد   75يف حني أن    النبول  درجـ درجـ

 130يصـــــــــــــــل النواب  على أكثر من  األدىن من القـدرة العقليـة على فهم العمليـات اجملردة.  
 التقييم.و ا أِهية يف القياس والتصنيف ال شك أن اختبارات الذكاء بشكل أو آبخر هلدرجة و 

الفقراء وأن  نأفضــــل م من الواضــــح أن نتائج اختبارات الذكاء تدل على أن األغنياء عادة
ــاء   ــود وأن الرجال أذكى من النســ وهذا ال يدل على الذكاء ولكن  …البيض أفضــــل من الســ

ن تلك الفرص حتصـل على يدل على أن البعض ميتاز ببيئة ثقافية عالية وأن الطبقة احملرومة م
 ثقـايف معـدالت هـابطـة وهـذا ـيدل على أن تـلك االختـبارات َل تتحرر من مشــــــــــــــكـلة التحيز ال

Cultural bias. 

ــتوفر برانـــد    1981يف عـــام   بتطوير اختبـــارات الـــذكـــاء Christopher Brand م قـــام كريســــــــــــ
يف اختباراته.  اإلجرائية وربطها ابجلانب احلركي واملهارات حيث ركز على األصــــوات والصــــور 

ــؤال الـذي يالحق ويتحـدى أي اختبـار ذكـاء   هو هـل هـذا االختبـار يقيس مـا عقلي  والســــــــــــ
ــبه الفرد من   رته للتعلم. الشــــق األولمدى قد  نســــان أوتعلمه اإل من الســــؤال يقيس ما اكتســ
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الشــــــــــــــق الـثاين فهو يقيس اجلـاـنب الوراثي الفطري اـلذي يصــــــــــــــعـب عزـله عن الـتأثر   االبيـئة أمـ
 ابلبيئة. 

تكوين عالقــات   وهنــاك عــدة جوانــب للــذكــاء فهنــاك الــذكــاء االجتمــاعي وقــدرة الفرد قي
درة على التــأليف وكتــابــة  داعي وعــادة تظهر يف القــاء اإلبــاك الــذكــمتبــادلــة مع اآلخرين وهنــ

الرواية أو القدرة على الرســــم. والذكاء يتطلب االتزان االنفعايل يف مواجهة املســــتجدات كما  
 اء القدرة على التعلم والتحليل والتطبيق واملهارات اللفظية.أن من جوانب الذك

ية  مليون خل  300يوي على    جانبيه بشـــــري يفشـــــْي الدراســـــات العلمية إل أن العقل الوت
بليون خلية عصـبية توجد من ميالد اإلنسـان 100عصـبية يف حني أن ما يويه الدمال ككل 

ال تزيـــد كمـــا أن موت اخلليـــة وعـــدم    والعجيـــب أن هـــذه اخلالاي تتنـــاقص مع الوقـــت ولكن
 عمر.أرذل الك والتفكْي عندما يبل  اإلنسان مرحلة تكاثرها من أسباب تدين اإلدرا

تلعب التوقعات االجتماعية دورا يف منوه العقلي. يذكر سـتيفن كويف يف الصـفحات األخْية  
"من القصــــــص    لعن الذكاء َتم املعلمني فيقو وخميفة من كتابه العادات الســــــبع قصــــــة طريفة  

حاسـوب يف بريطانيا برمج خطأ بطريقة   الكالسـيكية يف ُمال التنبؤات اليت حتقق ذاَتا، قصـة
الطالب األذكياء على أهنم أغبياء وصــنف  بْي أكادميي، صــنف صــف مندة. بتعْي مقصــو غ

صــف آخر يفرتض أن طالبه أغبياء على أهنم أذكياء وكان ذلك احلاســوب املعيار األســاســي  
النهاية حني يف   ل منط تصــــرف املدرســــني جتاه طالّبم يف بداية الســــنة الدراســــية.الذي يشــــك

مرة أخرى دون أن   ف قررت أن ختترب الطالب شـهر ونصـمخسـة أ  اكتشـفت اإلدارة اخلطأ بعد
ــتوى الطالب األذكـياء بقـدر  تعلم أحـدا مبـا حـدث فكـاـنت النـتائج مـذهـلة فقـد اخنفض مســــــــــــ

إليهم املدرســـون وعاملوهم على أهنم حمدودو الذكاء وغْي كبْي يف اختبارات الذكاء فقد نظر 
فرتض أهنـا غبـية ارتفعـت اليت اموعـة  لكن عالـمات اجمل  ... مومن الصــــــــــــــعـب تعليمه متعـاونني

فقد عاملهم املدرسـون على أسـاس أهنم أذكياء فانعكسـت طاقتهم وآماهلم وتفاؤهلم ومحاسـهم  
 والد". إل توقعات فردية عالية وتقدير كبْي هلؤالء األ
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 نظرية الذكاد املتعدد

الرئيسة اليت ينبغي أن تكون أساس  هناك َجلة من احملاور  
من أجل بناء شخصية نا دارسطة يف مواألنش  بناء الربامج

يراد متكاملة متزنة متفتحة طموحة يف غاايَتا ووسائلها.  
على -لذكاء املتعدد أن اإلنسان يتمتع ببضعة جوانب  اب

ير   -األقل أن  وينميه ينبغي  ا. خيالف هورد غاردنر اعيها 
(Howard Gardnerال أبن  (  تؤمن  اليت  التقليدية  نظرية 

العقلي   األسالذكاء  الوحهو  أن  اس  ويعتقد  للنجاح  يد 
بضعة   على    مهمةجوانب  هناك  اإلنسان  و تساعد  املعلومات  املش اكتساب   كالت حل 

 Multipleالذكاءات املتعددة   ( أيMIتسمى نظرية هورد بنظرية أم آي ).  ات والتكيف مع البيئ

intelligences  واحلسايب،  الذكاء    مثل واملنطقي  إن قو  يقي..واملوسواالجتماعي  اللغوي،  ال 
األب واألم واملعلم والسياسي والبائع عادة يستخدمون مشاعرهم الداخلية ملعرفة حاجة من  

اس يتفاوتون  حتماً أن النمن املعلوم    .احلاجات   كيفية إشباع يرمسون طريقهم يف  يتعاملون معهم و 
وق يف  اً التفتفوق يف ميدان من امليادين ولكن ال ميكنه أبد  يف مستوايت الذكاء فكل فرد له

تشاف جوانب التفوق يف طالبه كي ينموهنا. توصلت دراسات يع امليادين ودور املريب هو اكَج
أنواع من الذكاءات هورد يف جامعة هارفرد إل أن اإلنسان العادي ميتلك على األقل تسعة  

وع الن هذا .(Existential intelligenceاء املتعلق ابلوجود" )وآخر األنواع اليت أشار إليها "الذك
 يرتبط بتفكْي اإلنسان ابلوجود واحلياة واملوت واحلقائق املطلقة. 

م يف والية بنســــــــــــلفانيا يف الوالايت املتحدة ولقد أخذت  1943ولد هورد غاردنر ســــــــــــنة 
 من تلك األفكار: تبوأ مكانة عملية يف املدارس والكليات. فيما يلي طائفةأفكاره ت

ه ولكل طفل طرائق يف ميوله ومواهب  ل يناســــــــــــبإل ُمادور الرتبية هو توجيه الطفل   .1
 .الكتساب املعارف التعلم يستجيب هلا



98 
 

قياس الذكاء العقلي التقليدي قياس لغوي ورايضــــــي ضــــــيق وحمدود يصــــــلح كمؤشــــــر  .2
مهارات احلياة األســـــــاســـــــية  ى الطالب يف التحصـــــــيل الدراســـــــي فقط وال يقيس  ملعرفة مســـــــتو 
 املتنوعة.
ــن اس هو قدبني النتبادلة  الذكاء يف العالقات امل .3 رة الذات على فهم اآلخرين وحســـــــــــ

 التعامل معهم.
من أهم الزائد والتوتر الشـــديد للبصـــْية النفســـية. اخلوف   أســـاســـيالوعي ابلذات أمر  .4

 نساين.أسباب ِهود الفكر اإل
يف تعليم الطفل وِها أفضل من  جوهرايالتدفق العاطفي واحلالة االجيابية ميثالن جانبا   .5

لة نفســية نراها عندما ينشــغل الطفل يف أمر االهنماك والتدفق هي حا. حالة  والعقاب الثواب 
 سليم يبه ويتمتع به.

ول عـايْي دخ( واملشـــــــــــــــاريع اجلمـاعيـة ينبغي أن تكون من مPortfolioامللف الرتبوي ) .6
وهلـذا فلقـد ذكران يف كـتاب تراثـنا الرتبوي أن  الطـاـلب إل اجلـامعـات ألهنـا تقيس عـدة مهـارات 

ــو التعليقــ نظريــة الــذكــاءات املتعــددة. امللف معطيــات    رة اليت طرحنــا تتالءم  ــامــا معة ابلصــــــــــــ
 .الرتبوي يسمى ابمللف اإلجنازي ألنه يتضمن انتاجات الطالب

ــيقي واالجتمـاعي ... هـذه الـذكـاء    أنواع كثْية للـذكـاء مثـل .7 العلمي واللغوي واملوســــــــــــ
قط ظــل ســــــــــــــــائــداً يف اتريخ  دميي( ف)األكــا  األنواع متعــادلــة يف أِهيتهــا ولكن تعظيم الــذكــاء

ــيقـة يف حني أن نظرـية اـلذ  كـاءات املتعـددة أرحـب وأعمق امـلدارس لعـدة قرون وهـذه نظرة ضــــــــــــ
 اً.وهلذا فإن الصراع بني أنصار املدرستني سيظل قائم

ــائـ .8 –األرقـام    –العـاطفـة    –ل الرتبيـة املؤثرة  ر من عـدة بواابت أِههـا: )اخلربة  وســـــــــــــ
ل ال يغفل عن االســــــــــــــتعانة ّبذه الطرائق املهمة للصــــــــــــــغار م الفعاالتعلي  اإلقناع( -القصــــــــــــــة 
 والكبار.
على التعلم ويطالب   صـــــــــغْييؤكد غاردنر يف دراســـــــــاته عن العقل على قدرة الطفل ال .9

والعناية الرتبوية هلذه الفئة فاخلربات األول للطفل يف غاية األِهية يف الربامج  بوضـــع املزيد من 
  .طبيق ما تعلمهعمال وتيف است املستقبل إذا استمر

 ال بد لفلسفة الرتبية أن تؤكد على مفاهيم: اخلْي، والشجاعة، والعدل، واجلمال. .10
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ــيقـية ـقد ينمي ذكـاء الطـفل يف   .11 مـيدان وـله  أكثر من  تعلم العزف على األجهزة املوســــــــــــ
 الكثْي من اآلَثر اإلجيابية يف تنشيط الذاكرة.

ــية والثقافوالعلميولوجية  جيب أن يعلم املعلم التغْيات التكن .12 ــياســـ ــية  ة والســـ ــياســـ ية والســـ
أسـاسـيات الرتبية على مفرتق الطرق وسـوف تتعرض لتغْيات أكيدة   .وجيب أن يتفاعل معها
 يف املستقبل القريب.

أهم نظرية تربوية معاصــــــــــرة ســــــــــتفتح املزيد من   د غاردنرظرية هور بل غيتس أن ن  يرى .13
طريقها يف التَّأثْي على عدد كبْي اردنر  نظرية غأخذت  لقد .اآلفاق النطالقة احلاســــــب اآليل

يف ميدان تربية كنظرية وتطبيق من مؤســـــســـــات التـَّْعِلْيم. بدأت نظرية غاردنر تكتســـــح امليدان  
يف مرحلــة مــا قبــل املرحلــة العــاطفي  أِهيــة العنــايــة ابلــذَّكــاء    الطفــل وبــدأ املربون يؤكــدون على

ان صـــــــــــــــاحـب كتـاب الـذكـاء يـل غوملـفس دانييرى عـاَل الن بتـدائيـة على وجـه اخلصــــــــــــــوص.اال
من ِقبـمل املربني واآلابء وكـل   A must-readطالع عليهـا  العـاطفي أن كتـاابت غـاردنر جيـب اال

 من يهتم مبستقبل الطفل.
مســــــتمدة من فلســــــفة غاردنر ومعظمها  حماور الذكاء اإلنســــــاينإل  فيما يلي إشــــــارة عامة

 :تعتمد على نظرية الذكاء املتعددو 

: ويشــمل االعتناء ابملتعلم من حيث تزويده ابملعارف  املنطقي احلســايبور  احمل (لألو ور ااحمل)
بصــــــــورة   األفكار وتنمية قدراته ومهاراته العقلية من تذكر وحتليل وتركيب ونقد وحتليل وإبداع

تعزز  التطبيقية املنطق والفلســــــفة والرايضــــــيات والعلوم  دراســــــة بعض العلوم مثل علم . نطقيةم
ون ورجال الشــــــرطة االقتصــــــاديون يف العادة يتميزون ّبذا النوع. يذكر هندســــــملا انب.هذا اجل

 جون ديوي وآينشتاين.آدم مسيث و الغربيون أمثلة هلذا النوع من الذكاء: 

ــال من خالل ور اللغوي: ويتضــــــــمن الرتكيز على حملا  (احملور الثاين) القراءة والكتابة واالتصــــــ
لغـات العـامليـة احليـة. ومن عالمـات الـذكـاء  بعض الر تعلم  . وينـدرج حتـت هـذا احملو الكلمـات 

املؤلفون  اللغوي أن الطالب يب أن يسـمع أو يكتب أو يردد قصـائد الشـعر وروائع األدب.
ــاص و  ــعراء والقصـــــــ  (Linguistic Intelligenceاخلطباء عندهم الذكاء اللغوي )واملمثلون والشـــــــ

 ز دكنز.وتشارل العقاد مرتفع. من أمثلة هذا النوع عقلية عباس حممود
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واملقصـــــود به االهتمام ابجلانب اجلســـــدي عند املتعلم وتنمية    :احملور احلركي  (احملور الثالث)
ة والطباعة وقيادة الســـــــــيارة والطائرة. مهاراته كاالهتمام ابلرايضـــــــــة وجتويد اخلط وتعليم النجار 

طلبات ل مع متوالتعامجلوانب يعطي اإلنـسان القدرة على حل املشـاكل هذا اجلانب كسـائر ا
من املالحظ أن النمط التقليدي يف التعليم يعطي كل اهتمامه بتنمية  احلياة بصـــــــــــورة إجيابية.  

يتعلم كيف يتحرك بشــــــــــــــكـل  اـلذكـاء العقلي فيتعلم الطـاـلب كيف يكـتب التقـارير ولكن قلمـا
مل هارة تنمو مع األنشــطة اهلادفة وتضــعف عندما هنصــحيح. هذه احملاور شــأهنا شــأن أي م

من أشــــــــــــهر األمثلة الغربية للعبقرية احلركية: الالعب مايكل   لتمارين املناســــــــــــبة.يضــــــــــــها ابترو 
 جوردن أسطورة كرة السلة.

ــن التفاعل مع البيئة الطبيعية احمليطة  و التفكْيواملراد به    طبيعي:احملور ال  (احملور الرابع) حســـــــــ
  Charles Darwinون  لز دار ون تشار يعترب الغربي  .ومالحظتها  م ابألشجار والطيوربنا كاالهتما

  صاحب عبقرية فذة يف هذا اجملال.

: ويتمثــــل ابلتكيف مع النفس والتغلــــب على األزمــــات العــــاطفياحملور    (احملور اخلــــامس)
ال   :يهي اليت تشــــكل شــــخصــــية اإلنســــان. الذكاء العاطف  ت يف النهايةهذه اجملاال النفســــية.

ــلوك الفردي وطرق تعديل  ــنه بل يهيقف عند فهم الســــ   تكوين العالقات االجتماعية  تم َبســــ
  ألن هذه العالقات من متطلبات فهم الذات، وحل املشكالت.

 ات احملور االجتماعي: ويرتكز بتوثيق العالق  (احملور السادس)
  العدل يف التعامل.حتري مع الناس وحسن املعاشرة و اجليدة 

ــا ) ع  ( تتمت Mother Teresaيــــذكر الغربيون أن األم تريســـــــــــــــ
 (Interpersonal (social) Intelligenceء االجتمـــاعي )اكـــابلـــذ 

وهي راهبة وممرضــــــة عاشــــــت خلدمة الفقراء واملرضــــــى يف اهلند  
 م.  1997م وتوفيت يف عام  1979وحصلت على جائزة نوبل يف 

 

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://indiaclips.tripod.com/mother-teresa.jpg&imgrefurl=http://www.addforums.com/forums/showthread/t-1724.html&h=500&w=500&sz=35&tbnid=RygOQGcXW8kJ:&tbnh=127&tbnw=127&start=7&prev=/images%3Fq%3DMother%2BTeresa%26hl%3Dar%26lr%3D
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السةةةةةميط  وابلنسةةةةةبة للعاال اإلسةةةةةالمي فإن عبدالر ن 
م( خري مثال 2013-1947ه =  1366-1434(

نةذر نفسةةةةةةةةةةةةه خلةدمةة الفقراد   اعي حيةثاالجتمة   للةذكةاد
دم خةدمةات جليلةة يف مضةةةةةةةةةةةمةار العمةل اإلنسةةةةةةةةةةةاين و ة 

 التطوعي.

ر إل نظلالنظــافــة والتمتع ابمفهوم حــب  احملور اجلمــايل: ويتمثــل بغرس    (احملور الســــــــــــــــابع)
هللا عز وجل والتأمل يف ســـــــــــــر عظمتها وحتت هذا احملور تندرج الفنون اجلميلة مثل   خملوقات 
 Musicalيعترب هورد غاردنر الذكاء املوســــــــــــيقي )  .واملوســــــــــــيقى  تر والنحوالتصــــــــــــويالرســــــــــــم 

Intelligence) ( من اجلوانب الرئيســـــــية واملثال الذي يكرره دائما موهبة موتســـــــارتMozart) 
 م(.  1791 – 1756باقرة العاَل )وي من عقار منساوهو موسي

جليولوجيــــا والفلــــك  يــــاة كــــاعلوم احلاحملور العلمي: وهو احملور املتصــــــــــــــــــل ب  (احملور الثــــامن)
 ايضيات والكيمياء.والر 

ــة العبادات وفهمالوجودي أو احملور   (احملور التاســـــــــــع) الدين  الروحي: وهو املتعلق مبمارســـــــــ
 التاريخ.  وفلسفة

احملور املعيشـــــــــــي: ويراد به تعلم مهارات املعامالت اليومية واليت تشـــــــــــمل   (لعاشـــــــــــراحملور ا)
 انوين. سي والقاجلانب االقتصادي والسيا

ــويري وتقدير  ــويري: القدرة على التخيل والتفكْي التصـــــ ــر( احملور التصـــــ )احملور احلادي عشـــــ
 ه الصفة. يز ّبذاألمور وبعد النظر ووضع األهداف واالسرتاتيجيات. يتمتع القائد املتم

ــان نظرة  كلها متداخلة و هذه احملاور   شـــــك وال  كليةمن األِهية مبكان ألهنا تنظر إل اإلنســـ
جانب واحد من جوانب شـخصـية اإلنسـان، وإمنا تنمية  تقتصـر على   ية الاإلسـالمرتبية  لا أن

ــمـه وانفعـاالتـه وعالقـاتـه االجتمـاعيـةبَتتم   لـذكـاء إن نظريـة ا.  والعمليـة والروحيـة  عقلـه وجســــــــــــ
املتعدد ختتلف  اما مع نظرية الذكاء العقلي فاألول واســــــعة والثانية ضــــــيقة ولكن الثانية هي 
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حة التعليمية فما زالت االختبارات والكتب املدرســــــية تدور حول قياس لى الســــــاســــــيطرة عامل
وخاصــــة مهارة احلفظ يف حني أن أســــلوب حل املشــــكالت واملهارات احلياتية    الذكاء العقلي

عاطفي يكتســــبها الفرد ابملصــــادفة وال حترص املناهج احلالية على غرســــها يف نفوس كاء الوالذ 
 .اكتساب املهارات  ةيع عمليعرب تنو  املتعلمني

 نظرية أريفسون يف النمو السيفولوجي  

(  م 1902-1994) Erik Eriksonإرك أريكســـون  
ــاته املتعلقة  عاَل أمريكي من أصـــل أملاين ركز يف دراسـ

ــة لنمو  فس على  علم النيف   ــاعيـ ــات االجتمـ ــمـ الســــــــــــ
ــيــة منــذ مرحلــة الرضــــــــــــــــاعــة إل مرحلــة   الشــــــــــــــخصــــــــــــ

ان  ولعبت آ النفسـي الشـيخوخة. أتثر مبدرسـة التحليل  
ابنة فرويد دوراً كبْياً يف حتويل انتباه أريكســـــــــــــون حنو 

الطفولة واجملتمع من زاوية نفســــية. َل يركز دراســــة  لى  أريكســــون ععلم النفس. انصــــب جهد  
لبيولوجي أو املراحـل األول حليـاة الطفـل كمـا فعـل فرويـد الـذي أكـد يف انـب اعلى اجلـ ـامـا  

خصـــــــــية هي مرحلة وخربات الطفولة واملراهقة اَل الشـــــــــحتدد معدراســـــــــاته على أن أهم مرحلة 
 املبكرة. 

خصـية الفرد كثْية وهي مجسـتمرة من بداية إل هناية  يرى أريكسـون أن املؤثرات اليت حتدد شـ
 بتسعاإلنسان مير  أن  كسون  يمن مراحل الطفولة إل الرشد والكهولة. يرى أر   ؛حياة اإلنسان

اً يؤثر يف منوه ينفســــياً اجتماع ل يواجه صــــراعاً املراح من هذه مراحل يف حياته ويف كل مرحلة
 إلنسان إل املراحل التالية:قسم أريكسون مراحل منو شخصية او  ونفسيته.

يت تشــــهد شــــهر( وهي مرحلة الســــنوات األول ال 18مرحلة الرضــــاعة )من امليالد إل  -1
ــي  اً صـــراع م من خالل عناية األالثقة و أو عدم بني ثقة الطفل ابحمليط اخلارجي    اً اجتماعي اً نفسـ

لد األمل والثقة فيتو  هتنمو مشــــاعر الثقة عند  وســــرعة االســــتجابة الحتياجاته  خاصــــة ابلطفل
ف والشــك والقلق الثقة فإن مظاهر اخلو  الفشــل يف تنمية مشــاعر ةابلبيئة من حوله. ويف حال

  .املرحلةيف هذه تتأصــــــل يف نفس الطفل. احلصــــــول على الطعام أهم حدث يف حياة الطفل  
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الثـقة يف املرحـلة األول وهذا يتطـلب الرفق  غرس بذورولـقد أكد أريكســــــــــــــون على ضــــــــــــــرورة  
ــبـا   يفهنـا  طورة  . تكمن اخلوتلبيـة احتيـاجـاتـه الضــــــــــــــروريـة دون ممـاطلـة  ع الطفـل عـاطفيـاً وإشــــــــــــ

 فيفقد الطفل الثقة مبن حوله.  الالمباالة واإلِهال

ــنوات ويف هـذه املرحـلة   3  لشــــــــــــــهر إ  18ـبا من  بكرة وتـبدأ تقريمرحـلة الطفوـلة امل  -2 ســــــــــــ
خيتارها. ويبدأ الطفل يشــعر بنوع  مكاانته يف ممارســة الفرص اليت ايتعرف الطفل على قدراته و 

ــبطها والثقة ّبا. وإن َل تســـــــــتطع األســـــــــرة تربية الطفل   من القدرة على التحكم ابلنفس وضـــــــ
 النفس يتولد عند منة يفرة الكا، وخســــارة للقدابلنقصيشــــعر   هة فإنوإشــــباع حاجاته النفســــي

يف هــذه   الشــــــــــــــعور بعــدم القــدرة على التحكم ابلنفس. أهم حــدث يف حيــاة الطفــلالطفــل  
تعد لتنمية قدراته احلركية املرحلة أنه يتعلم دخول بيت اخلالء كي يقضـــي حاجته. الطفل مســـ

 والعضلية كاملشي.

تظهر مسات املبادرة يف و ســادســة من الســنة الثالثة إل الســنة التبدأ عب وهي ل مرحلة ال -3
ويقصــــــــــــد  مل.املشــــــــــــاركة يف األنشــــــــــــطة واألهداف وإعطاء توجيهات والتمتع بلذة إجناز الع

ــوائي إل ــلوك عشــــ ــلوك الطفل يتحول من ســــ ــلوك هادف. أريكســــــون ابملبادرة أن ســــ يف    ســــ
اخلوف من العقــاب    هاملقــابــل فــإن الظروف االجتمــاعيــة احملبطــة للطفــل قــد تجولــد يف نفســــــــــــــــ

ــعر ابلـــذنـــب بـــدل االنطالق مع النـــاس. يتعلم الطفـــل  على التقوقع  لكبـــت واوا لنفس فيشــــــــــــ
إل اكتســـاب اخلجل الزائد والشـــك إذا َل يراع اآلابء واألمهات   التحكم ابلنفس وقد يتعرض

 ستقاللية.هذه املرحلة. أهم حدث يف هذه املرحلة أن الطفل مير يف مرحلة عدم االطبيعة 

نة( وهي مرحلة املثابرة واجلد ســــــــ 12ل ) البلو نوات إلســــــــن الدراســــــــة من ســــــــت ســــــــ -4
ســــــلبيات تشــــــهد ســــــلوبة وإال فإن هذه املرحلة  تلقى الطفل العناية املطيواالجتهاد والبذل إذا 

ــعور ابلذنب وا كبْية مثل ــراع الالشـ ــْي والصـ ــعور لتقصـ ــعور ابلدونية والشـ ــي النابع من الشـ نفسـ
 دخل املدرســـــــــــة وهي خربة جديدةيه رحلة أنابلنقص. أهم حدث يف حياة الطفل يف هذه امل

ــيـ  .وحرجـة ة كـالقراءة والكتـابـة  يقوم الطفـل بتحســــــــــــــني خرباتـه والتمكن من مهـاراتـه الـدراســــــــــــ
 والتحدث واالستماع.



104 
 

الل بـشكل أعمق ويكون الفرد  هذه املرحلة مـشاعر االسـتقمرحلة املراهقة وتتـشكل يف -5
يزه وتغذ للمجتمع. ويف هذه الفرتة   الوالء  ي مشـاعرلنفسـه هوية حتدده، وشـخصـية مجسـتقلة  ج

ة املتعلقة ابلضـياع يف حتديد ة من الصـراعات النفسـية االجتماعيل قد يتعرض املراهق إل سـلسـ
هنا تسمى مرحلة "أزمة اهلوية" مما عن هذه املرحلة أبوقد عرب أريكسون   اهلوية ومعرفة النفس.

ــو جعل "العديد من علماء النفس يعرتضــــــــون على اختيار   ــلوا  ن" كلمة"أريكســــــ "أزمة" وفضــــــ
بحث يتم عن هوية، وهذا الاســـتعمال كلمة "اســـتكشـــاف" لوصـــف خربة املراهق يف البحث 

يف هذه  نســــــــانة اإلوأهم حدث يف حيا بشــــــــكل تدرجيي" كما أشــــــــارت الباحثة ريتا مرهج.
ية قوية ويتكيف مع التغْيات اجلســـدية والفســـيولوجاملرحلة أن املراهق يكون عالقات صـــداقة 

 لزواج وللتفكْي يف اختيار مهنة مناسبة. ئولية ويستقل عاطفيا ويستعد لمل املس ويتح

راهق كسـون أما املسـلم فإضـافة إل هذه السـمة فإن البلول يعين التزام امليأر هذا من منظور  
   اإلســـــالم عن الصـــــيب حىتابألحكام الشـــــرعية وأنه مســـــئول عن التقصـــــْي فيها. رفع القلم يف

له  مندوبة    الفرائضيؤاخذ شـرعاً على التفريط والتقصـْي يف أمور الـشرع و  الف قةراهامل يبل  سـن
البلول كي يعتاد ممارســــــــتها وينال بركة وأجر التمســــــــك ّبا. جيب أن يتعلم املراهق  ســــــــن قبل
 املراهقة قد ال تكون مرحلة متأزمة ملعظم املراهقني. .ين الصرب والتمسك ابلقيممعا

األسـرة أحياان يف هذه املرحلة ألن املراهق  عالقات   ن تتوترطبيعي أويف هذا السـياق فمن ال
ــتقلـة وال يعرف كيف يبنيهـا أو يعرب عنهـا ومن األخطـاء اليت نقع ّبـا    يبحـث عن هويـة مســــــــــــ

ــتيعـاب   نغْي نظرتنـا ومعـاملتنـا للمراهق فنعـاملـه كطفـل فينفر عنـاكـ ابء وأمهـات أننـا ال . اســــــــــــ
 الصاحلة.لتنشئة ساليب ااملراهق والتفاعل احلكيم معه من أ

ــد املبكر وهي مرحـلة أينس فيهـا الفىت ابآلخرين وتـلمرح  -6 ــاعر احلـب ة الرشــــــــــــ نمو مشــــــــــــ
ن خالل االنعزال أن هذه املرحلة قد تشـــــــهد مرحلة صـــــــراع نفســـــــي يربز م  اواالرتباط ّبم كم

تباط الشعوري ّبم. أهم حدث يف هذه املرحلة أن الشخص  واالبتعاد عن الناس فيتجنب االر 
تكوين العالقات كما يقول أريكســــون. يف هذه املرحلة تتبلور توجهات الفرد بحلب و يتعلق اب

ور الوظيفية والدينية والســياســية. ويعرف الشــخص أيضــاً وظيفته االجتماعية فالرجل يعرف د
ــب طبيعة اجملتمعالرجل واملرأة تعرف   . على الشـــخص أن يقق هويته اخلاصـــةدور املرأة حسـ

 .ركد املبة الرشل مرحيف 



105 
 

تمام مرحلة الرشــد وأواهنا منتصــف العمر وهي مرحلة تشــهد نشــاطا ومنوا واضــحا لاله -7
د مثل ابآلخرين وتوســــيع نطاق االهتمام بتبعات عالقات احلب اليت تكونت يف مرحلة الرشــــ

فإنه سيعاين  مساعدة األبناء والعطاء واحلركة. جيب أن يطور عالقات وثيقة مع اآلخرين وإال
ن ول. ومن املخرجات السلبية هلذه املرحلة زايدة بجعد الفرد عن اآلخرياخلملركود و عزلة وامن ال

صــــــراعه النفســــــي االجتماعي. أهم حدث مييز  يف وجتنب االرتباط ّبم إذا خســــــر الشــــــخص  
وميارس دور األبوة للرجل واألمومة للمرأة املرحلة أن الشـــــــخص يبدأ يف تقدمي النصـــــــائح   هذه

 دم.يل القادعم اجليف رسالة خالدة ل

لصـالح واالسـتقامة مرحلة الكهولة: تظهر مالمح احلكمة والتأين والتفكر ابلقيم مثل ا -8
لسنســــــــان. من اجلوانب   وتنشــــــــط عملية التأمل مبعىن احلياة وقبول فكرة املوت كنهاية حتمية

 حدث يف أو حىت القنوط. أهمالسـلبية يف هذه املرحلة العجمرية الشـعور ابمللل وضـعف األمل 
 راثن اليأس.   ة أن املرء يبدأ ابلتأمل العميق ويقبل نفسه ويرضى عنها أو يقع يف برحل هذه امل

ــنة   -9 ــنة أضــــــاف مر  91وعندما كان عمره   م1994قبل موت أريكســــــون يف ســــ حلة ســــ
ــة   ــه وهي مرحلـ ــة إل منوذجـ ــعـ دنو األجـــل. زوجتـــه جني اتســــــــــــ

 م( اليت عاشـــــــــــت قريبة من فكره1997-1901أريكســـــــــــون )
ن التحدي إبعض مسات هذه املرحلة فقالت  ته شرحتودراسا

اجهة القنوط ففي املرحلة الثامنة يف املرحلة التاسعة يتمثل يف مو 
 يظهر هذا التحدي ويصـــــــــاحب املرحلة التاســـــــــعة خاصـــــــــة مع
ظهور العجز يف اجلسـد وفقد القدرة على أداء بعض األعمال. 

ــراع يف هـذه املرحـلة ــعـة( الصــــــــــــ ني وب  ابلنفس  بني الثقـة )التـاســــــــــــ
ضعف الثقة ّبا. األمل قد ال يستطيع إزالة حدة التأزم النفسي 

  حلة.يف هذه املر 

إل من املالحظ أن أريكســــــــــــــون حتدث يف نظريته عن دورة اإلنســــــــــــــان يف احلياة من املهد 
وحدد يف كل مرحلة من املراحل العمرية الســابقة خمرجات إجيابية وســلبية.  مرحلة أرذل العمر

واجتيازها من أســــــــاســــــــيات نظرية أريكســــــــون يف كل مرحلة من لنفســــــــية راعات اوتظل الصــــــــ
دنو األجل. مراحل لنمو الفرد منذ امليالد وحىت  تســـــــعه، فإن هناك تب نظرياملراحل. وحســـــــ
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ــليم وال ــأنه تر النمو الســ ــيخ طبيعي من شــ ــنا،   الثقةســ ــدأبنفســ ،  املثابرة ،  املبادرة، التحكم ابجلســ
،  لعطاء، احلكمة، مواجهة الضــــعف ابلثقة اانضــــجة،  تماعية  تكوين عالقات اج،  االســــتقالل

ــون إل مفهوم األمل الذي ومواجهة اليأس ابألمل ــة لنظرية أريكســـ ــدان النظرة املتفحصـــ . ترشـــ
ــان يف النهاية  كن أن يضــــــــــــعف هذا املفهيبدأ مع الطفل من البداية ومي وم يف وجدان اإلنســــــــــ
 .عمرأرذل الدنو األجل مث مرحلة  حينما يصل املرء إل مرحلة

ماذا وضــعنا بعض تعليقاتنا يف ثنااي النظرية الســابقة واآلن نضــيف إليها بعض التســاؤالت: 
ــخصـــيتهم وفق النظر  ية الســـابقة وإل عن الفروق الفردية بني األفراد فهل كل الناس تتحدد شـ

دى يكون التبــاين؟ هــل الــذكور واإلانث ميرون بنفس املراحــل؟ إل أي مــدى تتــداخــل أي مــ
ــهـا البعض ثقـافيـا  ر  ل الزمناملراحـ  تلـك  يف يـة؟ وأخْيا هـل كـل اجملتمعـات املختلفـة عن بعضــــــــــــ

ــابقة تظل نظرية  ــاؤالت الســـــــــ ــمات؟ رغم كل التســـــــــ ــيكولوجي بنفس الســـــــــ أطوار النمو الســـــــــ
 د الباحثني يف احلقل الرتبوي ِبطار عام ملعرفة ألهنا  نفس ورية يف ميدان علم الأريكسـون ضـر 

رية واالجتماعية حماولة جادة لفهم منو خصـائص شـخصـية ية األسـي الرتبأوجه منو الفرد وتعط
جيد املعلمون يف نظرية أريكســـــــــــون نظرات عميقة  نســـــــــــان ومالمح ومتطلبات كل مرحلة.  اإل

هم، مما يشــــــجعهم على بذل املزيد من اجلهد ن خالهلا أنفســــــهم وغْي لعملية النمو يفهمون م
 د الباحث بتصــور عام لفهم اإلنســان أن   النظريةمن شــأن تلك الواعي املنظم يف التدريس.  

وكيفية التعامل معه. عندما نضـــع قصـــص تربوية للطفل يف مرحلة رايض األطفال مثال فنحن 
لنظرايت النفســـــــية أن  دان هذه املرحلة وميكن ل َباجة إل أن نعرف ســـــــيكولوجية الطفل يف

 ها. ة روايتخبصائص كل مرحلة وعلى ضوئها حندد موضوعات قصصنا وكيفي

جيــب على املؤمن أن يتــأمــل ويتعلم من مراحــل منو اإلنســـــــــــــــان ألهنــا تــدل على عظمــة هللا  
ا النَّاسج ِإن كجنتجْم يف سبحانه. قال تعال" لم بـمْعِث فمِإانَّ  رمْيٍب مِهنم الْ  ايم أميُـّهم ْقنماكجم مِهن تـجرماٍب مثجَّ ِمن خم

م لمكجمْ قمٍة ومغمْْيِ  لَّ غمٍة خمُّم ِمْن عملمقمٍة مثجَّ ِمن مُّضــــــــْ   نُّْطفمٍة مثجَّ  اء ِإلم  خمجملَّقمٍة لهِنـجبمنيِه اِم مما نمشــــــــم ومنجِقرُّ يف األمْرحم
مًّى مثجَّ خنجْرِججكجمْ  ــم لج  أمجمٍل مُّســـ دَّكجْم وم ِطْفالً مثجَّ لِتـمبـْ ــج ومِمنكجم مَّن يـجرمدُّ ِإلم أمْرذمِل   ِمنكجم مَّن يـجتـمومىفَّ غجوا أمشـــ

(. يبدأ الطفل ضـعيفاً يف أول مرحلة عمرية مث يف آخر حمطة يعود 5آية  احلج:    " )سـورةاْلعجمجرِ 
 اإلنسان كما كان.
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 مصطلحات تربوية ذات صلة ابجلانب النفسي

   : 1ُماالت وأهداف اجلانب النفسيتسلُّط الضوء على    مجنتقاةفيما يلي ُمموعة مصطلحات  
 : Slow Learnerبِطئ التعلم  .1

ظرًا ألحد األسباب اآلتية: احلرمان، عدم راسة نيف الد  املتأخرحالة تطلق على الطفل   
التكيف، أو القدرة العقلية املنخفضة. ويدد مقاييس ذكاء تلك الفئة من الطالب ممْن كان 

درجة مع اخنفاض واضح يف التحصيل    85:  70ل العادي والذي يرتاوح من  ذكاؤه أقل من املعد
 ِم. لتعُّل بِطئ ا لذا يعديع املواد الدراسية؛ الدراسي يف َج

 : Dependent Personalityالشخصية االعتمادية  .2
شخصية غْي واثقة بنفسها وغْي قادرة على القيام ابألعمال اليت ختصها مبفردها دون   

اآل على  تعارض االعتماد  ال  أهنا  عليها، كما  االعتماد  ميكن  ال  خاملة  سلبية  وهي  خرين، 
ذ اخلطوة األويل يف أي شيء، وهي  أن أتخ ميكن  َتم، والفها من أن تفقد مساعداآلخرين خلو 
 اآلخرين يف كل شيء حىت يف األمور الشخصية.  ىتعتمد عل 
 : Extraversion Personalityالشخصية االنبساطية  .3

عي مييل إل املرح، يب اآلخرين ويتفاعل معهم، وهو  اجتماعي واقصاحبها شخص   
يتأثر ابألزمات  متفائل ابملستقبل الصعبواملواق، ال  مع ة، وميف  تتعامل  اليت  األعمال  إل  يل 

 اجلمهور.  
 :  Counselingاإلرشاد  .4

عملية توعية بناءة الكتساب مهارات حديثة يتجه خالهلا انتباه املرشد حنو مشكالت  
ة واخلربات رد وحاجاته واجتاهاته، وتعتمد هذه العملية املهنية على األدوات العلمية املالئمالف

ة بني الفرد واملرشد، األول ملا يعاين منه وال يستطيع منفرًدا إنسانيعالقة    من خاللاملهنية،  
  مواجهته، واآلخر بوصفه مهنيًّا متخصًصا مدراًب على مساعدة اآلخرين، بفضل ما لديه من
م النفسي  التوافق  حالة  إل  للوصول  واسعة  واجتماعية  ونفسية  علمية  وخلفيات  ع  خربات 

 اجملتمع.  
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 : Academic Counselingي األكادمياإلرشاد  .5
قرارات   واختاذ  مسئوليته،  اجلامعي يف حتمل  الطالب  مبعاونة  َتتم  مهين  إرشاد  عملية 

صح له للتكيف مع البيئة اجلامعية،  بشأن نوع التخصص ومطالب التخرج، وتقدمي املساعدة والن
ية  الدراساجاته  تتصل َب  قرارات املناسبة اليتوالتغلب على الصعوابت اليت تعرتضه، واختاذ ال

والشخصية وفق قدراته وإمكاانته، ويقوم ّبذه املهمة املرشد األكادميي أو عضو هيئة التدريس  
 لساعات املعتمدة يف الدراسة األكادميية.  املدرب أحيااًن، ويرتبط هذا النوع من اإلرشاد بنظام ا

 :  Mental Healthالصحة النفسية )العقلية(  .6
انفعا  دائملية مركحالة عقلية  النفسية، وهلا  ة  بة  الصحة  تعريف  وتستخدم يف  نسبيًّا، 

تعريفات موجبة وأخرى سالبة. أما التعريفات املوجبة فتحدد الصفات اليت يـجعمدُّ توافرها لدى 
ا على  تع الشخص ابلصحة النفسية، والتعريفات السالبة تتألف من الصفات  الشخص مؤشرً 

حة النفسية، أما التعريفات املوجبة للصحة ود الص على وج  مؤشرًا  ئص اليت يعدُّ غياّباأو اخلصا
االجتماعية   األدوار  يف  واإلنتاجية  ابألمن،  والشعور  التكيف،  على  القدرة  فتشمل  النفسية 

االنفعايل، وتناسب االستجابة مع املثْي أو مع املوقف بشكل عام، والثقة   املختلفة، واالتزان
املوجب،ابلذات   الذات  ضوالقدر   ومفهوم  على  الذة  وتتضمن  بط  املنطقي،  والتفكْي  ات 

التعريفات السلبية اخللو من القلق واالضطراب والصراعات، وغياب احلدة االنفعالية والتوتر،  
دونية ومفهوم الذات السالب، وغياب التصرفات القائمة على والتحرر من مشاعر الذنب وال

 نطقية.  القهرية واألفكار الالم
 :  Burn outفسي االحرتاق الن .7

الذات،   حنو  السلبية  واالستجابة  اإلحساس،  تبلد  تتضمن  داخلية،  نفسية  خربة 
قص  واآلخرين، وكذلك العمل... إخل؛ مما يسبب حالة من اإلهناك اجلسدي واالنفعايل، ون

 الشعور ابإلجناز والكفاءة.  
 : Behavioral Counselingاإلرشاد السلوكي  .8

ل السلوك، ويستخدم يف عادته، وتعديتعلم وإسلوب الهو إرشاد عالجي يعتمد على أ 
ذلك بعض األساليب، منها: التعزيز املوجب، التعزيز السالب، االنطفاء، املمارسة السالبة،  



109 
 

العالج إل النوع من  تقوية  فيحتاج هذا  إل  يهدف  عامة  وبصفة  وإتقان،  تدريب وممارسة   
 قية. تخلص من العادات غْي التوافالسلوك التوافقي، وال

 : Rational Emotive Behavioral Counselingرشاد العقالين االنفعايل السلوكي إلا .9
أسلوب إرشاد يتم من خالله تعليم املسرتشدين وتدريبهم على كيفية تعديل سلوكياَتم،   

فعالية، والسلوكية وتصحيح أخطاء فكرهم املعريف، وحتديد أنساق اعتقاداَتم لردود أفعاهلم االن
 توافق النفسي. ا، وحتقيق اللتعديلهحلياة؛ ألحداث ا
 :  Cognitive Behavioral Counselingاإلرشاد املعريف السلوكي  .10
ليب التفكْي من  مبادئ وإجراءات َتدف إل تغيْي الصور الذهنية، واملعتقدات، وأسا 

املسرت  ملساعدة  السلوكية؛  املعرفية  الفنيات  االنفعالية خالل  مشكالته  على  التغلب  يف    شد 
 فيًّا.  ديل أخطاء التفكْي معر كية بتعوالسلو 
 :  Psycho-Religious Counselingاإلرشاد النفسي الديين  .11
بادئ الدينية،  دة يقوم ّبا مرشد نفسي معد دينيًّا ابستخدام بعض األساليب، واملمساع 

: ودينه. ويتم من خالل إجراءات؛ من مثلوالنفسية اليت يعرف الفرد من خالهلا نفسه، وربه، 
التعلم، واالستغفار، والصالة، والصوم... ويلجأ املسرتشد   ر، الدعاء، االستبصار،ة، الذكالتوب

ل هللا ـــــــ جل جالله  عز وجل ابلدعاء والتضرع وطلب العون واملغفرة، كما يلجأ املرشد إإل هللا  
 ب االحتسالصرب، و ص، وقبول العمل يف إطار من الذكر واــــــــ ابلدعاء وطلب التوفيق واإلخال

 : Adolescence Crisisأزمة املراهقة  .12
راد من بداية البلول، وحىت الرشد عدم استقرار نفسي، وثبات انفعايل نتيجة تعرض األف 

تتنا قد  متعددة  فجائية  واالجتماعية،  لتغْيات  والعقلية،  والنفسية،  اجلسمية،  اجلوانب:  ول 
إال أن بعضهم قد يكون رد فعله   ،زمات ألية مع ابطريقة سو ة. ويتعامل معظم املراهقني  واخللقي

 . هو التمرد، أو العنف، أو االكتئاب وحسب قدراته الشخصية والبيئية"
 : Trading Psychologyعلم النفس التجاري  .13

عل     من  يفرع  النفس  واإلعالن  م  للدعاية  النفسية  الشروط  مسائل  يف  البحث  تول 
 طلب.وجية لل السيكولوأساليب التأثْي على اآلخر واخلصائص 
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 : Affective Objectivesاألهداف الوجدانية  .14
املرجوة واملرتبطة مبجال القيم، واملشاعر، وامليول، واالجتاهات، واليت تعمل   التغْيات    

لسلوك املتعلم، وتضم مستوايت، منها: االستقبال، واالستجابة، والتنظيم   بوصفها موجهات 
 القيمي، والتمييز.   

 :  Psycho-Motor Objectives ة املهارياألهداف  .15
تتطلب   ملرتبطة ابكتساب املهارات احلركية، واليت عبارات تعرب عن التغْيات املرجوة وا    

 وقف تعليمي معني. اقات املالحظة يف ماألداء، وتقاس ببط دقة، وإتقااًن، وسرعة يف
 

 األصول االجتماعية                   
تســـــــــــاعد الفرد على التكيف  منظمة أســـــــــــسة اســـــــــــدر على  تركز األصـــــــــــول االجتماعية

له اســـــــــتعدادات جبلية و والتفاعل مع اجملتمع، فهماً وســـــــــلوكاً. يولد كل إنســـــــــان على الفطرة 
ــبة تؤهله لالتصـــال واملعاشـــرة ولكنه َباجة إل ت نمية مهارات التواصـــل وصـــقل عادات مكتسـ

 احلياة اجلماعية.  للتفاعل مع

"عالقة الرتبية بكل من العاَل   :Sociology of Educationبية  ويدرس علم اجتماعيات الرت 
االجتماعي برتكيبات ومؤسسات وَجاعات البشر الذين يعيشون فيه، والثقافة مبكوانَتا وأدواَتا،  

اليت يتشارك فيها البشر يف اجملتمع، ومن مث يدرس علم اجتماع الرتبية مناذج    وأساليب احلياة
العاَل االجتماعي على األفراد فراد يفبني األ لتفاعل  العالقات االجتماعية، وا  اجلماعة، وأثر 

 . 1والعكس"

ترسيخ   عموما  االجتماعية  األصول  من  اجلهود الغاية  تعاضد كافة  االجتماعي:  األمن 
مما ينجم عنه توفْي احلاجات األساسية    اجلماعية لتحقيق االستقرار والنظام يف اجملتمعالفردية و 

ومحاية   على  ا،  مقوماَتللدولة،  احملافظة  أجل  من  التنمية  فرص  وزايدة  التحدايت،  ومواجهة 
واألمن اإلعالمي    رتبوياألمن االقتصادي واألمن ال  :ومن صور األمن  ممارسة احلياة الكرمية.
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النفسي  اِتواملعلوم الدينية، والضوابط األخالقية،    . واألمن  التشريعات  إن اهلدف األكرب من 
 .1إنسانية آمنة، وكل تقنية جديدة ينبغي تسخْيها هلذا الغرض اجلليل ئة  جياد بيوالقوانني املدنية إ

ــْيها من خالل  إن  ــعب تفســ ســــبب واحد  الرتكيز على الظواهر االجتماعية معقدة ويصــ
ســـــــــــــباب. ومشـــــــــــــكلة مثل املخدرات قد تربز طالق يف الكويت هلا عدة أفمثالً مشـــــــــــــكلة ال

ــيئة   ،حلنان األســــريمن ا رماناحلو  ،ألســــباب كثْية منها ضــــعف الوازع الديين ،  والصــــحبة الســ
ــاع وقت الفرال هناك عدة نظرايت اجتماعية يف فهم اجملتمع   .، وعجز املنظومة الرتبويةواتســـــــــ

ــا النظريـــة ا ــادثـــة لـــه منهـ ــة تنظر إل التغيْي والتغْيات احلـ ــاؤليـ ــة وهي نظريـــة تفـ ــائيـ ــة البنـ لوظيفيـ
قابل نظرية الصـــراع التشـــاؤمية يف املهناك و  وفاألدوار بتغْي الظر االجتماعي من منظور تغْي 

بني الفقراء واألغنيــاء ومن مفردات هــذه    التبــايناليت تتمحور حول الطبقيــة االقتصــــــــــــــــاديــة و 
تماعية ِبرجاعها إل العوامل يت تفسـر الظواهر االجاملدرسـة املاركسـية الخطاب املدرسـة نفهم  

 واهر االجتماعية.ق للظم أعمفهق االقتصادية. املدارس السابقة حماوالت جادة لتحقي

 أهم القضااي االجتماعية عاملياً:وفيما يلي 

 حقوق املرأة والطفل واألقليات العرقية والدينية. -ا 

 .ن هذه اآلفةولألسف البشرية َل تتخلص م العنصرية -2 

  الفوارق الطبقية. -3 

 اجلنس(. -العنف -االحنرافات األخالقية )املخدرات  -4

 .تمعة ابجملرسدربط امل -5

 ... والقضااي ذات الطبيعة اإلنسانية.بذوي االحتياجات اخلاصة االعتناء  -6

 أثر التكنولوجيا احلديثة يف سلوك األفراد.دراسة  -7

 .اومعوقاَت وحدودها احلرية الفكرية -8

 
 ء العاشرة، )األسرة(. األمانة العامة لألوقاف: الكويت. ، سلسلة تربية األبنا2019لطيفة الكندري، بدر ملك،  1
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 .وأثره على التحصيل الدراسي والسلوك االجتماعي التفكك األسري -9

 ة.جتماعياكتساب املهارات اال  -10

ــل Social skillsجتمـاعـية )االهـارات امل ( "ُمموعـة املهـارات اليت يـتاجهـا الفرد لكي يتواصــــــــــــ
ى لتحقيق ذاتـه  ويتفـاعـل مع ُمتمعـه احمليط تفـاعال إجيـابيـا منتجـا يعزز من دوره كفرد يســــــــــــــع

ارات ورفاه ُمتمعه، ويعترب التعلم التعاوين أحد أســــاليب التدريس اليت تثْي مهويســــهم يف مناء  
 . 1جتماعية"فرد االال

 مؤسسات التنش ة االجتماعية

الوســــــــائط الرتبوية هي مؤســــــــســــــــات التطبيع االجتماعي الرمسية وغْيها اليت تقوم بتوصــــــــيل 
للفرد أو اجملتمع وال ميكن أن تكون خمرجات التعليم الثقافة وتســــــــــــاهم بتشــــــــــــكيل التوجهات  

ــ ــرة    بوـيةائط الرت جـيدة إذ َل تكن هـناك حـاـلة انســــــــــــــجـام وتـناغم بني الوســــــــــــ كـاإلعالم واألســــــــــــ
يؤدي إل بني تلك املؤســـــــــســـــــــات  التناقضكتبات والديوانيات. إن واملســـــــــاجد واملدارس وامل

 مر.  االحنرافات إذا َل يتم تدارك األ وزايدةاجملتمع  اضطراب 

األحفاد األوالد و واليت قد تكون ممتدة حيث يعيش يف البيت أكثر من جيل    أوال : األسرة:
وجته واألبناء. مع ز رة نووية احلجم حيث يعيش يف الســــــــكن الزوج تكون أســــــــاد وقد واألجد

وتلعب األســـرة بال شـــك دوراً عظيماً 
ـــئة االجتمـاعـية نظرا   يف عملـية التنشــــــــــــ
ــد  .  الطفللقرّبا لقلب وعقل وجســــــــــ

وألِهية األســــــــــرة يف دميومة اجملتمعات 
فــإن الــدســــــــــــــــاتْي الــدوليــة تنص على  

وأهم ا أول ة ومحايتها ألهنرعاية األسـر 
اجملتمع. ينص الدســـتور  صـــرح  نة يف لب

ــعة من الباب الثاين أن "األســـــــــرة أســـــــــاس  الكوييت على أِهية دور األســـــــــرة ففي املادة التاســـــــ

 
 .305ص م(. لغة الرتبويني. الرايض: مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج. 2007 - ه1428لعزيز بن سعود )لعمر، عبدا ا 1
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ــرهــا،   اجملتمع، قوامهــا الــدين، واألخالق وحــب الوطن، يفظ القــانون كيــاهنــا، ويقوي أواصــــــــــــ
 ويمي يف ظلها األمومة والطفولة". 

 ا يلي:وظائف األسرة مومن 

 االعتناء ابلنمو البدين والعقلي واالجتماعي والنفسي.  •
 غرس املعتقد والدين.  •
 رسم املسارات املستقبلية للناشئة. •
 واحلب. تغذية املشاعر اإلنسانية النبيلة وحتقيق االنتماء •
 مد يد العون ملساعدة الفرد يف مواجهة احملن. •
 توفْي الدعم االقتصادي. •
 ي.تكافل االجتماعإجياد ال •

اإلسالم للوالدين مكانة عظيمة، كما محلهما مسئولية جسيمة، وطالب بذل   جعل  ولقد
  1اِب اجلمنهِة"غاية الوسع يف وقاية األسرة من الضالل. ويف احلديث الصحيح "اْلوماِلدج أمْوسمطج أمبـْوم 

  قال شرَّاح احلديث النبوي "أي خْي األبواب وأعالها، واملعىن أن أحسن ما يتوسل به إل
غْيه:  يتوسل به إل وصول درجتها العالية مطاوعة الوالد ومراعاة جانبه، وقال  اجلنة و دخول  

افظة  إن للجنة أبواابً وأحسنها دخوال أوسطها، وإن سبب دخول ذلك الباب األوسط هو حم
الوا النبوي يف  لد".  حقوق  الوصف  وبل   يشملها  واحلديث  الوالد  من  منزلة  أعظم  والوالدة 
رب  قال "الزمها فإن اجلنة حتت أقدامها" وّبذا فإن اإلحسان إليها والعندما   القمةتكرميها إل

 ّبا ذروة اجلهاد وثوابه أعلى اجلنان.  

انمهج كما يف سورة التهحرمي "ايم أم قال  و  ا الَِّذينم آممنجوا قجوا أمنفجسمكج سجْبحم ا يُـّهم رًا ومقجودجهم ْم ومأْهِليكجْم انم
وماحلِْجمارمةج  عملميْـ النَّاسج  مم   اّللَّم هما  يـمْعصجونم  اٌد ال  ِشدم ِغالٌ   ٌة  يـجْؤممرجونم  الِئكم مما  وميـمْفعملجونم  أمممرمهجْم  مما   

 رماٍع ومممْسئجوٌل كجْم ممْسئجوٌل عمْن رمِعيَِّتِه اإلممامج ح اْلبجخمارِيه "كجلُّكجْم رماٍع ومكجلُّ صحيوورد يف  (".  6)
ْرأمةج ِه ومهج  أمْهلِ عمْن رمِعيَِّتِه ومالرَّججلج رماٍع يف   رماِعيمٌة يف بـمْيِت زمْوِجهما ومممْسئجولمٌة وم ممْسئجوٌل عمْن رمِعيَِّتِه وماْلمم

 . " )كتاب اجلمعة(عمْن رمِعيَِّتهما

 
 رواه أمحد والرتمذي وغْيِها وصححه الرتمذي والسيوطي واأللباين.  1
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يف ء اجملتمع. وإن منو الوعي االجتماعي ساهم  يف بناء األسرة وإمنالمرأة دورها املشهود  لو 
ا خارج  ابلعمل  للمرأة  الفرصة  وهااتحة  أمر  لبيت  بذا  املوازنة  وجيب  األسرة  مهم  رسالة  ني 
عاً قوايً من أن يقيموا ُمتم  –رضي هللا عنهم أَجعني    -ومتطلبات العمل. َل يستطع الصحابة  

أن يقق التقدم    لنساء يف حقول متنوعة وال ميكن ألي ُمتمعغْي أن يستعينوا ِبسهامات ا
عل  املرأة حضاراي  دور  تفعيل  دون  أاحلقيقي من  األسرية  ن ال خيى شرط  برسالتها  ذلك  ل 

ة أهم ة الرجل وشريكته يف صنع حياة كرمية وتظل األسرة يف البداية والنهايالسامية. املرأة شقيق
تسدد مساره وحت اجملتمع  لسلطركن يف جدار  األسرة خاضعة  تصبح  ان دد مصْيه. عندما 

تتحول عالقة ظلم أن  . من الالرجل وحده ال نستغرب أن جند االستبداد يسود اجملتمع كله
ليظ واملودة والسكن إل عالقة السيد اآلمر ابخلادم املطيع فهذه  الزوجني املبنية على امليثاق الغ

 مدين ال القادة املفكرين.  القة ال تثمر إال ُمموعة من األتباع اجلاالع

تمعة  غوط اجملومن األِهية مبكان تنمية املهارات الزوجية واملهارات احلياتية لتخفيف الض
يقع   هي مؤثرات داخل األسرة"  Family Pressuresالضغوط األسرية  املعيقة لتنمية األسرة.  

ا، ومن أمثلتها: التفكك  أفراد األسرة حتت أتثْيها، وتسبب لديهم التوتر عندما ال يتكيفون معه
رة؛  ات األسذه الضغوط ما يرتبط أبخالقياألسري، والطالق، أو فقد أحد أفراد األسرة، ومن ه

رشادا أسراي.  . وقد تتطلب كثْي من احلاالت إ1ر اخللقي واخليانة الزوجية وغْيها"مثل: االهنيامن  
رة اإلرشادي يف أمور األس  : نوع من التدخل املهينFamilial Counselingواإلرشاد األسري  "

ا  سلبياَت  بوصفها ُمموعة أتراب مرتابطة، وبوصفها وحدة من أجل مساعدَتا على التخلص من
ء األسرة،  ادية بميع أعضاإجيابيتها، واحلفا  على املودة والرمحة، وإقامة العالقة اإلرش  ودعم

السوي األسرية  العالقات  وبناء  األدوار  فهم  متعددة ّبدف  أعضاء وأبساليب  ويشمل كل  ة، 
 .  2ي"هذه احلالة اإلرشاد العائل األسرة مبا ميتد إل األسرة مبفهومها الواسع، ويسمى يف 

  

 
 يت. الكو : 1. طاخلليج م(. املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول 2016نفسية )املصطلحات الرتبوية وال معجـــــم 1
 املرجع السابق.  2
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 من األصول الرتبوية يف احلياة الزوجية  

تِِه  الزواج من بديع القدرة اإلهلية، ومن أعظم املن .1 ن الرابنية. قال جل ثناؤه }ومِمْن آايم
نمكجم مَّومدًَّة وم أمْن خملمقم لمكجم مِهْن أمنفجسِ  تٍ كم آلم رممْحمًة ِإنَّ يف ذملِ كجْم أمْزوماجاً لهِتمْسكجنجوا إِلميـْهما ومجمعملم بـميـْ  ايم

 . 21تـمفمكَّرجونم{، سورة الروم: لهِقمْوٍم يـم 
رابط مقدس وميثاق غليظ بني   الزواج  احلياة الزوجية إذ أن يتعني علينا تعظيم شأن   .1

 لرمحة والسكن من جهة أخرى. طرفني من جهة، وزرع للمودة وا
 بجذلتإذا   السعي إل منابع السعادة وحتقيق متطلباَتا العاطفية والعملية مسألة ممكنة .2

 األسباب وطهرت القلوب وحسنت النيات.
 أزمات و   ،ر أساس محاية األسرة من عواصف الطالقاالحرتام املتبادل يف العسر واليس  .3

 االنفصال. 
عدم اسقاط الكلفة على حنو يقلل من شأن الطرف  بني الزوجني  من صور االحرتام   .4

 اآلخر.
 قبول اآلخر كما هو ال كما يريده الطرف اآلخر.  .5
أصل من أصول استمرارية صفاء احلياة الزوجية فضال عن أهنا من أبرز  حم  الر ة  صل  .6

 حلياة االجتماعية يف اإلسالم.أركان ا
 . ءيتسلل يف اخلفا اإلميان أبن لكل مشكلة زوجية عدة حلول كما أن اليأس داء .7
فاخللط  .8 حولك  من  األقارب  ومتطلبات  الزوجية  حياتك  بني  واضحة  حدودا  ضع 

 يم. بينهما خطأ جس 
  ال يسْي حنو جتريحجيب أن  وار اهلادئ بني الزوجني مبين على توضيح األفكار و حلا .9

 األشخاص فشتان بني التوضيح والتجريح. 
فالروتني مثل الغبار يف صغره يتجمع    علينا جتديد احلياة الزوجية وتطعيمها ابملفاج ت  .10

 ى سطح وجوهر حياتنا فيجب إزالته ابنتظام وذكاء.تدرجييا عل 
 ا َجيعا اإلبداع يف إسعاد الطرف اآلخر فلكل قلب مداخله.علين يتعني .11
 القراءة وعدم جتديد الذات ابلتعلم بداية العد التنازيل ملستوى النماء. إن التوقف عن  .12
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الزواج وممن تزوجوا معك يف نفس الفرتة  الدائم ممن سبقوك يف  من أصول احلب التعلم   .13
 ليات تستحق التعلم. وَجا انيات وممن تزوجوا حديثا فالكل لديه حماسن ووجد

ن أصحاب التجارب الناجحة من صور التعلم أخذ العربة من أهل االختصاص وم .14
 والبصائر الصائبة. 

ن ابلتعلم معا فالتعطش للمعرفة  من أَجل وأروع وأمتع ساعات العمر أن يقوم الزوجا .15
شرتك بني  م املالتعل   كتشاف والتلذذ ابلتعلم املستمر )يف حلنا وترحالنا(. يشعل فتيل حب اال 

 ء الحقا.  الزوجني مفتاح سعادَتما ومصباح التوفيق يف تربية األبنا
ظم االلتزام ابلتعاليم الدينية والتواصي ّبا بني الزوجني وممارسة العبادات معا من أع  .16

 أسرار احلياة السعيدة. 
ليت ئية امن اخلطورة مبكان أن نستمد تصوراتنا عن احلياة الزوجية من األفالم السينما .17

 للزوجني.ضخم املواقف لشد انتباه املشاهد فتفسد مباهج احلياة ت
بقدراَتم   .18 البعض واإلميان  لبعضهما  الزوجني  املستمر من  من أهم الكامنة  التشجيع 

 ية الطيبة.أصول احلياة الزوج
 حسن اسداء النصيحة والرتحيب بقبوهلا صمام أمان ملتانة العالقات بني احملبني.  .19
يل جلميل عالمة على رسوخ جذور احملبة واملودة وأعظم دلالصفح  ار واقبول االعتذ .20

 على الشجاعة.
عدم اخراج املشاكل الزوجية خارج املنزل إال يف حال الضرورة القصوى ووفق ضوابط   .21

 ا بني الطرفني.ُممع عليه
 Marriageاإلرشاد الزواجي  "هناك حاالت تتطلب اإلرشاد األسري لتجاوز العقبات.   .22

Counseling  :،الشريك اختيار  يف  الفرد  ملساعدة  متخصص  ّبا  يقوم  عملية  ومراعاة   هو 
االستطاعة وفهمها، واالستعداد للحياة الزوجية واألسرية مبفهومها الشامل، والدخول فيها،  

واالستقرار يف حتمل تبعاَتا، وحتقيق التوافق الزواجي، وحل ما يعرتيه من مشكالت    والنجاح
 .  1أو بعده" نائه قبل الزواج أو يف أث
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ا أخطأ أحد األطراف فال يق للطرف  من املتفق عليه أبن الضرر ال يزال مبثله فإذ .23
 . سوء فعلهاآلخر أن يعتدي ويتجاوز حدوده ليربر  

 ملاضي. دم ترديد وتكرار أخطاء ا من معاين الصفح اجلميل ع .24
وبني  .25 األخطاء مستحب عموما  إذاعة  العورات وعدم  فسرت  فينا خطاء  واحد   كل 
 شد استحبااب وأكثر وجواب. جني أالزو 

األمور لب دميومة احلياة الزوجية أما التخويف والتهديد واالنتقام الرفق يف اصالح   .26
 واالكراه والتهويل من أسباب الشقاء واجلفاء.

العلين .27 وتنميتها  ا  واالهتمامات(  )اهلواايت  الزوجني  املشرتكة بني  القواسم  رتكيز على 
 ممارسة القواسم املشرتكة. عرب  طرفنيطريقنا إلشباع حاجة ال

احلياة نعمة إهلية وعطية رابنية تدوم ابلشكر وحسن التصرف وكثرة   االقرتان بشريكة .28
 الدعاء ومواصلة االستقامة على السلوك احلميد.

قة أبن كل ما تقدمه لشريك أو شريكة احلياة يعود نفعه إليك وإل أسرتك لى ثكن ع .29
 ْي وسيحصد الثمر. ال اخلل سينظاهرا وابطنا فمن جاهد وبذ

نا أن يسمع منا ما يرغبه يف الزواج ويدفعه لسخالص يف من حق اجليل اجلديد علي .30
 احلب فنسأل هللا سبحانه أن نصبح قدوة حسنة هلم.  

 

 عة الرفاق اثنيا  مجا

الرفقة الصــاحلة أســاس الرتبية احلميدة حىت يف العاَل االفرتاضــي على شــبكة اإلنرتنت، فاملرء 
ــاحبــه ألنـه  بقرينــيقــاس   من حيــث يـدري أو ال يـدري فـإمنـا يجعرف املرء مبن   هيقتبس من صـــــــــــــ

. إذا كان املفكرون واحلكماء قدمياً يثون على حســـــن اختيار الصـــــاحب ويالعب يصـــــاحب
 االجتماعية اليوم تتفق قطعاً مع تلك القاعدة. اسات الدر فإن 

 األصحاب يف اآلِت: يساهم 

 ة واملهمة.العاميهات تكوين اآلراء والتوج -1
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درجة   : Social Support  املساندة االجتماعيَّة االجتماعية. عرب املساندة مشاركة اخلربات  -2
يع والنُّصح واإلرشـاد مـن جانب  لتشجة واشعور الفرد مبدى توافر املساعدة واملشاركة والرعاي

ى تكوين عالقات ته عل وقدر  اآلخريـن )األسـرة، واألقـران، واألصدقاء والزمالء، واملعلمني(،
 .1اجتماعية عميقة، وإشباعه حلاجاته االجتماعيهة األساسية من خالل التفاعل معهم

نظرة اإلنســان  االجتماعي يتشــكل منأداة ضــغط على الســلوك الفردي ألن الســلوك   -3
 ه ونظرة الناس له يف كثْي من األحيان.لنفس 

 إشباع حاجة الفرد الفطرية لألصحاب. -4

الفرد على حتقيق أهدافه اخلاصة والعامة. لقد شده هللا عز وجل عضد موسى  ةساعدم -5
ــتخالف يف األ ــالة وحتقيق متطلبات االســـ رض وكل عمل أبخيه هارون للوفاء َبق تبلي  الرســـ

 املت لفني فكرايً وروحياً.ِمن ف خلفه كوكبة جليل يق

ــها يت ــاســــــــــ ــخاء والوفاء  منها  اخلالن  عارفهناك َجلة من األخالق الكرمية على أســــــــــ الســــــــــ
، وإخالص النصـــيحة، وســـرت العيوب، وحســـن اإلصـــغاء للصـــديق إذا و واألمانة،   كتمان الســـره

ائه وأن يناديه أبحب أمسراء واجلدال معه، حتدث، وتذكْيه ابخلْي والتواصـــــــــــــي ابحلق، وترك امل
ذب ق، ويإليه، وأن يثين عليه مبا يعرف من حماســـــنه دون مبالغة وال جيامله على حســـــاب احل

ت يف أايم ه يف غيبتـه، وينهض معـه يف حوائجـه ويـدعو لـه ابخلْي ويتواصـــــــــــــــل معـه ابلزايراعنـ
ــواء. ويعفو عن زلته وهفوته وال ي ــبه ويعاتبه على  الرخاء والبالء على حد ســ كل صــــغْيه،  اســ

ســن إليهم،    ويدعو له ه، ال ميازحه إال مبا يجســعدو يف اخللوة يف حياته ومماته، ويصــل أحبابه ويج
ويجنسب إل ا يقوله الناس، ويسْي معه يف طلب العلم ويعينه يف ذلك. در صفو الود مب يجكوال

 علي بن أيب طالب رضي هللا عنه:

ــديقـــكم يف    املواطِن كجلِههـــاواحفْظ صـــــــــــــــ
 

يـكـــــــذبج ابملـر   وعـلـيـــــــكم   ال  الـــــــذي   ِء 
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 وقال الشافعي:  

 ّبا  يكنْ   َل  ِإذا   الدنيا  على  سالمٌ 
 

 صفامن  وعدِ ال  صادقم   صدوقٌ   صديقٌ  
 

 :ويقول الشاعر بشار بن برد

ــاً  ــاتــبـــــ مــعـــــ األمــوِر  لُّ  ــج يف كـــــ تم  ــْ  ِإذا كــنـــــ
ــه  ــِإنــــ فــــ ــاكم  أخــــ ْل  أوصــــــــــــــــــــِ ــداً  واحــــ  فعْش 

 

كم َل تلقم الـــذي ال    ــديقـــم  تبـــهْ اتعـــصــــــــــــــ
وُمــــــــ مــــــــرًة  ذنــــــــٍب   انــــــــبــــــــهْ مــــــــقــــــــارفج 

  

التالية    "النيب"يف كتابه  الصداقة  خليل جربان    ويصف جربان "إنَّ صديقك هو ابلكلمات 
رعه ابحملبة وحتصده ابلشكر، هو مائدتك وموقدك؛ ألنَّك حقلك الذي تز ، هو  اجاتك كفاية ح

  فإذا أوضح لك صديق فكره فال ختشم أن تجصرهِح مبا   .أتِت إليه جائًعا، وتسعى وراءه مستدفًئا
إلجياب؛ ألنَّ اجلبل يبدو للمتسلق له أكثر  يف فكرك من النفي، أو أن حتتفظ مبا يف ذهنك من ا

   .لسهل البعيد"من ا كربًاوضوًحا و 

 

 املؤسسات التعليمية ومنها املدرسة -اثلثا  

تمع وعن طريقه تقوم التنشـــــئة االجتماعية  املدرســـــة اترخيياً هي الوعاء الذي يمل ثقافة اجمل
. يف كل مرحلة من املراحل الدراســية  ونشــطة  م وســليم ويف مؤســســات متخصــصــةبشــكل منظ

ر الطالب وثقافة اجملتمع وهناك َجلة من أعما  تناســـــــــــبَجلة من األهداف التفصـــــــــــيلية اليت 
 سلمة ومنها:فرتض أن تقوم ّبا املدارس عموماً يف اجملتمعات املاألهداف العامة امل

اجلملة  يعة الســــــــمحة يف نفوس املتعلمني. هذه غرس معاين العقيدة الصــــــــحيحة والشــــــــر  -ا
البالد اإلسـالمية ة يف تماعيالقصـْية البسـيطة هي غاية الغاايت لكل مؤسـسـات التنشـئة االج

خجلق اإلنســــــــان بداية، ووضــــــــع امليزان هناية، ونزل   يف كل زمان ومكان ومن أجل تلك الغاية
 ن هداية. القرآ
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ة وطرق الثقافة العامة واملعرفة وفق أســــــــــس علمي تنمية وتنقية الرتاث اإلنســــــــــاين ونقل -2 
تعلمني وهو األمر ة للمالعامتربوية صـــــــحيحة. تعمل مؤســـــــســـــــات التعليم على توحيد الثقافة 

 هم أكثر جتانساً.الذي يعطي خلفية مشرتكة هلم فيجعل 

لتغطية حاجة سـوق العمل وسـد احتياجات وزارات إعداد املهنيني والكوادر الوطنية    - 3 
 ة ومؤسساَتا املتنوعة.الدول

اليت وارق  بني طبقات اجملتمع وتذويب الف  والروابط النفسية  تعزيز العالقات االجتماعية  -4
 دة الوطنية.من شأهنا  زيق الوح

هات تشـــــــجيع التغْيات واإلصـــــــالحات يف اجملتمع من خالل توجيه الطلبة حنو االجتا - 5
 السياسي والصحي. اإلجيابية من خالل االرتقاء ابلوعي االجتماعي

غرس الوالء للوطن وأتصـــيل العمل مبقتضـــى قوانني ودســـتور البلد. املدرســـة من شـــأهنا   -6
ــة وخارج مبانيها من   املن تريبأ ــة معاين الوطنية يف مباين املدرســـــــــــ خالل تعلمني على ممارســـــــــــ

واحلياة  ءاملنبثقة من قيم الفضــــــــــــــيلة والوفاء والفداء، والوالء، والعطاميثاق احلقوق والواجبات 
 . الدميقراطية

د املســــــــــــــجـد العالقـة معهـا مثـل  يـالرتبيـة والتعليم وتوط بيئـات تنميـة عالقـة الطـالـب مع    -7
 .، واملشاريع املشرتكةواملسرح والصحافة من خالل األنشطة احلرة نديةكتبة واألوامل

ــة احل -8 ــبع املدرسـ ــية للمتعلم مثل احلاجة للتعلم ولالنتماء وحتقيق  تشـ الذات اجات النفسـ
 .وتشجع املتعلمني أيضا على زايدة دافعيتهم حنو التعلم

 حاجتهم من العون والدعم. ن وسدتعثرياكتشاف الفائقني ورعايتهم ومعرفة امل -9

 إعداد املرأة القادرة على تربية األجيال وخدمة اجملتمع.  -10

ــالم منهج حربط    -11 ــالم والتأكيد العملي على أن اإلســـــ ــم   ياةالعلوم مببادئ اإلســـــ يتســـــ
 .ابملرونة والسعة، والواقعية والتنوع

 رد.ي للفمشاركة األسرة يف استكمال مسْية التطبيع االجتماع  -12
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ــخصــــــية  وبشــــــكل موجز ميكن القول أن املدرســــــة تســــــاهم بعملها املنهجي يف تكوين الشــــ
افض لتكيف والتفــاعــل مع اآلخرين ومن أهم مســاَتــا التفكْي العلمي الر املنتجــة القــادرة على ا

اليت تويل جـلَّ اهتمـامهـا إل للجمود والتقليـد والـداعي إل البحـث واإلنتـاج. املـدرســـــــــــــــة هي  
ــ ــية - طبيعيةال-احلركية -اللغوية  - من احملاور التالية )العقليةطالب ية التنمية شـــخصـ -النفسـ
 املعيشية(. –الروحية -لمية الع-اجلمالية -االجتماعية 

عديد من طرق  الاملدرسة اليت تشجع استخدام  هي Effective Schoolواملدرسة الفاعلة 
ال ويعامل  والتعاوين.  الفردي  التعليم  وتتضمن  املطالب  التدريس،  بكرامة،  يف  الفاعلة  درسة 

تنظي املدرسة. ويتضمن  ويجشمجَّعون على اإلسهام يف  بقيمتهم يف  املدرسة، وبذلك يشعرون  م 
املرتب األساسية  القيم  من  املدرسي كثْيًا  التسامح  املناخ  مثل:  من  ابلدميقراطية؛  واحرتام طة 

واحرتام الوظائف  لة واملساواة،  العداقدير  اآلخرين، واملشاركة والتعبْي عن اآلراء، ونشر املعرفة، وت 
جلميع  واملهن   وتكفل  األساسية،  واملعارف  املهارات  الطالب  تـجعملِهمج  اليت  املدرسة  أيًضا  وهي 

والتعاون    شرتكالعمل املو   اكتساب االجتاهات االجيابيةفرص    العاملني ابملدرسة واجملتمع احمللي
متوقع منها، وحتقق أهدافها اليت وضعتها،   ا هوكثر مماملثمر، وتعزز تقدم طالّبا بطريقة َثبتة أ

لغرض  واآلخر  احلني  بني  أعماهلا  تقومي  على  تعمل  املدرسي، كما  املناخ  َتيئة  على  وتعمل 
 .  1التحسني والتطوير 

عية متميزة َتدف إل ضمان التفاعل لوقت الراهن مؤسسة اجتمارسة "يف اابتت املد
اسبة إلعداد األبناء إعداداً سليماً يضمن  كينهم من  املن  لظروفبني األسرة والدولة بغية توفْي ا

إطار  مما يف  ّبم  املنوطة  األدوار  سياق  يف  والثقافية  االجتماعية  نشاطاَتم  أوجه  النظام رسة 
 2ساسية يف الوقت نفسه". حلاجتهم األم، ومبا يضمن حتقيقهم االجتماعي العا
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 1 :تدريسذات صلة ابل مصطلحات تربويةفيما يلي بضعة 

 : Field Practical Educationالتدريب امليداين 
العملية   النشاطات     جوانب  على َجيع  من خالهلا  املعلم  الطالب  يتعرف  اليت  املختلفة 

بدأ ابملشاهدة، مث يشرع يف حتمل الواجبات اليت يقوم ّبا املعلم، إل  التعليمية ابلتدريج، َبيث ي
 ل املعلم ممارسة كاملة.  عماة أرساأن يصل يف هناية املطاف إل مم

 :  Teachingلتدريس ا
تواصل    تدريس    عملية  هلا طرائق  االجتاهات،  متعددة  وهادفة،  مقصودة  لغوية خمططة، 

ا يديرها  وتقومي،  ومهارات  تنمية شخصية  ومراحل  ّبدف  الدراسة،  داخل حجرات  ملعلمون 
 الطالب من َجيع اجلوانب، وتعديل سلوكياَتم.  

 : Peer tutoringن ألقراتدريس ا 
يًّا بتدريس تلميذ آخر لديه معارف ومهارات  قيام متعلم لديه معارف، ومهارات أفضل نسب    

 دوار.  أقل، وذلك حتت إشراف املعلم، َبيث ال يكون هناك تبادل أ
 : Reciprocal Teachingلتدريس التباديل ا

خدام أربع إسرتاتيجيات ابست  لطالب أسلوب تدريسي قائم على العرض من قبل املعلمني وا   
التلخيص( يف إطار من املناقشات املتبادلة، تسمح هلم  التساؤل، والتوضيح، و هي: )التنبؤ، و 

 لة يف املواقف التعليمية، اليت  كن الطالب من ابلتفاعل االجتماعي اإلجيايب، واملشاركة الفاع
    فهم النص ابستخدام اإلسرتاتيجيات السابقة.

 : Training Schoolsيداين امل تدريبدارس الم
تستخدم يف تدريب الطالب املعلمني على التدريس، حتت إشراف خرباء تربويني    مدارس   

 يم.  من أساتذة كليات الرتبية وخرباء من الرتبية والتعل 
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 العال ة بمل املدرسة والبيت

هاته وميارس ع توجاليافوتظل األسرة احملضن األول الذي يصنع اإلنسان بقيمة ويرسم للفرد  
ته. قبل سنوات الحظ بعض الباحثني أن هناك دور الرقابة والضغط االجتماعي على سلوكيا
تفوقاً يف التحصـــــــيل الدراســـــــي للتالميذ  

ــة ألقراهن ــارنـــ ــاابنيني مقـــ الـــــدول م  اليـــ يف 
والرايضـيات.    السـيما يف العلوم األخرى

توصـلت الدراسـة إل أن األسـرة الياابنية  
األ دو وابألخص  تلعــــــب  من أ  ار م  كرب 

ــة األمر الذي جعل من األطفال  املدرسـ
 يتفوقون على غْيهم.  يف الياابن

ــافعي والبخاري وصـــالح   َل يظهر الشـ
وا قد هنل  -يف التحصــــيل مع بذهلم  -كنهم الدين ألهنم درســــوا عند جهابذة العلماء فقط ول

املســـــْية التعليمية. اهلدف من بيوَتم احلريصـــــة على تربيتهم فتكاملت اجلهود من أجل تدعيم 
هو حتقيق التكــامــل، ومواكبــة األحــداث املتغْية،  من توثيق العالقــة بني املــدرســــــــــــــــة والبيــت  

مع وتنمية األســـرة، وأيضـــاً ومواجهة مشـــكالت الطالب، وتعزيز جهود املدرســـة، وخدمة اجملت
ن لنتيجــة أقــل مقــد التعليمي إذ أن املــدارس قــد تبــذل جهوداً وتنفق أمواالً ولكن اتقليــل الفــا

 اجلهد املبذول. و الكلفة املالية 

يف  Parental involvementبصـــــــورة أكرب أِهية مشـــــــاركة األبوين   دركبدأت الرتبية احلديثة ت
اد مساحة ينمو فيها ة واملدرسة واحدة ألهنما يسعيان إلجيدعم اجلهود املدرسية. رسالة األسر 

اليت يؤمن ّبا. منذ متصف القرن العشرين   كل عضو ليحقق ذاته وخيدم ُمتمعه وفق العقيدة
إل اآلن ظهرت دراســــــــــات كثْية أكدت على أن األســــــــــرة تلعب دوراً كبْياً يف تعزيز رســــــــــالة  

ن من عملية تعلم الطالب ســـــِه ســـــرة ألهنا وتدعمه. ال ميكن أبداً إلغاء دور األ املدرســـــة وأهنا حتج
تأنية الصــــحيحة للتاريخ اإلنســــاين تدلنا نواة اجملتمع وســــر النجاح للمجتمع أبســــره. القراءة امل
 على أن األسرة عماد اجملتمعات وأهم لبنة من لبناَتا. 
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لم، وفضــيلته، وحق تســتطيع األســرة أن تعلم األبناء العادات اإلجيابية يف املذاكرة وأِهية التع
ى رس فيهم حب وتقدير وتوقْي املعلم. األســــــرة هي اليت تشــــــجع الطفل عل مراتبه، وتغو العلم  

وضـــــع أهدافه املســـــتقبلة ومهنته املتوقعة، وتتابع حتصـــــيله الدراســـــي، وتشـــــرف على ســـــلوكياته 
ل العامة، وِبمكان األســـــــــــرة أن َتيئ األجواء الثقافية للفرد من خالل اصـــــــــــطحاب األبناء إ

مطالعة اجملالت، وعمل األَباث املدرســـــية كما تصـــــحبهم املكتبة العامة الســـــتعارة الكتب، و 
اليت يبوهنا. والربامج اإللكرتونية  وختصـــــص هلم مبال  مالية لشـــــراء بعض الكتب  إل املعارض 

حري ابألســـــرة أن َتتم ابلقدوة احلســـــنة فاألبناء إذا شـــــاهدوا أمهم تقرأ ملدة ربع ســـــاعة يومياً 
أكرب  ميحاولون أن يقلدوا من هسـأِهية القراءة و   لى األقل فإهنم بشـكل أو آبخر سـيقدرونع

 منهم. 

ر املباشــرة لألســرة يف مســاندة املدرســة أن تقوم األســرة مبتابعة األبناء يف واجباَتم  ومن الصــو 
ير اليومية ومســـاعدَتم إذا وجدوا صـــعوبة يف أداء واجباَتم حىت يتغلبوا عليها أبنفســـهم. وجد

فرتة مشــــــاهدة  تقليص انمج أعضــــــاء األســــــرة وخاصــــــة  ابألســــــرة أن تتفق على جدول ينظم بر 
ألوقات واإلدمان على مشــــــــــاهدته فيه ضــــــــــياع لألبناء وتفريط يف مهام التلفاز فإنه يســــــــــرق ا

 املدرسة. 

تســـتطيع األســـرة َتيئة الطفل لدخول مرحلة رايض األطفال بتزويده بعض مهارات التعامل 
  .يةاالبتدائية تعلمه بعض احلروف األبد وقبل املرحلة

ســــــرة واملدرســــــة. "اإلرشــــــاد  إال بتفاعل وآتزر األال ميكن عمل إرشــــــاد تربوي انجح للطلبة 
ــته اليت Educational Counselingالرتبوي   ــاعدة الطالب وتدريبه على التخطيط لدراســــــ : مســــــ

تتالءم مع قدراته وميوله وأهدافه، وأن خيتار نوع الدراســــــة واملناهج املناســــــبة واملواد الدراســــــية 
ساعدة لدراسي، وامل تساعده على اكتشاف إمكاانته ومساعدته على النجاح يف برانُمه االيت

التوافق. وهو يقـدم لكـل الطالب، ولكـل على تشــــــــــــــخيص مشــــــــــــــكالتـه وعالجهـا مبـا يقق  
مشـكالَتم ويقوم عليه الطالب واملرشـد واملدرسـة، فالطالب يسـتشـْي، واملرشـد يدرس ويرشـد، 
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يت مة، وفيه تقدم اخلدمات اإلرشـادية مندُمة يف العملية الرتبوية الواملدرسـة تتيح الفرص املالئ
 . 1تتفق أهدافها مع أهداف العملية اإلرشادية"

  :يف النقاط التالية دور املدرسة يف تفعيل العالقة مع البيتجياز إميكن 

دة دعوة اآلابء إل طرح وسـائل التعاون وسـبل التواصـل بني املدرسـة واألسـرة. الناس عا -1
ــاركون ابملشـــــروع الذي هم يقرتحونه ويتفاعلون معه بشـــــكل كبْي. ــة الناجحة هي  يشـــ املدرســـ

 ولياء األمور لتطوير املدرسة وخدمة البيئة احمللية.أاليت تستثمر املبادرات اجليدة من 

ــلية  -2 ــنوية أو فصـ ــع أهداف سـ ــة واملنطقة التعليمية مع حتديد -وضـ ــتوى املدرسـ على مسـ
 ألهداف املتعلقة ابلتواصل بني األسرة واملدرسة. لتحقيق ا -الوسائل

رة بوقت ســــــلنشــــــرات الصــــــادرة من املدرســــــة واحلرص على توصــــــيلها إل األاالعتناء اب -3
ــة على األقل مرة واحدة  ــنوية تصــــدرها املدرســ ــاريع النافعة إصــــدار ُملة ســ مجناســــب. من املشــ

 ية التعاونية يف املنطقة.وتضم أخبار الطالب وأفكار املربني وميكن أن  وهلا اجلمع

فســي َبيث ال يقتصــر على الرتبية العالجية بل خصــائي االجتماعي والنتفعيل دور األ -4
ة الرتبوية إل آفاق الرتبية التنموية والوقائية على مســـــــــتوى التحصـــــــــيل الدراســـــــــي ل تد الرســـــــــا

  وتدعيم القيم واألخالق يف آن واحد.

االعتنـاء ابجملالت احلـائطيـة   -5
التنويري وال املغزى  ذات  لوحــــــات 

ــة. من  ــوار املـــدرســــــــــــــ داخـــل أســــــــــــ
يف التوعيــة    ألوفــةاملــالتجــارب غْي  
ــة من مــدارس العــامــة أن   مــدرســـــــــــــ
ــعـــت ملـــدة  املرحلـــة   ــانويـــة وضــــــــــــ الثـ

أسـبوع أمام مدخل املدرسـة سـيارة  
طمة حتكي مأســاة شــاب أدمن  حمج
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ن ابهتمام شـــــــــــديد فارق احلياة إثر حادث أليم وكان اآلابء والطالب يقفو مث  على املخدرات  
 . املؤثر لقراءة التعليق

ــم الثقـافيـة واألايم ااحلرص على زايرة امل  -6 ملفتوحـة تـاحف إقـامـة املعـارض الفنيـة واملواســــــــــــ
واملناســـــبات الرتبوية وتنظيم دورات عملية يف جانب يتاج إليه اآلابء مثل كيفية تعليم الطفل 

ــمل َجيع األماكن  :Exhibitionsتعليمية "املعارض واملتاحف المهارة القراءة أو املذاكرة.   تشــــــ
أو مؤقتة؛   مواد تعليمية أو منتجاَتا، سـواء كانت هذه األماكن دائمةاليت يتم جتهيزها لعرض 

من مـثل: معرض للمنتجـات الزراعـية أو متحف ل َثر والتحف الـتارخيـية، وهي تتيح للمتعلم 
 . 1ة"فرصة اكتساب خربات تعليمية عن طريق املالحظة احملسوس

مور واالســــــتفادة من بعض أولياء األ  اســــــتضــــــافة تفعيل دور طابور الصــــــباح ليشــــــمل -7 
ــافتهم يف قاعة الدرس لتغطية جانب من خرباَتم املهنية والعلمية واحلياتية   ــتضــــــ كما ميكن اســــــ

 جوانب املادة الدراسية.

والتعاون  اليوم الوطين( للقاء أولياء األمور-اســــــــتغالل األحداث اجلارية )موســــــــم احلج -8
  عداد هلا واالحتفال ّبا.معهم لتغطية املناسبات واالست

األســرة وميكن أن تكون هلا نشــرة تفعيل دور مكتبة املدرســة َبيث تتواصــل ثقافياً مع  -9 
صغْية فيها مسابقات ثقافية وأخبار أنشطتها ودعوة حلضور حماضرة سنوية عن كتاب تربوي 

ب واجملالت ما أن النشــرة ميكن أن تعطي نبذة عن الكتجديد أو شــريط فيديو يفيد اآلابء ك
 ثقافية اجلديدة وكيفية استعارَتا. الرتبوية وال

ق بعض التجارب الرتبوية الناجحة والقصــــــــــــــص املتميزة للمتعلمني احلرص على توثي -10 
يف   واملعلمني واآلابء واإلداريني يف امـلدرســــــــــــــة مث توعـية اآلخرين ّبـا ـفإن تـبادل التجـارب الثرـية

جاح من أقوى الوسـائل يف رار السـعادة. إن قصـص الناحلقل الرتبوي من أسـباب التوفيق وأسـ
 دفع الناس حنو الفالح.
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ــامية لسســـــــالم يف احلض على على ا-11 ــة أن جتدد يف نفوس الطالب املعاين الســـــ ملدرســـــ
ــائهما. ومن جانب آخر تغرس فيه م طاعة الوالدين واحلرص على خدمتهما والتفاين يف إرضــــ

ــبح كل ومف ،التفاين يف العمل مع  لنظامحتري النظافة والتقيد ابأِهية   ــئولية كي يصـــــــ هوم املســـــــ
حىت خندم هدفاً أمسى يف ُمتمعنا الذي ينبغي و ســرة واملدرســة  عضــو عنصــراً فعاالً يف حميط األ

 أن يكون قوايً بتماسك وعطاء أفراده.

األسري واجملتمعي مثل األشرطة  استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة يف بث الوعي-12
 بكة االنرتنت لألغراض االجتماعية.  يديو وتوظيف ش فالسمعية وأشرطة ال

 

  :ابعا : أماكن العبادة )املسجد(ر 

اِجدم اّللِه ممْن آممنم اِبّللِه وماْليـمْوِم اآلِخرِ "قمالم اّللَّج تـمعمالم  المةم ومآتمى  ِإمنَّما يـمْعمجرج ممســـم الزَّكماةم  ومأمقمامم الصـــَّ
ىإِ ومَلْم خيمْشم  ــِئكم أم   الَّ اّللهم فـمعمســــــم يتل   ." )ســــــورة التوبة({18ن يمكجونجواْ ِمنم اْلمجْهتمِدينم }أجْولـمــــــــــــــــــ

                                        :املسجد مكانة مرموقة يف قلوب املسلمني لألسباب التالية

أميب هجرميـْرمةم  عمِن  -  1311الذهن والقلب. وذكر هللا واملناجاة وصـــــــــــــفاء   مكان للعبادة  -1 
: "أمحمبُّ اْلِبالِد ِإلم اّللَِّ ممسماِجدجهما  رضي هللا عنه أمنَّ  " رواه  رمسجولم اّللَِّ صلى هللا عليه وسلم قمالم

 .مسلم

لطبقـية يقوم املســــــــــــــجـد بتحقيق التكـاـفل االجتمـاعي واالقتصـــــــــــــــادي وحتطيم الفوارق ا  -2
 .ونبذ اخلالفات  اة يف اإلنسانيةسيس الناس على مبدأ املساو أتيساهم يف  والعرقية و 

 .وتضامنهم ملسجد مظهر من مظاهر قوة املسلمنيا -3

  يلعب املســــــــجد دوراً أســــــــاســــــــيا يف تنمية الثقافة العامة واالســــــــتزادة من العلوم الدينية -4
 .وتدريب املتعلمني على تالوة القرآن وتدارسه

ــاطه من  -5 ــلم فيه نشـ ــية عناء العمل وتوفر له حلظات جيدد املسـ ــادقة من الراحة النفسـ صـ
على مواجهة مصـــــــاعب احلياة. ويف املســـــــجد يلتقط املؤمن أنفاســـــــه ويقوم مبراجعة اليت تعينه  

 النفس والتأمل يف احلال دون أن تلهيه مشاغل احلياة.
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قيم النظام وتقدير الوقت وقيم أخرى من النظافة و ارتياد املســـــــــــجد يريب املســـــــــــلم على  -6
 .ق يف اخلْيات والتساب النجاح والتفوق

املســــــــــجد هو املكان األول للتعليم يف "ف روحية واجتماعية.  وهكذا جند للمســــــــــجد وظائ
اإلسالم، فتعقد فيه الدروس وحلقات العلم، ويتم فيه النشاط العلمي، ويراتده الناس من كل 

ديث تالوة القرآن إل رواية احل اانً، ويف خمتلف الفنون، بدءاً منفج حلضور ُمالس العلماء ُم
لوم، وبقي املكان الرئيســـــي للتعليم حىت فتحت الكتاتيب، مث فعلوم اللغة والتاريخ وســـــائر الع

ــاســـي للتعليم الذي تطور يف بعض البالد  املدارس النظامية، وبقيت املســـاجد هي املوئل األسـ
تونس، وجامع القْيوان معة األزهر مبصـــــر، وجامع الزيتونة بلتصـــــبح املســـــاجد جامعات، كجا

جد احلرام مبكة، واملســـــــــــجد النبوي ابملدينة،  رب، وجامع املنصـــــــــــور يف بغداد، مع املســـــــــــابملغ
وفتحت بقية املســـاجد أبواّبا للعلم كاملســـجد األموي وغْيه بدمشـــق وغْيها، وبنيت األروقة 

العلوم وإقـامـة الطلبـة واملـدرســــــــــــــني، وانطلقـت  والـدواوين حول املســــــــــــــجـد ليتم فيهـا التـدريس  
د اليت كانت تضـــــــم أعظم إلســـــــالمية والكتب واملصـــــــنفات من املســـــــاجواملعارف واحلضـــــــارة ا

املكتبات للمصـــــــــــادر واملراجع، وخترج يف املســـــــــــاجد أعالم األمة طوال التاريخ اإلســـــــــــالمي، 
 "1.وكانت املساجد مقصد الرحالة وطالب العلم من أحناء املعمورة

طباء واتباع نصحهم كان عن اإلفادة من وعظ اخل  ال يستغين اجملتمع املسلم يف أي زمنو 
ن قادر على التعايش بني َجيع الطوائف وامللل والنحل لنرتك إرَث طيبا ألن  لبناء ُمتمع متعاو 

اخللف" نور  السَّلف  يوم  ُمد  أن  ريب  وال  التجديد.  مشوار  وأكملوا  روائعهم  اقتبسوا  إذا   "
يوم جليل َجيل؛ ّبي مهيب، حافل أبنفس   العل اجلمعة  الناس على  النافع اجملالس حلث  م 

قرينان   وِها  الصاحل  األحوالو والعمل  من  َبال  اآلخر  عن  أحدِها  يستغين  إن خطباء  ال   .
واآلخرة،   الدنيا  برفق حنو خْيي  الناس  يرشدون  احلكمة  وعشاق  الكلمة،  فرسان  املساجد 

ري صدق القول، والتحلي  هد للقيام أبعمال الرب واإلحسان، واإلميان وحتوأيمروهنم مبضاعفة اجل
 . 2لتذكْي بفعل اخلْيات، والتنفْي من ارتكاب املوبقات يل الفعل، والتزين َبسن املعاشرة، وابم

 
 دمشق.  .482، ص 18املوسوعة العربية، ج  ملساجد، يف حممد الزحيلي، ا 1
 م(. من خطب فضيلة الشيخ خليل أبوطالب. الكويت. 2020)بدر ملك، لطيفة الكندري  2
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 والرايضية:    الثقافية واملراكز خامسا : النوادي واجلمعيات 

تســــــاند دور األســــــرة و واالجتماعية    والرايضــــــية الثقافيةواملراكز  تســــــاعد النوادي واجلمعيات 
على سـبيل املثال الرايضـية    التها التنموية يف اجملتمع. فاألنديةيف أداء رسـ  التعليميةؤسـسـات  امل

ــتثمر ــتثمر أوقات الناشـــــــئة   طاقات ومهارات الطالب يف مرافق آمنة ومجتخصـــــــصـــــــة  تســـــ وتســـــ
ــطـــة النـــافعـــة ــامـــة مع ابألنشــــــــــــ ــانـــب آخر تتفق النوادي واجلمعيـــات يف أهـــدافهـــا العـ . من جـ
ن الصـباح الباكر إل الظهْية يف حني م -على وجه العموم  –تعمل  املؤسـسـات الرتبوية اليت

خاصة    تعمل األندية واجلمعيات عادة يف الفرتة املسـائية وتعمل على اسـتثمار جهود الـشباب 
وشــــــغل فراغهم مبا يعود عليهم وعلى ُمتمعهم ابلنفع. وهكذا فإن األندية واجلمعيات عموماً 

 .واجتماعياً  خالقياً وفكرايً الطالب والطالبات بدنياً وأختدم اجلهود املدرسية يف تنمية 

ــســـات عالوة ع ــو الذي ينتســـب   الرتويية والثقافيةلى ذلك كله فإن املؤسـ  تاز بكون العضـ
ــطة بشـــــكل اختياري وهذا يســـــاهم يف إليه  الفرد حاجات شـــــباع  إا اختار املشـــــاركة يف األنشـــ

لرتفيه وعلى رأســـــــها األندية توفر ا  . معظم تلك املؤســـــــســـــــات واكتســـــــاب املعارف برغبة ذاتية
 .وترفع من مستوايت الكفاءة االجتماعية لديه لفردوالتسلية اليت تزيد من عطاء ا

بتخليص اإلنســــــــان من ضــــــــغوط احلياة ومتاعبها  Recreation centersتقوم مراكز الرتويح   
لة أو يقل فإن اجلانب النفســــي يف اإلنســــان إذا وقع حتت وطأة العمل املســــتمر ينهار بســــهو 

شـــاطات َجاعية وإرشـــادات منهجية توفر األندية ن  ص اإلبداع يف تفكْيه.وتتقلص فر   هإنتاج
ر األجواء اإلجيابية للتفاعل والنمو  وهذا بدوره يوفعلى إمناء مواهبهم لتشــــــــــــــجيع األعضــــــــــــــاء  

 وقضاء األوقات مبا هو انفع وممتع.

اكز الثقافية الرايضـية واملر   يف األندية إن العاملني يف أماكن التوجيه االجتماعي مثل املدربني
الثقـاـفة الرقمـية اجملتمعـية وإال أســـــــــــــــالـيب غرس  ذواَتم واالطالع على  إل تطوير دائمـة  َبـاجـة 

يء ال يعطيه؛ "ممْن ال ميلك علًما أو خجلجًقا ال يجنتظر منه أن يعلِهمه ل خرين"فإن فاقد    .1الشــــَّ
عن اآلَثر الـسالبة عامة واملكتبات الندية الرايضـية  إقامة جلـسات نقاشـية شـبابية يف األونقرتح  

 
 . م، سلسلة تربية األبناء العاشرة، اجملتمع. األمانة العامة لألوقاف. الكويت2019انظر لطيفة الكندري وبدر ملك،  1
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" ولزايدة التنوع  2035وات التواصـــــــــــــل االجتماعي تفعيال لرؤية "كويت جديدة  واملوجبة لقن
  .1ألنشطة الرايضة والثقافية واالجتماعية اليت ميارسها األعضاءوا

منرب للتبادل "هو و يف مركز الشـــيخ جابر األمحد الثقايف الكويت ومن أشـــهر املراكز الثقافية  
ة اجملــاالت الثقــافيــة والفنيــة واألدبيــة وحمطــة اإلبــداع يف والبيئــة اليت حتتوي اجلميع يف كــافــالثقــا

ــكيلها والتفكْي احلر يف  ــار اهلوية الكويتية وإعادة تشـــ ــتحضـــ دولة الكويت والوطن العريب واســـ
  ."من خالل الوسائل اإلبداعية احلديثة

 

 واملنزلية:  سادسا : املفتبات العامة

توبة أو املطبوعة أو السمعية والبصرية أو ناء يتوي على ُمموعة من املواد املكاملكتبة هي ب"
 ثل   .2"وحمفوظة َبيث ميكن مراجعتها أو مطالعتها يف أماكن خمصصة لذلك الرقمية، مصنَّفة  
العاَل.  املعلومات يف  جزءاً حيوايً من النجظم التعليمية، وأجهزة ختزين واسرتجاعاملكتبات اليوم "

خالل الكتب واألفالم  رتاكمة على مر السنني منسبل احلصول على املعرفة امل املكتبة َتيء
و  الطالب والتسجيالت  املكتبات  من  يستفيد  األخرى.  اإلعالم  ومديرو   وسائل  واملعلمون 

، مبا تقدمه  هلواايت اآلخرين األعمال ورجال الدولة والباحثون والعلماء. هذا بانب إشباعها 
 .الثقافات واحلضارات املختلفة اث ة. وتساهم املكتبات عملياً يف حفظ تر من ضروب املعرف

 توى فصارت حتتوي، بانب الكتب، على اجملالت والصحفتطورت املكتبات من حيث احمل
والصور الفيديو  وأفالم  التسجيل  وأشرطة  واألجسطواانت  واملنشورات  الفوتوغرافية  اليومية 

ابإلضافة للكتب   ومات والقطع املوسيقية واخلرائط. هذا روفيش وبرامج احلاسوب والرسوامليك
 .3"املكتوبة بطريقة بريل للمكفوفني

السيدة الفاضلة: إقبال  قامت ومن املشاريع التطويرية التطوعية ذات الصلة بودة املكتبات 
. يسعى  لرتبية األساسيةيف كلية ا  مشروع "مكتبة األمل والنور"بدعم  سيد إمساعيل ّببهاين  

 
 . لألوقاف. الكويتم، سلسلة تربية األبناء العاشرة، اجملتمع. األمانة العامة 2019ملك،  يفة الكندري وبدرانظر لط 1
 دمشق.  . 331، ص  19بول شنيارة، املكتبات، يف املوسوعة العربية، ج  2
 الرايض.  ابختصار، املوسوعة العربية العاملية.  3
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الثقافياملش  اخلدمات  نوعية  حتسني  إل  ذوي  والتقنية  ة  روع  من  والفتيان  للفتيات  املقدمة 
 . )إعاقة مسعية، بصرية، وحركية( جات اخلاصةاالحتيا

املكتبات من أبرز مصار التعلم إذ تشجع   إن
السر  القراءة هي  أن  القراءة، وال شك  حب 

 ء اجملتمع.  وراء االبداع الفكري وإمنا

حممود عباس  )ت    قال  ( م  1964العقاد 
حياة واحدة ال تكفيين".  "أحب الكجتب ألن  

تشكيل  إن   عتبات  من  أساسية  عتبة  القراءة 
و  اإلنسان  عند  الثقايف  الكتاب    مازالالوعي 

اإللكرتوين   أو  املصور  املطبوع  دور أو    ه يلعب 
العامة  التعليمي   املكتبات  أِهية  تنبع  املنشود. 
جميع  ا مؤسسات إصالحية مفتوحة لل من كوهن

ا ابلتعكس حفاوة  املتحضر  أهنا  جملتمع  إذ  بعمل َجاعي منظم  الثقافية  النهضة  ومؤازرة  علم 
توفر املكان املريح لالطالع على الكتب الضخمة أو املكلفة مادايً، كما تقدم   تستطيع أن

العامة والتخصصية،   السمعية والبصرية واجملالت واجلرائد  الدورات  األشرطة  بعقد  تقوم  كما 
الالتد العامة هلا صلة مباشرة  ثقافية جلميع األعمريبية والندوات  ار، إضافة إيل أن املكتبات 

ابملراكز الثقافية األخرى من أجل تسهيل عملية توفْي ونشر املعلومات قدر املستطاع وإرشاد  
عالمة من عالمات العامة    املقدمة من املكتبات الناس للمصادر العلمية. زايدة وتنوع اخلدمات  

ملعرفة قوة فإن املكتبة مدد وعافية تفيض َبكمة غْي  جملتمع فإذا كانت ا صحوة الفكرية يف اال
الناس. حترص املؤسسات األكادميية املعاصرة على    يف حياةحمدودة وتدل على أوجه اخلْي  

ت ألهنا الشراين  إعداد كوادر مؤهلة ذات مهارات عالية ودراية واسعة كي تعمل يف املكتبا
 الثقافة.   النشط لنقل

أن    -املتخصصة يف تقييم أمناط التعليم يف مدارس الكويت    –لباحثة تريسا ليجر  وترى ا
ينبغي أن ال   التعليم  التعليم. واهلدف من  بنوعية  للنهوض  التعليم أهم خطوة  حتديد هدف 
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ث عن املعلومات وكيفية يقتصر على التحصيل الدراسي ولكنه ينبغي أن يركز على كيفية البح
رج اجملتمع احمللي. هذا األمر ال يتحقق من غْي اض متعددة داخل وخاالهلا َبكمة وألغر استغ

 االهتمام الفعلي ابملكتبات كمؤسسة متجددة ذات رسالة شاملة تلعب دورا يف غاية األِهية. 

من شأنه أن  ذا  فهمن وسائل تفعيل دور املكتبات يف اجملتمعات إعدادها إعداداً متنوعاً  
صيلة تشجيع دور القراءة يف حس ونفس  القيم الرتبوية األ  يشد انتباههم. ومنخيدم الناس و 

مع إبراز مناذج ألقوال وأفعال شخصيات وصلت إل القمة بعد أن لعبت القراءة دوراً    الفرد
 سجئل توماس أديسون يف أواخر حياته: ما أهم أسباب جناحك؟ .  كبْياً يف إحراز جناحهم
قول اإلمام ابن اجلوزي يف كتابه  يالدائم بال أيس".   انقطاع، والعمل  فقال: "القراءة الدائمة بال 

 صيد اخلاطر "ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتاابً َل أره، فكأين وقعت على كنز". 

مهما تقدمت وتنوعت الوسائل التقنية احلديثة فمن خالله  اجلليس والذخر    الكتاب نعم 
درة وخربة فائقة تربهن  وأثبتوا املعارف بقعة فدونوا العلوم  ظ سلفنا الصاحل مصادر الشريحف

على قوة الكتاب يف البقاء والسْي ابلناس حنو اجملد فكان َبق أصدق خزانة لصون األمانة 
، واكتساب اخلربات الروحية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية  محل الفائدة تناقل املعرفة، و و 

إكس عن سْيته   مريكي املسلم مالكمكتاب مثل كتاب األ. والكتاب وسيلة إصالح فهاوغْي 
قناعات كثْي من الناس إذ جنح يف التحدث عن معاانة السود وكشف    تعديلالذاتية جنح يف  

الغربيني   الدين  يف االقبال على  ظلم الرجل األبيض ومازال الكتاب ميارس دوره يف ترغيب 
الذي جاء مب وعملياإلسالمي  املساواة علمياً  جملتمعات يف حاجة  اكل  اً. ال شك أن  بادئ 

املكتبات املنزلية أيضاً  كوسيلة من وسائل الرتبية املؤثرة. و واملكتبات  اسة إلحياء دور الكتاب  م
 هلا أِهية كربى يف تنمية الوعي وصياغة الشخصية وصيانة الوقت من الضياع. 
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 سابعا : وسائل اإلعالم   
اإلعالم من تلفزيون وســـائل   :انتشـــاراً وأقواها أتثْياً ها خطر اكتشـــافات اإلنســـان وأكثر من أ

وإذاعة ومســرح ودور للســينما وصــحافة وقنوات االنرتنت والتواصــل عرب اهلواتف. و تاز هذه 
 قل تكلفة مالية.أبالوسـائل بقدرَتا الفائقة على الوصـول إل معظم طبقات اجملتمع بسـهولة و

ام فإذا ل اجلماهْي وصـــــياغة خطاب الرأي العشـــــكياإلعالم دوراً واضـــــحاً يف ت  تلعب وســـــائل
صلحت الصحافة وأخواَتا وتركت التزلف فإن دورها الرقايب والرتبوي يتزايد مما يقق مقاصد 

 اجملتمع ويميه من املمارسات السلبية واألهواء الشخصية.

يتأثر الرضــــــــــــــع واألطفال واملراهقون على 
ائل اإلعالم. ويف حني أن حنو واضـــح بوســـ

ض هذه التأثْيات مفيدة للشـــــباب، فإن بع
القــــدرة على أن يكون  ل ــهــــا اآلخر  بعضــــــــــــ

ضــــــــــــــارًّا. ولكن، إل أي مـًدى ينبغي على 
ــيني أن  ــياســـــــــ أولياء األمور واملعلمني والســـــــــ
ق  ميتدحوا النتائج اإلجيابية وأن يشعروا ابلقل 

إزاء النتائج السلبية؟ ما مدى التأثْي الكبْي 
يطـة ذي  ـارســـــــــــــــه وســـــــــــــــائـل اإلعالم احملالـ

عـــــاَل إننـــــا نعيش يفابلنشء يف حيـــــاَتم؟    
مشــــــبع بوســــــائل اإلعالم، ولألســــــف، فإن 

الكثْي من احملتوى الذي يتعرض له األطفال واملراهقون يعرضـــهم خلطر حدوث نتائج ســـلبية.  
على النشء.   ية ختفف من اآلَثر الضارة احملتملة لوسائل اإلعالمومع ذلك فإن العوامل الوقائ

وســــاطة إل ُمموعة من اســــرتاتيجيات وامل الوقائية يف »الوســــاطة«. تشــــْي الويتمثل أحد الع
 .1التدخل اليت حتاول اإلخالل آبَثر استخدام وسائل اإلعالم على األطفال واملراهقني

 
عبدالرمحن ُمدي   :. ترَجة نمو  مراحل الوسائل اإلعالم عربم، اإلعالم والنشء: أتثْي  2019كْيش،   هستيفن جي  1

 ونيفني عبدالرؤوف. مؤسسة هنداوي. 
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احلد من اآلَثر السلبية لوسائل اإلعالم من  اليوم من متطلبات أصول الرتبية اإلعالمية  
إل تنمية القدرة على    ويشْي مصطلح »حمو األمية اإلعالمية«"الل حمو األمية اإلعالمية.  خ

حتليل وسائل اإلعالم وتقييمها. وتجعد الوساطة النشطة العنصر الرئيسي يف محالت حمو األمية 
كن الرمسية، مثل املدارس واألماكن الدينية. وتركز  اإلعالمية اليت تستهدف األطفال يف األما 

األمية  ا حمو  برامج  من  لسلعديد  الواقعية  املكوانت  على  وتناقش  اإلعالمية  اإلعالمي،  نتاج 
القضااي املتعلقة ابلتأثْيات اخلاصة وزوااي الكامْيا وخطوط احلبكة، وما إل ذلك. وأحد املبادئ  

هنم أنه إذا أوضحت للشباب كيف تجنشأ وسائل اإلعالم، فإ  األساسية حملو األمية اإلعالمية هو
للتأث عرضة  أقل  األسيكونون  حمو  تدخالت  تتضمن   ، مثم ومن  ّبا.  أتثْيمْين  ر  اإلعالمية  مية 

مستقلَّنْي: )أ( تغيْي الفهم اإلدراكي لوسائل اإلعالم لدى النشء، )ب( احلد من التأثْي السليب 
 . 1"لوسائل اإلعالم على النشء

حلركة جهود ا  تشــــتيتحتماً ســــتقوم ب  ذا َل توجه أجهزة اإلعالم خلدمة أهداف الرتبية فإهناإ
أن أجهزة اإلعالم تجوصل املعلومات   :عالم يف عدة نقاط منهاالرتبوية. تكمن أِهية أجهزة اإل

أوالً أبول وتصـــــــــنع النجوم واملشـــــــــاهْي يف حس الناس، وتعمل على تشـــــــــكيل الرأي العام يف 
 ييف أجهزة اإلعالم همشــــكلة وأخطر  اجملتمع، وختاطب املتعلمني واألميني على حد ســــواء،

ــفته ــع اإلعالانا القائمة على اإلَثرة وتتبع الغرائبفلســـــ ــوع جلشـــــ  ت التجارية اهلابطة، واخلضـــــ
 .وترويج تدخني السجائر واالغراء اجلنسي

عالم قد يفوق الوقت الرمسي الذي ميضيه يف إن الوقت الذي يقضيه الطالب مع أجهزة اإل
ــي إ ــافة  قاعات الدرس على مدار العام الدراســـــ ــائل اإلعالم إل  ضـــــ تعصـــــــف ابإلَثرة  أن وســـــ

ستطالعات عن وجود أتثْي قوي لسعالم رافة. تكشف الدراسات وااللغرابة والطمشحونة ابو 
خاصــة يف التأثْي يف تشــكيل شــخصــية األطفال واملراهقني. هناك عالقة واضــحة بني انتشــار 

الحنراف بصـــــــــــوره املتنوعة العنف بني الشـــــــــــباب وزايدة معدالت اجلرمية وتعاطي املخدرات وا
  ما يتم عرضه من برامج تلفزيونية. وبني

 
 املرجع السابق.  1
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ــبطة تعمل أجهزة اإلعالم على   ــيع دائرة الثقافة ولكنها يف العموم قد تكون غْي منضـــــ توســـــ
مبعاَل القيم الدينية. وسائل اإلعالم عادة، وليس ابلضرورة، قد تكون أسْية القوى االقتصادية 

ة وهو األمر الذي يجبعد الوســـائل الســـياســـية ومقامعها التســـلطي ومطامعها االنتهازية أو القوى
   بوي املنشود.المية عن أداء دورها الرت اإلع

لنقل الثقافة   وأكاد أزعم أبن اإلعالم اليوم َل يعد ُمرد وسيلةيقول د. عبدالقادر طاش: " 
أِهية كبْية  ذات   مبهمة أخرى  -ابإلضافة إل ذلك    -وتوسيع دائرة انتشارها، بل إنه يقوم  

اإلسهام يف   وتطويهي  معطياَتا  وجتديد  الثقافة  أدواَتاحتديث  لتليب  ر  وأساليب صياغتها؛ 
يتم به من حيوية وجاذبية   حاجات األفراد واجلماعات، وتتجاوب مع إيقاع العصر بكل ما

التقليدية  ..    وسرعة حركة الوظائف  الصميم من  تقع يف  لوسائل اإلعالم  التثقيفية  الوظيفة 
أول ممن قام نها، ولعل  ال واإلعالم حتديد تلك الوظائف وتقنيبدأ علماء االتص سعالم منذل

السويل بذلك  هارولد  األمريكي  عام    1الباحث  الرتاث  1948يف  "نقل  جعل  عندما  م، 
 ". جيل إل آخر" وظيفة رئيسية من وظائف اإلعالم االجتماعي من

 

 مصطلحات هلا عال ة ابجلوانب االجتماعية

مصطلحات    فيما تارة    تربويةيلي ُمموعة  على  خمج الضوء  وأهداف ُممفاهيم  تسلُّط  االت 
  :2اجلانب االجتماعي 

االجتماعي   .1 بعضهم  :Social Controlالضبط  اجملتمع على  أفراد  ّبا  يؤثر  اليت  الطرق 
توجيه   العقوبة يف  على  يعتمد  وهناك ضبط سليب  االجتماعي،  النظام  على  للحفا   بعًضا 

 دية واملعنوية.  ملالذي يعتمد على اجلوائز واحلوافز اا أن هناك الضبط اإلجيايب االسلوك، كم

 
صيغة   درس أتثْي أجهزة اإلعالم على تكوين الرأي العام, وهو صاحب  أمريكي عاَل اجتماعي هارولد دوايت السويل  1

،  ملن،  أبية وسيلة،  ماذا يقول،  )من يقول   : سئلة التاليةبطة من طرح األمية املستنم الرسائل االعالالشهْية يف تصمي السويل 
 . 2020يونيو  20. ويكيبيداي. االطالع (2020يونيو  16وأبي قصد؟(. انظر: هارولد السويل )

 لكويت. ا: 1ول اخلليج. طم(. املركز العريب للبحوث الرتبوية لد2016املصطلحات الرتبوية والنفسية ) معجـــــم 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%84
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االجتماعية   .2 ينتمي   :Social Responsibilityاملسئولية  اليت  اجلماعة  الفرد عن  مسئولية 
إليها، وتتحدد من خالل فهمه لدوره يف حتقيق أهدافه، واهتمامه ابآلخرين، ومشاركته يف حل 

  مشكالت اجملتمع.
علم ّبدف تقومي أدائه  اإلشراف واملتابعة للم :Teacher Accountabilityمساءلة املعلم   .3

على فرتات زمنية متعددة لقياس نواحي القوة أو القصور فيما ينفذه من مهام وظيفية، وما  
لقدراته املهنية ومهاراته الوظيفية ونشاطه،  حققه طالبه من نتائج، والوقوف على مدى تفعيله  

ام اليت حققها ومدى  املعلم على تنفيذ املهحلكم على قدرة  ته مع املتعاملني معه، مث اوعالقا
استعداده لقبول احلكم، وقد تكون املساءلة عامة من اجملتمع احمللي، أو مهنية من األجهزة 

 .  الرقابية املهنية أو من املستفيد، ويعد تقرير املعلم عن أدائه أحد أشكال املساءلة املهنية
تكييف املرء    ينامية مستمرة وظيفتها: عملية دSocial Adjustmentكيف االجتماعي  الت .4

ليتجنب   لظروفها،  ملطالبها، وخضوعه  وتلبيته  فيها  واندماجه  االجتماعية،  البيئة  مع  لنفسه 
 الصراع. 
عملية إعداد األفراد اجتماعيًّا ليكونوا متوافقني مع   :Socializationالتطبيع االجتماعي   .5
للمجتمع وثقافته والقيم    على املعايْي األساسيةم وتعلم تعتمد  مع واألسرة، وهي عملية تعلياجملت

واملعتقدات واالجتاهات، ومهارات احلياة والعمل؛ وَتدف للتكيف مع ثقافة َجاعة حمددة، أو  
 مع اجملتمع بشكل عام، وهي عملية مستمرة مدى احلياة.  

  رص متكافئة بني اجتاه ينتج عن عدم توفْي ف  :Social Distinctionالتعصب االجتماعي   .6
ملوارد واخلدمات واألدوار يف اجملتمع، ويف امليدان الرتبوي يشار للتعصب  األفراد للحصول على ا

االجتماعي أبنه: التوزيع غْي املتكافئ للخربات الرتبوية، وعدم  كني كل فرد من إشباع كامل  
 ؤسسات الرتبوية.  احتياجاته العلمية والرتبوية يف إطار امل

امل :Social Learningجتماعي  التعلم اال .7 التعليمية من خالل اكتساب  عارف واخلربات 
املواقف االجتماعية والتفاعل والتعامل معها، وبواسطة مشاهدة اآلخرين، فاإلنسان يتعلم كثْياً 

اللفظي   اهدته لسلوكيات اآلخرين سواء السلوك احلركي أومش من األمناط السلوكية عن طريق  
  جتاهات.ثل: القيم واالأو االجتماعي؛ من م
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أساليب التخطيط التعليمي    أحد  :Cultural Needs Planningت الثقافية  ختطيط احلاجا .8
اليت تركز على حتقيق أهداف النمو التعليمي يف َجيع املراحل التعليمية يف ضوء اإلمكاانت 

 يد على التعليم. املادية املتاحة؛ لتلبية الطلب االجتماعي املتزا
أفراد : Cultureالثقافة   .9 يتبناها  أنفسهم ابلنسبة إل   ُمموعة أساليب  ليكيفوا  اجملتمع 
ئة اخلارجية، وإل األفراد اآلخرين خالل اترخيهم الطويل يف ُمتمع معني، وتشمل الثقافة البي

ا واألنظمة  واملعرفة  واألدوات  العام،  السلوك  ومعايْي  والقيم  والعادات  الجتماعية  اللغة 
املركواالقتصادية والس  الذي يشتمل على مقومات اجملتمع ياسية والتعليمية. والثقافة هي  ب 

 ة، وخصائصه االجتماعية واحلضارية.  العقائدي
التكيف   : Social Abilityالقدرة االجتماعية   .10 الفرد على  اليت يظهرها  الفعلية  القوى 

 ضرر أو ضرار.   على التفاعل االجتماعي بال  اجملتمعي واالنسجام مع سائر أفراده، أي القدرة
: ختتص بدراسة أصل اإلنسان واترخيه، والتنظيمات Social Studiesالعلوم االجتماعية   .11

والتطورات اليت تطرأ على اجملتمع البشرى، وبصفة خاصة تدرس هذه العلوم اإلنسان يف عالقاته 
 ابآلخرين.  

طن قادر على يوضح حاجة اجملتمع إل موا  معيار  :Social Utilityاملنفعة االجتماعية   .12
ال يستطيع أن يقوم ّبذا الدور إال إذا اكتسب اخلربات لتطوير، وهو  أن يؤدي دوره يف إحداث ا

 املناسبة اليت  كنه من ممارسة هذا الدور.  
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 األصول اإلدارية
ئون الفصل أن يدير ش  وافق علىعندما خيتار اإلنسان مهنة التدريس فإنه يكون بذلك قد 

واخلارجية عندما تتاح له الفرصــــة. املدرســــة ويشــــارك يف ســــياســــاَتا الداخلية   ويتعاون يف إدارة
ــيلة تنفيذ  Administrationاإلدارة  ــية مثالً وســـــ ــاين فاإلدارة املدرســـــ ــاط اإلنســـــ فن توجيه النشـــــ

ــرتاتيجيات الرتبوية العليا واليت ترتجم النظراي ن خالل ت واخلطط موتســــــــــيْي اللوائح أو اإلســــــــ
رات يف اإلدارة الفـاعـلة ألهنـا حتـث ل مـيدان الواقع. القـيادة من أهم املهـاحتوـيل مـا هو متوقع إ

 اآلخرين حنو اهلدف وتوفر هلم دوافع الرغبة وعوامل اإلقناع العقلي املطلوبة. 

إطةار  اإلدارة الرتبويةة علم وفن توجيةه املوارد البشةةةةةةةةةةةريةة واملةاديةة وإدارة املعلومةات يف  
يف  متينة ولوائح تسةةةةةةيطر على ألرايت األمور  سةةةةةةات التعليمية وفقا لسةةةةةةياسةةةةةةاتاملؤسةةةةةة 

 . التنسيق والتخطيط والتقومعمليات ألاالت الرتبية والتعليم ويف ضود 

إن التنظيمـات اإلدارـية تتكون من أمنـاط معقـدة جـداً والتحـدي يتمـثل يف ـقدرتـنا على تفهم 
فكرة حسـن إجناز   رتكز فلسـفة علم اإلدارة حولمشـاكلها. تدرجة التعقيد وكيفية التعامل مع 

من أجل تطبيق األهداف وذلك واإلمكاانت املتوفرة الوقت املتاح   وتنظيم األعمال يف ضــــــوء
 من خالل مشاركة العاملني يف ميدان العمل بصورة واعية.

ــات الرمسية مبنية على القوانني اإلدارية  ــســــــــــــ دور و    Administrative Lawاإلدارة يف املؤســــــــــــ
ة املؤسـسـة بشـكل منظم. العالقات وحتديد املسـئوليات ألداء مهم تنظيمهو  القوانني اإلدارية 

وســــيلة على بعض النظم اإلدارية واليت قد تكون منتشــــرة يف وطننا العريب بشــــكل كبْي تعتمد 
 أن القائمة على املركزية والروتني وتطبيق القوانني حرفياً يف حني بْيوقراطيَّةالاإلدارة املدرســــــــــية  
ع املهام بغرض التعاون أما النمط توزيعلى  ن تقوم على اإلدارة اجلماعية و اإلدارة املتزنة جيب أ

 الدكتاتوري يف اإلدارة فهو ينطلق من قوة مطلقة لشخص أو فئة دون اشرتاك اآلخرين. 

في ســــلطة موظَّ  يقتل االبداع يف املؤســــســــات التعليمية وغْيها ألهنا نظام جامد  بْيوقراطيَّةال
املوظَّفني عدد بْيوقراطي كثرة لى النظام اما تعوهدوه، ويجعاب عل ف عند تتوقاملكاتب والتزامجهم 

روتني حكوميه مغاًل فيه،  واعتماده على نظام يقوم على وتسـلسـل الرهايسـات وبطء التَّنفيذ،  
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تعيقو  إداريه  ال  نظـــــام  الفعـــــه العمـــــل  فيـــــه  دة  املعقـــــَّ ال)انظر:    اإلجراءات  اللغـــــة  عربيـــــة معجم 
 (.املعاصرة

  :اإلدارة الناجحةات س من أبرز 

حة من خالل صياغة أهداف عامة حمددة وترتيب آلياَتا املطلوبة وختطيط الرؤية الواض  -1
طريقها يف عاَل ومتابعة األنشــــــطة املرحلية. اللوائح هي البوصــــــلة املعينة للمؤســــــســــــة يف شــــــق 

 اإلنتاجية واللوائح َبد ذاَتا وسيلة وليست غاية.

ملتغْيات يف ســــــــياســــــــة  املســــــــتجدات اخلارجية ومعرفة الثوابت وا  املرونة يف التعامل مع -2 
 االستفادة من األفكار اجلديدة والتفاعل اإلجيايب مع املتغْيات واملستجدات. املؤسسة.

حرتام والتقدير بني القادة أصــــــــــحاب القرار والقاعدة توثيق العالقات القائمة على اال -3 
 ملوظفني. من العمال وا

 شراف أو املتابعة. مر والتطوير الدائم وعدم اإلسراف يف اإلالتقييم املست -4

 تنويع احلوافز ورفع الدافعية للعمل واإلنتاج واإلبداع عند أفراد املؤسسة. -5

لسفادة من االجيابيات واحلذر من   األجخرىجتارب املؤسسات   برصد وفحصاالعتناء    -6 
 .السلبيات 

 وعدم جتاهلها داخل املؤسسة.مع املشكالت بدية وعلمية  التعامل -7 

 .ق والتالحم بني َجيع قطاعات املؤسسة رمسياً وودايً التنسي -8 

التنمية الدائمة ألفراد املؤســســة لتطوير مهاراَتم من خالل الدورات لضــمان التحســن  -9 
ة أخرى. وجيب أن ســــتمر من جهة وتبصــــْي العاملني ابلقوانني واحلقوق واألهداف من جهامل

ما توفرت رغبة العامل يف االشــــــــــــرتاك يف لدورات غْي مملة أو ُمهدة للعاملني وكل تكون هذه ا
 هذه الدورات مع توفْي حق اختيار الدورة أو مواعيدها، كان اإلقبال عليها أنفع. 

 املادية لدعم أداء املؤسسة ومراجعة امليزانية والشئون املالية. توفْي االحتياجات   -10
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ســـــــية الناجحة هلا قات مع املؤســـــــســـــــات األخرى فاإلدارة املدر توطيد الروابط والعال -12 
 جسور من التواصل والتعاون مع األسرة ومؤسسات اجملتمع.

يكون على حساب النواحي اإلنسانية فاملوازنة    احلزم يف تطبيق القرارات جيب أن ال  -11 
ــر الطرق لتطبيق روح القوا ــة أقصــــــــــــ ــة واحلكمـ التخلي عن نني ففرض القوانني ال يعين  واملرونـ

 .  النبيلة لقيماب التحلي

ــياســـــة اإلدارة –عدم إغفال رأي العاملني    -12 يف تقييم وتطوير   -املوافقني واملخالفني لســـ
ــ ــسـ ــفة اليت تالربامج واللوائح يف املؤسـ ــفة هي الفلسـ ــة يبدأ أبمن ؤ ة وخْي فلسـ ــسـ ن تطوير املؤسـ

 ا. أفضل خبْي لتطويرهقد يكون  من الداخل فالعامل داخل املؤسسة

لناجحة واإلعالن عنها واالســـــــــتفادة منها  تشـــــــــجيع التجارب اإلبداعية الفردية ا -12
 على مستوايت أوسع.

 االبتعاد عن البْيوقراطيَّة. -13

  

 أسس القيادة 

ــاألنظمــة  حتتم   ة على املعلمني واملعلمــات فهم فن اإلدارة ألن التعليم َبــاجــة إل يــاملــدرســــــــــــ
طلق من امليدان الرتبوي. إن املدرســــــة جيب أن تنرة عالية على فهم احتياجات  إداريني هلم قد

سـياسـات مدروسـة ال ُمرد ردود أفعال متسـرعة غْي موزونة. هذه السـياسـات املدروسـة تعصـم 
ــة من  ــســـــــ بعض  . يؤمنفيها من جهة أخرى  وتوحد جهد العاملنيمن جهة،  التناقض املؤســـــــ

ن الصواب أن صناعة أو إعداد فالقيادة أتِت ابلوراثة ولكأبن القائد يولد وال يصنع  الفالسفة  
علم ليكون قـــائـــداً هو يف حقيقـــة األمر نتـــاج جيمع أمرين: تنميـــة القـــدرات الفطريـــة وتربيـــة امل

الكامنة وحســـــن اســـــتثمار اإلمكانيات املتاحة فال ريب يف أن الظروف اخلارجية من العوامل 
يف أن اإلنســان   ســفةبعض الفال فكرةصــية القائد. صــقل شــخيف عملية اً كبْياً اليت تلعب دور 

بعض اجلهـات عنـد  ائـداً وإمـا أن يولـد حمرومـا من هـذه املوهبـة مـا زالـت  إمـا أن يولـد ليكون قـ
تؤمن ّبــذه الفكرة على األقــل نظراي ولكن املــدارس جيــب أن تــدار من قبــل حيــث  الرتبويــة  

 ية.ئة يف تنمية امليول القيادقياديني يؤمنون أبِهية البي
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عن املرأة يف بعض مسات    املتخصصني يف اإلدارة أن الرجل خيتلفيرى الكثْي من الرتبويني
القيادة يف املؤســســات التعليمية. بعض الدراســات يف هذا الصــدد تشــْي إل أن الرجل ياول 

ابلروتني يف حني أن حل املشـــــــكالت وجتنبها قدر املســـــــتطاع وأنه أكثر شـــــــدة وحزماً والتزاماً 
تم املرأة ســــــــــعى إل احلصــــــــــول على املكاســــــــــب والثناء. َتتعمل يف جو َجاعي تعاوين ي  املرأة

القائدة مبشــــــــاعر املوظفني وال حتل املشــــــــاكل بلهجة أو فكر غاضــــــــب فهي هادئة تتصــــــــرف 
تصرفات ختدم اجلميع وال تتفرد يف القرار. وهناك بعض الدراسات ال تشْي إل فروق جوهرية 

 صـــــلة هلا ّبذا التصـــــنيف البيولوجي. ادة فهي مسات عامة للنجاح البني الرجل واملرأة يف القي
ما تكن نتائج الدراســـــات ومدى اخلالف يف األمناط اإلدارية فإن الذي ال شـــــك فيه أن ومه

. إن فتح وغْيهالنسـاء هلن مسـاِهات قيادية متميزة ال يسـتغين عنها العاملون يف قطاع التعليم 
املهمة من مسات احلركة الرتبوية   و كينها أبن تتقلد املناصـــــــــباملشـــــــــاركة اإلدارية للمرأة آفاق 
املرأة واســــــتبعادها من دور ملزيد من احلقوق وترفض َتميش  ابصــــــرة اليت تطالب ابلعدالة و املعا
 القيادة الفاعلة يف مؤسسات الدولة. موقع

ــْياً ابلقوانني العامة يج  ــة اليت يعمل ّبا والفرتض يف القائد أن يكون بصــــــ ــســــــ يطبقها  للمؤســــــ
كما ينبغي أن يكون صـبوراً  هاصـيعمل بروح القوانني ال نو عوامل األخرى ن مراعاة العمبعزل  

الثقة -.  مسات القائد األخالقية كثْية منها: االســــــــــــتقامة يف حتقيق األهداف ومتابعة األمور
- تصـور واضـح للهدف-ةالشـجاع-الوالء لرسـالة املؤسـسـة-تكوين عالقات جديدة-ابلنفس
  الرتكيز على النتائج. -ماعيالعمل اجل-ء ابملظهر اخلارجياالعتنا

عض املفكرين بتنمية املهارات القيادية الذاتية عند األفراد  ينادي ب
ــتيفن كويف ــبع عادات    Stephen Covey إذ يدعو ســــــ إل غرس ســــــ

فـة ابملهـارة والرغبـة. ويقصـــــــــــــــد ابلعـادة ارتبـاط املعر مهمـة يف القـاـئد.  
اإلطــــار النظري واملهــــارة  ثــــل اجلــــانــــب العملي املعرفــــة عنــــده هي  

والرغبة يريد ّبا الناحية النفسـية. ميكن تلخيص نظرية سـتيفن كويف 
 ابلنقاط التالية:

ــبـاقـا أي املبـادرة يف اقتنـاص الفر -1 ص وهـذا األســـــــــــــــاس من أهم مسـات اإلداري  كن ســــــــــــ
لو ..وإذا ..وال ــــــ ب  ن يكون إجيابياً ال يستخدم كلمات تبدألناجح. يث ستيفن اإلنسان أبا

http://www.motivated4success.com/People/covey.shtml
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يلقي اللوم يف َجيع شــــــــــــئونه على اآلخرين ألهنا لغة املتقاعســــــــــــني املهزومني نفســــــــــــياً أما لغة 
 .."ور املطلوب مينسوف أعمل كذا..أستطيع..سأقوم ابلد" ـالسبهاقني فهي تبدأ ب

 نت واضحة أصبحت املهمة حمددة.يف ذهنك ألن األهداف إذا كاابدأ والنهاية  -2

 مور اليت هلا األولوية أوالً وذلك لتوفْي اجلهود.ضع األ -3

االهتمام ابلنصــر العام أي أن الفرد يرص على حتقيق مصــلحته الشــخصــية ويف نفس  -4
 الوقت يقق اآلخرون مصاحلهم.

 ون.ل أن تفهم اآلخرين مث أن يفهمك اآلخر حاو  -5

 مل والتفاعل مع اآلخرين.التالحم من خالل الع -6

-االجتماعية   -العقلية-ر: أي تنمية القدرات الفردية الكامنة )البدنيةشـــــــحذ املنشـــــــا -7
 لروحية(.ا

 ضافها كويف الحقا وأفرد هلا كتااب؛ العادة الثامنة.أعادة العطاء  -8

ــبح أفعال. را  يقول فرانك أوتلو ــتصــــــ ــبح "راقب أفكارك ألهنا ســــــ ــتصــــــ قب أفعالك ألهنا ســــــ
 قب طباعك ألهنا ستحدد مصْيك". ت. راقب عاداتك ألهنا ستصبح طباع...وراعادا

إن اإلدارة احلديثة بدأت تعطي املزيد من االهتمام للعالقات اإلنسانية يف اإلدارة اجليدة فال  
الصحيح مع املدرسة ابلشكل    دارةة عند اجلميع إلالثقة والتعاون وحتمل املسئولي  بد من زرع

يف هذا  و   .العتماد على الفردالعمل من خالل الفرق واجملموعات بدل ا  الرتكيز على منهج 
تنمية وجتديد مهارات األفراد من خالل الدورات اهلادفة. ترفض اإلدارة   السياق فالبد من

يف    واملرونةاملقابل تؤكد على املشاورة    احلديثة أسلوب التسلط واهليمنة وتقديس القوانني ويف
 يف إدارة املؤسسات.   صنع القرارات واملشاركة
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 يف اإلدارة (Y) واي و  ( X)نظرية إكس 

الرتبويون أن أمناط اإلدارة كثْية فمنها اإلدارة اليت تعمل وتدير األمور أبســـلوب أســـري   ىير 
مبين على العالقات الشـخصـية، وهناك من يفضـل العمل ابألسـلوب العضـوي وكأن املؤسـسـة  

ــو الذجســـد واحد وك ــم فيه مبثابة العضـ ــه  ل قسـ ي يتحرك وفق حاجات اجلســـم ووفق ختصـــصـ
ليها النمط اآليل الذي ال يكرتث كثْياً بتغْي الظروف اخلارجية  املؤســـســـة اليت يغلب ع كناوه

ويسـتمر العمل فيه دائماً على وتْية واحدة والعزل يكون مصـْي أي جزء ال يلتزم حرفياً بنمط  
 العمل.

ــئون   رغم اختالف األمناط ــريف الشـــــــــــ ــة فإن اإلدارية يف تصـــــــــــ ــســـــــــــ يف أي َجاعة أو مؤســـــــــــ
احلديث عن منطني ِها يف العادة من أكثر األمناط   األصـول اإلدارية يفضـلون املتخصـصـني يف

 انتشْي   (. النظريتانY)واي  نظرية  و (  X)نظرية إكس    ؛يف املؤسسات التعليمية وغْيها  شيوعا
ي علي يد القرن املاضـــــــــــــ منتصـــــــــــــفيف نظرية  هذه الظهرت . منطيني إداريني متناقضـــــــــــــنيإل 

  إزاء  موقفنـــاومـــا    ؟اآلخرينكيف نعمـــل مع   .(egorDouglas McGr)  دوغالس مـــاكجرغر
ــيط الدافعية للعمل عندهمما و  ؟قدراَتم ــبل تنشــ ــئلة   ؟ســ ــية هذه األســ ــائل النفســ من أهم املســ

 .مؤسسته إدارة اليت حتدد منهج القائد يف

ــباب تقصـــــْييف نظرية إكس التقليدية القائد   ــه عن أســـ ــأل نفســـ  املوظفني يف عملهم ال يســـ
ــر خـامـل ال يعمـل إال يق القوانني  ويبـادر فقط يف تطب العقـابيـة. العـامـل يف نظر القـائـد عنصــــــــــــ

ال ه وياســـــــــبه ويعاقبه ألن العامل بطبيعته هابلضـــــــــغط عليه فهو َباجة ملســـــــــئول يتابعه ويوج
وق كل املـسئولية، ويفضـل السـالمة فودافع اإلجناز عنده ضـعيف وال يب حتمل  يب العمل

ق اإلنتاجية املطلوبة للمؤســــســــة ويســــتطيع العاملني يقشــــيء. هذا املنهج يف الســــيطرة على 
والتفصــــــــــيالت يف ســــــــــْي العمل األهداف. القائد قد يقدم بعض األســــــــــباب   يققالقائد أن  

ائـد يف التعـامـل مع ليحـث املوظفني على العمـل وليقنعهم أبِهيتـه. املراقبـة اـلدائمـة هي مسـة القـ
ــدر القرار دون املوظفني ــرفاته توحي املوظفني مراعاة لرأي والقائد وحده هو الذي يصـــ ، وتصـــ

يف هذا النمط تضـــيق دوائر الشـــورى واملشـــاركة وتتســـع دائرة القرارات .  أنه ملم بكل املواضـــيع
 الفردية فالعمل كله يتمركز حول شخص هو القائد أو املدير.
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دئ  التعامل مع املوظفني كأهم مبدأ من مبا يف  جلانب اإلنســــــــاين اإلجيايبو ثل نظرية واي ا
ــابق فالعامل  عنفرضــــــيات هذه النظرية ختتلف  اماً املؤســــــســــــة.   من منظور هذه النمط الســــ

ــان إجيايب   بطبيعـته يب اإلنـتاج والعمـل واإلجناز كمـا يب املرح والراحة. وعلـيه  النظرية إنســــــــــــ
من أجل حث العامل على   على أســـلوب العقاب والتخويف  فإن فلســـفة املؤســـســـة ال تعتمد

هو الذي يشــــــــــجع العامل على اجلودة يف العمل وإتقان   ؤســــــــــســــــــــة. الثواب حتقيق أهداف امل
ــئوليـة وامليـدان مفتوح لقبول إبـداعـاتـه يف حتقيق  املهـارات املطلوبـة. يتحمـل العـامـل هنـا املســــــــــــ

املوظفون اليت تعرتض املســار املهين.  أهداف املؤســســة، وخدمة العاملني فيها، وحل املشــاكل 
م ثقل يف إصـــدار القرار وميكن أخذ أفكارهم ت املؤســـســـة وهليكون هلم دور ابرز يف اجتماعا

ــســـــــــــــــة    . العالقـة بني املوظفنيالعمـل ّبـااجليـدة وميكن   مبنيـة على وبني القـادة داخـل املؤســــــــــــ
 تبادل. املحرتام اال

توازن بني   واية  واي أن نظريـبني نظريـة  إكس و ومن الزاويـة النقـديـة فـإن الفرق بني نظريـة  
فها وبني حاجات العاملني يف املؤســــــســــــة وهو األمر الذي ال يهم متطلبات املؤســــــســــــة وأهدا

ــد األول واألخْي يف أن  نظرية إكس إذ  ــلحة وهي املقصــــ ــلحة العمل فقط فوق كل مصــــ مصــــ
فهي على أـقل   رطبيعـة الـناس أكثر من النمط اآلخ  تـناســـــــــــــــبالعمـل. وعلـيه ـفإن نظرـية واي  

 رصة أكرب للتعبْي والتغيْي.لالستماع جلميع املوظفني وتعطي ف جملالتقدير تتيح ا

ونظرية واي أقرب للصـــواب ألهنا تراعي خصـــوصـــيات ومشـــاعر املوظفني وتنظر إليهم نظرة 
فريق متعاون. نظرية إكس أقرب إل املســـــلك البوليســـــي الذي يتصـــــيد األخطاء. ولقد حذر 

  فقال للمســلمني عامة وللقائد خاصـة لتجســسخالق الذميمة وعلى رأســها ااإلســالم من األ
دمهجمْ  دَتمجْم أو ِكدتم أمْن تـجْفســــــــِ . هذا ال يعين أن العمل 1""ِإنهكم ِإِن اتـهبـمْعتم عمْورماِت النهاِس أمْفســــــــم

ــاس  ــاية أسـ ــلطة جتعل الوصـ ــتخدام السـ اإلداري ال يتطلب املتابعة والرقابة ولكن املبالغة يف اسـ
ي يفســــد العمل وال على أن تفتش عن األخطاء وهو األمر الذ تحرص العني الناقدةفلرقابة  ا

يصــــــــلحه كما يتوهم بعض املدراء واملوجهني يف املدارس. النظرية القادمة ســــــــتحدثنا عن منط 

 
 (. ابب يف التجسس - ـ كتاب األدب   البن القيم - َتذيب سنن أيب داود )  1
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متميز يف اإلدارة حيث يقوم القائد ابلبحث عن اجلوانب اليت ميكنه فيها أن ميد يد املساعدة 
 عمال. إلجناز اإل

 منظرية القائد اخلاد

مGreenleaf  (1904  – 1990    )كـتب غرين ليف  
ــفـة القـائـد اخلـادم ) ( يف Servant-Leadershipعن فلســــــــــــ

ــره عـام   م. ولقـد واصـــــــــــــــل التـأليف    1970مقـال نشــــــــــــ
آخر عمره.   ــال إل  اجملـــ ــذا  هـــ والتطوير يف  ــدريـــــب  والتـــ
ــفته ابهتمام كبْي بني املدراء واخلرباء وقادة   حظيت فلســ

ذات مضــامني عملية  لقائد كخادم نظرية  ؤســســات. اامل
دم الـناس ليقودهم كجمـاعـات ـتدعم كـل من يرـيد أن خيـ

ــعور خبدمة اآلخرين  ــاس عاطفي ينص على أن الشــ ــات. تقوم هذه النظرية على أســ ــســ ومؤســ
 غريزة إنسانية ينبغي استغالهلا َبكمة يف حميط القيادة.

 ى رأسها:قية وعل تشجع نظرية غرين غرس وممارسة املبادئ األخال

 التعاون. .1
 الثقة. .2
 احلكمة والنظر يف العواقب. .3
 تماع.االس .4
 االستخدام األخالقي للقوة. .5
 تفعيل دور اآلخرين. .6

يقول غرين ليف عن فلـسفته اليت سـار عليها يف صـياغة نظريته حينما أضـع النظرايت فإنين 
 اجلانب العملي. أميل حنومثايل النزعة وعندما أطبق مدلوالت هذه النظرايت يف امليدان فأان 

 “As a theorist, I am an idealist.  As a practitioner, I am a pragmatist.” 
أي أن اإلنسـان القائد يوازن بني التطلعات املثالية واملتطلبات الواقعية. يعتقد الباحثون يف  

ــناع ال حميط قرار يف حقل اإلدارة الرتبوية أن نظرية غرين ليف حتتوي على مبادئ مهمة لصــــــــــــ
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ات طويلة. إن صـفة االسـتماع اليت وردت تكوِهن القائد احملبوب الذي خيدم لفرت  املدرسـة ألهنا
 يف نظرية القائد كخادم ستقود إل تكوين رؤية وحتديد هدف.

املســاعدة ال تعين التســاهل بل ســتقود حتماً إل الدقة والســرعة يف أداء العمل وتســاهم يف 
غرين ليف يف اســــــــــتخدام القصــــــــــص  تعزز روح املشــــــــــاركة. أجادا  ســــــــــرعة حتقيق اهلدف ألهن

(. ولقد Teacher as servantفة القائد كخادم فكتب كتاابً عن املعلم كقائد )لتوضــــــــيح فلســــــــ
ــة. واحلق أن  ــلوب القصـــ ــرة يف علم اإلدارة َتتم ابلقيادة من خالل أســـ ظهرت نظرايت معاصـــ

  النفوس.ا يفالقصة سفينة رائعة حلمل املعاين النبيلة وغرسه

ــم اإلدارة الرتبويـة،  ، قجـامعـة الكويـت  من  ،أفراح العجمي  امـت البـاحثـةقـولقـد   بكتـابـة  ســــــــــــ
رانمج اخلادمة يف ب  ريس ألبعاد القيادةدســة أعضــاء هيئة التواقع ممار   رســالة ماجســتْي بعنوان:
ملك حممد بدر د.   أ.ولقد شـــــــارك    لطلبة.نظر ا  ويت من وجهةكلماجســـــــتْي الرتبية بامعة ا

  ة.تميز الرسالة املهذه مناقشة جلسة يف 

تتغْي حقيقة الكثْي من املمارســـات بل تصـــبح اللهجة الدارجة لقائد كخادم  يف ظل نظرية ا
يف العمل خمتلفة فعندما يســـــــأل القائد املوظف فإن الســـــــؤال يهدف إل املســـــــاعدة ال املراقبة 
فالقائد اخلادم ال يتتبع األخطاء وال يتصــــــــــــــيد أوجه التقصــــــــــــــْي ليكتب التقارير ويســــــــــــــتخدم 

سـْي العمل وليقدم الدعم املطلوب ليتحقق   ل ليطمئن علىاته يف العقاب ولكنه يسـأحيصـال
يِهدج اْلقمْوِم  املقصــــــــــود. ميكن تطبيق فكرة القائد اخلادم مع األصــــــــــحاب أيضــــــــــا ويف األثر ــم "ســــــــ

اِدمجهجْم".   خم
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 مصطلحات تربوية مرتبطة ابإلدارة 

   :1وأهداف اإلدارة الرتبوية ُماالت تسلُّط الضوء على فيما يلي ُمموعة مصطلحات 
: عمليات تنظيم علمي تتضمن توجيه املوارد البشرية واملادية  Administrationاإلدارة   -1

واملعرفية يف املؤسسة؛ لتحقيق األهداف املرغوبة أبكرب قدر من الكفاءة. ويرتكز عمل اإلدارة 
اء،  يف ضوء معايْي قياسية لألد  على التخطيط، واحلوافز املالية؛ واملعنوية لرفع الكفاءة اإلنتاجية 

 التنظيم والتوجيه والتنسيق والتخطيط والتقومي.   عملياَتا يف: وتتحدد
اإلسرتاتيجية   -2 على Strategic Managementاإلدارة  تقوم  اليت  اإلدارة  أنواع  إحدى   :

التها،  ُمموعة القرارات والنظم اإلدارية اليت حتدد اإلجراءات الالزمة؛ لتطبيق رؤية املؤسسة ورس
ا ميزات تنافسية خاصة تسعى لتنفيذها من خالل  د؛ مبا جيعل هلألجل البعيوحتقيق أهدافها يف ا

البيئي   املسح  للمؤسسة. وتتم اإلدارة اإلسرتاتيجية عرب مراحل من أِهها:  البيئي    - التحليل 
 التقييم والرقابة.   -تغيْي اإلسرتاتيجية  -تكوين اإلسرتاتيجية 

اإللكرتون -3 إدار :  Electronic Managementية  اإلدارة  عأسلوب  يقوم  حديث  لى ي 
واإلنرتنت يف  الداخلية  والشبكات  االتصاالت،  وتقنيات  احلاسوب،  تقنيات  من  االستفادة 

 تقدمي اخلدمات، وإجناز املهام اإلدارية املتعلقة ابملؤسسة التعليمية.  
التعليمية   -4 بEducational Administrationاإلدارة  خيتص  نظام  البشري :  اجلهد  تنظيم 

ني يف املؤسسة التعليمية من أجل حتقيق األهداف التعليمية   جهود العامل للتنسيق بنياملوجه  
أبقل قدر ممكن من اإلمكاانت املتاحة، وأبكرب قدر من الكفاءة، وتتميز اإلدارة الناجحة أبهنا  

جديد وتوظيف التكنولوجيا  مسئولية اجتماعية َجاعية، وأهنا عملية قيادية إنسانية تقوم على الت
 إلدارة التعليمية: التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق والتقومي.  أهم عمليات ا ديثة؛ ومناحل
: إحدى العمليات اإلدارية احلديثة  Total quality Managementإدارة اجلودة الشاملة   -5

لألداء؛ مبا يقود   اليت تستطيع املؤسسة تطبيقها من خالل اخلطط الشاملة للتحسني املستمر
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رؤيتها املستقبلية، وتغيْي ثقافة األفراد، وزايدة إرضاء العمالء وتلبية مطالبهم،  إل حتقيق  املؤسسة  
 عن طريق املشاركة الفاعلة جلميع العاملني. 

األطفال  إد -6 رايض  واألساليب Kindergarten (KG) Managementارة  العمليات   :
والنشاطا الروضة،  لتنظيم  العاملنياملقصودة  ملساعدة  املوجهة  على    ت  أهداف فيها  حتقيق 

لبلول   بينها؛  فيما  وتتداخل  العمليات  هذه  وتتكامل  منها،  املستفيدين  وإرضاء  الروضة، 
يف خمرجاَتا من الناشئة الصاحلة، ويقوم مبسئولية اإلدارة مدير  األهداف املرجوة للروضة، وترتجم  

علومات املالئمة،  عاملني ابملمركز املعلومات الذي ميد الهو املسئول األول، وهو قائد ملرؤوسيه، و 
وهو بصفته قادٌر على حل املشكالت، وتوجيه املوارد املادية والبشرية وتعظيم استخدامها، فهو  

 ا.  جيب أن يكون مبدعً 
: عملية توظيف اإلمكاانت املتاحة واستثمارها؛  Classroom Managementإدارة الصف   -7

وتتضمن إدارة الصف عدًدا من    بيئة الصف،كاملة لشخصية املتعلم داخل  لتحقيق الرتبية املت
العمليات اإلدارية املتكاملة، هي: التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والتنسيق، والتقومي، وقد يكون  

 ف حجرة دراسية، أو معماًل، أو مكتبة، أو ورشة مدرسية، أو ملعًبا، أو مسرًحا.  الص
سيطرة األحداث   ي يقوم علىمنط إدار :  Random Administrationاإلدارة العشوائية   -8

التخطيطية،  العلمية  النظرة  اإلدارة، وغياب  لفريق  الذاتية  إطار املصاحل  والعمل يف  احلاضرة، 
التنسيق، وعدم وجود رقابة علمية  وعدم احرتام تنظيمات   التوجيه، وعدم  املؤسسة، وقصور 

  ْي مالئم للتطوير واإلنتاج.وقائية عالجية؛ مبا يساهم يف نشر مناخ غ
البشرية School Administrationاملدرسية  اإلدارة   -9 القوى  لتعبئة  عمليات  ُمموعة   :

تعاون َجيع اجلهود، واألنشطة    ابملدرسة، وتوجيهها؛ لتحقيق األهداف التعليمية، وتقوم على
وتنسيق وتوجيه وتقومي ومتابعة وتنظيم  العمليات من ختطيط  ّبا  وتنسيقها، وكذلك  . ويقوم 

 ب ّبدف إعداد الطالب إعداًدا متكامالً وفق سياسة تضعها الدولة.  رسة والطالالعاملون ابملد
يتحكم يف ختزين  : ختطيط منظم، ومراقبة،Information Managementإدارة املعلومات  -10

 املعلومات، ونقلها، ومعاجلتها بغرض توفْي املصادر من أجل التعلم عن طريق املتخصصني. 
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الرتبوية  ا -11 مسئول : Educational Leadershipلقيادة  ميارسه  متخصص   نشاط 
تربوي للتأثْي على األفراد عن قصد ممن يعملون يف ُمال الرتبية، وجعلهم يتعاونون مًعا  
يف جو من التفاهم والتكامل واالنسجام لتحقيق األهداف املرغوبة، ويتميز هذا النشاط 

 .  لتواصل والتقدير واإلنتاجيةابملبادأة والتمثيل والتكامل وا
ا -12 اليت حتدث يف  Educational Developmentلتعليم  تطوير  التغْيات  : ُمموعة 

حلاجات  استجابة  أكثر  وجعله  وحتسينه،  فاعليته  زايدة  بقصد  معني  تعليمي  نظام 
اجملتمع، ومطالبه، وقد يكون التطوير جزئياً؛ من مثل: إدخال مستحدَثت جديدة يف  

، له. وقد يكون التغيْي يف جانبالتعليم ك  ، أو يكون جذرايً يشمل نظامإدارة التعليم
التعليم يف اجتاه إجيايب يف ضوء معايْي علمية   أو أكثر من جانب من جوانب نظام 

 معتمدة.  
: التحليل املنظم School Strategic Planningالتخطيط اإلسرتاتيجي املدرسي    -13

ملدرسة  ملساعدة ا   ووضع األهداف اإلسرتاتيجية  للمدرسة وبيئتها الداخلية واخلارجية، 
اضحة يف ضوء القيم اليت تؤمن ّبا، واملوارد املتاحة هلا، مث  على وضع رؤية ورسالة و 

وضع الربامج املناسبة؛ لتحقيق هذه األهداف، ويعتمد التخطيط اإلسرتاتيجي املدرسي  
واإل واملوارد  واملعلمني  الطالب  عن  تفصيالً  أكثر  معلومات  واللوائح  على  مكاانت 

 املنظمة.  
على  :  Regional Planningاإلقليمي  التخطيط    -14 املطبق  التخطيط  من  نوع 

مستوى اإلقليم، الذي ميثل منطقة اقتصادية، أو اجتماعية، أو جغرافية هلا بنية خاصة  
متميزة يف: الرتكيب السكاين، واالقتصادي، واالجتماعي، ويفيد التخطيط اإلقليمي  

 فاوت بني األقاليم.  يف تقليص الت
: إجراءات علمية وعملية مستمرة  Educational planningي  طيط الرتبو التخ    -15

للموارد   األمثل  االستثمار  مع  الوسائل  الرتبوية أبفضل  األهداف  لتحقيق  ومقصودة؛ 
األخرى،   اإلدارية  املهام  تنفيذ  يف  الرتبوي  التخطيط  ويفيد  املتاحة.  والبشرية  املادية، 

عملية حل املشكالت ما أنه جزء من  التقومي، ك ظيم، والتوجيه، والتنسيق، و ومنها: التن
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اليت تواجه املؤسسات الرتبوية حاليًّا، وجتنبها يف املستقبل، وهو يف ذلك يقق أهدافًا 
 اجتماعية، وسياسية واقتصادية، وثقافية.  

يط  : ختطLong Term Educational Planningالتخطيط الرتبوي الطويل املدى     -16
أكثر، ويركز على إعطاء خلفية عن التوقعات،   ر سنوات أوخيتص مبدة ترتاوح بني عش 

 واملسارات الرتبوية على املدى البعيد.  
التعليمي     -17 لتحقيق أهداف Instructional Planningالتخطيط  : عملية علمية 

ال املواطن  إلعداد  الالزمة  والقيم  واملهارات،  ابملعارف،  تتعلق  ووضع    صاحل، تعليمية 
مة؛ الستغالل اإلمكاانت املتاحة، ويشرتط فيه أن تكون  يمية الالز الربامج والصي  التعل 

 األهداف إجرائية حمددة.  

 

 األصول اال تصادية
ــتثمـار البيـئة احمليطـة ـبه  َتتم ابَتـدف الرتبـية إل ربط املتعلم ابحتـياجـاـته املـادـية واملعنوـية و  ســــــــــــ

ــيـــد اجلهود ويظهر هـــذا التوجـــ رف  يبـــه على احلا من خالل تعليم الطفـــل وتـــدر ه جليـــوترشــــــــــــ
الطبيعية حســــــــب طبيعة اجملتمع الذي قد يعتمد يف   داســــــــتغالل املوار حســــــــن والصــــــــناعات و 

 . أو األنشطة البحرية أو التجاريةأو الصيد معيشته على الزراعة أو الصناعة أو الرعي 

ي يدرس العالقة بني  "العلم الذهو   :Economics of Educationعلم اقتصــــــــــادايت التعليم  
ــة واالقتصـــــــــــــــــاد    التعليم ــات اخلْييـ ــة من اهليئـ ــاحـ ــل للموارد املتـ ــتغالل األمثـ من خالل االســــــــــــ

واملؤسـسـات االجتماعية وغْيها للحصـول على أعلى إنتاجية من خالل التأثْي يف املدخالت  
  يم، وتوزيعوالعمليات واملخرجات، ويدرس علم اقتصــــــــــادايت التعليم؛ ختصــــــــــيص املوارد للتعل 

ــاطــات   ــيــة  التعليميــة اهــذه املوارد على النشـــــــــــــ ملختلفــة مبــا يعمــل على إعــداد خمرجــات مرضــــــــــــ
للمســــــتفيدين، كما يهتم هذا العلم مبتابعة التزامات الدولة بتطبيق املبادئ اإلســــــرتاتيجية؛ من 

ايت مثل: تكافؤ الفرص التعليمية وُمانية التعليم، ومن الناحية الرتبوية تعد دراســــات اقتصــــاد
صــــــــــــناعة القرار التعليمي الرشــــــــــــيد، وكشــــــــــــف التعليمية و م خطوة مهمة يف بناء اخلطط التعلي

ــرة  . "االحنرافات املالية واهلدر يف التعليم ــادية املعاصــــــ ومن أبرز املصــــــــطلحات الرتبوية االقتصــــــ
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( "العملية اليت تليب مطالب األجيال Sustainable Developmentمفهوم التنمية املســـــــــــــتدامة )
يشــــــــــــــرتط محاية املوارد البيئية  القادمة، و   يكون ذلك على حســــــــــــــاب األجيال  لية دون أناحلا

وصـــــيانتها مبا فيها العناصـــــر احلرجة ذات الوظائف احلياتية األســـــاســـــية واملوارد املتجددة وغْي 
رأس املال البشــــري مدار األصــــول االقتصــــادية، ومن أبرز مصــــادر رأس املال إن  ".  1املتجددة

 ، والتدريب، والبحث العلمي.يم والرتبيةالبشري؛ التعل 

اتريخ   مسيث.وعن  آدم  يف كتاابت  عند  جندها  ابلرتبية  االقتصاد  عالقة  يف    تطور  ورد 
العاملية: "يـمعجدُّ آدم مسيث أاب  العربية  مسيث   احلديث. وقد بىن االقتصاد املوسوعة 

ولكنه   السابقة وهو أستاذ فلسفة أسكتلندي مذهبه على بعض املبادئ واألفكار  
ثروة   مسيث قتصادية. ويضم كتاباألنشطة االميتلك فهًما أفضل لكثْي من  كان  
االقتصاديون م(  1776) األمم اليزال  اليت  األفكار  من  يقبلوهنا   الكثْي  احلاليون 

ا أبن  مسيث  قال  وقد  احلر.  للسوق  وكذلكأساًسا  احلرة  احلرة،  ملنافسة  التجارة 
ة جيب أبن املهمة الرئيسية للحكومعلى النمو. كما قال   االقتصاد كفيلتان مبساعدة

تك الفعالة أن  املنافسة  أتكيد  على  العمل  الثورتني    .ون  حقبة  إابن  مسيث  عاش 
والفرنسية، وتوافق تشديده على احلرية  املتزا األمريكية  االعتقاد  يد  االقتصادية مع 

الناس يتقبلون أفكار مسيث،   ابحلرية السياسية الذي سرى خالل تلك الفرتة. وبدأ
وقد أجطلق على مسيث  .  د السوق احلردة عن اقتصاا جرى تطوير النظرايت اجلدي كم

 ." )بتصرف(االقتصاديني الكالسيكيني وأتباعه مصطلح

قتصــــــــــــــادـية يف أي ُمتمع ومن جهـة أخرى ـفإـنه من انفـلة القول أن ـنذكر هـنا أن التنمـية اال
البشــــــــرية، وحتســــــــني املهارات مرهونة بفاعلية نظم التعليم اليت تقوم ِبرشــــــــاد وتوجيه الطاقات  

ــنغافورة وماليزاي يعلم أن األمم الفقْية و   ،إلنتاجيةا من يدرس جتربة النمور األســـــــــــيوية مثل ســـــــــ
 حققت جناحاً ابهراً وتقدمت تقدماً اقتصادايً ملموسا ألهنا  تلك مناذج تعليمية متفوقة. 
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ــنغافورة ينامون يف ــنة كان الكثْي من أطفال َجهورية ســـــــ  كل ليلة وهم جياع  قبل أربعني ســـــــ
ــنغـافورة دولـة ذات موارد طبيعيـة حمـدودة مقـارنـة بكثْي من دول العـاَل .  قراء جـداً ألهنم ف ســــــــــــ
اعتنت بتنمية العقول فأصـــــــــــبحت يف مصـــــــــــاف الدول   –كما يقول هورد غاردنر   -ولكنها  

لثقافية اليت هذه اجلزيرة الدميقراطية هلا مكانة مرموقة يف قائمة املســابقات ا  .التكنولوجية الغنية
ــنغـافوريـة حمط  داالبـات املـتعقـد لطالب وطـ رس يف العـاَل. لقـد غـدت املنـاهج التعليميـة الســــــــــــ

أنظار الباحثني والدورايت املطبوعة ألهنا قادت إل مكاســــــــــب ملموســــــــــة ورغم اهلزات املالية  
ــيا يف هناية القرن املاضــــي إال أن  ــابت ُمموعة النمور ودول جنوب شــــرق آســ العنيفة اليت أصــ

 دول العاَل.  ت ى اقتصاداياقتصادها شكل واحداً من أقو 

وميكن أن خنتزل املعـادلـة التنمويـة يف عـاَل اليوم بكلمـات قليلـة وهي: إن املعرفـة قوة، والقوة 
عماد االقتصــــــاد يف األمم الراقية. تتجلى أِهية البجعد االقتصــــــادي يف الدور املتعاظم لوســــــائل 

بودة مبتكرة  تــاز    ق الكرتونيــة بــدأت ختزن العلوم يف طرائالتكنولوجيــا العــابرة للقــارات اليت
التخزين ودقة التنظيم كما جتمع بني الســــــهولة والســــــرعة ولعل وفرة املعلومات الناجتة من ثورة  
االتصــاالت وغزو الفضــاء من األدلة اليت تكشــف لنا صــدق ما ســبق ذكره. هذه اخلصــائص 

ية على ضــــــوء  لتعليم ترســــــم ســــــياســــــاَتا املالاليت اختزلت الوقت واجلهد جعلت مؤســــــســــــات ا
ولوجية اليت تعترب عصــــــــب العوملة. العوملة نتاج حلركة رأمسالية غربية اقتصــــــــادية املعطيات التكن

لرتويج بضـــائعها التجارية ولتوســـيع أنشـــطة شـــركاَتا. لذلك فإن الثقافة ومؤســـســـاَتا ال بد أن 
 ة. اَتا العلميالتعليمية وهيمنت على مسار  تتأثر ّبذه املتغْيات العاملية اليت اجتاحت الساحة

الثقافية اليوم ال بد من فهمها وفق املعطيات االقتصـــــــــــــادية ألهنا شـــــــــــــديدة  إن النقلة 
التعلق ّبا فاالزدهار االقتصـــــــــــادي يواكبه حركة تقدمية علمية تعليمية. تواجه مؤســـــــــــســـــــــــات 

 خلوض التنافس احلضاري لألمم التعليم حتدايً حقيقياً ألهنا مسئولة عن إعداد وتنمية األجيال  
ــواق احمللـية  ن تقود أو تقـاداليت إمـا أ وهـذا يتحـدد حســــــــــــــب مهـاراَتـا يف معرـفة حـاجـة األســــــــــــ

والعـامليـة وحســـــــــــــــب تلبيـة احلـاجـات وإعـداد العمـال املهرة، واإلدارات النـاجحـة. إن التغْيات 
رات السريعة تستدعي اجلوهرية الناجتة من حركة العوملة وانعكاساَتا على األسواق طبقاً للتطو 

السـتيعاب الواقع ومواجهة االحتياجات وإال أصـبحت ؤسـسـات التعليم مناسـبة من متغْيات  
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مـناهج التعليم تعيش يف حـاـلة انفصـــــــــــــــام جتعـل الطـاـلب يشــــــــــــــعر ابإلحـباط مبجرد خترجـه من 
 ة.املدرسة ألنه تعلم ما ال يتاجه وأِهل تعلم املهارات اليت ينبغي أن تؤهله للحياة العملي

أن املؤسـسـات الرتبوية تقوم   Economics of  Educationت الرتبية  واليوم من معاين اقتصـاداي
وأفضـل النتائج    ،فاليتكالوأقل  ،أبقصـر الطرقحنو تنمية اإلمكانيات املتوفرة  بدورها املنشـود 

. بشـــكل شـــامل  الرتبية عملية التنمية االقتصـــادية يف اجملتمعمؤســـســـات كما وكيفا وأن تدعم 
له عائد ومردود  Education is investmentاســــتثمار   رتبية عمليةفق الرؤية الســــابقة تجصــــبح الو 

ــتوى البعيد ألن التعليم عملية إبداعية طويلة األمد:  ــة على املســـــــــــ على الفرد واجملتمع خاصـــــــــــ
Learning is a long-term creative process  . 

ــتثمــار   ــيــاق فــإن التعليم اســــــــــــ ــريــة  زن  مزدوج متواويف هــذا الســــــــــــ من جهــة  للطــاقــات البشــــــــــــ
ــتثمارتقود هذه املواءمة إل مفهوم  .  ة أخرىمن جه  املادية واإلمكانيات   مبفهومه العام   االســــــ

. اجملتمعخلدمة   اوعاملي  ااملوارد املتاحة حمليَجيع    حجســــــن االســــــتفادة من إذ أن االســــــتثمار هو
عليم ة تنفع البشـــــــــر وهلذا فإن التالعلم هو إكســـــــــْي احلياة الذي يول املواد اخلام إل مواد مثين

ســــــيلة لالســــــتثمار وزايدة اإلنتاج وجتويد نوعية اإلنتاج وهكذا فإن األســــــر واملدارس أفضــــــل و 
ه  . عنــدمــا تنعزل الرتبيــة عن توجيــكلهــا  والكليــات هي البنوك احلقيقيــة يف اجملتمعــات املتقــدمــة

لضـرر ام املوارد الطبيعة وميتد ااهلدر الناتج من اجلهل ابسـتخد  فالناشـئة اقتصـادايً ال ميكن وق
 مشـــــاهد إل خســـــائر مادية فادحة تنتج من تدمْي الناشـــــئة للمرافق العامة يف البلد. كما هو

ومن جهة أخرى فإن هجرة العقول ذات التخصــصــات النادرة إل البالد األجنبية من ضــمن 
ــاد الشـــعوب وتشـــتت الطاقات وتبدد اآلمال. عوائق  الدول اليت تتمتع  التعليم اليت َتدد اقتصـ
خل على مؤســــســــاَتا التعليمية فتقوم بتلبية مطالبها وخاصــــة فيما يتصــــل ملادي ال تبابلرخاء ا

بتمويل األَباث العلمية، وإنشاء الصروح الثقافية والتخصصية. لذلك فإن هذه الدول ترصد 
ف يف مثل من دخلها القومي لتعزيز األوضـاع التعليمية وال تقبل فكرة التقـشميزانيات خاصـة  
 ية.هذه القضااي املصْي 
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اجملتمعات   اهتمام انت اقتصـــــادايت الرتبية والتعليم وما تزال حتظى بنصـــــيب كبْي منلقد ك
 منها:ومتداخلة ألسباب عديدة 

ْي بيئـته احمليطـة مبـا يعود لتهيـئة الفرد لتعمشــــــــــــــامـلة أن الرتبـية يف جوهرهـا عملـية تنمـية   .1
 جدت.ملية تنمية للطاقات أينما و عليه وعلى ُمتمعه ابلنفع كما أهنا ع

ــل إل أهدافها  حتتاج .2 ــات التعليمية اليوم إل إمكانيات مادية كبْية كي تصــــ ــســــ املؤســــ
 الرتبوية.
فحالة الركود أو السـيولة   ال ميكن فصـل العملية الرتبوية عن الواقع واألمن االقتصـادي .3

 . يف البلد هلا صلة بنمط التثقيف
 اقتصادية عاملية.   ليصبح قوة  يوم قائم على تربية اجملتمعالتنافس احلضاري بني األمم ال .4
توعية اجملتمع مبخاطر العادات اخلاطئة صـــــــــــــحيا ونفســـــــــــــيا واجتماعيا مثل التدخني،  .5

ــد ميزاني كر .. ميكن أن ترشــ ــُّ ــغط الدم ومرض الســ ــمنة وضــ ة الدول واملخدرات، وأمراض الســ
ية هل مبخاطر تلك األمراض وكيفوتضــــــــمن فاعلية األفراد إذ أن مقارعة اجل  1)االســــــــتهالكية(

ــهــا لنكبح غجلموائِهــا ولنقلــل غموائِلهــا قبــل أن تجلتهم مواجهتهــ ا حتميــة تربويــة جيــب أن منــارســــــــــــ
  األموال بال طائل وتجستنزف الطاقات ابلباطل أو ابجلهل أو الكسل.

ــياســـــــي إذا كانت الدول .6 ــتقالل الســـــ ــم الديون ال يكتمل االســـــ ــع للعبودية ابســـــ ة ختضـــــ
أضـــــــرت القروض لية واإلقليمية والدولية. لقرارات احملتكون ورقة الضـــــــغط يف اختاذ ااخلارجية ف
 للدول النامية مبصــاحل الشــعوب الضــعيفة وال بد اً الدول املتقدمة صــناعي اليت تقدمهااخلارجية  

 .من قبضة النظام الرأمسايل  تضعفةلتحرير األمم املس  قوامها العلم واإلرادة من هنضة اقتصادية
القتصـادي. يتزايد االهتمام العاملي يوماً ابلكيان ا  العصـر املصـْيية وثيقة الصـلةقضـااي  .7

بعد يوم بقضـــــااي التنمية ومنها قضـــــااي ترشـــــيد االســـــتهالك، وحجســـــن اســـــتغالل املوارد اخلام، 
ــنــاعي، ومحــايــة البيئــة، وزايدة متوســــــــــــــط دخــل   الفرد، ومعــاجلــة الزايدة وتقليــل التلوث الصــــــــــــ

 ة وعدم العدالة يف توزيع الثروات.الة واألميقر واآلَثر الناَجة عن البطالسكانية، ومواجهة الف
ــاد على أن  .8 ــاديةعملية أركان  يؤكد خرباء االقتصـــــــــ رأس  :احلقيقة هي التنمية االقتصـــــــــ
عزهلــا أبــداً عن حركــة    . هــذه األركــان ال ميكناليــد العــاملــةيــة، و التقن، و املوارد الطبيعيــة،  املــال

 
 قدرة األمم على استخدام التكنولوجيا وإدارة الثروات.  حمكوم مبدىالصراع العاملي  1
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 على توجيه هذه األركان.املؤســـــســـــات  املؤســـــســـــات التعليمية من أقدرالرتبية والتعليم بل إن 
من املوارد الظاهرة والثروات احلكيمة الســتفادة  االعلم واملؤســســات التعليمية من أقدر وســائل  

  الكامنة.
إاتحة الفرصة للقطاع  اندي الكثْي من رواد الرتبية بضرورة "خصخصة التعليم" مبعىن   .9

  – عليم وبدأت هذه احلركة  يف حقل التة اخلاصة ابستثمار أمواهلا  األهلي واملؤسسات التجاري
 تتزايد ابستمرار يف الساحة العربية وال بد من حتديد سبل التعامل معها  -بسلبياَتا وإجيابياَتا  

 . ووضع الضوابط الدقيقة لتطبيقها
الفقراء .10 تزايد اهلوة بني  التعل   يستدعي  الفرص  توفْي    يميةواألغنياء حتركات عادلة يف 

م االجتماعية  منطفالعدالة  أمسى  الرتبويةن  األصول  االجتماعيَّة .  لقات  املنظومة    العمدالة  يف 
تعينصتقاال طبقات  "  ادية  بني  الكبْية  االقتصاديَّة  الفروق  إزالة  على  يعمل  اقتصاديه  نظام 

القتصادية اصرة(. إن سيطرة التجار وأهل املكانة السياسية وااملعمعجم اللغة العربية  " )اجملتمع
اليت تعيق العدالة االجتماعية فتضيع املصاحل العامة ويستحوذ   من األمور على مفاصل الدولة

أصحاب النفوذ على ثروات البلد. وظيفة الرتبية النقدية كشف مثل هذه املعضالت اجملتمعية  
 و سليم. إلعادة صياغة اجملتمع على حن

ــاهم يف الن ــات التعليمية أن تســــ ــســــ ــادية للدول من خالميكن للمؤســــ ــة االقتصــــ ل عدة  هضــــ
 نها:أشكال م

املسـاِهة يف صـياغة األهداف اإلسـرتاتيجية للدولة من أجل تلبية االحتياجات املرحلية  -1
 واملستقبلية وإعداد الكوادر.

افـدة وإجيـاد االكتفـاء الـذاِت أو على ختريج العمـالـة املطلوبـة من أجـل تقليـل العمـالـة الو   -2
 ة.لعمالة األجنبيازن بني العمالة الوطنية وااألقل حتقيق التو 

ــتجـدات ســــــــــــــوق العمـل والتقـدم التكنولوجي والعلمي   -3 رفع كفـاءة العـاملني وفق مســــــــــــ
 املتزايد. الدورات التنشيطية وسيلة من وسائل االرتقاء مبهارات املوظفني.

أصحاب التخصصات ممن يعملون يف ختصصات جديدة يف حال وجود إعادة أتهيل  -4
ستغناء عن بعض التخصصات نظراً للتغْيات  ف معينة أو االض يف أعداد املتقدمني لوظائفائ
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دون املتنوعة  . األصـــــــل أن يعمل العامل يف ُمال ختصـــــــصـــــــه ولكن إذا حالة الظروف طارئةال
ب من ختصـــصـــه األصـــلي مما يســـتوجب على مج قريانذلك فهو َباجة إل إعادة أتهيل يف بر 

 ع مثل تلك احلاالت.كثفة للتعامل مدورات متوفْي وعة أن تقوم باملؤسسات التعليمية املتن

تنمية الوعي االســـــــتهالكي عند طبقات اجملتمع من مواطنني ومقيمني صـــــــغاراً أم كباراً  -5
ــادية اإلجيابية   ــواء. ميكن غرس القيم االقتصـ ــاد يف يم الطفل  من خالل تعل على حد سـ االقتصـ

ــتخدام املياه وعدم اإلســــر  الطفل   حافظابئية. فياف يف اســــتخدام الطاقة الكهر الطعام ويف اســ
أن املـياه نعمـة ال ـتدوم مع ـيدرك إغالق األنوار إذا خرج من الغرـفة، و على  مـنذ نعومـة أظفـاره  
 األهنار اجلارية. نعيش بقرب ال يب املسرفني ولو كنا سبحانه اإلسراف، وأن هللا 

جراً ن حتمل املســئولية فمن أخذ أأتصــيل قيم اإلحســان واإلتقان يف العمل وتعظيم شــأ -6
أو قصــــــــــــر متعمداً فيه فإنه قد أخذ ماالً حراماً ولن يبارك هللا جل   ،قد غش فيه مقابل عمل

يف حيوية  ة مبكان أن يشــــــــــعر اإلنســــــــــان أنه لبنة  . من األِهياحملرمةثناؤه يف مثل تلك األموال  
ــل يف عمـله ـفإن اجملتمع يـق جيـب أن يعتـقد  ل إنـتاجـه.  جـدار اجملتمع ـفإذا فرط ـبدوره وتكـاســــــــــــ

ــع من دهاليز احلرام وأن املال إذا كان من كســـــــــــب احلالل فإنه  فرد أن أبواب اال حلالل أوســـــــــ
هللا فينقطع وينفصـــــل. وهنا أتِت  ميحقه  -إن عاجالً أو آجالً -يدوم ويتصـــــل وأن مال احلرام 

 األمن القومي.املناهج الدراسية لتقوم بغرس هذه املفاهيم االقتصادية األساسية لسالمة 

ية السـتثمار خْيات اجملتمع ابلشـكل األمثل يف قطاع الزراعة بادرات اإلبداعتشـجيع امل -7
دة اليت من شـأهنا زايدة  والصـناعة. اجملتمع القوي هو الذي يرص على تشـجيع املبادرات اجلا

 الدخل القومي وتطوير عمليات استثمار املواد اخلام.

ــات التعل  -8 ــســــ ــاال لذوييمية  فتح أبواب املؤســــ اقات يف وَجيع الط  ..  ةحتياجات اخلاصــــ
اجملتمع لينالوا حقهم من التعليم األســـــاســـــي والتعليم العايل وفتح ميادين العمل هلم ليقوموا يف 

 .ق العملاملساِهة يف إثراء سو 

تشــــــــجيع الطالب والطالبات يف التخصــــــــصــــــــات النظرية والعملية التطبيقية اليت يتاج  -9
أصــحاب التخصــصــات يف ميدان  تكدس طوابْي منال ت حىت  حاضــراً ومجســتقبالً إليها اجملتمع  
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معني بسبب فائض عدد اخلرجيني عن احتياج سوق العمل وبسبب سوء التخطيط كما آلت 
 .إليه األوضاع اليوم

املؤســــــــســــــــات التعليمية الناجحة هي اليت تســــــــتقطب خربات العمالة الوافدة املتميزة    -10
ــتفيـد منهـا وتتبنـاهـ اجر إل بالد اوتســــــــــــ . إن فتح اجملـال أخرى أو أي جهـة  لغرب ا قبـل أن َتـج

 . للطاقات البشرية لتلك العقول املتميزة فيه تطعيم للكوادر الوطنية وتنويع وجتديد

ؤســســات التعليمية مثل اجلامعات يف مؤازرة االقتصــاد يف اجملتمع ميكن دور املتفعيل   -11
ها فيما ومتابعة نتائج مي املشـــــــاريع وأحياانً تطبيقأن يكون من خالل إجراء الدراســـــــات وتقد

يتعلق بتنشـيط االقتصـاد. كما أن الكليات واملعاهد واجلامعات تسـتطيع مد جسـور التواصـل 
املؤســــــــســــــــات العاملية وحتقيق االســــــــتفادة الواعية من خربات الثقايف يف ميدان االقتصــــــــاد مع 

 اآلخرين.

 بال حدود وتفتحمية أن ترســــــخ مفهوم التعليم  من املهام املنوطة ابملؤســــــســــــات التعلي  -12
أبواّبا وتطور مناهجها لتطبيق هذا املفهوم. إن التعليم املســتمر هو االســتثمار احلقيقي للثروة 

د والقوة ويفظ اجملتمع من التخلف االقتصـــــــــــادي والركود البشـــــــــــرية كما أنه يضـــــــــــمن التجدي
ود وتوفْي تمع أِهية التعليم بال حداملؤســــــســــــات التعليمية تســــــتطيع أن تغرس يف اجمل  واجلمود.
ــيخ مفهوم التحرر من قيود الزمـان واملكـان والســــــــــــــن من خالل  فرص   التعلم للجميع وترســــــــــــ

 التثقف.التغلب على العوائق اليت حتول بني املرء وعملية 

من املعايْي املهمة اليت جيب أن تغرســــــــها مؤســــــــســــــــات التعليم ضــــــــرورة احلفا  على   -13
إن األضــــــرار اليت تصــــــيب املرافق لة للمواطنني.  واملشــــــاريع اليت تقدمها الدو املمتلكات العامة 

ــيوع  العامة قد تكلف الدولة املاليني من األموال وهي داللة على   ــلبية ال تعطي شـــــــــــ قيم ســـــــــــ
 لعامة أي اعتبار.املصلحة ا

تشــــجيع العمل اليدوي واملهن اليت تتطلب العمل امليداين من الوظائف الشــــريفة وما   -14
مثل عائلة النجار والبناي والشاوي واحلداد   األجدادم صنعة  ت أمساء العائالت تجعرف ابسزال

ل عمل شــــريف خيدم اجملتمع جيب أن ال ك  .والصــــفار والكندري والقالف والصــــانع والصــــياد
ــيلة، واترخيه ــتنكف املرء منه وعندما يتقر اجملتمع األعمال اليدوية فإنه يتنكر لقيمه األصـ  يسـ
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تعطي صــورة حســنة عن أصــحاب املهن التعليمية أن  تعاليم الدين. دور املؤســســات ، و العريق
اجلمْدومى يف علم االقتصـاد يشـْي إل  ِدراسـة  اليدوية وتغرس القيم املوجبة حنو العمال والصـجناع.

راســـــــــات املنظَّمة يهدف إل تقييم املوارد املتاحة لتحقيق غرض معنيَّ مع التقييم " منط من الدِه
 معجم اللغة العربية املعاصرة(.انظر: ) " هذه املواردزم لقدرات وإمكانيَّات تدبْياملتال

ية خلدمة مؤســســات التعليم وتفعيل فتح امليدان للمؤســســات األهلية واجلهود التطوع  -16
 وجتويد خمرجاَتا.

تظل فكرة مد اجلســـــــــــور على مســـــــــــتوى اجلامعات والتعاون اإلقليمي والعاملي لدعم   -17
افية. ال بد من تفعيل فكرة التضــــــامن ات احلركة الثقواســــــتثمار املوارد من مســــــتلزماالقتصــــــاد 

 سالمية.والتكافل والتعاون االقتصادي بني األقطار العربية واإل

تتخلى عن دورها األســــــاســــــي يف تنشــــــئة ال أن  شــــــريطةاقتصــــــاداي تفعيل دور املرأة  – 18
تمع تـناســـــــــــــــب طبيعتهـا. إذا عطـل اجملودون أن تفقـد كرامتهـا من خالل أعمـال ال    ،األجـيال
نه يدفع الثمن من خالل التفكك الذي يصيب اجملتمع فكلما انل أفراد اجملتمع من طاقاته فإ

 .العمل انعكس ذلك على إنتاجهم يفاهلادف، كبْيا من التعليم   اجلنسني حظا
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 األصول السياسية
بنمط  لتعامل مع اآلخرين ســـــياســـــة الناس مبعىن فن اســـــتخدام الســـــلطة وممارســـــة النفوذ يف ا

الســياســة األســرية واملدرســية واجملتمعية وهناك ارتباط واضــح بني ا ميدان دائرَتتشــمل ر، و مؤث
الســــــياســــــية وبني التنشــــــئة االجتماعية فاجملتمع الدميقراطي مثال يجرحب ابحلوار ويجوفر التنشــــــئة 

س من الصــــــــغر يف حميط هذه القيم تجغر .  فرص االختيار ويف املقابل يرفض التســــــــلط واإلجبار
ــاً من ِقبـــل احلكومـــات وعليـــه فـــإن املـــ  الكثْي من  األســــــــــــــرة. ول مـــاليـ دارس يف أحنـــاء العـــاَل  ج

املدارس   لســــياســــات الرتبوية للمؤســــســــات َبكم النفوذ املايل والســــياســــي.احلكومات ترســــم ا
م التعليمي يقيس سـالمة الرؤية السـياسـية املهيمنة يف اجملتمع فالنظاأمني ومؤشـر دقيق  ترمومرت  

ــر لطبيعة ــ  أدق مؤشـ ــياسـ ــلة أو الناجحة أو املتأرجحة. التعليم ترَجة إجرائية احلياة السـ ية الفاشـ
َتا ومسـاراَتا من الفلسـفة السـياسـية للمجتمع وكلما اتضـحت املقاصـد تسـتمد روحها وتصـورا

دوراً فاعالً السـياسـية وآلياَتا املوضـوعية املطلوبة للقطاع التعليمي، لعبت املؤسـسـات التعليمية  
 . الدقيق الواعي أساسه التخطيط

ــياســـــــــاَتا،  Educational Systemنظام التعليم إن    ال ميكن فصـــــــــله عن نظام الدولة وســـــــ
ُمموعة العناصـــــر الرتبوية املرتبطة بعالقات منتظمة ببعضـــــها لتحقيق يقصـــــد به  ونظام التعليم 

كون من مدخالت وعمليات أهداف الســــــــياســــــــة التعليمية، والنظام التعليمي نظام مفتوح يت
ــريــة واملــاليــة  جــات وتغــذيــة مرتــوخمر  دة، ومن أبرز مــدخالتــه الطالب واملعلمون واملوارد البشــــــــــــ

 . 1واإلدارة التعليمية والتجهيزات التعليمية واملناهج الدراسية

دميوقراطية التعليم ويف اجملتمعات ذات األنظمة الســـــــــــياســـــــــــية تظهر مفاهيم عديدة مرتبطة ب
Educational Democracy  زاميــًّا يف متنــاول َجيع املواطنني العــام وجعلــه إل: تعميم التعليم

كما يقصـــد ّبا التشـــاركية جلميع الناس يف احلصـــول على   على اختالف طبقاَتم االجتماعية،
فرص تعليمية. ودميقراطية التعليم حتول مؤســــســــات التعليم إل مؤســــســــات دميقراطية يشــــارك  
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رَتا، ول ابء دور علمون أســــاس إدالوائحها، ويكون الطالب واملأعضــــاؤها يف إدارَتا ووضــــع  
 . 1يف توجيهها والرقابة عليها

قال الفيلسـوف وعن أِهية السـياسـة وعالقتها ابلنظام التعليمي 
 م( :1804-م1824األملاين عمانويل كانط )

"مثة اكتشافان إنسانيان يق لنا اعتبارِها أصعب االكتشافات: 
ــية فن تربيتهم". وهلذا فإن الرت فن حكم الناس، و  ــياســــ من بية الســــ

ــريعة ومتباين ة بل أصــــــــــــــعب الفنون يف عاَل يشــــــــــــــهد تغْيات ســــــــــــ
 ومتناقضة. 

وظيفة الرتبية الســــياســــية حتقيق التماســــك والضــــبط االجتماعي وذلك من خالل مســــاعدة 
اإلنســــــــــــان على فهم نظام احلكم العام بغرض املشــــــــــــاركة يف مناشــــــــــــطه والتعايش احلكيم مع 

اجملتمع ويف إطار التسامح واحلرية والعدالة.   تطلعات ومصاحل  ختالفات وحتقيق التقدم وفقاال
ــية:  من أ ــياسـ ــاد احلياة السـ ــات هم عوامل فسـ اختالل موازين العدالة االجتماعية ومن انعكاسـ
تغليب املنفعة الشـخصـية على املصـلحة العامة، وزايدة الضـغوطات االجتماعية، وكثرة ذلك: 

ــيطر الفكرـية، وغـياب املـبادئ األ  االحنراـفات  ــتـبداد، والقمع، واإلرهـاب  خالقـية، وســــــــــــ ة االســــــــــــ
النفوذ االقتصـادي، وَتميش دور املرأة، وتقليل دور أهل االختصـاص،  الفكري، وهيمنة أهل

وســيطرة النظرة اآلنية وغياب الرؤية املســتقبلية، واالنشــغال بســفاســف األمور وإِهال القضــااي 
 ة يف أمرين: الرتبية السليمة حنو السياساملصْيية. يتمثل دور 

ة الشــــاملة مبســــتوايَتا املختلفة لتحقيق واًل: توجيه َجيع فئات اجملتمع حنو الســــياســــة العادلأ
ذلك التضامن فال بد من تسخْي املؤسسات الرمسية وغْي الرمسية لتكوين ثقافة سياسية واعية  

 تتحمل أعباء املسئولية. 

بة للقيام يف عملية املراقبة القنوات املناسناس كي يشاركوا السلطة عرب َثنياً: إفساح اجملال لل 
ت وعالجها َبكمة مما ييســـر للجميع أســـباب االســـتقرار والنظام يف العامة وكشـــف التجاوزا
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نطاق العدالة فإن من مقتضـيات السـياسـة حجسـن اإلدارة، واإلدارة اجليدة ال تكون مبعزل من 
عيا يتيح هلما فرص ة الفاعلة ُمتمالنســـــــــاء والرجال يف املشـــــــــارك جهود اجملتمع. إن زايدة وعي

ملال العام وايصــال الشــخص املناســب ألرفع املناصــب.  تصــحيح املســارات الســياســية وحفظ ا
وحاجة العرب اليوم إل نشـــــر تربية ســـــياســـــية رشـــــيدة ال تقل أِهية عن ضـــــرورة معاجلة األمية 

 قافية.تيجة أليمة لتلك األمية الثاألبدية والتكنولوجية والقانونية بل هي ن

مفاهيم كربى مثل القرار واحلكم والقوة والنفوذ ويف يف أدبياته لنســــــق الســــــياســــــي  يتضــــــمن ا
املســــــــــــاِهة يف   يف عمليةاملعلم والطالب  وتفعيل  Empowerميدان الرتبية يهتم املربون بتمكني 

ــكال الســـياســـة التســـلطية يف املدارس   -يف األســـرة واجملتمع أو حىت -صـــنع القرارات. من أشـ
ــتخد ــفيه آراء  مع الطالب أو فرض القراام العنف البديناســ رات املدرســــية واآلراء الفردية وتســ

اآلخرين وهي تقع ضــــمن ممارســــة الســــيطرة على الفرد ومصــــادرة رأيه. ومن املوضــــوعات اليت 
احملرومني   تندرج حتت هذا الباب أيضــاً حقوق األقليات والفئات املســتضــعفة مثل أِهية تعليم

ــانـية ـما لغْيهم واملهلم من احلقوق من الفقراء ألن  طـالـبة بتعليم املرأة فهو مفـتاح ملعرـفة  اإلنســــــــــــ
احلقوق والواجبات اجملتمعية وكذلك من املوضـوعات اليت تشـغل الرأي العام العاملي ما يتصـل 

ــاح اجملال ألصـــــــــحاب اإلعاقات   غْي   لتعليمفرص عادلة ليف أخذ حقوقهم من وغْيهم ِبفســـــــ
 لعمل. اسبة لمناحملدود وتوفْي فرص 

 عاملنا العريب قضــــية حدود حرية الرأي والتعبْي ومن ميلك حق ن احلقوق املثْية للجدل يفم
الوصــاية الفكرية من البشــر على البشــر. بشــكل عام فإن كرامة اإلنســان واحرتام خصــوصــياته  

ان والنظام الرتبوي من أصــــــــبحت من احلقوق املدنية والســــــــياســــــــية يف منظومة حقوق اإلنســــــــ
 . يقومد واجملتمع أِهية تطبيق تلك احلقوقوعة هو الذي يغرس يف الفر مؤســــــســــــاته املتن  خالل
 . Political awarenessبتشكيل وصياغة الفرد كمواطن يتمتع ابلوعي السياسي اجليد التعليم 

أن ندرس   يف توســيع نطاق احلرايت والتحرر من ضــيق التســلط إل آفاق احلريةأول خطوة 
ــة ّب يف تطبيق حرية مساع الرأي اآلخر  فر القناعة وتزيد الرغبة ذا الباب فتتو األدبيات اخلاصــــــــــــ

واالســــــتفادة منه إن كان انفعاً مث تبدأ األســــــرة واملدرســــــة بتنشــــــئة اإلفراد على ذلك وتســــــعى 
ع احلركات اإلصــالحية ووســائل اإلعالم إل تعزيز هذه املمارســات يف أوســاطها وتنادي بتوســ

 لواعية.دائرة املشاركة الشعبية ا
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والشــــــــــورى يف "نة النبوية بني أهل الفقه .. وأهل احلديث الســــــــــمد الغزايل يف كتابه  قال حم 
دولة اخلالفة برزت يف صــــــور شــــــىت، وليس املهم أي طراز نســــــتمســــــك به؟ بل املهم أن نوفر 

ملســـــــتبد، و وت الضـــــــماانت واألســـــــاليب اليت جتعل الشـــــــورى حقيقة مرعية، فيختفي الفرد ا
ويتقدم الرجل الكفء دون الرأي الصـــــــــــــحيح دون عوائق، ياســـــــــــــية، ويرتجح الوثنيات الســـــــــــــ

ــتحـيل! لقـد نقـل الشــــــــــــــرق  أحقـاد...هـل ميكن ذـلك يف غيبـة العقـائـد واألخالق؟ هـذا مســــــــــــ
اإلســــــــــالمي صــــــــــورة الدميقراطيات الغربية يف مرحلة هابطة من اترخيه، صــــــــــرعته فيها مواريث 

االنتخاابت على حنو  حدث؟ مت تزوير ليد اســـــــــتعمارية ســـــــــفيهة، فماذاجاهلية، وخدعته تقا
 ."، وشقت الوثنيات السياسية طرقها وسط هالة من أتييد شعيب مكذوب!مذهل

الدولة احلديثة أعقد  ويف هذا السياق السياسي، يعتقد املفكر العراقي عبداجلبار الرفاعي أن "
اإلنسان، ابتكرها  مؤسسة  البشري   وأعمق  الفاشلةاحتاجت  التجارب  آالف  إل  حىت   ة 

الدولة.. "الدولة هي قوة العقل احملقق لذاته"، كما يقول الفيلسوف  ن تبتكر هذه  استطاعت أ
الفهم   أسْية  مازالت  الدينية ]وغْيها[، ألهنا  اجلماعات  تدركه  ما ال  وذلك  هيغل،  العميق 

 ."السطحي املبسط للدولة ومؤسساَتا

)د.  يشْي   الغربا  أن "2015شفيق  إل  حرية  ( 
أصبحت  النظام    الرأي  العريب مشكلة  .  الرمسي 

هكذا يارب النظام الرمسي العريب سرااب ويضيع  
التنمية والرتدي ترتاكم.   جهوده بينما مشكالت 
الرمسية   املؤسسات  توسع  أن  املطلوب  كل 
حق   ومن  اآلراء...  بتنوع  تقبل  وأن  صدرها، 
حري  وللدولة  تصوراته،  عن  التعبْي  ة  املواطن 

خيرب    فرضية أن تصريح و رفضا.  أ االختيار قبوال  
ما   إن  صحيحة.  غْي  صديقة  دولة  مع  عالقة 
رمسي   موقف  هو  أخرى  دولة  مع  العالقة  خيرب 
  فقط. آراء املواطنني واإلعالميني غْي ملزمة". 

 



163 
 

 رايت يف اجملتمعمعايري لقياس احل

 تفاوتة تبدأ من الرفض التاممير اإلقبال على الدميقراطية أو املشـــــــــــاركة الشـــــــــــعبية بدرجات م
ــرة. يرفض البعض إل ا  ملضــــــــــــــمون الفكرة لقبول املطلق يف َجيع اجملتمعــات العربيــة املعــاصــــــــــــ

. هذا التباين ومدايَتا اســـتخدام كلمة الدميقراطية  اماً ألهنا كلمة غربية هلا اترخيها ومدلوالَتا
الســـــياســـــي املتأزم يف العاَل له صـــــداه يف اخلطاب الديين والعلماين والقومي إلصـــــالح الوضـــــع  

أو املشـــــــــــاركة احلرايت مكبوتة إن َل تكن مســـــــــــحوقة. الدميقراطية  أصـــــــــــبحت  العريب بعد أن 
،  املصـاحل  األمور، وتنظيم األدوار، وتقديرسـلمي إلدارة سـياسـي    منهجمبعىن الـشعبية ابلـسلطة 

قواعد الشـــــــريعة.  عارضيتال األمر  ضـــــــرورة ُمتمعية لتحســـــــني أداء احلركة يف اجملتمع طاملا أن
ند الرت  يع مؤســــســــاَتا لرتســــيخ معاين احلياة الدميقراطية لتشــــارك معظم شــــرائح بية احلديثة َججتج

انتخاب الدميقراطية ليســت ُمرد اجملتمع يف اختاذ قراراَتا الوطنية وفق ثوابت اجملتمع علماً أبن 
ــما ــباقة يف مضــ ــيح ومهرجاانت خطابية. من التجارب العربية الســ ياة الربملانية جتربة ر احلوترشــ

ــلم الـذي يتبىن منهج الشــــــــــــــورى يف إدارة الـدولـة يـت وهي جتربـة و الكو  اقعيـة للمجتمع املســــــــــــ
ويســـــتفيد من التجارب الســـــياســـــية العاملية مبا يتوافق مع مقاصـــــد الشـــــريعة اإلســـــالمية. ينص 

صـدر مة مدسـتور دولة الكويت على "أن نظام احلكم يف الكويت دميقراطي، السـيادة فيه لأل
 المية مصدر رئيسي للتشريع. .ن الشريعة اإلسالسلطات َجيعا" علما أب

ميكننا أن جنعل مناهج التعليم من مؤشرات قياس احلرايت يف اجملتمع إذ أن املنهج الدراسي 
جيب أن يهيئ الطلبة ملمارسة احلياة الربملانية وفق وعي سياسي انضج يفقه روح الدميقراطية. 

 صـغْياً فإهنا تعايش أبدايت وكليتها برملاانً يف أنشـطة الفصـل يف مدرسـتها  لبة  عندما جتد الطا
الدســتور وتفهم طبيعة العمل الســياســي احلر منذ الصــغر فينشــأ الوالء ملنهج الشــورى وللحياة 

 املدنية. وجيب أن تقوم مؤسسات اإلعالم بتعميق وتطبيق وإثراء مفهوم املواطنة.

ــة يف  ــاراي رائدا يف غر الكو ينبغي أن تلعب املدرســـ ــيت دورا حضـــ ــية من س املفاهيم الســـ ياســـ
 خالل:

ــية يف اإلســــالم، " .1 ــياســ فالبشــــر َبســــب األصــــل واملولد ال فرق   بيان عظمة القيم الســ
فاإلســــالم جيمع دوًما بني العدالة واملســــاواة  بينهم، ولذا فهم ســــواء وهم أمام القضــــاء ســــواء،
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ــدها. واإلســــــالم يقرر أن النابلعدالة ويف لرتابطهما، فاختالل املســــــاواة خيل اس ســــــواســــــية  ســــ
يف تقوى هللا، فال امتياز وال تفاضــل. وقد مثل أكثر  ان املشــط، والتفاضــل الوحيد هوكأســن

 لعاملية(." )املوسوعة العربية ا.من خليفة أمام القضاء مع خصومهم
 التأكيد على أِهية الدستور الكوييت يف استقرار وتقدم البلد. .2
 عليها. ّبا واحملافظة واملكاسب الوطنية واالفتخارتقدير نعمة احلرية  .3
 شحذ ذهن املتعلم كي يتعلم كيف يفكر موضوعياً ويعرب سلمياً.  .4
 تقدير أِهية املشاركة يف القرار. .5
املشـــاركة يف  –التصـــويت   -املناقشـــة   –الربملانية )التحليل غرس مهارات وقيم احلياة  .6

 اجلماعية(. التعاون مع القرارات  –فات احرتام االختال –إبداء الرأي  –صنع القرار 
ليط الضـــوء على بعض مظاهر احلياة الربملانية بشـــكل حمســـوس )الزايرات امليدانية  تســـ .7

 جمللس األمة(.
-التسرع-ناىف مع أبدايت احلرية والعدل )األاننيةنقد التصرفات غْي املقبولة واليت تت .8
 لغلو(.ا

 ة.وتطبيقاَتا يف حياة الناشئ تشجيع غرس مفاهيم التنشئة السياسية وقيمها .9
اإلصـالح االجتماعيه: ُمموعة األنـشطة اليت َتدف إل إعادة سـياسـات   الرتكيز على .10

ســــات االجتماعيهة للوصــــول إل مســــتوى أفضــــل من   العدالة االجتماعيهة، كما التَّنظيم للمؤســــَّ
ــاد يف األجهزة احلكوميهة واملتناقضــــات يف أهداف امل ــاء على الفســ ســــات يقصــــد به القضــ ــَّ ؤســ

 رة(.غة العربية املعاصمعجم الل انظر: ) املختلفة ونظمها
بناء وعي تربوي عريب متكامل يكرس ممارســــــــــــــة حقوق اإلنســــــــــــــان يف ب ينادي املربون اليوم

ــاتنا  ــســــ بوية.مؤســــ ــرة تنادي    الرته ــياق فإن التوجهات الرتبوية املعاصــــ ــاً على هذا الســــ ــيســــ وأتســــ
 ضمن املناهج الدراسية. عدالة االجتماعيةِبدخال مبادئ وقيم ال
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 والرتبية لعلوم السياسيةا

والقانون   ترتبط العلوم السياسية ارتباطًا وثيًقا ابلعلوم األخرى، مثل االقتصاد والتاريخ
جتماع. يزود علم االجتماع الباحث السياسي مبختلف جوانب التطور االجتماعي  والفلسفة واال
ألزمنة احلديثة  السياسية يف ا   ارتبطت أِهية دراسة العلوم  .املباشر على احلياة السياسية ذات األثر

وانتشارها نظاًما للحكم؛ فالعلوم السياسية تؤدي دورًا مهًما يف حتليل  بصعود جنم الدميقراطية
دراسة وحتليل عمليات األجهزة احلكومية. كما   السياسة احلكومية، حيث يناط بعاَل مليات الع

كِهن   حلكومة، مماية املتعلقة ابلى اإلحاطة ابحلقائق األساساالهتمام يف هذا الصدد ع ينصب ميج
الدميقراطية. إضافة   من تقومي األداء احلكومي وإصالحه. ويعد هذان العامالن من أهم مرتكزات 

اليت   تطوير برامج التثقيف السياسي، وتدريب األجيال اجلديدة  السياسة لذلك تناط بعلماء 
السياسية، مما أاتح  ميادين العلوم  وقد اتسعت وتشعبت  .  ن تزدهربدوهنا ال ميكن للدميقراطية أ
والباحثني  فهم   للمتخصصني  اجملال.  هذا  يف  للعمل  متنوعة  فرًصا  يشرتكون  واملدرسني 
 .1احلكومية، أو يقدمون النصح واملشورة للموظفني العموميني كمستشارين يف الربامج

لى م السياسة يركز على األخص ع"وابتساع رقعة اجملتمعات بشراً ومساحة أصبح عل 
الدول   قواعدها  أصول  ويفسر  أساليبها  ويدد  أوضاعها  ويلل  دساتْيها  فيصف  وتطوراَتا، 
مات اليت تفرضها على األفراد واجلماعات مبا فيها تنظيمات العمل واالقتصاد  القانونية، والتنظي

على تطبيق القوانني وتفصيل  والعالقات االجتماعية والتعليم وآليات التقانة ومؤسسات السهر  
وال خي الضغط، أحكامها.  السياسية وَجاعات  األحزاب  منشأ  التنظيم  هذا  رج عن حلقات 

الرأي   وتيارات  ابلعناية  والتأثْي،  السياسة  علم  أصبح خيصه  ما  أهم  من  أن  عن  عدا  العام، 
خل املصاحل  العالقات الدولية يف ُمتمع دويل متنام متشابك العالقات متعدد املنظمات متدا

مستمداً  املماوالسمات،  هذه  من  لدراسات   اجملال  تدير  عامة  مبادئ  إثبات  إل  امليل  رسة 
   "2.مستجدة متقدمة

 
 املوسوعة العربية العاملية، العلوم السياسية، الرايض.  1
 دمشق.  .389، ص 11جعلم السياسة، يف: املوسوعة العربية.  رفيق جوجياِت،  2
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 وثيقة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان مقتطفات من 

 Universalاعتمــدت اجلمعيــة العــامــة لألمم املتحــدة اإلعالن العــاملي حلقوق اإلنســــــــــــــــان )

Declaration of Human Rights ن الوثيقة:يلي مقتطفات م فيما م.  1948( يف عام 

الكرامة واحلقوق وقد وهبوا عقال وضمْيا املادة األول: يولد َجيع الناس أحرارا متساوين يف  
 خاء.وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح اإل

املادة الثامنة عشـــرة: لكل شـــخص احلق يف حرية التفكْي والضـــمْي والدين ويشـــمل هذا  -
إلعراب عنهما ابلتعليم واملمارســة وإقامة الشــعائر، قيدته، وحرية احلق حرية تغيْي داينته أو عا

 اء أكان ذلك سرا أم مع اجلماعة.ومراعاَتا سو 

املادة التاسـعة عشـرة: لكل شـخص احلق يف حرية الرأي والتعبْي ويشـمل هذا احلق حرية  -
ــتقاء األنباء واأل ــيلة كانت   فكار وتلقيها وإذاعتها أبيةاعتناق اآلراء دون أي تدخل واســـــ وســـــ

 ن تقيد ابحلدود اجلغرافية.دو 

 املادة السادسة والعشرون: -

شـــــخص احلق يف التعلم، وجيب أن يكون التعليم يف مراحله األول واألســـــاســـــية   لكل -1 
، وأن  على األقل ابجملان، وأن يكون التعليم األويل إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفين واملهين

 املساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. العايل على قدمييسر القبول للتعليم  

رتبية إل إمناء شــــــــــــخصــــــــــــية اإلنســــــــــــان إمناء كامال وإل تعزيز احرتام جيب أن َتدف ال -2
ــاســــــــية وتنمية التفاهم والتســــــــامح والصــــــــداقة بني َجيع الشــــــــعوب   اإلنســــــــان واحلرايت األســــــ

 حلفظ السالم. األمم املتحدة الدينية، وإل زايدة ُمهود واجلماعات العنصرية أو

 هم.ل ابء احلق األول يف اختيار نوع تربية أوالد -3

 املادة السابعة والعشرون: -
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لكل فرد احلق يف أن يشـــــــــــرتك اشـــــــــــرتاكاً حراً يف حياة اجملتمع الثقايف ويف االســـــــــــتمتاع   -1
 من نتائجه.  ابلفنون واملساِهة يف التقدم العلمي واالستفادة

صـــــــــــاحل األدبية واملادية املرتتبة على إنتاجه العلمي أو األديب ق يف محاية امللكل فرد احل -2
 أو الفين.

املادة الثامنة والعشـــرون: لكل فرد احلق يف التمتع بنظام اجتماعي دويل تتحقق مبقتضـــاه  -
 احلقوق واحلرايت املنصوص عليها يف هذا اإلعالن حتققا اتما.

 دة التاسعة والعشرون: املا -

ــيته أن تنمو منوا حرا لى كل فرد واجبع -1 ات حنو اجملتمع الذي يتاح فيه وحده لشــــــخصــــ
 امال.ك

خيضــع الفرد يف ممارســة حقوقه وحرايته لتلك القيود اليت يقررها القانون فقط، لضــمان  -2
ام العام واملصـــلحة  االعرتاف َبقوق الغْي وحرايته واحرتامها ولتحقيق املقتضـــيات العادلة للنظ

 مع دميقراطي.األخالق يف ُمتالعامة و 
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 األصول الفلسفية
: من أين اليت تظهر يف كتب الفالســــفة عرب الســــياقات التارخيية  الفلســــفيةمن أهم األســــئلة 

ما طبيعة النفس البشـــرية؟ هل هي من التفكْي؟   نوعجئنا وكيف ســـنعيش وملاذا اخرتان هذا ال
ــو )طبيعة خْية كما قال رو  ــاء  م( وأن الن  1778 – 1712ســــــ كما يرى فس صــــــــفحة بيضــــــ

ـــياغـة أهـداف م(؟ كيف تتم عملـية   1704 –  1632جون لوك ) التعلم ونقـل الثقـافـة وصــــــــــــ
الرتبية ومضــــــــاميها؟ ما ضــــــــوابط النقاش يف املســــــــائل الرتبوية لتوضــــــــيح وتكييف األفكار؟ ما 

احلقائق؟ وكيف نتعامل مع  الســعادة وكيف حنققها؟ ما حقيقة العلم واحلياة؟ كيف نصــل إل
 القيم الثابتة؟ ما املراد ابحلرية؟الختالفات؟ ما ا

الرتبوية الفلســــــفية حصــــــيلة األفكار القدمية واجلديدة اليت حتاول بصــــــورة نقصــــــد ابألصــــــول 
منهجية أن تفهم األســـس املؤثرة يف الرتبية ومصـــادرها وأهدافها وقضـــاايها الكربى. تســـاعدان 

ــئلة الكربى مثل: ملاذالفلســـــــــفة يف اإلجابة ع نتعلم؟ ومىت نتعلم؟ وأين  ا نتعلم؟ وماذان األســـــــ
 نتعلم؟ وكيف نتعلم؟ 

ــاً مشـــــوقاً، كما أهنا ممارســـــة يوميهة من شـــــأهنا أن حتدث حتوهالً يف "تج  عده الفلســـــفة اختصـــــاصـــ
ـــفة على إـقاـمة حوار الثـقاـفات إذ جتعلـنا نكتشــــــــــــــف تنوع التـيارات  اجملتمـعات. وحتـث الفلســــــــــــ

قائمة على مزيد من التســـــــــــــامح  ى بناء ُمتمعات العاَل. وتســـــــــــــاعد الفلســـــــــــــفة عل  الفكرية يف
ث على إعمـال الفكر ومنـاقشـــــــــــــــة اآلراء بعقالنيـة. ومن وجهـة نظر واالحرتام من خالل احلـ

ــرية من  ــيلًة لتحرير القدرات اإلبداعية الكامنة لدى البشـ ــفة كذلك وسـ اليونســـكو، تعده الفلسـ
ــفة الظروف الفكرية اخالل إبراز أفكار جديدة. وتجنشـــ التغيْي والتنمية   ملؤاتية لتحقيقئ الفلسـ

 ."1املستدامة وإحالل السالم

ــفـة   ــل، و يواننـية    Philosophyكلمـة الفلســــــــــــ ب األصــــــــــــ مركـبة من مقطعني ِهـا "فيلـيا" أي حمـج
ــوفيــا" أي احلكمــة فيكون معنــاهــا حمبــة احلكمــة أو حــب املعرفــة. أول من أطلق هــذه  و"صــــــــــــ

ضــــي املشــــهور الذي عاش  والعاَل الرايلســــوف اليوانينيفيثاغورس الف الكلمة على احلكمة هو

 
1 https://ar.unesco.org/commemorations/philosophyday 

https://ar.unesco.org/commemorations/philosophyday
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الد. قال فيثاغوس: إن احلكيم احلق هو اّلله ســـبحانه وتعال وليس يف القرن الســـادس قبل املي
 أن يبها وأن يطلبها. هو لسنسان أن يزعم أبنه ميلك احلكمة وكل ما يسمح له به 

شــــــرح مقاصــــــدها. دة لكلمة فلســــــفة مع مربرات تجند يف الرتاث اإلســــــالمي تعريفات عدي
ــهم علم األخالق وتدبْي" ــمى عند بعضـــــ ــفة ويســـــ ــوٍل تعرف ّبا  علم الفلســـــ  املنزل: علم أبصـــــ

 حقائق األشياء والعمل مبا هو أصلح. وفائدته: العمل مبا اقتضاه العقل من حجسن وقبح". 

نونة اإلنســــــان يف كلية لقضــــــااي مصــــــْيية  س كياجتهادية  تصــــــورات على الفلســــــفة    حتتوي
الغاية من تدرس و إذ أن الفلـسفة تتطرق إل طبيعة النفس البـشرية  اضـر واملسـتقبلاملاضـي واحل

املعطيات الفلســــــــفية هلا انعكاســــــــات هذه احلياة إل آخر القضــــــــااي اجلوهرية يف حياة الناس.  
  واضــــحة على صــــياغة األهداف وعلى خطط التعليم والســــياســــات الضــــابطة للعمل الرتبوي.

لســفة اإلســالمية ولكن من اإلشــكاليات اليت تربز  احلديث عن الف  مييل كثْي من الباحثني إل
ن الفلسـفة بوتقة لألفكار الوضـعية وهي كلمة ارتبطت اترخيياً ابآلراء النسـبية واآلراء اليت قد أ

".  الفلـسفة اإلسـالمية"  مصـطلحتصـيب وقد ختطئ مما دفع ببعض الباحثني إل التحفظ على 
الوحي ال  الدين  مصــــــدرو ص والتناقض ســــــاملة من النق الدين اإلســــــالمي حقائق كلية يعرض

ناقضـة بل واملنكرة  تة. ارتبطت كلمة الفلسـفة بملة من املصـطلحات الفكرية املالعقول البشـري
ــالم أما ثوابت  للدين. وعليه فإن آراء املفكرين كلها قابلة للنقاش حىت آراء كبار علماء اإلســ

  .واستنار قلبه وعقلهملن آمن  رضتهان اإلسالمي فال ُمال يف معاوقطعيات الدي

ــفة الرتبوية طريقة ال تنظر يف األفكار يؤكد الكاتبون يف ميدان أ ــول الرتبية على أن الفلســـــــ صـــــــ
اجملردة فحســـب ولكنها أيضـــاً طريقة تعليمية تنظر يف كيفية اســـتخدام األفكار بطرق أفضـــل. 

ليم والرتبية فهي عملنا يف التع عرفة األسةةةةةس اليت اتاجها يف متقودان الفلســـــــفة الرتبوية إل 
دان إىل ما ينبغي عمله يف ممارسةةةةةةةةةة التعليم وكيال يتعلم  ألموعة من املعتقدات اليت ترشةةةةةةةةة 

يظن بعض الناس أن الفلســـفة الرتبوية من املوضـــوعات  وينمو اإلنسةةان ابلشةةفل الصةةحيح.
نعزل فلســــــــــفة حقيقته فلســــــــــفة. ال ميكن أن  واحلقيقة أن هذا التصــــــــــور يف  املهمةالنظرية غْي 

يتم   طفاهلابية عن حياتنا فاألســـــرة اليت ختتار مدرســـــة خاصـــــة أو عامة أو دينية أو مهنية ألالرت 
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عنده فلسـفة تربوية جتعله يقرر    معلموعليه فكل    اختاذ القرار على ضـوء فلسـفة تتبناها األسـرة.
 الطالب.   صرفاته الرتبوية وتعامله معوسائله التعليمية وت

عظيم واخلالف يف صـــحة   ســـائلهاها واســـعة واجلدل يف ملســـفة أن ميادينمن أهم مسات الف
. بسـطت الفلسـفة اليواننية رؤاها على معظم عند البعض وصـدق النتائج حمل نظر وقبول ورد

التعرض هلا يف كتاابت ميادين الفلســفة فكثْي من املســائل الكلية املطروحة يف الفلســفة ســبق  
لســــفة يف ُمملها ُمموعة من األفكار املفرتض أهنا ذا العلم. الفنيني فهم الرواد األوائل هلاليوان

لة املتفرعة منها مثل: ما طبيعة ئمنظمة تتصــــــــل بطبيعة األشــــــــياء وحقيقتها وجتيب عن األســــــــ
تدرجيياً ســـــــتقودان إل اإلنســـــــان؟ ما املعرفة وكيف وماذا وملا يتعلم اإلنســـــــان؟ وهذه األســـــــئلة 

ــيلة وقيمها. وكلما فت  والشــــــــــــــجاعة الالصــــــــــــــدق واجلماخلْي و العدل و   مفهوم تألق قوة الفضــــــــــــ
ــواب وجنحنا يف تطبيق النتائج، انعكس هذا على حتقيقنا  اتضـــحت اإلجابة واقرتبت من الصـ

 للمقاصد املنشودة يف تعزيز املشرتكات اإلنسانية. 

 تقود الفكر حنو مساعي لة من اخلطوات املنطقية اليتاخلالصة أن الفلسفة يف ُمملها سلس 
ية لفهم قضــااي إنســانية شــائكة  س اهتمامات الفرد واجملتمع. ويف هذا ين تصــورات مبدئتكو 

 املسار تسعى الفلسفة إل حتقيق أهداف عدة منها:

 حماولة البحث عن أسئلة تواجه الفرد واجملتمع. .1
 مواصلة احلوار من جيل إل آخر. .2
 نطقي، والشك املنهجي.النقد اإلجيايب، واجلدل امل تشجيع .3
 ظم والقيم.ل األفكار والنحتلي .4
 دراسة الطرف املخالف لنا يف الرأي وفتح احلوار املوضوعي. .5
 حماولة فكرية دائمة للوصول إل حقائق األمور وتقدير اخلالف. .6
ــتقبــل، و  .7 فهم توفْي اعتقــادات واجتــاهــات ملواجهــة أحــداث احليــاة، والتخطيط للمســــــــــــ

 التغْيات.
 متعددة. رتبية من زواايأفكار الفالسفة يف ميدان الاالطالع على  .8
 تنشيط العقل وتشجيع طرح األسئلة وفتح أبواب احلوار. .9
 املفاهيم الكربى: احلرية والعدالة واجلمال واخلْي. حنو تعميق الفهم وتوجيهه .10
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 تدريب الفرد على االستقالل يف الرأي وتبين فلسفة خاصة به. .11
 

 نظرية املعرفة

ــفة البحث يف طبيعة امن أهم موضـــــوعا ا وتســـــمى بنظرية املعرفة  ملعرفة ومصـــــادرهت الفلســـ
(Epistemology  ) ميكن   هنـــاك عـــدة طرق للمعرفـــة يتفـــاوت البـــاحثون الرتبويون يف تقريرهـــا.و

 يف اآلِت: مصادر نظرية املعرفة إجياز 

ي  حيث يتعلم اإلنســــــــــــان من الذ  "Knowing based on traditions"التعلم من التقاليد -1
ه اليومية والبيئة احمليطة مثل معرفة ما ينبغي  مقصـود من حيات يشـاهده بشـكل غْي مقصـود أو

أن يلبس وكيف يتحـدث. أيخـذ الفرد من الكبـار معلومـاَتم التـارخييـة واالجتمـاعيـة اليت حتقق 
 التجانس الثقايف يف اجملتمع.

ــيــة "  -2 ي التجــارب وه  Knowing based on experience"التعلم من اخلربة الشــــــــــــــخصــــــــــــ
ــخصـــــية واالســـــتنت اليت تتكون بعد حدث معني كأن يتعامل مع شـــــركة   اجات والقناعات الشـــ

معينة ويكتشف أهنا ال تلتزم ابلعقد وحترص على الربح املادي اجلشع دون النظر إل مصلحة 
ينصـح هذا الشـخص  العمالء يف الشـركة فهنا تتكون معلومة واضـحة عند الفرد وعلى ضـوئها

   و تلك املؤسسة.م التعامل التجاري مع هذه أاآلخرين بعد

وهي تبــدأ مع اخلطوات    "Knowing based on systematic study"الــدراســــــــــــــــة املنظمــة  -3
ددة تتسم ابملوضوعية     "Objectivity"املنهجية يف َجع املعلومات وحتليلها وفق أسس علمية حمج

لرتاث علم: الدراســـــة املنهجية من ا. ومن صـــــور الت"Reliability"  والثبات   "Validity"والصـــــدق 
ــابقني يف كل   اإلنســــــــاين ــبق الســــــ ــوراتنا يف كثْي من األحيان من ســــــ املتدفق حيث نكون تصــــــ
 اجملاالت. 

وهو من أهم مصادر املعرفة والطمأنينة    Knowing based on Divine Revelationالدين    -4
ــتحيـــيف حيـــاة النـــاس قــدميــاً وحــديثـــاً و  لــدى املؤمنني ابهلل    –ل  إن أنكره أهــل اإلحلــاد فيســــــــــــ

 جل جالله اخللق مث يرتكهم بال إرشــــاد. ولقد مت اســــتخدام قوة الدين أن خيلق هللا  -انهســــبح
لقمع احلرايت وترويج اخلرافات والصــــد عن االكتشــــافات العلمية، والوصــــاية الفكرية وأحياان  
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ــفك د ــفة وسـ بدرجة من  -مائهم، وحرق كتبهم. وقع ذلك مطارة املفكرين والتنكيل ابلفالسـ
 مر التاريخ.احلضارات على   يف كل -الدرجات 

من أهم أشــــــــــــــكـال التعلم   Knowing based on Empiricismاحلس والتجربـة العلميـة:    -5
 املنظم املبين على التعلم من خالل التجربة العملية والعلمية واملشاهدة احلية املدروسة.

 وتشــــــــــــمل املعارف اليت   Knowing based on Intuitionداخلي:  احلدس والشــــــــــــعور ال -6
ــابقة ومصــــــدرها اإلحســــــاس النفســــــي الداخلي. التاجر نتوصــــــل إليها م ن غْي الوســــــائل الســــ

ــفقات املرَبة وكذا املعلم  ــة يكتشـــف من خالهلا الصـ الناجح مع مرور الوقت تنمو لديه حاسـ
ذوقية طلبته. كثْي من األحاســـــيس الذاتية والشـــــف جوانب االبداع لدى تببصـــــْيته الثاقبة يك

 وال ختلو من املبالغات والشطحات.قياس نتائجها، ُمانبة للصواب ويصعب  

 :املعرفة املبنية على معرفة األسباب والتحليل املنطقي-7
Knowing based on reason and logical analysis 

 الذي يتولد من استنباط األفكار. وهي دراسة املقدمات ملعرف النتائج والتفكْي املتسلسل
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 ملدارس الفلسفيةا

اليقني. إنه  ء يف عصر ما بها حنن أوال عد احلداثة واتساع نطاق النسبية واحنسار ساحة 
نتشار األقمار الصناعية، وازدهار احلواسيب الرقمية،  ما بعد اجملتمع الصناعي ويتسم ابعصر  

قد ارتبطت   وال زلنا نردد الكثْي من النظرات اليت نظن أهنا معاصرة يف حني أن جذورها قدمية
لتوفْي إجاابت تفصيلية ألسئلة معة اعتنت ابلأبمساء فلسفية ال  جبارة  فكر وبذلت جهوداً 

 مصْيية  س احلياة والكون. 

إل يطلق   النهضة  عصر  منذ  الغربية  اجملتمعات  مسْية  على  عام  بوجه  احلداثة  مصطلح 
تصف الستينيات إل أن ما بعد احلداثة بدأت منذ من  -يف مقارابته    –ويرى البعض   اليوم
يتمايز  علي أسعد وطفة إل مفهومي احلداثة والتحديث: "  بوي القدير:رت شار املفكر الأاليوم.  
فاحلداثة هي مو ال   ة.يف اللغتني الفرنسية واإلنكليزي احلداثة عن مفهوم التحديثمفهوما  

إىل  التوصل  يف  العقل  يستخدمها  اليت  املناهج  وإزاد  املعرفة  مسألة  جتاه  معرفة  عقلي   
تجالب التقنية واملخرتعات احلديثة حيث توظف هذه  فهو عملية اس ثأما التحدي.  ملموسة

اعية دون إحداث أي تغيْي عقلي أو ذهين لسنسان من الكون التقنيات يف احلياة االجتم
 ".والعاَل

خطوات واسعة ولكنها ما زالت ال   - عرب القرون املاضية    -لقد خطت الرتبية اإلنسانية  
فكراي كامال    مذهباً  و لواتلك  ينبغقعها  نفعلهملا  أن  الرتبية  ي  حقل  السالمة   يف  لتحقيق 

والسعادة. ظهرت فلسفات شىت، وأخرى اندثرت بعد أن ازدهرت وحاولت أن تجولد تيارا  
فكراي يهيمن على حركة احلياة. ومن املفيد القول أن بعض تلك االجتاهات مهدت لغْيها 

جوهرايً إال أهنا يف    تناقض مع غْيهاوانب يف حني أن بعضها قد توتتفق معها يف بعض اجل
اية حتاول أن تضع نظرية متماسكة للتغيْي أو التفسْي وفقاً ملبادئ ترى جدواها. ال شك  النه

أن العاملني يف ميدان الرتبية يعملون على تنمية الوعي الثقايف ويطلعون على هذه النظرايت 
ه املخاطر املتزايدة  عاصرة وأن نواج ميكن أن نفقه التحدايت امل  يف عاَل يعج ابلفلسفات وال

 أن نفهم مكوانت وحماور األفكار والتوجهات والتجارب العاملية، ويف الوقت نفسه من غْي
 علينا أن نعرف مواطن الضعف، وجوانب القوة فيها.  
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والواقعية، والطبيعية،    املدارس الفلسفية كثْية وعلى رأسها املدارس التالية: املدرسة املثالية، 
تحدث عن الفلسفة )أو املذهبية( اإلسالمية لعدة  وجودية، والالمدرسية. لن نرباغماتية، والوال

يف تضاعيف أكثر مباحثنا يف هذا الكتاب فال حاجة  العامة  اعتبارات أِهها أننا نورد مالحمها  
الرتبية كاملثالية أل فلسفات  أن  املعلوم  من  ابلتفصيل.  والواقعية ألرسطو،  لتكرارها  فالطون، 

إيلش والوجودية لسارتر والطبيعية لروسو حاولت أن  ديوي، والالمدرسية إليفان  والرباغماتية ل
تضع أسس املناهج الدراسية ولكنها َجيعاً ال  تلك مناهج تفصيلية لرتبية األسرة كأهم وحدة  

اإلسالمية مبالمح شاملة   الفلسفة  وهلذا جاءت  املدرسة  املدارس ملساندة  ختتلف  اما عن 
غْيات العصر فهي َثبتة يف أصوهلا، متجددة  جة ماسة إل تبنيها حسب متلسفية وحنن َباالف

  يف وسائلها.

من املعلوم عند املتخصصني يف أصول الرتبية أن فلسفات الرتبية َجيعها حاولت أن تضع 
)الرباغم التقدمية  املدرسة  ولكن  الدراسية  املناهج  حمتوايت  املدارس بعض  أكثر  من  اتية( 

التعليم التقليدي التلقيين العقيم وفتحت األبواب اَجت الفلسفة الرباغماتية  سفية توفيقا. هالفل 
الشخصية  بناء  أجل  من  مدارسنا  للمتعلم يف  العملية  احلياتية  املهارات  على  للرتكيز  عملياً 

م  ابألنشطة املدرسية اليت تقو القادرة على التعايش واملؤهلة خلدمة اجملتمع فطالبت ابالعتناء  
 ها الطالب ِبشراف املدرس. املشاريع اليت يعدها وينفذعلى اخلربة و 

جيد الناظر إل منطلقات هذه الفلسفات أن بعض بداايَتا كانت وليدة احلضارة اليواننية  
اليت تستحق أن تسمى َبضارة الفالسفة األوائل ألهنا أجنبت أملع رواد الفلسفة على مستوى 

ابذة الفكر ومنهم صماَتا على عدد هائل من جهيواننية تركت بعاَل أَجع. وألن الفلسفة الال
أمساء المعة يف احلضارة اإلسالمية كالفارايب وابن سينا وابن مسكويه وابن رشد. حدد اليوانن  
طبيعة الفلسفة وموضوعاَتا، ووضعوا مناهج البحث فيها، وأخْياً قدموا نتائج كثْية وقوانني  

هنا ساِهت بشكل  ي يوم حول دالالَتا إال أزاع الشديد الذعددة رغم اجلدل الطويل والنمت
 .الرتبوية أو آبخر يف تكوين معاَل الفلسفة
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 الفلسفة املثالية والوا عية

واحلوار السقراطي واملناظرات يف نقد املسلمات من أشكال الثقافة    1اجلدل السوفسطائي
ضة ولكن أِهها وأكربها  لفكرية املتناقفنشأت الكثْي من احلركات ا  اليت انتشرت يف بالد اليوانن 

مثل   -( ورائدها أفالطون الذي يرى  Idealismفلسفة املثالية مث الواقعية. الفلسفة املثالية )ال
أن القيم والفضائل َثبتة ال تتغْي وأن الرتبية    -ق.م(    399  –ق.م    470أستاذه سقراط )

 384ورائدها أرسطو )  -  (Realismقعية )يال بينما ترى املدرسة الواجيب أن تعتين ابلتأمل واخل
أن العناية ابحلواس أهم من الرتكيز على اخليال وتتفق مع املثالية يف   -ق.م(    322  –ق.م  

كون الفضائل َثبتة. ال شك أن النزعة املثالية متأصلة يف جذور الفكر اهلندي والصيين مما 
 بل اليوانن. قعلى اإلطالق  الد مدرسة فكرية غْي معروفةيعين أن املثالية ال تعين مي

التأمل واملثل إل عاَل   الواقعية من شأن احلواس وأنزلت الفلسفة من مساء  أعلت املدرسة 
ال املناهج  اتسعت ساحة  الفلكية    دراسيةالواقع واحلواس وبذلك  العلوم  تشمل  بدأت  ألهنا 

يتكون من   نسان على أنهدية. ترى املثالية طبيعة اإلوالرايضية عالوة على العلوم األدبية التقلي
القومي. جيب أن   الفرد ابلشكل  لتنشئة  الثنائية  الروح واجلسد وال بد من مراعاة هذه  ثنائية 
تسمو الرتبية ابلروح دون إِهال للجسم وألن عاَل املثل هو غاية السمو الروحي فإن الفضائل 

والقيم الكربى َث األزيل أما عاَل    لعاَل اليقيينبتة ال تتبدل. ميثل الروح احقائق مقبولة عاملياً 
اجلسد واحملسوسات فإنه عاَل مؤقت خادع لذلك فإن الرقي الفكري خْي من كسب املعاش.  

 التأمل يف عاَل الروح مرحلة من مراحل الكمال.

ودفعه قدمت الفلسفة املثالية للتعليم فكرة التوليد السقراطي الذي يقوم على إَثرة العقل  
ثاليني بقضااي فلسفية جتريدية روحية كما أصبحت الطرق لتعليم عند املللبحث الذاِت. يهتم ا

وحفظ والفلسفة واملنطق واألدب،  القائمة على إعالء شأن التفكْي التجريدي    -القدمية الرتيبة  
 حتتل أوسع مساحة يف املدارس.   -املعلومات 

 
بديهيات وغْيها، وتجعىن ابجلدل والتَّالعب  سجوِفْسطائيه: سجِفْسطائيهة؛ فرقة تنكر احِلسِهيات وال  ردهاطائيَّة ]َجع[: مفسجوِفسْ   1

كتاب معجم اللغة    - 1073ص ابأللفا  بقصد اإلقناع، وهي فرقة يواننيهة قدمية عارضها سجقراط وكشف عن مغالطتها. 
 . الشاملة احلديثة املكتبة  - س ف س ط  - عاصرة العربية امل
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 ا أعطت الفكرم( املدرسة الواقعية ألهن  1704  –  1632) أيَّد جون لوكومن جهة أخرى  
أساس املعرفة    -ال املثال والتجريد-النقدي ُماال أوسع وألهنا ترى أن التجربة والواقع واحلواس  

أسلم طريق للحصول على العلم، والبحث فيه، واالستفادة منه. الطفل كما يرى لوك  أهنا  و 
الواقع.   تستقي سطورها من مداد جتارب  بيضاء  لتؤكد على صفحة  الفلسفة    جاءت هذه 

 لظواهر الطبيعية إل جانب العناية ابلرايضيات وسائر العلوم.اضرورة دراسة 

م( من رواد املدرسة الواقعية احلسية    1670-1592يعد القسيس جون آموس كومينوس )
ألغراض تعليمية  وهو فيلسوف تشيكي. كان كومينوس أول من ألف كتاابً مصوراً لألطفال  

ائة سنة قدَّم كومينوس عمله املنهجي املبتكر  مأكثر من أربع  اَل احملسوسات املصورة. قبلمساه ع
يف عاَل الطفل عندما ألَّف كتااب عن عاَل احملسوسات املصورة ليجعل الصورة من أهم أساليب 
تعليم الطفل يف املدارس مع الرتكيز على تعليم الطفل حقائق احلياة وقد استخدم يف كتابه 

ذلك بعرض األشياء نفسها مصورة". وال  و لمات والرموز  ة عرض األشياء بدالً من الك"طريق
عجب أن يراه الباحثون كأول مؤسس للرتبية احلديثة اخلاصة ابلطفل وأنه معلم األمم. وإل 
هذا اليوم يعتز األوربيون ّبذا العملم ألنه اعتىن ابلرتبية العقلية واألخالقية على حد سواء عالوة  

دة قرون يف الفكر الرتبوي العاملي. رغم أن  عدريس فأثَّر لأنه وضع منهجه احلسي يف التعلى  
ابحملن   مليئة  املضطربة كانت  والدينية حياته  بوسائله    السياسية  العاَل  أطفال  أسعد  أنه  إال 

 التعليمية. 

على   املتعلم  وشجعت  املنهجي  والشك  العلمي  والنقد  التجريب  منهج  الواقعية  رسخت 
مال العقل  عتظمة واندت ِبالظواهر الطبيعية بصورة من  مالحظة

كما فعل   يف التحليل واستغالل احلواس للتوصل للحقائق اليقينية
عكس الفيلسوف الفرنسي ويف هذا السياق  .  فرانسيس بيكون
( ديكارت  هذا  1650  –   1596رينيه  جوانب  من  جانباً  م( 

وجود". ال ميكن املنهج يف مقولته الشهْية "أان أفكر، وإذن فأان م
لدنيوية إال من خالل منهج الشك. ائق الدينية واالوصول للحق

املنهج الشكي هو الطريق الصحيح ملعرفة وجود هللا، وملعرفة احلياة  
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قة. ويف الفكر اإلسالمي جند الغزايل يؤكد على أن الشك وسيلة للتنوير فيقول "من َل  واحلقي
 ضالل". َل يبصر يبقى يف العمى وال يشك َل ينظر، ومن َل ينظر َل يبصر، ومن

وَل تتوسع يف التأمل   ،ديكارت بني عاَل املثل والروح وبني عاَل اجلسد والواقع  فلسفةق  َل تفر  
طون. من حمامد الواقعية كحركة فكرية أهنا اهتمت ابلرتبية املهنية ودعت العقلي كما فعل أفال

 لية.ية واحلاجيات احلياتية الفعإل ضرورة ربط املناهج التعليمية ابجملرايت اليوم

 لطبيعية املدرسة ا

( يف  Naturalismهناك العديد من البواعث اليت دفعت املفكرين إل بلورة املدرسة الطبيعية )
صر النهضة بعد اضمحالل التعليم وبعد أن ضعفت احلركة اإلنسانية ظهرت الفلسفة أواخر ع

التعليم املناشط  إل  ابلرجوع  لتنادي  القواننيالطبيعية  مع  تتماشى  اليت  األص  ية  يلة  الطبيعية 
كتشجيع اخلربات املباشرة والرحالت امليدانية. ومن هنا فإن العقاب البدين يتناىف مع أبدايت 

سفة القائمة على تشجيع الذاتية ورفض التعسف الذي يقمع تنمية امليول الطبيعية هذه الفل 
   للطفل.

 –  Jean-Jacques Rousseau  (1712اهتم جان جاك روسو  
وأخذ يف بلورة الفلسفة الطبيعية وذلك  لبعد اإلنساين  ( ابم  1778

يف كتابه إميل فرسم للرتبويني مسار التعليم ورسخ دور الطبيعة ال  
املدرسة يف تنمية األطفال. قصة إميل جتسد أِهية الطبيعة يف تربية  
اليت الصفية  واألنشطة  املدارس  من  تربية صحيحة حترره   الطفل 

بقيود كث النفس  ب  ْية، تجكمبل  الفكر  و نع  وتكبل  عديدة،  كوابح 
حوله   من  الفسيح  ابلعاَل  والتمتع  والتعلم  االنطالق  من  الطفل 

والذي يتوي على خربات ثرية تفي َباجته وتليب طموحاته. طالب روسو بتلبية احتياجات 
يم لتعل ى أن ال تتناىف طرائق االطفل وضرورة إزالة العقبات اليت تواجهه وفقا ملتطلبات بيئته عل 

 فل ومنوه. مع حرية الط

يري الباحثون يف ُمال الطفولة أن جان جاك روسو من الذين أحدثوا تغيْياً يف النظرة إل 
والعقاب الطبيعة اإلنسانية وحاجات اجملتمع ألنه اندى ابلتعلم الذاِت ومنع التسلط واالكراه  
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ب والتناغم  الطفل يف اللع  َبرية روسو  واندى  ء العاَل.  البدين الذي كان شائعا حينئذ يف أحنا
: »املرأة وجدت خصيصاً يقول  إميلففي كتابه    املرأةَل ينصف جان جاك روسو  مع الطبيعة. و 

ِهية ففضيلته أقل  أن يسعدها يف املقابل فإن ذلك  أكان على الرجل   إلسعاد الرجل.. وإذا
 .  قوي نهأتكمن يف 

جملتمعية  من الضغوط اومحاية الطفل    رورة احرتام الفروق الفرديةاندت الفلسفة الطبيعية بض
التنشئة و ارسها األسرة أو املدرسة دون اعتبار لذاتية الفرد. أنصار هذا  اليت حتدث ابسم 

( يوحنا هنري بستالوزي  )  1827  –  1746املذهب مثل   –   1782م( وفردريك فروبل 
للتعم( وروسو وسبنسر عملوا على إرساء دعائم  1852 امل مع  تربوية ذات صبغة نفسية 
شجيع واحرتام حرية الطفل يف كيفية تنمية امللكات النفسية والعقلية على أساس ت  األطفال

ة للمتعلم ويفسد طبيعته السوية فالواجب أن   واجلسدية. يجفسد التعليم املدرسي النفس اخلْيِه
ا أن  وجية النمو يف كل مرحلة. ومبنعرف املراحل العمرية واملناشط التعليمية املناسبة لسيكول

يت تتناغم معها هي أساس التعامل مع النفس فإن الطبيعة وكل ما ينسجم واخلربات ال الطبيعة  
مع نواميسها هي مصدر املعرفة ومنها نستقي أصول الرتبية وابلتايل فإن الضغوطات اخلارجية  

 . مثل الواجبات املدرسية واالختبارات تعكر صفو النمو الطبيعي

 

 الفلسفة الالمدرسية  

تؤكد على معظم األفكار املذكورة يف الفلسفة الطبيعية بل هي و مدرسية  الالفق الفلسفة  تت
ال ينكر أحد أن األنشطة الالمدرسية ضرورة   ابدئ ذي بدء  امتداد طبيعي للفلسفة الطبيعية.

 والفقْية على حد سواء.   ثقافية، ومعيار هنضة األمم، وعماد احلركة التعليمية يف الدول املتقدمة

أو الال درس "حركة تعليمية اجتماعية ظهرت لتنادي ِبلغاء    (Deschooling)  مدرسية  الال
املدارس النظامية يف اجملتمع، ويعتقد املنتمون إل هذه احلركة أن املدرسة واملؤسسات املماثلة  

لناس يققون تعلماً أفضل ال ميكنها أن تقدم للطالب التعليم األفضل، كما أهنم يعتقدون أن ا
نفسهم، واندت هذه احلركة ابلرتكيز على التعلم الذاِت والتلمذة املهنية والتعلم ن أبدما يتعلمو عن

عن بعد، واكتساب مهارات التعلم مدى احلياة كأساليب تعلم بديلة للمدرسة النظامية، وتتهم  
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لعملية فسه من احلياة وابحتكارها لهذهه احلركة املدرسة بتجاهلها لقدرة الفرد على أن يتعلم بن
 .1ية ومنح الشهادات" عليمالت

يرى بعض الفالسفة أن املدارس اليوم أداة من أدوات التحطيم ال التعليم وهي مقولة تتضمن  
تنادي الفلسفة الالمدرسية بعدم االعتماد الكلي على املؤسسات .  للواقع  على نظرات نقدية

 ستقراطية وفئات قليلة. األر   حل الطبقةية والتثقيف ألهنا ختدم مصاالتعليمية يف القيام مبهمة الرتب
نظام سياسيه طبقيه استبداديه، يتول فيه احلكم طبقة من النبالء أو األشراف   ألرستقراطيَّة"ا

جون  و    Illich   Evanيعترب إيفان إليش  (. و معجم اللغة العربية املعاصرة ب" )دون عامهة الشع
 فلسفة. من زعماء هذه ال 2هولت 

 In Lieuضاً عن الرتبية  عو ن التعليم"؛  "بدالً عيف مقاله  

of Education  ( إليش  إيفان  م( 2002  -1926شرح 
مسات الفلسفة الالمدرسية أي عندما ال تنحصر الدراسة  

 يف مكان أو مؤسسة فإن التلميذ يف هذه الرؤى: 

 يقرتب من بيئته بشكل كبْي. .1
  learning by doingيتعلم من خالل جتاربه  .2

  أخطائه.ويستفيد من 
 نه. يتعلم من أقرا .3
 يتفاعل مع بيئته اجيابيا.  .4
 يقق ذاته وتزداد ثقته بنفسه.  .5
 يقق املنفعة اليت يتاجها عمليا.  .6
التعلم من خارج أسوار املدرسة أساس الفلسفة الرتبوية ومن مث فإن احلياة كلها هي  .7

 املدرسة الفعلية. 

 
ص  م(. لغة الرتبويني. الرايض: مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج.  2007  - ه1428العمر، عبدالعزيز بن سعود )  1

 aljazeera.net، 2018: تعليم األطفال دون مدارس، سامح عودة، انظر  .247
  لطالب. التعليم الذاِت املعتمد على امؤلف ومعلم أمريكي يدعم التعليم املنزيل و   2
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 ة من وظائف الرتبية.  محاية البيئة الطبيعية وظيفة مهم .8
 رسة وقيودها.ص من رهبة املدالتخل  .9

فكرة املدارس احلديثة وذكر أن الدول تنفق مبال  ضخمة    وبنظرة نقدية صارمة تعقب إليش
عليها يف حني أهنا ال تنفع الفقراء فما زالت أحواهلم كما هي بل ساهم التعليم يف زايدة سيطرة  

امليدانية أن الكثْي    ربان الدراسات ازداد الغين ثراًء فاحشا. ختأصحاب النفوذ فازداد الفقْي فقراً و 
ربون من الدراسة وقليل منهم ينهي الدراسة يف املرحلة املتوسطة والثانوية.  من أبناء الفقراء يتس 

" العادلة  التعليمية  الفرص  عن  األِهية  غاية  يف  موضوعاً  إليش   Equal educationalيثْي 

opportunityالنائية ال أتخذ حصتها  أم أن املناطق  أساس التعامل يف مدارسنا؟    " فهل العدالة
نخب؟ يف كتابه ُمتمع بال مدارس يرى إليش أن اجملتمعات املعاصرة  كما أتخذها مناطق ال

قامت بتقديس املدارس وصورت التكنولوجيا أبهنا خالص البشرية من أزمات الفقر واملرض 
 proletariat  وليتاراي الرب   لكماِدحمةالطهبـمقمة العماِملمة ا  التواجلهل وهو األمر الذي َل يتحقق. ماز 

  futile promisesرغم وعود ابطلة كلها عدمية اجلدوى    class struggleقمات  الطهبـم   ِصرماعتعيش يف  
 كما يصفها إليش.  

ومن رواد هذه املدرسة أيضا وندل بْيي الذي انتقد الرتبية املعاصرة وطرح التساؤالت حوهلا  
رر ديفيد أور املدارس ابستحداث مق  نزيل. وطالبواالقتصاد امل  بني أِهية الرعاية األسرية  كما

الرتبية البيئية كأساس يف املناهج املعاصرة وهاجم حصر التعليم داخل أسوار املدرسة إذ أن  
  الرتبية احلديثة وإل هناية القرن املاضي جعلت الفصل املنفصل واحلصة الدراسية املعزولة حقالً 

التدريس  للعملية  الالصفية دو من منظور د ية. أساسياً  األنشطة  تلعب  أن  أور، جيب  راً  يفيد 
رئيسيا يف مدارسنا ومن اخلطأ أن تدور العملية الرتبوية حول كتاب مدرسي ال صلة له ابلبيئة  
ع الطبيعية. يطالب ديفيد أور يف أطروحاته أن تكون الرتبية البيئية فلسفة عامة  تزج يف َجي

م وليست  الدراسية  منفاملناهج  دراسية  واحلفظ ادة  االمتحاانت  إال  هلا  هم  ال  فقط  صلة 
األوراق. مهما يكن األمر فإن اجملالت الرتبوية التخصصية والدراسات األكادميية أعطت و 

 أطروحات ديفيد أور اهتماماً كبْياً. 
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-Eduهي يف أدبيات الرواد )تتمحور فلسفة الالمدرسية حول كلمتني ِها: "الرتبية البيئية" و 

cology  وهو: كيف ميكن لسنسان أن    الرتبية البيئية أن جتيب على سؤال مهم جداً (. حتاول
 يعيش ابنسجام مع بيئته الطبيعية؟.  

رغم أن دراسات عربية عديدة ترَجت وانقشت الفلسفة الالمدرسية إال أننا حنتاج إل أن 
ذين َل  ال  العرب طفال  عدد األالوطن العريب إذ أن    نسلط الضوء على غياب املدرسة عن مساء 

عن املراكز صادرة  ال  ات حصائيتدل اإل. و عض األقطاريف ب  يدخلوا املدرسة فاق مليوين طفل
َل يدخلوا   ماليني البنات واألوالدن  أ  العاَل العريب علىاإلسرتاتيجية والدراسات والتخطيط يف  

ن يف املد، وذلك  حياَتميف مرحلة مبكرة من  م  بعد أن دخلوها وه املدرسة قط، أو غادروها  
 وتزيد األرقام املخيفة وخاصة عند احلديث عن تعليم اإلانث يف األرايف واملناطق البعيدة.  

يتفق منهج اإلسالم يف جوانب كثْية مع الفلسفة الالمدرسية ألهنا َتتم بتوسيع دور الرتبية  
الطبيعة  ملناظر  و رسم ااإلسالم طاقات الفنانني حن  األسرية كما َتتم ابلرتبية البيئية بل لقد وجه

وطالب اجلميع ابلتأمل يف ملكوت السماوات واألرض وحذر من اإلضرار ابملوارد الطبيعية.  
الفلسفة الالمدرسية هي عودة للبساطة والشمولية والواقعية، وعودة إل اجلذور الرتبوية اليت  

للتقدم   ة انقدةلها دعو الدراسية وهي أيضاً يف ُمم  جتعل تعلم املهارات احلياتية أساس املناهج
املادي الذي لوث البيئة واستنزف اخلْيات ويف النهاية فإن الالمدرسية يف كثْي من أطروحاَتا  

عاَل بال مدارس فلسفة   تتفق مع أساسيات اإلسالم، وبدهيات العقل، وأخالقيات اإلنسان.
 رؤية لعدد من املفكرين.
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 التقدمية  تية و الفلسفة الرباغما

أصو    الفلس ترجع  الرب ل  )فة  اليوانين  Pragmatismاغماتية  املفكر  هريقليتس  إل كتاابت   )
وكونتليان اخلطيب الروماين وشارلز بْيس ووليم جيمس. تسمى الرباغماتية ابألداتية والذرائعية  

ار األفكار النَّاجحة يف  ربممْغماتيَّة ابختصار "مذهب فملسفيه يمرى أنَّ ِمعيوالنفعية والعملية. ال
   مليَّة".نتائجها العمة قي

أفرزت الفلسفة الرباغماتية الحقاً الفلسفة التقدمية وهي مدرسة إصالحية تؤكد على دور 
املدرسة على أن تكون مرآة مصغرة للبيئة ألهنا جيب أن تعكس أنشطة احلياة خارج أسوار 

ة اجملتمع  دمربطت هذه الفلسفة الرتبية خباملدرسة يف منظومة ديناميكية متكاملة متجانسة.  
ع إعطاء املتعلم قدرا كبْيا من احلرية يف اختيار ممارساته. رسخ جون ديوى معاَل هذه النظرية  م

ودفع ّبا إل عاَل الشهرة واألضواء حىت غدت من أكثر املدارس الفلسفية انتشاراً يف العاَل 
ذل جهوٍد  بب  -املريب املصري–م(    1963  –  1898الغريب والعريب. وقام إمساعيل القباين )

مية وعملية ضخمة لنشر هذه الفلسفة يف مصر وسائر أرجاء الوطن العريب ونذر حياته  عل 
 احلافلة لذلك الغرض وجعلها من أولوايت الرتبية العربية املعاصرة. 

 علميتدور َجيع حماور املدرسة التقدمية حول مفهوم اخلربة واملمارسة وخطوات التفكْي ال

مهارة حل   على  )امل القائمة  الدميقراطي  (Problem-Solving Skillsشكالت  اجملتمع  وخدمة 
وتبين مبدأ املشاريع كوسيلة من وسائل التعلم. وتؤكد أيضاً على ضرورة جتاوز املاضي واملتعلم 
اليوم والغد أيخذ منها على قدر حاجته للحياة الفاعلة املفعمة  أحوج ما يكون إل ثقافة 

مت بثورة فكرية اترخيية ضد املدارس التقليدية  املدرسة قا  هذه خلربات الناجحة. ال شك أن  اب
القيم بل  بثبات  اليت اهتمت ابملعلومات وقللت من شأن املهارات. ال تؤمن هذه املدرسة 
وزمن   حقيقتها حسب وضع  تتفاوت  فالقيم  اجملتمع  قناعات  وفق  تتحدد  نسبية  األخالق 

ال وقناعات  حاجة كبْية اجملتمع  فال  هنا  من  واملوضو لل   فرد.  املناهج  دين  يف  النسبية  عات 
يكون ابملمارسة   املعرفة  الطريق لكسب  أن  الفلسفة  أهم حمور يف هذه  التعليمية.  واملناشط 

 احلسية وال يتحقق ابملدارسة التأملية.  
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ــفــة الرباغمــاتيــة للرتبيــة التقــدميــة ) التطبيق  ويعتربهــا البعض    (Progressivismمهــدت الفلســــــــــــ
ــة يف  هــذهالرتبوي هلــا. ظهرت   ــرين و   املــدرســـــــــــــ برز روادهــا هو أأمريكــا يف بــدايــة القرن العشــــــــــــ
جون ديوي. نشـطت احلركة التقدمية واكتسـحت السـاحة الرتبوية الشـهْي: الفيلسـوف واملريب  

إل دعم العملية  هذه احلركة الضــــــــاغطة م. دعت  1945-1920األمريكية يف الفرتة ما بني 
ــانية و التعليمية مب ــالطزيد من اجلهود اإلنســـــــــ ــة، واإلاقات املتخصـــــــــ مكانيات املتاحة. ومن صـــــــــ

دل اجلمن برج الفلســـفة  نزلت أالواضـــح أن احلركة التقدمية جتاوزت اجلدل الفلســـفي النظري و 
ـــفة لفرتة طويـلة  يف دهـاليز املـثالـيات وَل تر  اتئهـة  الـعايل إل واقع الـناس الفعلي. كـاـنت الفلســــــــــــ

حتتقن مث ختتنق يف ظريـة ترتاكم مث  الناألفكـار  نـت  وكثْيا مـا كـاإال قلياًل،  ي  نور العمـل اإلجرائ
ــفــة ألهنــا تغــذت ابلنظرايت  و عر  من دون أن تعرف طريقهــا إل عــاَل واجملــادالت  ق الفالســــــــــــ

 التجارب.

ــلبيات النظام التعليمي التقليدي العقيم الذي  ــة التقدمية ثورة عارمة على ســـ جاءت املدرســـ
 . م اجلامدةرائق التعليوط حول املعلم والكتاب املقرر يقوم على التمحور

 أكدت املدرسة التقدمية على اآلِت:

تســـــتند فلســـــفة الرتبية إل قاعدة  اخلربة املباشـــــرة مع البيئة احمليطة أفضـــــل مناخ للتعلم. -1
أســــاســــية وهي أن التعلم الفعال ينتج من خربات تعليمية ممتعة قائمة على مبدأ اإلبداع وحل 

 شكالت.امل

ملنهج والتقوقع يف إطاره ال يناســــب املتعلمني إذ أن تاب املدرســــي وااالعتماد على الك -2
 .   واخلربة والشمول رونةالتعلم اجليد جيب أن يقوم على أساس مبدأ احلرية وامل

ــبــة للتعليم من خالل طرح   -3 املعلم كــاملوجــه اإلداري الــذي يتيح ويوفر األجواء املنــاســــــــــــ
 جية.مليادين اإلنتاه اهتمامات املتعلمني إل ااألسئلة وتوجي

ــأل عن البيئة احمليطة  الفروق مراعاة  -4 الفردية لكل متعلم َبيث يتعلم الطالب كيف يســــــــ
 .وهذه من أهم املهارات احلياتية ابه ويستفيد منه
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ن احمليط االجتماعي عتنعزل عليها أن ال  نفســــــــها و يفعلى املدرســــــــة أن ال تنحصــــــــر   -5
ملـدرســـــــــــــــة التقـدميـة إل أبعـد من ذهـب بعض رواد اـلذي ييط ابملـدرســـــــــــــــة. واليوم  اخلـارجي ا

ـــية من املواد ا  :طروحـات جون ديوي حـيث اقرتحواأ ليت يرـيد أن تكون َجيع الربامج اـلدراســــــــــــ
 املتعلم دراستها ويرغب يف تعلمها ومن الواضح أن هذا التوجه اجلديد عليه انتقادات كثْية.

وب حل املشــكالت ن تركز على أســل واملدارس جيب أمتغْية ســبية  نوالقيم  َجيع العلوم   -6
تتغْي يف وأن تقوم بتزوـيد املتعلم ابملهـارات اليت تســـــــــــــــاعـده على التغيْي ال املعلومـات اليت قـد  

 املستقبل.

  الفلسفة الوجودية   

  الفلسفة الوججوديَّة "مذهب فلسفيه يرى أنه الوجود سابق على املاهيهة، وأن اإلنسان حجره 
دو له حتقيًقا لوجوده الكامل، كما يراها سارتر".  ذ موقفه كما يبيستطيع أن يصنع نفسه ويتهخ
الوجودية   الفلسفة  اإل  Existentialismتؤمن  ثورة  ابحلرية  ابلتايل  احلياة وهي  املطلقة يف  نسانية 

فية للوجود حقيقية متواصلة على كل القيم املتوارثة وَجيع الفلسفات السابقة. الوجودية رؤية فلس
يف أملانيا    –م(    1918  –  1914احلرب العاملية األول )  عقب  –يف أوراب  اإلنساين، ظهرت  

جودية كنظرية وتطبيق ليست حركة جديدة بل  أوالً مث يف فرنسا. ال يساوران شك يف أن الو 
جذورها يف هذا املضمار ضارب يف القدم وعندما حتررت أوراب من سلطة الكنيسة أصبح املفكر  

اخلط خواطره  نشر  من  البال خياف  فاستغل  الدينية  ْية  احلدود  لنسف كل  احلرية  أجواء  عض 
قسمنيقصف  و  إل  املدرسة  هذه  تنقسم  اجملتمعية.  السدود  املؤمن َجيع  الديين  القسم   :

ابلنصرانية، والقسم امللحد. القاسم املشرك بني القسمني أهنما ياوالن فلسفياً بيان ماهية الوجود  
شهرة يف الثقافة العربية والعاملية ولقد تلقفها عروفة واألكثر  . الوجودية امللحدة هي املاإلنساين

الخرتاق الثقايف اإليديولوجي يف  ُمموعة غْي قليلة من املسلمني ضمن سلسة ا  -لألسف  –
السبعينيات من القرن املاضي، وحنن هنا سنتعرض ملرتكزات هذا القسم مع بيان ُممل للتطبيق 

اجتماعي يتأثر مبعطيات اجملتمع ال   اإلنسان ككائن  . تلغي هذه الفلسفة خصوصيات الرتبوي
حترم اإلنسان من امللحدة    ميكن أن يتغافل عن حميطه الذي يعيش فيه كما أن النظرة الوجودية

 الصلة الروحية خبالقه فال تعطي أي وزن للمضامني الدينية.  
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هذا   ذاتيقوم  يصنع  اإلنسان  أساس  على  وكيانه  املذهب  ه 
-Sartre, Jeanبول سارتر )  وف الفرنسي جونوالفيلس  ِبرادته.

Paul( )1905  -  1980    م( أكرب منظر هلذه املدرسة اليت ال
النصف ال  للدين و تقيم وزانً   الثابتة. انتشرت أفكاره يف  القيم 

الثاين من القرن العشرين وخاصة يف ميدان القصة والشعر. ومن  
  علنية لسابحيةأنظمة اجملتمعات: الدعوة النتائج التحرر التام من  

اجلنسية، وتسفيه األداين، واالستهتار ابملبادئ العامة، وتقديس 
  اإلنسان، وقمع احِلس اجلماعي.

النفس املختلفة، كعلم  العلوم  من  أتثْي كبْي يف كثْي  والطب  psychology للوجودية   ،
اهpsychiatry النفسي فقد  واآلداب،  الرتبية،  وعلم  بعلم،  الوجوديون  الفالسفة  النفس،   تم 
جديداً، ومصطلحات جديدة  والطب   الوجودية منوذجاً  قدمت  النفسي، خاصة سارتر كما 

 .1إل تطوير املناهج الرتبوية  د يف الفلسفة الرتبوية، فسعت الوجوديةلتطوير منط إنساين جدي
 واألدب لشك واحلرية واحلوار  تظهر املالمح الرتبوية الرئيسية يف الفلسفة الوجودية يف تشجيع ا

قيقة، فاملعرفة احلدسية أساس الفلسفة الكلية، وأن اإلنسان هو الغاية يف احلياة.  والبحث عن احل
 وحثت الوجودية على اخلربات التثقيفية املنبثقة من الفنون واآلداب. 

يف كتابه فقه الرتبية    سعيد إساعيل علييقول د.  
يها لنا دراسة الرتبية  "ولعل أهم إفادة ميكن أن تعط

نا على فن البحث عن السؤال دية أهنا تدرب و الوج
أشد  يف  حنن  مهارة  هذه  أن  ذلك  اجلواب،  ال 
حيث   املعاصر  العريب  ُمتمعنا  يف  إليها  احلاجة 
تغمران من كل جانب إجاابت احلضارات الغربية، 
فإذا عرفنا أن الفالسفة الوجوديني يف سبيل البحث 

  ة لى حالة هذه احلضارة الغربيعن السؤال يثورون ع

 
 . دمشق. 142، 22ربية. جيف: املوسوعة الععصام غصن عبود، الوجودية،  1
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اهتمت ابألجوبة، لو عرفنا هذا معرفة جيدة، فمن املرجح أن نرفض هذه اإلجاابت    الراهنة اليت
ونبدأ يف البحث عن السؤال اخلاص بنا املميز لثقافتنا وجملتمعنا الذي نريد له التطوير والنهوض"  

 (.  315)ص 

اليت أصابت    واضطراب كبْي لتعاجل الفوضىولقد جاءت الرتبية الوجودية بعد خماض طويل  
وافية  أو  إجابة  إجياد  يف  النصراين  الدين  وفشل  الطاحنة  احلروب  اشتعال  بعد  الصناعية  راب 

واستجابة مقنعة لقضااي العصر. جنحت الوجودية يف جوانب عديدة يف توجيه سهام النقد  
تحل املشكالت مبنهج الشك للحضارة الغربية وتوجهاَتا الفكرية. جاءت النظرية الوجودية ل

النفوس ولكن األمر ازداد غموضاً واضطرااب فقام الغربيون بتفنيدها. ال ميكن    بدد احلْية يفتول
للباحث املسلم أن يغض الطرف عن خلل وحتلل الفلسفة الوجودية يف ميدان االعتقاد والعمل 

هاوية الشرك، والقنوط،    ألهنا من أخطر املذاهب اليت تنخر جيل الشباب خاصة وتدفع ّبم إل
ن القلوب، وتقر النفوس؟ ال ريب أن امللحد الذي ينكر خالقه قد جحد  زلة فكيف تطمئعوال

الصادقة  األخبار  وجهل  احلواس،  مسلمات  وأِهل  الفطرة،  شواهد  وأنكر  العقل،  دالالت 
 املتواترة، وَجيعها آايت بينات تشهد بوجود اخلالق.

لســـــــفة نتاج به. وألن الف ررات ملا نراه، ونريده، ونفكيقدم الفالســـــــفة عرب القرون تصـــــــو 
إنساين صرف فإن النقص والقصور والتناقض يظهر فيه وال ميكن التخلص منه. ولقد نشأت 
مذاهب فلســــفية كثْية على مســــرح الفكر اإلنســــاين وكلها َل تســــلم من ســــهام النقد. مكمن 

ور دوالوجودية ِهشت لية خاطئة.  اخلطر يف الفلسفات الفاسدة أهنا تساهم يف اختيارات عم
 ياة الناس وعملت على تقويض األخالق.الدين يف ح
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 ةيمصطلحات فلسف

 : 1فيما يلي ُمموعة مصطلحات تربية ذات صلة ابألصول الرتبية الفلسفية 

 : Theoryنظرية 
 قاعدة عامة تستند على وقائع تعرض تفسْي لظاهرة معينة.     

 :  Epistemologyنظرية املعرفة )إبستمولوجيا( 
إبيستيمولتستعمل      َجع كلمتني  كلمة  من  مؤلفة  وهي  املعرفة،  علم  على  للداللة  وجي 

، وهي أحد مباحث الفلسفة، ويهتم بدراسة املعرفة  epistemeمبعىن دراسة و  logosيواننيتني:  
 وطبيعتها، وطرق احلصول عليها.  

 : Value Systemمنظومة القيم 
لصواب أو اخلطأ، وهي نظام  على السلوك اب ة للحكملدى الفرد أو اجلماعاملعايْي املقبولة    

معقد الرتكيب، وجزء من العقد االجتماعي غْي الظاهر، والذي يعمل بوصفه أساًسا للسلوك 
 اإلنساين. 

 : Valuesالقيم 
عبارة عن تنظيمات ألحكام عقلية انفعالية معممة حنو األشخاص واألشياء واملعاين وأوجه     

افع اإلنسان، و ثل األشياء اليت توجه رغباتنا  ت، وتعرب عن دو الجتاهاالنشاط، وهي موضوع ا
 واجتاهاتنا حنوها.  

 : Environmental Valuesلقيم البيئية  ا
ُمموعة القواعد السلوكية اليت تنظم وحتكم نظرة األفراد واجملتمع إل البيئة املادية )من مثل:     

يتعلق ابهلوية والثوابت احلضارية؛    ْي املادية )مالبيئة غاملرور... إخل(، وا  األهنار والضوضاء وحركة
من مثل: اللغة والتاريخ والدين(، وغايتها: احلفا  على البيئة بنوعيها من التلوث واالخرتاق 

 واإلفساد. 
 
 

 
 الكويت. : 1م(. املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج. ط2016املصطلحات الرتبوية والنفسية ) معجـــــم 1
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 : Educational Valuesالقيم الرتبوية 
وتوجه    جملتمع، حتكم سلوك الفرد وا   أحكام ومعايْي ومبادئ ومفاهيم ومعتقدات راسخة    

جملتمع حنو أهداف حمددة، وتنبثق تلك القيم من عقيدة اجملتمع وتراثه الثقايف، ومن أمثلتها: أفراد ا
 احلق واخلْي واجلمال... إخل.  

 :Esthetic Valuesالقيم اجلمالية  
ة واألدبية وتقوم عليها،  ُمموعة املبادئ الراسخة يف النفس، واليت ترتكز عليها الفنون اجلميل     
سلوك األفراد واجملتمع حنو السمو األخالقي والفين، وتظهر يف تقدير األفراد   ن منطلقها يوجهوم

 لسبداع الفين اإلنساين: أداًب ورمسًا وتصويرًا وموسيقى وحنًتا... إخل.  
 : Values of Teaching Professionالتدريس  قيم مهنة 

ة املهنة لضبط السلوك الذي   تتطلبها طبيعرية واملبادئ األخالقية اليتُمموعة األحكام املعيا    
 تقتضيه مسئوليات وأدوار املهنة، واليت تظهر من خالل سلوك املعلم اللفظي أو العملي. 
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  : من أعالم الرتبيةرابعلالفصل ا

 أفالطون

 ق.م( 347ـ 427)

الرتبو   والتطورات   التغْيات  الفكر  ــابــــــت  انتــــ اليت  ي كثْية  املبكرة 
ــره. أفالطون  الرتبيـة ابلطـابولوالهـا ملـا تشــــــــــــــكلـت   ع الـذي نعـاصــــــــــــ

(Plato)   اســــــــم يعرفه املثقفون يف َجيع أحناء العاَل واقرتنت شــــــــهرته
الفائقة ابلفلســــــــــــفة ومازالت كتبه الكثْية، وأفكاره الوفْية من أقدم 

امسه أرســـــــــطو مصـــــــــادر املعرفة اليت هلا وزهنا يف الرتاث اإلنســـــــــاين. 
حلياة العلمية ا أثينا ولزم به أفالطون أي الضــــخم. ولد يفقليس ولق

خصــــــــومه من الدميقراطيني يف عام قتل على يد  الذيأســــــــتاذه ســــــــقراط وأخذ ينهل من علم  
هي  -ال الســـــياســـــة  -فاعتزل أفالطون احلياة الســـــياســـــية ألنه أدرك أن الرتبية   ق. م.  399

عاد إل . عندما كره يف فلســـفة العدلوبدأ يركز ف إل إيطاليا وصـــقلية ومصـــر  فرحلاألســـاس  
األكادميية. ساِهت مدرسة األكادميية يف احلفا  على اليت أمساها الرائدة أسس مدرسته  أثينا  
لفرتة طويلة من الزمن وظلت هذه املدرســــــــــــة ملدة تســــــــــــعة قرون   ومنهج تعليمه  أفالطون  آَثر

 مفتوحة األبواب للراغبني ابلدراسة. 

ب واعتمدت واألخالق والط  الرايضــــيات والفلك واملوســــيقىكانت األكادميية تجدرس  
عـداد القـادة، وتنميـة العقول، وَتـذيـب النفوس حىت جـاء اإلمرباطور اـلدراســـــــــــــــة املنهجيـة يف إ
ــتينيان عام  م فأغلقها. جاءت كلمة أكادميية من اســــــم رجل يوانين هو   529الروماين جوســــ

ــه ويف مزرعتــه. ومع مرو أكــادميوس وكــان بطالً قوميــاً. قــامــت األكــادمييــة عل  ر الزمن ى أرضـــــــــــــ
يف معظم لغات العاَل إذ يســــــــــــــتخدمها الناس   كلمة األكادميية ذات داللة علميةأصــــــــــــــبحت  

بكثرة يف حيــاَتم العــاديــة ومنــاقشــــــــــــــــاَتم اليوميــة وإن جهلوا اتريخ وجــذور هــذه الكلمــة اليت 
 دبية والفنية. مازالت تطلق على كثْي من املدارس العلمية والعسكرية، واملنتدايت األ

الصاحل  إعدافكرة  على    أفالطونركز   املواطن  الفاضلةد  يف كتابه  و   واملدينة  أفكاره  بث 
واملناقشة    احلوار واملناظرةمفاهيم تعليمية عديدة من أِهها مفهوم  اجلمهورية والقوانني وركز على  
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ء شأن العقل، عالِب  اقامالفلسفة و مادة  على    اركز   ما. يتفق مع أستاذه سقراط يف أهنوالشرح
 . ضلةلوطن، وااللتزام ابألخالق الفاا وخدمةاملثالية، فكار األو 

عاش أفالطون يف بيئة معظم أفرادها تدين بدين الصــابئة، وعبدة األصــنام، ونب  منهم َجع 
.  الفلســـــــفة والعلوم الرايضـــــــية، واملنطقية، والعلوم النقلية أبرز أســـــــاطنيمن من العلماء فكانوا 

 يف جــامعــات الغربكبْية  دمييــة  كــااللغــة اإلغريقيــة جتــد عنــايــة أمن فمــازالــت  رغم تقــادم الز 
 .والشرق على حد سواء

 العوامل اليت أثرت يف ففر أفالطون 

ــأ  .1 ــتقراطية ذات أفالطون  نشــ ــرة أرســ يف أســ
اســتناداً إل   غنية.مصــادر و   ةمكانة اجتماعيه كبْي 

التقاليد اليواننية فإن التعليم اجليد كان من نصيب 
  إنضــــت على انصــــية األمور وهلذا فخبة اليت قبالنج 

أبناء هذه األســر كانوا يف طليعة املتعلمني األحرار 
ــر عليهم  بـل كـان النظـام التعليمي للـدولـة يقتصــــــــــــ
ويعترب ممن سواهم ِمن األرقاء ُمرد خدم عليهم أن 
ــتقراطية ولكن ال أفالطون  عاش يكدحوا من أجل خدمة هذه الشـــــــرية. لقد  يف أســـــــرة أرســـــ

 ة.حياته األسريتفصيالت اً عن رف شيئا كثْي نع
فتفتحت آفاقه،    ق.م( عدة سنوات   399ـ    480على يد سقراط )أفالطون  درس   .2

وتفتَّقت أفكاره ومن أقوال سقراط الدالة على عمق فهمه ألركان العملية التعليمية وشروط  
صحيح  ل الدنيا،  ينبغي للطالب أن يكون شااب، فارل القلب، غْي ملتفت إ"  طالب العلم قوله

.  "ال خيتار على العلم شيئا من األشياء، صدوقا، منصفا ابلطبع...  يثاملزاج، حمبا للعلم، َب
"اعرف نفسك بنفسك".    وقال "لست مواطناً ألثينا أو اليوانن، أان مواطن للعاَل"، وقال:

يقدر مهارة    ميكن حتليل منهج سقراط يف التعليم من خالل كتاابت أفالطون اليت تبني أنه كان
املستدمي، ومييز بني املعلم اجليد وبني املعلم الذي يعيش مع   النقد، ويعلي من شأن التفكْي

ملتعلم يتحمل اجلانب التناقض كما أن سقراط آمن بقوة الرتبية يف إجياد حياة أفضل ويرى أن ا
 واحلصول على املعرفة.   األكرب من مسئولية التعلم
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قراطيني" دميوكان هالكه على يد "ال طروحاته الفلسـفيةسـقراط بسـبب أ  همقتل أسـتاذ .3
ــيـة وينـادي بنظـام ال خيتلف كثْيا عن األنظمـة  ــيـاســــــــــــ ممـا جعـل أفالطون يعـادي احلريـة الســــــــــــ

شــكل فاتن من أشــكال احلكم مليئة ابلتنوع والفوضــى، الدكتاتورية وهو القائل: "الدميقراطية  
 .وين على حد سواء"وتوزهِع نوعاً من القيمة للمتساوين وغْي املتسا

 .فساِهت أسفاره يف منو أفكارهل إيطاليا وصقلية ومصر مثاحتكاكه ببالد كثْية  .4
رك اليوانن مع ااحلرب الطـاحنـة اليت جرت بني مـدينـة أســــــــــــــربطـة وأثينـا من جهـة ومعـ .5
ــهـا كمقـاـتل.ا رغم أن اللغـة واـلدين واـلدم عوامـل    لفرس من جهـة أخرى وشـــــــــــــــارك يف بعضــــــــــــ

اســـــية كانت أشـــــد أتثْياً يف ســـــيإال أن املصـــــاحل االقتصـــــادية واألفكار ال  مشـــــرتكة بني املدينتني
 عالقة اجلارتني مما انعكس أثره على شخصية أفالطون وابلتايل فلسفته العامة ككل.

 ني يف اهلند وفارس وأتثر أتثراً كبْياً ابحلضارة املصرية.طالعه على فلسفة الشرقيا .6
كما أن حماوراته مع النواب    1دس وأرســــــــطواحتكاكه بنواب  الفكر مثل ســــــــقراط وإقلي .7
ل على اسـتفادته منهم واعتزازه ّبم إذ أن كتب أفالطون تدل على شـغفه مبحاورة اآلخرين تد

عمد أفالطون إل أتســــــيس مدرســــــة األكادميية   وحماوراَتم.ومنافســــــاَتم وتدوينه ملســــــاجالَتم  
أنه كان يعلم  البســــيط حىتســــتخدم أرســــطو أســــلوب التعليم احلر اوســــار حنو العمل املنظم. 

املشاؤون هم تالميذ أرسطو. كان أرسطو يف مدرسته "اللوقيون"   .يف الطريق  هالناس أثناء سْي 
ــيا فعرف أتباعه ابملشــــائني. قال الغزايل يف املنقذ من الضــــالل إن أفالطون  يدرس طالبه ماشــ

اً من قبل يكن حمرر  الذي رتب هلم املنطق وهذَّب هلم العلوم وحرر هلم ما َلأســـــــتاذ أرســـــــطو "
ــتاذه فإن العلم  من علومهمجاً وأنضـــج هلم ما كان ف ". ألن أرســـطو اهتم ابحلواس وخالف أسـ

ــتثمـار   التجرييب احلـدـيث يعرف أِهـية هـذا املفكر اـلذي وجـه الفكر الغريب خـاصــــــــــــــة حنو اســــــــــــ
 التجارب يف عاَل االكتشافات والصناعات.

علت أفالطون يرص على وفـسطائية جاحلركات الفكرية اليت سـادت اليوانن مثل الـس .8
الــــذي يعتمــــد على  ا  مهــــاَجتهــــ منهجيــــة كثر من  أ  يالعقل االقنــــاع  من خالل طرح منهجــــه 

 احلواس. االعتماد على 

 
أن  1 البعض  عند  امللالسكندر    ا ووزيراً معلمكان  أرسطو    املشهور  القرنني  بذي  الكهف  املعروف  ذكور يف سورة 

 تثبت ذلك.  ئل التارخيية ال والصواب أن الدال
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ــعرأفالطون  أحب  .9 ــبابهالشـــ ــان يف صـــــدر شـــ تراجع عن ما لبث أن مث    ، وطالوة اللســـ
العاطفي وحتول    وهجر هذا امليدان أحرق أشـــــعارهف رواية الشـــــعر وتوقف عن تدوين قصـــــائده

 .وعيحنو التأمل والتفكْي املوض
ــقليـة ولكنـه َل ينجح يف تطبيق أفكـاره من من بعض اأفالطون اقرتب   .10 حلكـام يف صــــــــــــ

اليت كانت مبثابة جامعة   التدريس يف مدرســـته "األكادميية"  خالهلم بل تضـــرر منهم فتوجه إل
 الفلسفة والسياسة. علمي لدراسة 
املع  التعلم عن .11 احلوار  )طريق  ــقراطي  الســــــــــــ ابملنهج  عــــــل ( جSocratic methodروف 

ــاثرة.  أفالطون صـــــــــــــــــاحـــب أفكـــار وافرة هـــذا املنهج من أروع طرائق التعليم ألنـــه يبىن  ومتكـ
الشــــخصــــية اليت تســــتطيع التعبْي عن آرائها فتنتج النظرايت وتنجح يف التواصــــل مع اآلخرين 

 ياجات اجملتمع. ليت تتجاوب مع احتواملشاركة االجيابية يف صنع القرارات ا
 ةبعض آراد أفالطون الرتبوي 

كما أنه اعتىن   جيب أن ختدم األغراض الســـــــياســـــــية إلقامة العدلالرتبية   يرى أفالطون أن   
وذلك أن موضوع الرتبية   .ابلرتبية الوطنية فقال "َل يولد اإلنسان لنفسه. ولد اإلنسان لوطنه"

هو    اهلدف األمسى للرتبية عند أفالطونالوطنية وغرس الوالء وخوض احلروب قضية مصْيية.  
ــان ليكون مواطأن ي ــاحلاً.تم إعداد اإلنســــــــ ــره   ناً صــــــــ ويرى أن الدولة جيب أن تراقب ما ينشــــــــ

ــلة بة الفلســــــــــــــفة حم. األدابء و نع كل ما ينايف األخالق والتعاليم اليت حددها لدولته الفاضــــــــــــ
 جيب أن يكون فيلسوفاً.واحلاكم يف رأيه  .مرحلة عالية يصل إليها النواب  واحلكماء

ال واحلق والعـدل والصـــــــــــــــدق واألخالق.  اه إل مفـاهيم جترـيدـية كـاجلمـاالنتبـ  لفـت أفالطون
ن األرواح أبعاَل املثل خيتلف عن الواقع وتصــــــــــــــوراتنا ال  ثل احلقيقة الكاملة كما هي. وآمن  

ه ماشــــــــــياً لدة وأما البدن فإنه مؤقت وخادم للروح. كان أفالطون يلقن احلكمة ألصــــــــــحابخا
"كان تالمذة أفالطون   .و ويسـمى هو وأصـحابه ابملشـائنيتعليماً هلا واتبعه على ذلك أرسـط

ثالث فرق: وهم اإلشـــــــــــراقيون والرواقيون واملشـــــــــــائيون فاإلشـــــــــــراقيون: هم الذين جردوا ألواح 
الكونية فأشــــرقت عليهم ملعات أنوار احلكمة من لوح النفس األفالطونية عقوهلم عن النقوش 

يف رواق بيته    قيون: هم الذين كانوا جيلســونغْي توســط العبارات وختلل اإلشــارات. والروامن 
ويقتبسـون احلكمة من عباراته وإشـاراته. واملشـائيون: هم الذين كانوا ميشـون يف ركابه ويتلقون 
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ــائني: هم الذين منه فرائد احلكمة يف  ــطو من هؤالء ورمبا يقال: إن املشـ تلك احلالة وكان أرسـ
 ن". وا ميشون يف ركاب أرسطو ال يف ركاب أفالطو كان

شــيوعية النســاء واألوالد. وختيل أفالطون أن فكرة )اجلمهورية( إل أشــار أفالطون يف كتابه  
حياة الشـعب وتدارك ذلك هناك مدينة فاضـلة يرأسـها فيلسـوف ولكنه أِهل أِهية القانون يف 

وطالب الدولة بتزويج الرجال املة  الشـية  يف كتابه "النواميس" وكذلك تنازل عن فكرة الشـيوع
بعد أن كان يقول أن التهذيب يغين عن الشــــــرائع.   رح فكرة التجنيد اإللزامي على اجلميعوط

ــبة   ــاحلة ابلنسـ ــيعة. الدولة الصـ له حذر أفالطون احلاكم من الســـكر والكســـل واألخالق الوضـ
ــعى  ــفات وتسـ ــها يف نفوس الناس وه إلهي اليت تتمتع أبربع صـ -العفة  -ي )احلكمة غرسـ

 ظل العدالة أهم الفضائل.والعدالة( وت-الشجاعة  

ــان الطويل عن العدل  فالطونأ  ورغم حديث ــاء أقل واإلنســـــ قيمة من إال أنه يرى أن النســـــ
ــتثناءوأقل    ،الرجال ــبة إل الرجل ابســــــــ احلياكة والطبخ. هذه   اتقاانً لألعمال اليت يؤدوهنا نســــــــ

يف العصور  الفالسفة وممارسات الناس لعدة قرون وخاصة الصورة املتحيزة سيطرت على فكر
 . دراسية الغربية والعربيةَل تسلم منها حىت املناهج الالوسطى وإل اآلن فإن مواضع التحيز 

يعتاد مساع اهلادفة و  ةالطفل منذ سن السابعة جيب أن يستمع إل القصيرى أفالطون أن     
ــاء  و   دب األخالقياأل املربني االعتنــ ــانــــب اجلســــــــــــــــــدي و على  ــداإبنمو الطفــــل من اجلــ  ده عــ

  تقبل.للمس 

 ربية األطفال:هذا احلوار الرتبوي اهلام يف تورد يج أفالطون يف كتابه "اجلمهورية" جند 

]ســـــــقراط[: فيجب تلقني تالميذان، منذ حداثتهم، احلســـــــاب، واهلندســـــــة، وكل فروع   "س
ــبيــل لفن املنطقالعلوم االبتــدائيــة، اليت  هــد   عتنــاء بتلقينهم العلم بطريقــة غْي مع اال  -الســــــــــــ

 إجبارية.

  ل ]بوليمارخس[: وملاذا؟
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االســتعباد، ألن إرغام اجلســد  س: ألنه ال جيوز أن ميزج َتذيب احلر بشــيء من مالبســات 
يف األعمال اجلسدية ال يدث أتثْياً يف اجلسد. أما يف أمر العقل فال يتأصل علم يف املذاكرة  

 إذا أاتها بطريق اإلرغام.

 ل: حقاً.

طاء الدروس لألحداث أبسلوب األلعاب والتسلية،  س: فيجب، أيها الصديق الفاضل، إع
كل منهم من معرفة ميله اخلاص". وهو األمر الذي أكد دون أدىن ظاهرة إرغام لكي يتمكن  

حة الفرصـــــة ( الذي يرى أِهية إاتم  1970-1872عليه فالســـــفة الرتبية مثل برتراند رســـــل )
 .اً نطلق على سجيته مع األوالد ومع الكبار أيضللطفل ليلعب وي

 إل عدة مستوايت: التعليم ولقد قسم أفالطون مراحل

 م القصص والتسلية فهي مرحلة حضانة.سن ما قبل السادسة يصف هل .1
 واملوسيقى(. ساب عناصر أساسية )القراءة والكتابة واحليتعلمون   6-18 .2
 تدريبات عسكرية.  18-20 .3
 ة(.)رايضيات وهندس  20-30 .4
 ) الفلسفة و اجلدل و القانون (.  30-35 .5
 ال ابحلكم.غشتاال  35-50 .6
 الفلسفية. االعتزال وصياغة النظرايت  50 .7

ظرة واملناقشة من ركائز التعليم العايل كما يقول أفالطون يف كتاابته. ولقد أظهر احلوار واملنا
ــوفأِهية الرتبية العقليأفالطون   ــدية وذكر أن الفيلســـ جيب أن يتقر الذات  ة والروحية واجلســـ

ومن أقواله االجتماعية يف   الطون من أِهية الوظائف املهنية واليدوية.اجلســــــــدية. ولقد قلل أف
ــرة ال ــىن قوله  معاشـ ــرهِه، وأقواهم ممن قوي ناس ابحلسـ ــعف عن كتمان سـ ــعف الناس من ضـ "أضـ

 على غضبه، وأغناهم من قنع مبا يجسِهر له". 
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 أفالطون يف تراثنا الرتبوي 

اننية وميكننا أن نســتدل على ذلك بملة من األدلة رت اللغة العربية والعاملية ابلثقافة اليو أتث
ــوهلــمنهــا بعض الكلمــات اليت نتحــدث ّبــ ا اليواننيــة مثــل كلمــة األكــادمييــة، ا اليوم وهلــا أصــــــــــــ

واألســـــــــــطول، واألوملبياد، والدميقراطية، والفانوس،  وطالســـــــــــم، والفلســـــــــــفة، واإلســـــــــــطرالب،  
ــيقى،  ت هي لغـة علم وحضـــــــــــــــارة وحركـة والقـانون، واجلغرافيـا. كثْي من تـلك الكلمـاواملوســــــــــــ

رق واملغرب وهلا  اولة عند أهل املشـت عملة عاملية متدمسـوسـياسـة وإدارة نقلت من اليوانن فأ
دالـلة واحـدة. ومن األدـلة على عمق أثر احلضـــــــــــــــارة اليواننيـة بثقـافـات العـاَل أن اتريخ معظم  

األدلة أيضـــــاً أن أمساء   ليواننيني فرتجَجت كتبهم بشـــــىت اللغات. ومنالعلوم اقرتن ِبســـــهامات ا
ســـــــوب يدس وجالينوس وإيالمعة مثل فيثاغورس وســـــــقراط وأبقراط وأفالطون وأرســـــــطو وأرمخ

 ... دخلت منذ عصر مبكر إل عاَل الفكر وفتحت بواابت الثقافة. 

بدأت حركة علمية ل فبشـــــــكل شـــــــام  كانت الدولة العباســـــــية أول من عين ابلعلوم اليواننية
ــعـة   على كـل املرتَجني    اخللفـاء  َجـة كتبهم إل اللغـة العربيـة. شــــــــــــــجعلرت ومنظمـة  رمسيـة واســــــــــــ

ولقد   لفاء من قد اشــتهر ابلتمكن يف العلوم اليواننيةليوانن وكان من اخلا طالع على علوماال
الفلســــفة  والعلوم    من جهة  كان أبو جعفر املنصــــور قد عرف بســــعة علمه يف العلوم الشــــرعية

 من جهة أخرى. 

ــَّة منثوراي ترجم  ذلــاكالم أفالطون  جنــد   ة اْلعمرمبِي يف كثْي من الكتــب اإلســــــــــــــالميــة   إل اللُّغــم
رجة األول مث التارخيية والشــرعية والطبية واألدبية والســياســية والرتبوية. ة الفلســفية يف الدالرتاثي

أو خمتصــــــــراً من قوله وفعله أو شــــــــرحاً  وكالمه قد يكون منقوالً بنصــــــــه املرتجم أو مبعناه العام
البعض لكن  ابإلميان واليقني و ابلفضائل وتومض  تفيض    أفالطون  حكمه. بعض أقواللبعض  
 هات. مليء ابلشك والشب اآلخر

ــلبياته و  جيابياته لقي رواجاً بني أوســــــاط الكثْي إمن األمور املتفق عليها أن فكر اليوانن بســــ
لكثْي من رفض ا. والســـــيما فكر أفالطون وأرســـــطو ،ناقشـــــةترَجة وم  ،من املثقفني املســـــلمني

ــهم مـثل الغزايل نـقدهـا وهـناك من أخـذ وابل  يف ذـلك مـثل  العلمـاء ذكر علوم اليوانن وبعضــــــــــــ
 . لشارح األكرب لكتب أرسطوارشد ابن 
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أفالطون بن أرســــطن بن أرســــطوقليس، من أثينة، وهو  قال الشــــهرســــتاين يف امللل والنحل"
ولد يف زمان أردشـــْي بن دارا،   ألوائل األســـاطني. معروف ابلتوحيد واحلكمة،آخر املتقدمني ا

يتلمذ   متعلمان حدَث  وعشـــرين من ملكه كا يف ســـنة ســـت عشـــرة من ملكه، ويف ســـنة ســـت
 ."لسقراط. وملا اغتيل سقراط ابلسم، ومات، قام مقامه، وجلس على كرسيه

.. إن الفضــيلة تســتحيل يف النفس قال أفالطون ما من علم مســتقبح إال واجلهل به أقبح  
يلة، كما يســــتحيل الغذاء الصــــاحل يف بدن الســــقيم إل الفســــاد. وقال غذاء الطبيعة الرديئة رذ
ــان أنه رمبا أاته اخلْي من حيث ال يتســـــــــب  الدليل على  ها..ع أدويتمن أنف ضـــــــــعف اإلنســـــــ

ســــتشــــارة قد إذا اســــتشــــارك عدوك فجرد له النصــــيحة ألنه ابال  والشــــر من حيث ال يرتقب..
ــه فال قدر هلا م خرج من عداوتك إل مواالتك.. ــتح من نفســــ ــتحى من الناس وَل يســــ ن اســــ

ــاطك عورة من عوراتك فال    عنده..   احفظ الناس يفظك هللا..  ال ملأمون عليه..تبذله إانبسـ
كـان ،  إذا أردت أن تعرف شــــــــــــــكر الرجـل على املزـيد فـانظر كيف كـان صــــــــــــــربه على النقص

 .فالطون من َل يكن مهندسا فال يدخلن منزلنامكتواب على ابب أ

ــية أفالطون لتلميذه أرســـــــــطو " عرف معبودك واحفظ حقه، وأدم على التعليم ال اويف وصـــــــ
العلم بكثرة علمهم بل اعترب أحواهلم بتجنبهم الشـــر والفســـاد وال تســـأل هللا شـــيئاً  حن أهل   ت

رته النعم الباقية والفوائد اليت ينقطع نفعه وتيقن أن املواهب كلها من عنده والتمس من حضــــــ
ــنة فإن النفس إذا حزنت مخد ك..".  ال تفارق ــوات احلســــــــ ــتمع لألصــــــــ "قال أفالطون: فليســــــــ

 طرّبا ويسرها اشتعل منها ما مخد".عت ما ينورها، وإذا مس

ذكر أبو حيان التوحيدي، يف اإلمتاع واملؤانسة، عن أفالطون أنه قال "إن للنفس لذتني:  
رد ّبا النفس فهي العلم واحلكمة ن احلسد، ولذة مشاركة للجسد فأما اليت تنفلذة هلا ُمردة ع

مثل احلفيم كمثل النملة  لك". وقال "ذوأما اليت تشارك فيها البدن فالطعام والشراب وغْي  
". "العلم مصباح النفس ينفي عنها  جتمع يف الصيال للشتاد وهو جيمع يف الدنيا لآلخرة

الرؤساء تضيف إل مصباحك مصباح غْيك فافعل". "موت  ظلمة اجلهل فما أمكنك أن  
سلطان  لوإذا خبل امللك ابملال كثر اإلرجاف به". "من يصحب ا  أصلح من رآسة السفلة..



197 
 

فال جيزع من قسوته كما ال جيزع الغواص من ملوحة البحر". "إن هللا تعال بقدر ما يعطي 
 من احلكمة مينع الرزق".  

خالق امللك ومعاملته، "أول رايضة الوزير أن يتأمل أأيضا  سياسية  ومن أقواله يف الرتبية ال
املهم أبقوى منها ليقرب فإن كانت شديدة فظة عامل الناس بدوهنا، وإن كانت لينة مطلقة ع

امللك كالنهر واألمراء كالسواقي فإن كان عذابً عذبت وإن كان ملحاً "من العدل يف سعيه".  
  ملحت".

امل السلطان  احلكيم  ومن عالمات  "ظفر  أفالطون:  رأي  السلطيف  على امل ان  عالمة  ظفر 
ن يكون عاقالً  أو  ،بقلبه  رأيه وتدبْيه مفكراً يف ،الزماً لصمته  ،أن يكون قوايً يف نفسه ،العدو

نفسه  ،يف ملكه الرعية  ، شريفاً يف  قلوب  أعماله،  حلواً يف  لعهد من   ، رفيقاً يف سائر  ُمرابً 
معت فيه هذه  يف دينه وعزمه. وكل ملك جت  اً أقدم منه صلبخبْياً أبعمال من هو    ،تقدمه

معيباً إذا كان  مهيباً وال جيد العائب له    اخلالل وحصلت له هذه اخلصال كان يف عني عدوه
 . "وإن كان عدوه قوايً فإنه يظفر به امللك يرى أن حوله وقوته ابهلل جلت قدرته

ــتخلف تلمـيذه أرســــــــــــــطو على الطون آَثر البالد وأخـبار العـباد إن أف ـقال القزويين يف اســــــــــــ
ة وكـان أفالطون اتركـاً للـدنيـا وال يعلم احلكمـة إال من كـان ذا فطـانـة ونفس كرســــــــــــــي احلكمـ

ميـذ أيخـذ منـه احلكمـة قـائمـاً تبجيالً للعلم. هـذا ولقـد كـان أرســــــــــــــطو طـاليس قـد والتل  ،خْية
ــائلها وهاجم التقليد  ــع أســـمسي ابملعلم األول ألنه نقح علم احلكمة وهذب مسـ س علم ووضـ

"األسـتاذ صـديقي  "كيف خالفت األسـتاذ؟ فقال:  فقيل له: املنطق وخالف أسـتاذه أفالطون
 إل من األستاذ".  واحلق أيضاً صديقي لكن احلق أحب 

ــيبعة ُمموعة من تعاليم أفالطون   وفيما يلي اجلامعة يف كتاب طبقات األطباء البن أيب أصــــ
ــلطا ــيء ســــــ إذا إذا هرب احلكيم من الناس فاطلبه و وقال   ،نطائفة منها "للعادة على كل شــــــ

ال   طلبهم فـاهرب منـه. وقـال من ال يواس اإلخوان عنـد دولتـه خـذلوه عنـد فـاقتـه. وقيـل لـه َل
وســـــــئل من أحق الناس إن يؤ ن على تدبْي املدينة    .فقال لعز الكمال  ؟جتتمع احلكمة واملال

ن ســـــائر العيوب وقبيح  ن يســـــلم مفقال من كان يف تدبْي نفســـــه حســـــن املذهب. وقيل له م
من جعل عقله أمينه وحذره وزيره واملواعظ زمامه والصــــــــــــرب قائده واالعتصــــــــــــام  األفعال فقال
ــتمـد منـه األهنـار  ابلتوقي ظهْيه وخوف اّللَّ جليســـــــــــــــه. وقـال امللـك هو كـالنهر األعظم تســــــــــــ
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ــغار فإن كان عذاب عذبت وإن كان ماحلاً ملحت. وقال إذا أردت أن تدوم   لك اللذةالصــــــــــــ
إايك يف وقت احلرب ون  أفالطوقال    .فضله تدوم لك اللذة  فال تستوف امللتذ أبدا بل دع فيه

ــتعمـل النجـدة وتدع العـقل فإن للعـقل م واقف قد تتم بال حاجة إل النجـدة وال ترى أن تســــــــــــ
وقال ال تطلب ســرعة  ،للنجدة غىن عن العقل وقال غاية األدب أن يســتحي املرء من نفســه

ل من هذا العمل وإمنا يســــــــــــألون عن يده فإن الناس ال يســــــــــــألون يف كم فر و اطلب جتالعمل و 
 نعه. جودة ص

إحســــــانك إل احلر يركه على املكافأة ... وقال األشــــــرار يتبعون مســــــاوئ أفالطون وقال 
 ،رتك الصـحيح منهالناس ويرتكون حماسـنهم كما يتتبع الذابب املواضـع الفاسـدة من اجلسـد وي

ره على تقديرك فيه وقال ليس  مقدا  ر عدوك فيقتحم عليك املكروه من زايدةوقال ال تسـتصـغ
وقال اطلب يف احلياة العلم واملال حتز  ،حىت يكون صــــــــــــــديقاً للمتعادينيتكمل خْييَّة الرجل 

الرائســـة على الناس ألهنم بني خاص وعام فاخلاصـــة تفضـــلك مبا حتســـن والعامة تفضـــلك مبا  
  لك. 

 تدري. وقال الشــرير فإن طبعك يســرق من طبعه شــرا وأنت ال  ال تصــحبأفالطون وقال 
أكرمـك ووقرك وإذا قـامـت على خســــــــــــــيس عـاداك   إذا قـامـت حجتـك يف املنـاظرة على كرمي

واصــــــــــــــطنعهـا علـيك. وقـال من مـدحـك مبـا ليس فـيك من اجلمـيل وهو راض عـنك ذمـك مبـا  
يف العاَل ألن الضعف   قال إمنا صار التقليد واجباً ليس فيك من القبيح وهو ساخط عليك. و 

علمه جلدواه انصرف وقال من تعلم العلم لفضيلته َل يوحشه كساده ومن تفيه قائم يف الناس.  
 ابنصراف احلظ عن أهله إل ما يكسبه. 

ليكن خوفـــك من تـــدبْيك على عـــدوك أكثر من خوفـــك من تـــدبْي    من أقوال أفالطونو 
مللك وإرادته. وقال ما معي من ات الناس تتحرك َبسـب شـهوات اعدوك عليك. وقال شـهو 

ــيلة العلم   1احفظ الناموس :وقال  .وقال األمل خداع الناس ،إال علمي أبين لســـــت بعاَل فضـــ
ــادقت رجالً وجب أن تكون صـــــــديق صـــــــديقه وليس جيب عليك أن   ،يفظك  وقال إذا صـــــ

 
ترك الطريق   مبعىن  الناموس خرق  -انموس اجلاذبية - انموس ]مفرد[: ج نواميس: قانون أو شريعة "نواميس الطبيعة 1

 . الشرعي، وطعن فيه
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 للعاقل أن ال يتكســب إالتكون عدو عدوه. وقال املشــورة تريك طبع املســتشــار وقال ينبغي 
 خلقه.  أبزيد ما فيه وال خيدم إال املقارب له يف

وأثر الرذائل حلوة املبادي مرة العواقب.    ،بوقال أكثر الفضــــــــــــــائل مرهةج املبادي حلوةج العواق
فقال إذا َل يكن مبا يصــــيب   ؟وســــأله أرســــطوطاليس مباذا يعرف احلكيم أنه قد صــــار حكيماً 

عند فاً وَل يســــتفزه عند الذم الغضــــب وال يدخله  ملا أيِت من األمر متكل من الرأي معجباً وال 
 .املرح النخوة

والصـديق املكدر واملسـلط  ،من العدو القادر :فقال ؟رتسمم ينبغي أن يج أفالطون:  وسـئل 
أن يعىن بتقومي نفســــــه أكثر من عنايته   :فقال  ؟وســــــئل أي شــــــيء أنفع لسنســــــان .الغاضــــــب
  .بتقومي غْيه

 تعليقات موجزة على ففر أفالطون 

 عصـره فإن املرء ابن بيئته يتأثر ّبا سـلباً وإجياابً ال ميكن نقد فيلسـوف إال ابلنظر إل سـياق  
  ولكن هذا ال مينع من تدوين بعض املالحظات اجلوهرية ومنها:

كثْياً ابجلـــانـــب العملي يف التـــدريس ويف املقـــابـــل ركز على اجلـــانـــب أفالطون  َل يهتم   .1
  واملثالية.القائم على التأمل النظري الفلسفي  

 العمل اليدوي.  ن من شأنوه ه .2
ــلطة الدولة جتاه إنتاج املفكريَل .3 ــوابط تكبح من سـ ــع ضـ ــماانت ولو  يضـ ن وَل يعط ضـ

ــلطة احلاكمة  حمددة حلماية أصــــحاب الفكر  ــتاذمن ســــطوة وبطش الســ ــقراط   هرغم أن أســ ســ
ــحية   ــيبراح ضــــ ــفة لوحدها تقود للعدالة؟ ما معيار قياس العدالدولة.  تســــ ل؟ ال هل الفلســــ

فر ِبجاابت شــافية أو كافية ألمثال هذه األســئلة يكاد الباحث يف كتب بعض الفالســفة يظ
 رية.اجلوه
ي قدم أفالطون للفالســــــــــفة من بعده األمل يف أِهية التغيْي االجتماعي والســــــــــياســــــــــ .4

 .والسلوكي مع تعظيم دور الرتبية يف ذلك 
 غموض اجلانب الديين. .5
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تلك اآلراء تدل على  الصــــــنهاع والزرهاع ….شــــــيوعية النســــــاء، تفضــــــيل احلكام على   .6
شط يف آدميتهم وحقوقهم يف احلياة وازين أخالقية وإنسانية هشة فالناس سواسية كأسنان املم

 سار على عكسه يف سياسته الرتبوية. الكرمية وهو األمر الذي َل يذكره أفالطون و 
ــفة أفالطون وتطبيقاَتا الرتبوية أنه .7 قســـــــم الناس إل   من أهم نقاط الضـــــــعف يف فلســـــ
 قراء.جملتمع الطبقي الذي يتنعم فيه األغنياء على حســاب الفمفصــولة جتســد ا  أصــناف  ةثالث

 فيما يلي نظرة أفالطون لطبقات اجملتمع:
 لة.أانس من الذهب )احلكام( قوة عاق •
 أانس من الفضة )العسكر( قوة عصبية.   •
 أانس من النحاس )وهم الزراع والصناع( قوة شهوانية.  •
لقادة ممن يكمون ابلعدل ووفق إعداد السياسيني وااألكادميية  درسة  م  هدف  كان .8

 .  عاملية  ض الباحثني أول جامعةبع هاأسس عقلية ويعترب 
 فنقلوها يف كتبهم. أثرت تعاليم أفالطون ببعض فالسفة املسلمني   .9
في كل عام تظهر فالفكر الغريب إل عصران هذا    حظيت أفكار أفالطون ابهتمام .10
"اجلمهورية" يف    مقاالت  أفكار أكادميية جديدة يف موضوع  لتحليل  افتنت فالسفة  .هحماولة 

أفالطون ومازال فكره احلي يشحذ أذهان املربني رغم مرور آالف السنني. يقول الرتبية أبفكار  
 جون ديوي "إن قراءِت احملببة هي حماورات أفالطون وأن الفلسفة احلق هي يف الرجوع إليه".  
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 وي جون دي

 ( م1952 —1859)

من أشــــــــــــــهر أعالم  (John Dewey)جون ديوي  يعترب  
ــفة .  مليالرتبية احلديثة على املســــتوى العا ارتبط امسه بفلســ

ألنه خاض يف حتديد الغرض من التعليم وأفاض يف   الرتبية
ــديـــث عن ربط النظرايت ابلواقع من غْي اخلضــــــــــــــوع  احلـ

. ولد يف ريقةللنظام الواقع والتقاليد املوروثة مهما كانت ع
ن.  يف مــدينــة برلنغتو Vermont   أمريكــا يف واليــة فرمونــت

ــادية جيد ــرة مثقفةكان أبوه يف حالة اقتصـــ  ة وأمه من أســـ
. ســـاِهت والدته يف حثه على املثابرة يف طلب العلم وكانت شـــديدة التعلق به وحريصـــة وثرية

ــغره حمبــا للقراءة واالعلى تعليمــه.   م وقــت فراغــه يقضــــــــــــــي معظو   طالعكــان ديوي منــذ صــــــــــــ
 ألطفال.وله حمبة للعناية ابابملكتبات 

عمـــل يف و   م(  1884ن هوبكنر )ي على درجـــة الـــدكتوراه من جـــامعـــة جو حصــــــــــــــــل ديو 
مشـــــــاريعه يف امليدان ببناء مدرســـــــة جتريبية ليطبق "أليس"  التدريس وأثناء ذلك قام مع زوجته  

ــته التجريبية يف مدينة شـــــــــيكاغو يف عام   أفكاره التقدمية املبنية  م وطبق  1896وأقام مدرســـــــ
 . الطفل يمي املتمركز حولعلى املنهج التعل 

فزار الكثْي من دول العاَل وحاضــــــــــر فيها ونشــــــــــر أفكاره ويف لقد أتيحت الفرصــــــــــة لديوي  
من أشـــــــهر منتصـــــــف اخلمســـــــينات من القرن العشـــــــرين أصـــــــبحت فلســـــــفة الرتبية الرباغماتية  

ــفات و  قام ديوي بتأليف عدة كتب وهي تدل و  ريب.قد القت رواجاً حىت يف العاَل العالفلســــــ
ــعة اهتماماتهعل  الق والفلســــــفة وعلم النفس وكثْياً ما الرتبية وعلم األخ كتبه على  تركز  .ى ســــ

 يف حمتوايت كتبه ورسائله. من أهم كتب جون ديوي: Experience تكررت كلمة خربة

 . The school and Society املدرسة واجملتمع .1
 . Democracy and Education يةالدميقراطية والرتب .2
 . Experience and Education بيةاخلربة والرت  .3
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 . How We Think كيف نفكر .4
 . Freedom and Culture احلرية والثقافة .5

أتثر ديوي فكراي بدراســات هيجل الفلســفية وفروبل النفســية ودارون التطورية وكان امتدادا 
 الذيالقائمة على املنفعة والعائد امللموس أو   لبْيس ووليم جيمس يف فلســـــــــفتهما الرباغماتية

على غرس مبـــدأ تربيـــة املتعلم على   . حرص ديوي على التـــأكيـــدابلقيـــاس  ميكن أن يالحظ
ــرة  تباع منهج علمي يف حل مشــــــكالته إ ــكلة وفرض الفروض احلاضــــ ــة املشــــ من خالل دراســــ

 وجتريبها.

ــفة التعليم النمطية التقليدية ديوي  جنح  ــاهم يف دفع عجلة التعليم يف هجومه على فلســـ وســـ
ــل ـله    إل مســـــــــــــــار مغـاير  Rote)وب التلقني  حـيث اندى أبِهيـة اخلربة يف التعليم وانتقـد أســــــــــــ

learning  ) كما شن هجومه على النظام   على الكتاب املدرسي واملعلمالكلي االعتماد  أنكر  و
جـه ديوي إل جعـل  .  تو التعليمي الصـــــــــــــــارم املبين على الطـاعـة الـتامـة للوائح اإلدارـية اجلـامـدة

ة راشـــــــــــــــدة  افلـة َبركـة املتعلمني من أجـل تكوين عقليـة علميـات حـاملـدرســـــــــــــــة بيئـة ثريـة ابخلرب 
من أجل ترسـيخها  ديوي  تـستطيع حل املشـكالت أبسـلوب منهجي. من القواعد اليت جاهد 

ن رتكازية يف العملية التعليمية وأنه لن يتعلم بشكل أمثل إال ماأن الطفل لس الرتبية ونقطة  
 ال ميكن أن يتحقق من دون أن ميارس املتعلم مثال  خالل اخلربات احلياتية فإن تعلم الســباحة

 ملية السباحة داخل املاء وكذلك شأن سائر املهارات العقلية واالجتماعية. ع

من جانب آخر فإنه ومن خالل جتاربه ودراســـــاته شـــــدد على أِهية ربط املدرســـــة ابجملتمع   
ــفة الت  علماءراطية ومبا أنه من أبرز واندى ابحلياة الدميق َجاتية فإنه حصـــــــــر اة والرب قدميالفلســـــــ
صـــــــلحة وأن التعليم جيب أن خيدم األغراض العلمية واألهداف الواقعية اليت الرتبية ابملنفعة وامل

 .  الدميقراطي واجملتمعاحلر تنفع الفرد 

معة "إلينويز"  " ويف جاعمل ديوي يف التدريس يف كل من جامعة "متشـــــــــــغن" و"منيســـــــــــوات
 العقيم َل االجتاه التقليدي القدمي علولاخلاصـــــــــــة أبفكاره درســـــــــــته  وبدأ أعماله التجريبية قي م

م والتحق بامعة "كولومبيا" يف نيويورك  1904يوافق على توجهات ديوي فاســــتقال يف عام 
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دة فلقد  وَل تكن جهود ديوي منحصـــــــــــــرة يف الوالايت املتح  م.1930إل أن تقاعد يف عام 
 ليضع هلا أسس تربية تقدمية.تركيا يف العشرينات من القرن املاضي  هدعت

 األففار الرتبوية

من يصـل عليها اجملتمع الفرد أو اليت يسـتطيع ّبا  شـىت اخلربات بية كما يتصـورها ديوي الرت 
ض هي احليــاة. وّبــذا حــدد ديوي غر يف حقيقتهــا  الرتبيــة  للتكيف مع البيئــة وحتقيق النمــاء، و 

التأكيد على أهنا عملية ُمتمعية دميقراطية إذ ة كحركة ختدم املتعلم يف يومه قبل غده مع الرتبي
وة اجملتمع هي اليت تصـــــــــب  األفراد وتصـــــــــي  األهداف فالعالقة بني الرتبية واجملتمع عالقة أن ق

 وطيدة منذ الِقدم. 

رتبية فاألول لســــفة والترســــم الفلســــفة عند ديوي مســــارات التعليم وال ميكن الفصــــل بني الف
ت ديوي عملي لتلك التصــورات. إن إســهاماالتطبيق الاين ميثل يقدم التصــورات الضــرورية والث

. إذا أردان أن نوجز فلسـفة والسـياسـية  ميكن تصـنيفها حتت العلوم الرتبوية والفلسـفية والنفسـية
الــــذي يغرس مهــــارات و   رتبويــــةوعقيــــدة ديوي ال ال يكــــدس فــــإن التعليم األمثــــل عنــــده هو 

 املاضي.تقديس وال ينغمس يف  ،الواقعمتطلبات معلومات، وهو الذي يالمس 

الرتبية تقوم الفلســــــفية الســــــابقة َجلة من التطبيقات الرتبوية منها أن    ومما يرتتب على الرؤية
على مبـدأ تفـاعـل املتعلم مع البيئـة احمليطـة ـبه واجملتمع اـلذي يعيش فيـه وـلذـلك ـفإـنه يتـاج إل 

 ت بشـــــــكل راشـــــــد وأســـــــس علمية.الفكرية والعملية دائماً ليقوم َبل املشـــــــكالمهاراته  تنمية  
ن العلوم النظرية وتشـــــــــــــعيباَتا الكثْية ليســـــــــــــت ذات أِهية يف املنهاج اســـــــــــــتناداً هلذه الرؤية فإ

التعليمي طاملا أهنا ال ختدم املتعلم يف تصريف شئون حياته. قام ديوي بتحويل عملية َتذيب  
ثل العقلية اجملردة إل االهتمام ابلنتعناية اباإلنســـــان من ال

ج
ائج املادية امللموســـــة. يف ظل هذه مل

فت ابسـم الرباغماتية واألداتية والوظيفية فإن البحث العلمي حلل املشـكالت الفلسـفة اليت عجر 
 الواقعية أهم أداة يف احلياة ملعرفة احلقائق ولرتبية الفرد ولتكوين اجملتمع الدميقراطي.

ليم ومنافعها حمدودة ألهنا ال ســــــلوب احملاضــــــرة من الطرائق القاصــــــرة يف التعيوي أن أيرى د
كي يســتكشــف الواقع، وجيمع املعلومات، ويقيس األمور، ويبحث عن   تتيح الفرصــة للمتعلم

احللول. هلذا فإن أســــــلوب الســــــعي يف حل املشــــــكالت القائم على حرية املتعلم أكثر إجيابية  
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فإن جون ديوي   ائمة على حماضـــــــــــرات املعلم التلقينية. وهكذايدية القوخْي من الدروس التقل 
ــيـل املعلومـات عرب خطوات منهجيـة يف   ال يتفق مع طريقـة جون فريـدريـك هربرت  يف توصــــــــــــ

 عرض الدرس ألن الطالب سيكون سلبيا فاملعلومات أتِت إليه يف الفصل وال ينجذب إليها. 

ويقصـــــــد ّبا أن يقوم املتعلمون  "project method" من أفكار ديوي الرتبوية طريقة املشـــــــروع
علمون إل مزرعة وفيها ار موضـــــــــــــوع واحد ودراســـــــــــــته من عدة جوانب كأن يذهب املتابختي

ــتمعون إل اتريخ الزراعـة يف تلــك املنطقــة ويتعــاون كـل فرد من  يتعلمون كيفيــة الزراعـة ويســــــــــــ
بمع البـياانت  يقوم الطـاـلباجملموعـة بعمـل جزء من املشــــــــــــــروع. يف عملـية تنفـيذ املشــــــــــــــروع 

ــروع  املطلوبة من املكتبة أو مق ــاتذة. من أهم مسات طريقة املشـــ ــابلة األســـ ــاط شـــ أن امل كنشـــ
املتعلم عادة ســــيتفاعل معه ألنه قد يكون شــــارك يف اختيار املوضــــوع. طريقة املشــــروع تشــــبع 

ـــية ألهنـا تراعي الفروق الفردـية، وـتدفعـه إل التعلم اجل ره من مـاعي، وحتر حـاجـة املتعلم النفســــــــــــ
 قيود الكتاب املدرسي.

ترك قام بوضــــــــع  تفاصــــــــيل طريقة املشــــــــروع يف التدريس ولكن تلميذه كلباَل يوضــــــــح ديوي 
 أهداف حمددة وفق وجود  التفاصيل. من أهم خطوات طريقة املشروع للفرد أو للمجموعة:

اليت تشـــــــــــــكل  االجتاهات واملواقف وتكوينالدميقراطية برتســـــــــــــيخ احلياة  جون ديوي    ينادي
  ، وحل املشـــــــكالت،إبداء الرأياالختيار و القادر على احلوار و الســـــــمات الشـــــــخصـــــــية للفرد  

 . النافع وقيمة األفكار وجودَتا تقاس بنتائجها وصنع القرار

من الواضـــــــــــــح أن كتاابت ديوي حتمل يف طياَتا نقداً الذعاً للرتبية التقليدية الســـــــــــــائدة يف 
عن ظهر قلب، تعتمد على حفظ املعلومات  رتبية اليت. انتقد العصـــــــــــره وعلى مر العصـــــــــــور

لة اليت يعيشـــــــــها املتعلم. كانت اد املتعلم للمســـــــــتقبل مع جتاهل احلاضـــــــــر وَتميش املرحوإعد
القـاعـدة هي أن املعلم هو أســـــــــــــــاس العملـية الرتبوـية وجـاء ديوي ليقـلب املوازين وينقـل الفكر 

 جاته. الرتبوي إل لس الرتبية أي إل املتعلم واحتيا

ــلو   كانت ــيادة األســــ ــاد التاريخ  كتاابت ديوي دعوة قوية حطمت ســــ ب التقليدي الذي ســــ
ليؤكـد على دور كـل من   املـذهـب الرباغمـاِتة ويف مقـاـبل ذـلك جـاء اإلنســـــــــــــــاين لفرتات طويـل

هي  ديوي األســــــــــرة واملدرســــــــــة واجملتمع يف تنمية املتعلم ليعيش حراً مفكراً منتجاً. الرتبية عند
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يت أول مكان يتعلم فيه على أن البديوي  يؤكد   .مث َتتم ابملســــــــتقبل اضــــــــرها أوالً يف حاحلياة  
منهج حـياة مث يف هناية الكـتاب يتحـدث عن أمريكـا كنموذج عاملي  هاالفرد الدميقراطـية ويعترب 

يف كتـابـه احلريـة   ديويانقش  و   يقوم على البحـث العلمي والتجربـة واإلميـان ابلتعـدديـة الثقـافيـة.
خالفها من حيث  و  املاركســـــية كفلســـــفة ســـــياســـــية واقتصـــــادية Freedom and Culture والثقافة

نســان وتضــحي مبيوله واهتماماته واختياراته من أجل الصــاحل فاملاركســية تكبل اإل ،حرية الفرد
 العام. 

ــتخالص ــوء  من خالل مراجعة كتاابت جون ديوي ميكن اسـ ــفته الرتبوية يف ضـ عقيدته  فلسـ
 ربات ثرية.وتطوير أساليب التفكْي وفق مناهج علمية وخ املدرسة واجملتمع،الرتبوية، ودور 

 العقيدة الرتبوية جلون ديوي:

 ية فاعلة تقوم على مشاركة الفرد يف الوعي االجتماعي للجنس البشري.كل ترب-1

 :تعكس صورة احلياة اجلماعيةابلدرجة األول وينبغي أن املدرسة مؤسسة اجتماعية  -2
"I believe that the school is primarily a social institution.”  

 .التعليمية ميع األنشطةجلاحلياة االجتماعية للطفل هي األساس  -3

 عتمد على طبيعة منو قوى الطفل واهتماماته.يالتعلم جيب أن منط  -4

 الرتبية هي الطريقة األساسية للتقدم واإلصالح االجتماعي. -5

ــانية و   أعلى ديوي ــأن اخلربة اإلنســـ ــدر العلوم والقيم من شـــ ن غْي وال قيمة هلا ماعتربها مصـــ
يرى أن املعرفة والقيم نســـــبية غْي َثبتة فالعقل   يويد  وخبالف املدرســـــة املثالية فإنقيم احلرية.  

 البشري هو احلاكم الذي يقرر الصواب واخلطأ.
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 أهم وظائال املدرسة:

 تبسيط وترتيب عناصر ميول الطفل اليت يراد إمناؤها. -1

 .أخالقه مة وَتذيبطهْي املتعلم من العادات االجتماعية املذمو ت -2

عيشــــــــوا يف بيئة مصــــــــغرة فيها مشــــــــاركة وآتلف ي يحتقيق االنفتاح املتوازن للناشــــــــئني ك -3
 وتكاتف.

املدرســــــــــة عند ديوي بيئة دميقراطية تســــــــــعى إلجياد املواطن الدميقراطي والرتبية عملية دائمة  
 ع املنهج الدراسي.ع مع مراعاة الفروق الفردية يف التدريس ووضللفرد ليساهم يف بناء اجملتم

  أسس التففري العلمي:

 طالب.ال وجود خربة َتم -1

 ظهور مشكلة وعند املتعلم احلافز حللها من خالل عملية التفكْي. -2

 مالحظة املشكلة وربطها ابملعلومات السابقة عند املتعلم. -3

 .وضع الفروض واالحتماالت حللها -4

ـــيارة مثال إذا توقـفت   اختـبار الفروض واقعـياً ليتحقق املتعلم -5 ــدقهـا. ـقاـئد الســــــــــــ من صــــــــــــ
ــيارته وَل يعرف  بب فإن هذه املشــــــكلة تجعترب خربة حية وموقف يدفعه إل التفكْي يف الســــــســــ

ــيارات عموما.  ــبب توقف الســــ ــبب املشــــــكلة وهذا يدعوه إل اســــــرتجاع معلوماته عند ســــ ســــ
الت وفروض لعطل وعالج اخللل أيضـــا يدفعه إل وضـــع احتماحرص الســـائق على تصـــليح ا

 عطل يف البطارية…(. -مثل )نفاذ الوقود

ــئلة التجريبية هي أســـــاس فلســـــفة  فهذا؟ كي يعملكيف   ــلح هذا هنا … هذه األســـ يصـــ
ــئلــة النظريــة التجريــديــة. يرى ديوي أن التفكْي العلمي املبين على  ديوي الــذي َل يتهبع األســــــــــــ

ــكالت القدرة على الفه ــل من حالعملية م والتحليل وحل املشـ ــد أفضـ ــو أذهان املتعلم َبشـ شـ
 ملنهج العلمي يف التفكْي.رس ااملعلومات فاألصل يف التعليم غ
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 تعليق على أففار جون ديوي

يقوم التفكْي العلمي كنشـــــاط إنســـــاين على مبدأ اإلميان بقدرة احلواس والعقل والربهان من 
ــورة م ــوعية تعتمد على إجراء التجارب، واثبات الأجل الوصــــول للحقائق بصــ نتائج حتت وضــ

يعمل على كســر احتكار العلم على فئة  ســالمُمهر االختبار. هذا املنهج الذي ينادي به اإل
ــنــد هلـا. جـاء جون ديوي لْيكز على  مـا كمــا يعمــل على نبــذ األوهـام والغيبيــات اليت ال ســــــــــــ

 .باً من املنهج العلمي السليماحلواس وكل ما ميكن قياسه مادايً وبذلك أخذ جان

جهة تغْيات ملواو   ملستقبله خْي مهارة يتعلمها اإلنساناحلاضرة  املشكالت إن أسلوب حل 
الباحثون على أن فكر ديوي مازال يلعب دورا حيوايً   عاحلياة والتغلب على مشـــــكالَتا. جيم

ــر رغم االنتقـادات املوجهـة   .والتحـدايت املتزايـدة   وعلميـاً وعمليـاً يف امليـدان الرتبوي املعـاصــــــــــــ
حديثهم عند كر الرتبوي العريب املعاصــــــــــــــر ال يثْيون نقطة جوهرية هامة الكثْي من أعالم الف

  (Atheistic Philosophy) عن فلسفة ديوي وهي أنه غرس يف أعماق الرتبية فلسفته اإلحلادية
 حيث أصبحت القيم نسبية. 

ــة حتليلية هلذا   كيا.إصــــــالح التعليم يف تر طرق    تقريراً عنديوي   كتب َل نعثر على أي دراســــ
التعليم يف تركيا   ســـــســـــات يف كيفية إصـــــالح مؤ   حيويةوضـــــوع علماً أبن ديوي ملس جوانب  امل

وذلك من املنظور الغريب. اهتم تقرير ديوي بضــرورة توســيع دائرة التعليم املهين وتوجيه التعليم 
رة ميدانية قام ّبا ديوي لرتكيا ووجد أن يف تركيا حنو الدراســـــــــــات العملية. التقرير هو مثرة لزاي

ما طالب ِبنشـاء مؤسـسـات  ة. كلعلوم النظرية هي السـائدة يف حني أن العلوم العصـرية مهمل ا
 وختصصات تليب التطورات يف ذلك العصر الصناعي.

ــروع   ــر للجمود يف منط التعليم  كطريقة للتعليم يف املدارس طريقة املشــــــ كما فيها إبداع وكســــــ
ــاحـة يف تســــــــــــــجـيل املالحظـات والنزول  أهنـا تعطي وأخـذ اخلربات من  نللمـيداالطـاـلب مســــــــــــ

ن العقبات اليت واجهت ديوي ومازالت تواجه فكرته أن  لكن مخالل التعلم التعاوين املنظم. 
طريقة املشــــــروع تســــــتلزم تكاليف مالية ومتطلبات إدارية غْي متوفرة يف املدارس العادية. ومن 

جناز الشطر شروع وإعض الطالب يف اجملموعة سيقومون يف أداء املسلبيات هذه الطريقة أن ب
يف إعداد وتنفيذ املشــــــــــــروع. مييل بعض   األكرب منه فيصــــــــــــعب التحقق من مشــــــــــــاركة اجلميع
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املواد  أن  الثغرات  ومن  ــة.  الفرديـــ ابلفروق  أن َتتم  ــة جيـــــب  والرتبيـــ الفردي  ــل  للعمـــ الطالب 
ملوضــوعات أو اإلِهال يف موضــوعات أخرى. الدراســية تتداخل ويقع فيها التكرار يف بعض ا

مية املطلوبة إذا ننا من الصــــــــــعب أن نقيس مدى اســــــــــتيعاب الطالب للمادة العل عقبة أ  وأهم
كان يف املشـــروع مراحل كثْية. إضـــافة لذلك فإن بعض املشـــاريع قد تســـتغرق وقتاً طويالً مما 

 يصعب معه تقييم مستوى الفائدة املرجوة. 

ريس يف ئق التـددمـا اقرتح طريقـة حـل املشــــــــــــــكالت كطريقـة من طراتعرض ديوي للنقـد عنـ
ــة. وميكننا أن نوجز بعض التحدايت العملي ــلوب حل املشــــكالت املدرســ ة اليت قد تواجه أســ

 فيما يلي:

ــعة  .1 ــائل متنوعة وله ثقافة واســــ ــلوب حل املشــــــكالت إل معلم له إملام مبســــ يتاج أســــ
 ّبم وال رتفني قـلة ألن املـدارس التقليـديـة ال تعتين  وجتربـة متجـددة وهـذا النمط من املعلمني احمل

  تلك مصادر متنوعة لتنمية ثقافتهم.
حملب لالســـــــتكشـــــــاف ســـــــوف يســـــــتفيد من هذا الربانمج أكثر من الطالب الطموح ا .2

 الطالب الذي يتاج إل عون املعلم.
املدارس ذات املوارد احملدودة ســـــــــتحصـــــــــر مشـــــــــكالَتا )األنشـــــــــطة( داخل األســـــــــوار  .3
 ية.املدرس
 اؤالت واملتاهات.من التس حل بعض املشكالت سيولد أحياانً املزيد  .4
لم، ومرونـة املنـاهج، ودميقراطيـة القرار قـد تؤثر يف املبـالغـة يف التـأكيـد على حريـة املتع .5

 املخرجات النهائية وال تتحقق األهداف املرجوة. 
قاط اجيابية وأخرى هذه التحدايت ال تقلل من قيمة هذه الطريقة فلكل وســــــــيلة تربوية ن   

زايد حدايت وهذه طبيعة احلياة الرتبوية. إننا نتوقع منو متمن الت  ســـــــــلبية وال تســـــــــلم أي نظرية
ــاريع  ــتفتح املزيـد من آفـاق البحـث احلر واملشـــــــــــــ ألفكـار ديوي ألن التكنولوجيـا احلـديثـة ســــــــــــ

 اإلبداعية واالنفتاح الثقايف. 

مث رســـم مدرســـته احلديثة على أســـس لقد تعلم ديوي من إســـهامات الفلســـفة الكالســـيكية  
لتأمل، تلفة. لقد أخذ من ســـــقراط صـــــفة الصـــــرب، ومن أفالطون عمق ااعية خمنفســـــية واجتم

الفلســــــــــــفة الرباَجاتية بغية تكوين الفرد  -مع غْيه   -ومن أرســــــــــــطو فكرة الواقعية مث قدم لنا  
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ــفـــة ابلرتبيـــة مث ربط ال رتبيـــة ابحليـــاة العمليـــة الليربايل واجملتمع الـــدميقراطي. ربط ديوي الفلســــــــــــ
اليت  فكرية ذات نزعة عملية. هذه الشـبكة هي نظرايته الشـاملةبشـبكة    ومشـكالَتا وحتدايَتا

ــتمر عن املعرفـة  تعترب من أبرز نظرايت الرتبيـة احلـديثـة القـائمـة على مبـدأ البحـث احلر املســــــــــــ
 النابعة من اخلربة املباشرة والنشاط الذاِت.

  

 ماراي منتسوري 
  م( 1952 – 1870) 

ديوي  د   جون  أفكار  التقدمية  بينما كانت  احلركة 
الرتبوي يف أمريكا كان األ التطوير  مر نفسه  أبساسيات 

الرتبية  يف   تثري  نظرايت جديدة  تطوير  يسْي حنو  أوراب 
منتسوري  العاَل وكانت ماراي  أحناء   Maria)  والتعليم يف 

Montessori  )روا قائمة  رأس  يف على  الرتبوي  الفكر   د 
ة قوية  تاز  ميدان الطفل نظرايً وعملياً. منتسوري شخصي

ق وغرب العاَل يف أقل بصماَتا شر  بسعة وعمق الفكر إل جانب حركة نشطة مؤثرة وصلت
الذي طالب بعودة الطفل إل أحضان الطبيعة  أبفكار روسو    ماراي  أتثرت من نصف قرن.  

عي إجرائي لتنمية الطفل روحياً وفكرايً  قامت بعمل إبدا فناصرت فكرة تربية الطفل وفق ميوله و 
  طبقاً متخصصة  سات  داخل مؤس  ه وتنمي إمكانيات  ه رب ُمموعة أنشطة تليب حاجاتعكياً  وحر 
يف دول  و واصفات وأهداف تعليمية معينة. آالف من مؤسسات رايض األطفال إل اليوم  مل

ب اخلاصة  التعليم  طرق  يف  ماراي  لفلسفة  وعملياً  فكرايً  تنتمي  األطفالكثْية  وآالف   تنمية 
 لرتبوي اخلصب.اجلامعات تدرس فكرها ا

ألســـــــــــرة حمافظة ولكنها    Chiaravalle  مدينة شـــــــــــيارافالولدت ماراي منتســـــــــــوري يف إيطاليا  
فيما   وختصـــــــــصـــــــــتوخالفت التقاليد  University of Romeبامعة روما  الطب  دخلت كلية 

يف  وعملت  م1894جت عام بعد يف دراسـة أمراض األطفال ومشـاكل ضـعاف العقول. ختر 
 pedagogyوطرائق التعليم    anthropologyنثروبولوجيــا  فــاهتمــت ابألمــا  جــامعــة رو التــدريس يف  

 



210 
 

عملت طبيبة مســــــاعدة يف مســــــتشــــــفى األمراض العقلية مما جذّبا إل دراســــــة األطفال كما  
أصـحاب املصـاعب العقلية وجنحت يف أتسـيس مدرسـة ترعى ضـعاف العقول واكتشـفت أن  

ــبـاب  التقليـديـة يف    ن الطرقاجليـد. الحظـت الحقـاً أابليـة للتعلم  هلم قـ التـدريس من أهم أســــــــــــ
ــي على توفْي جو من احلرية للطفل ليختار ماراي . عملت األطفال لدى  ظهور التأخر الدراســ

األلعاب واألنشـطة املتوفرة يف املدرسـة من أجل تطوير قدراته املعرفية ومهاراته احلرية أبسـلوب 
 اللعب.  

ــرت  درســـة أن تكون قادرة على أن توجد يف امل  يف الوســـائل التعليمية اليت ينبغيماراي  طت  اشـ
تبنـت مئـات املـدارس يف م    1915ويـة دافع التعلم عنـده. يف عـام  جـذب عنـايـة الطـالـب وتق
ــيـلة  أفكـارها   جند الكثْي منالـعاَل نظرايت ماراي واليوم  املبتكرة،  وأنشــــــــــــــطتهـا التعليمـية  األصــــــــــــ

ــائلها املق ــو  احلديثةحة أصــــــــــبحت من الثوابت الرتبوية رت ووســــــــ ْي تقييم أهم معايحت من أضــــــــ
  .احلضانة ورايض األطفال فال يف مرحلةاملناهج وإدارة املدارس اخلاصة ابألط

توجت ماراي جهودها بســـــــلســـــــلة من األســـــــفار واحملاضـــــــرات الدولية فأصـــــــبحت أول طبية  
وتســـــــــــتحق االنتشـــــــــــار.  ختطت ماراي الرتبية   إيطالية تفتح آفاقاً عاملية للطفل مليئة ابالبتكار

 Casa dei Bambiniقليـديـة فبنـت بيوت األطفـال واملـدارس )الت

Children's House يف بداايت القرن املاضي وكانت يف بداية  )
ــتفـــادت مـــاراي من  أمرهـــا قرب حي فقْي يف رومـــا. لقـــد اســــــــــــ
أطروحات فروبل وروســــــــــو وبســــــــــتالوزي كما أتثرت يف بداايت 

نهما العلمي "بان إيتار" و"إدوارد ســــــــيفان" فكل ممشــــــــوارها  
 عجين ابلتخلف العقلي.

يف ُمموعـة من كتبهـا ا  بثـت مـاراي منهجهـا وعصـــــــــــــــارة جتـارّبـ
 مثل:

 منهج منتسوري  .1
(The Montessori Method, 1912 .) 

 طريقة منتسوري املتقدمة .2
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(Method 1917-18 The Advanced Montessori.)   

 (. The Secret of Childhood 1936سر الطفولة ) .3
 دالرتبية لعاَل جدي .4
(Education for a New World 1946.) 

 اإلنسانيةالقدرات من أجل تربية  .5
(To Educate the Human Potential 1948.) 

 (.The Discovery of the childاكتشاف الطفل ) .6
(. The Absorbent Mind, 1949العقل املســـــتوعب ) .7

منتســـوري فقامت يف   وتتابعت قصـــص جناح مدارس 
يف العديد من الدول وأشرفت على    أربعني سنة بنشر خرباَتا
علمني وخالل هـذه الفرتة ترَجـت كتبهـا إل َجيع اللغـات تـدريـب املأتســــــــــــــيس برامج إعـداد و 

ــية ) ــوري إيطاليا هرابً من احلركة الفاشــ ــها Fascist ruleالعاملية املهمة. تركت منتســ ــســ ( اليت أســ
شـية كنظام سـياسـي واجتماعي يا وتوسـعت مع نفوذ االشـرتاكية ومبا أن الفاموسـوليين يف إيطال

النزعة الدميقراطية َل تتأقلم ماراي معه. كانت حماضــــراَتا  ن احلر و ال يتماشــــى مع طبيعة اإلنســــا
ســـبانيا مث اســـتقرت إيف دول فقْية وغنية فحاضـــرت يف أوراب وأمريكا ويف اهلند وســـري النكا و 

 م. 1952توفيت سنة  ماراي يف هولندا حيث
 ماراي منتسوري   بعض األسس الرتبوية عند 

مع ُمموعة من املعاقني عقلياً وأحرزت   بدأت ماراي مشوارها الرتبوي يف حقل األطفال 
تقدماً ملموساً. هذه التجربة النافعة جعلتها توسع نطاق جتارّبا فشقت طريقها حنو األطفال 

ل وقلب وجسد الطفل وراحت تفرد الصفحات تلو العاديني وحققت جناحاً فاقرتبت من عق
كننا أن جند مالمح  مي  عن أسرار ومفاتيح الدخول إل عاَل الطفل.  الصفحات وهي تتحدث 

أواًل:    ؛واضحة ملنهج ماراي يف مسألتني نراِها من أهم املسائل اليت  كننا من فهم فلسفة ماراي
 ة )املوجهة(. علموَثنيا: وظيفة امل ،طبيعة الطفل وطرائق التعلم 
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 ية وطرائقها:الطفل وأهداف الرتبفيما يلي بعض نظرات ماراي يف 

إحدى الطرق الشائعة   : Montessori Method of Instructionطريقة منتسوري يف التدريس  
يف تدريس األطفال يف كل من احلضاانت ورايض األطفال، وتعتمد هذه الطريقة على استخدام 

  هتمامها على حماولة تلقي املعرفة، هذه الطريقة للدكتورة انصب ااحلواس وتفعيلها يف عملية  
صممت وقد  والكتابة.  القراءة  األطفال  خالل    تعليم  من  هلا  وخططت  طريقتها  منتسوري 

َبيث حتدد أهداف ُماالت   االستجابة احلرة للطفل، وجعله أكثر حرية يف التعلم بصورة طبيعية 
ات على ن يكتسبه املتعلم منها. وتساعد طريقة الوحدأنشطتها ودور الطالب فيها، وما ميكن أ

 . 1ة الطالب يف دراستها جز بني املواد الدراسية، وعلى زايدة إجيابيإزالة احلوا

املالحظات العلمية والعملية ملاراي تثبت أِهية الطفولة املبكرة وتطالب بضرورة استثمار   .1
جاء اخلالص، فإنه يبدأ ابألطفال ما الطاقة العاطفية الكامنة يف الطفل. وتقول ماراي "إن  

اتيح مستقبل اإلنسانية. إن لألطفال قدرات غْي معروفة ميكن أن تكون مفانعي  داموا ص
أفضل. فإن أردان جتدداً وانبعاَثً حقيقياً، فإن تنمية الطاقة البشرية هي املهمة اليت ينبغي أن  

 .2تضطلع ّبا الرتبية" 
 right To be treatedم ويعامل كشخص مستقل  الطفل خملوق مبدع ومن حقه أن يتعل  .2

as an individual  تسمح له بتنمية الوظائف  . "خطوة الرتبية األول هي أن نؤمن للطفل بيئة
اليت حددَتا له الطبيعة. وهذا ال يعين أن علينا إرضاءه والسماح له أبن يفعل ما يشاء، بل  

ة، ومع إحدى سننها القائلة بوجوب أن يعين أن نكون على استعداد للتعامل مع نظام الطبيع
 و عرب جتارب الطفل اخلاصة".ا النميتم هذ
ألهنا تتوافق مع ميول ومهارات   ( حمور العملية التعليميةself-educationالتعلم الذاِت ) .3

 .واجتاهات الطفل

 
 الكويت. : 1بوية لدول اخلليج. طم(. املركز العريب للبحوث الرت 2016املصطلحات الرتبوية والنفسية ) معجـــــم 1
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم    مفكرون من أعالم الرتبية.  :م(. ماراي مونتســــــــــــوري. يف  1995هرمان )  ،روهرس  2
 و: مستقبليات، ُملة الرتبية الفصلية. مطبوعات اليونسكو: مكتب الرتبية الدويل.يونسكة. الوالثقاف
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التعليم واللعب وتنمية حاسة السمع عند منتسوري يف  .4 الصمت وسيلة من وسائل 
م والطاعة فقط. فلسفة  النظا  التقليدية حترص على اهلدوء كمظهر من مظاهر  حني أن املدارس

   ر اليت َل ينتبه هلا املربون من قبل كما قالت منتسوري.الصمت وتطبيقاَتا لألطفال من األمو 
عند ماراي   أما  األمور فقط  توازن  التقليدية عندما خيتل  املدارس  يف  الصمت يكون مطلوابً 

 فاألمر خمتلف. 
 و اإلنساين هو سلسة من الوالدات املتعاقبة.النم .5
 ناجح.على أِهية اخلربة الذاتية للطفل كأساس من أسس التدريس الركزت  .6
ــها ِبعداد وتصــــــــميم  .7 ــائل التعليمية حىت أهنا قامت بنفســــــ أعطت اهتماما كبْيا للوســــــ

 بعض الوسائل.
ية  ســـنوات حيث يقوم البيت بتنم  7-3اندت بضـــرورة فتح بيوت لألطفال من ســـن   .8

لى اللعـب وكـان ظهور أول بيـت خلـدمـة كيز عاجلـانـب العـاطفي واالجتمـاعي للطفـل مع الرت 
 م.1906تلك الفكرة عام  

توصــــيل  على النقيض من مدرســــة اجلشــــطالت فإن منهج منتســــوري يقوم على أِهية  .9
أن  املعلومـــات الكليـــة أي    مث االنتقـــال إلاملعلومـــات اجلزئيـــة    تـــدريس  املعلومـــات من خالل

 الكلمات أو اجلمل. فل الطتعلم مث ياحلروف اهلجائية  تعلمبتكون  ةالبداي
عتناء ابحلواس كالســمع والبصــر وقالت أن ابلغت منتســوري يف التأكيد على أِهية اال .10

ــاس النمو العقلي .  رين احلواس لــــه أِهيــــة كبْية يف النمو  وهي نوافــــذ املعرفــــة  احلواس أســـــــــــــــ
 تسوري.البيولوجي واالجتماعي أيضا كما تقول من
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 مس ولية املعلمة
املوجهة   مسئولية املعلمة )املوجهة( بصورة خمتلفة عن النظرة التقليدية فدورماراي  لقد رمست 

 يتمثل يف مراعاة األمور التالية:

تسجلها  .1 الطفل  عن  وتعليقات  معلومات  تضم  وهي  املنظمة  املالحظة  بطاقة  إعداد 
 ترصد الطفل عاطفيا وعقلياً وجسداً.املوجهة ابنتظام. هذه البطاقة شاملة ألهنا 

الو   ملعلمةا .2 وخاصة  احتياجاته  توفْي  تساهم يف  بل  املتعلم  شئون  تتدخل يف  سائل  ال 
وأنشطتهم  املتعلمني  ميول  هو  منتسوري  عند  الرتبوية  العملية  يف  األساس  التعليمية. 

 ملتعلم. الذاتية وحريتهم الشخصية وبناء على ذلك فإن هدف الرتبية هو تنمية شخصية ا
قليدية ألهنا تقلل من مساحات احلرية فالصغار ال وس التال تقوم املعلمة ِبعداد الدر  .3

 رية أساس النمو السليم. يبون اإلجبار واحل
 املعلمة تعد البيئة التعليمية الثرية الشائقة اليت تناسب استعدادات وميول األطفال.   .4
 ومساحتها.  املعلمة قدوة اجيابية السيما يف هدوئها، ومستها،  .5
لزمات العمل التعليمي ألهنا تتسق مع احرتام ذاتية  الصرب والتعاطف مع الطفل من مست .6

، 2000بدر،  سهام    أقوال ماراي "اترك الطفل يعمل ما يفكر فيه" )  الطفل. ومن أشهر
 (.193ص اجتاهات الفكر الرتبوي يف ُمال الطفولة، 

من األساليب املهمة يف   والنقد ليستوسيلة العقوبة )احلرمان من اللعب( والرتهيب   .7
 فل فاملوجهة ال تتدخل إال يف مسائل حمدودة جداً.تربية الط

ملعلمة بملة مهارات متميزة يف ُمال احلركة واملوسيقي والرواية والرسم جيب أن تتمتع ا .8
 كي توفر املناخ املالئم واملمتع للطفل. 
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 تعليقات موجزة على طرائق ماراي 

 ع دارس األمريكية وحديثنا ممن خالل جوالتنا العديدة يف املالت الســــابقة و إضــــافة للتحلي
 ايض األطفال وجدان أن مدارس ماراي منتسورى:عدد من املسئولني والعاملني يف مدارس ر 

رغم وجود مدارس ومناهج جديدة وبديلة فإن بعض   عدة دولهلا انتشــــار وتواجد يف  -1
 ي وبعضــها حتمل االســم نفســه وتتبىنرشــادات منتســور املدارس اخلاصــة ما زالت تســْي على إ

اَل جعلت الكثْي من األســـــر . قوة مسعة املدرســـــة املنتســـــورية يف العبرمتها  الفلســـــفة املنتســـــورية
 يطمئنون هلذه النوعية من املدارس.

عندها وضـوح كامل يف األهداف ونوعية األنشـطة لكل مرحلة عمرية وهذه األهداف  -2
 يفهما أولياء األمور.املدرسة كما  يفهمها العاملون يف

ــتيعــاب الفروق الفرديــة وتعزيز حريــة اللعــ  متقيــدة  -3 ب يف منهج واحــد يعتمــد على اســــــــــــ
ــيفون عليهـا وهـذا   بنظريـة مـاراييف هـذه املـدارس  العـاملون    والتعلم من خاللـه. يلتزم وال يضــــــــــــ
 مقيدة إلبداعات العاملني.ألهنا  وضيقة اآلفاقجيعل النظرية جامدة 

رقية من كتابة ورســـــــــم بقدر اهتمامها كثْياً ابألنشـــــــــطة الو   مدارس منتســـــــــوري تعتينال  -4
عم بعض الناقدين مع أن منهجها من الناحية النظرية َل يغفل ابلربامج احلركية األخرى كما يز 

 هذا اجلانب.

ــوري إذ أن منهجها  -5 ــطة اجلماعية االجتماعية ال حتتل مكاانً ابرزاً يف منهج منتسـ األنشـ
 وانب االجتماعية يف رأينا.على مراعاة اجلوانب النفسية أكثر من اجل مبين

تصـــــلح للجميع وهذا شـــــأن َجيع املدارس البشـــــرية رغم أِهية هذه املدرســـــة إال أهنا ال  -6
االخنراط يف مثل  همقد يناســــــــب طفالوما ذلك إال لتفاوت الفكر واختالف الطباع فبعض األ

اجلوانب ارس هلا عناية أكرب ابجلوانب الدينية أو ل مدهذه املدرســــــــــــــة والبعض اآلخر يفضــــــــــــــ
متنوعـة وهلـا العـديـد من النظرايت االجتمـاعيـة. وبطبيعـة احلـال، فـإن أهم مسـة للرتبيـة هي أهنـا 
 والتطبيقات وال ختلو مدارسها من جوانب القوة والضعف.
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ــربل يف كتابه "علماء الرتبية وعلماء النفس ادات اليت نتقعلى أن أهم اال " يؤكد موريس شـــــ
 كاآلِت:مت توجيهها لنظرية منتسوري هي  

 ا.كلية الفرد بل تريب كل حاسة مبفرده  ىعل منتسوري " ال تؤكد  .1
ــائل التعليمية دون أن أتخذ بعني االعتبار عفوية الطفل  .2 ــها إنتاج الوسـ خططت بنفسـ

 وحريته يف اختيار األلعاب ويف إمكانية خلق اللعب من صنعه وابتكاره. 
ــوريأِهلت م .3  هنا أكدت جدا على احلواس.أليف براُمها التعليمية  تنمية اخليال    ونتســـــ

الطريقة يف الرتبية فقد انتشــــــــــرت يف كل بلدان   هذهرغم االنتقادات العديدة اليت وجهت إل 
 العاَل كما تعرضت إل تعديالت كثْية يف األلعاب والوسائل واالنتظام".

 احلاسة األدبية عند الطفل. الحظت د. سهام حممد بدر أن ماراي أِهلت .4
بدر أن منتســـــــــــوري اعتمدت على تعليم احلروف مث الكلمات  تعتقد ســـــــــــهام حممدو  .5

ال ينـاســـــــــــــــب عقـل الطفـل. واـلذي نراه أن منهج التعليم من خالل اجلزء  نهجفـاجلمـل وهو م
للكل قد يناســــــب بعض الطالب وأن اخلالف نســــــيب فأهل املشــــــرق واملغرب قدميا كما ذكر 

سهام تنتصر ملدرسة اجلشطالت قد اختلفوا يف هذا املوضوع ومن الواضح أن د.  ابن خلدون  
 بل اجلزئيات )األحرف(.( قاليت تؤكد على تعليم الكليات )الكلمات 

 رغم أتثر ماراي منتسوري ابلدين إال أهنا َل تضع معاَل واضحة للرتبية الدينية. .6
شـــــــغال اليدوية. رغم أِهيتها  التمثيل واألماراي يف منهجها املتاحف واملســـــــرح و أِهلت   .7

  ل.ومناسبتها لألطفا
قـال "لقـد جعـلت ( على ُمهودات مـاراي بعـد دراســـــــــــــــة شـــــــــــــــامـلة فKilpatricعلق كلـباترك )

ــة  منتســـــــــــوري من نفســـــــــــها خْي قدوة ملا جيب أن تكون عليه األم يف املنزل واملربية يف روضـــــــــ
ــة االبتدائية مبا أكدته من وجوه ــه  األطفال، واملعلمة يف املدرســــــ من اعتماد الطفل على نفســــــ

ومن اختصـــــــــــارها لزمن الدرس مما يثْي يف أموره على أضـــــــــــيق احلدود   ومن اقتصـــــــــــار تدخلها
ق ويدفع امللل ويشـــــــد االنتباه ويدفع للعمل ويدعو لسقبال وينشـــــــر يف املدرســـــــة حياة  الشـــــــو 

ــبةطبيعية تنمي امليول والقدرات". ألعاب منتســـــــــــــوري  ــيلة خصـــــــــــ  االبتكار وحللتنمية    وســـــــــــ
 واملشكالت.
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 أ د بن مسفويه 
  (م  1030 – 932 =  هـ421 - 320)

مســــــــــــــكويه ولقبه ر بلقب ابن يعقوب املشــــــــــــــهو هو أمحد بن حممد بن   خلازنا  يأبو عل 
وهي مدينة بقرب الري.   1ويسمى أيضا يف كتب الرتاث مبشكويهاملسك.  مسكويه نسبة إل

مــة عــاليــة ووجــد غرامــه يف القراءة ّبطلــب العلم  .  يف بالد فــارس يف مــدينــة الري  أمحــدولــد  
وزراء دخل قصـــــــــور اليف بغداد كتب األدب والتاريخ والكيمياء والفلســـــــــفة. و   على  طالعواال

اتصـــل اببن العميد وأخذ من أدبه مث أصـــبح مث   فكانوا يســـتعينون به ويثقون فيه ويســـتشـــْيونه
وسعت دائرة ثقافته خازان للكتب يف مكتبة عضد الدولة بن بويه فزاد إطالع ابن مسكويه وت

. وبرع ابن مســــكويه ابألدب كر يف عصــــره واســــتقلت شــــخصــــيتهالف  وتوثقت عالقاته أبركان
 . فلم يفلحلتاريخ واألخالق واهتم ابلكيمياء ويجقال أنه حاول أن يصنع الذهب والفلسفة وا

ــعثها ويبذهلا للمحتاج إليها ويســــهل  كان اخلازن يف ذلك العصــــر يتفظ ابلكتب ويرمم شــ
من األغنياء. وليس للخازن أن يعْي الكتاب  تعارَتا للفقراء وعلى اخلازن أن يراعيهم أكثراســ

لعلمـاء أِهـية هـذه املهـنة وواجـباَتـا كمـا فعـل عـبدالوهـاب الســــــــــــــبكي يف إال برهن. ولقـد ذكر ا
ــاحلي الدمشــــــقي يف كتاب نقد الطالب كتابه معيد  النعم وعلى هديه كتاب ابن طولون الصــــ

 لزغل املناصب.

أصـــــوهلا وفروعها وملســـــكويه من الكتب يف  فكان خبْيابصـــــناعة الطب   يز ابن مســـــكويه  
كتاب َتذيب األخالق". وقال القفطي يف أخبار العلماء "كتاب األشــربة" "كتاب الطبيخ"  

أبو علي اخلازن من كبار فضالء العجم وأجالء فارس له مشاركة   أبخيار احلكماء "مسكويه:
وم فمن تصـــــــانيفه وله مناظرات وحماضـــــــرات وتصـــــــانيف يف العل  ية ...حســـــــنة يف العلوم األدب

 لقصار والفوائد ". كتاب أنس الفريد وهو أحسن كتاب صنف يف احلكاايت ا

وأرسـطو وبروسـن وجالينوس    اليوانن مثل أفالطون فالسـفةشـديد التأثر بابن مسـكويه كان  
الفلســــــــــفة اليواننية. ثقافته هي و وحاول يف كتاابته اجلمع والتوفيق بني الشــــــــــريعة اإلســــــــــالمية 

ف العرب واهلند والفرس واليوانن. قرأ ابن مســــــــــــــكويه كتب الفالســــــــــــــفة وثق  خليط من ثقافة
 

 واجلمهور يقولون ابن مسكويه. لقب مشكويه قليل االستخدام  1
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النموذج  شـــــــــكلوتبناها يف مناقشـــــــــاته.  تهمالفلســـــــــفة اليواننية ونقل الكثْي من آراء فالســـــــــف
رتبية السـياسـية  السـياسـي عند الفرس قبل اإلسـالم الكثْي من آراء ابن مسـكويه فيما يتصـل ابل

من الشــواهد اإلســالمية وأحلقها ببعض النماذج الفارســية طبقاً فأبرز مالمح العدل وتطبيقاته  
 بة الساسانية.للتجر 

ومناقشـــــــــاَتم وآمن أن   هنج ابن مســـــــــكويه هنج الفالســـــــــفة يف تبين أفكاره وربطها أبدبياَتم
نفس وَتذيب اخللق وأهنا  الشـريعة اإلسـالمية وشـعائرها تشـمل على منهج واضـح يف رايضـة ال

 ي بذلك تنسجم مع معطيات الفلسفة.  تعلي من شأن العقل وه

من أهم كتب حكيما ومبتكراً ويف كتبه داللة على ذلك. كان ابن مســكويه مؤرخا وأديبا و 
 :اجلليل هذا العاَل

كتــــب الرتبيــــة  وأقــــدم  َتــــذيــــب األخالق وتطهْي األعراق" وهــــذا الكتــــاب من أهم  " .1
 األخالقية.

عنــه العلمــاء "كتــاب عظيم   قــال  ارب األمم وتعــاقــب اهلمم" وهو كتــاب اترخييجتــ" .2
 النفع".
 آداب العرب والفرس"." .3
 عادة"."كتاب الس  .4
 "أنس الفريد". .5
 "فوز النجاة". وهو كتاب يف األخالق. .6
 دة"."األدوية املفر  .7
ــعـة علمـه  .8 "كتـاب يف تركيـب البـاجـات من األطعمـة". وهـذا الكتـاب يـدل على ســــــــــــ

 لتارخيي يف الكتابة التفصيلية عن فنون الطبخ.وعلى سبقه ا
فكاره بثمار نتاجهم  لفالســـــفة اليوانن جعله ياول أن يصـــــب  أ الكبْيمن الواضـــــح أن ميله 

اخلْي و تــدعو إل احملبــة واحلكمــة  دون اإلخالل بقواعــد األخالق اإلســــــــــــــالميــة اليت آمن أهنــا  
مثل ابن العميد األديب، وابن عاصـر ابن مسـكويه شـخصـيات علمية فذة والفضـيلة والعدل. 
والتفنن  . اتســـــم عصـــــر البوهيهني ابلتوســـــع يف الرتَجةلبْيوين اجلغرايف الشـــــهْيســـــينا الطبيب، وا
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ــلوب مســـــــجَّع و  ــاً بكتابة الكتب أبســـــ ــهد أيضـــــ ــرات ، ابلكتب واملكتبالعنايةشـــــ ات، واحملاضـــــ
 قلية والعقلية.املناظرات العلمية بني العلماء ويف قصور األمراء، وتنوعت العلوم النو 

قـدم على التعليم وأن مـا يتعلمـه الطفـل األخالق يج   ابن مســــــــــــــكويـه إل أن تقوميتوصـــــــــــــــل  
ة القول. فكر ابن مســــــكويه يف الرتبيو ملواعظ  مما يتعلمه اب  شــــــرة واملعاينة أفضــــــلواملعاابحملاكاة  

آلخر الدين واحلجكم توأمان، ال يكتمل أحدِها إال اب  يقوم على فلســـــفة قوامها أنالســـــياســـــية  
ــتبد ــان االســ ــعيان للعدل ويعارضــ ــاين يف ادفكالِها يســ ــاســ ــكويه أن النظام الســ . يرى ابن مســ

 صورا مشرقة للعدل السياسي تتوافق مع املقاصد اإلسالمية. إيران قبل اإلسالم يتضمن

 فلسفته الرتبوية 

 :ابن مسكويه تاابت بعض كل تنادراس  منميكن مالحظة اآلِت   فلسفي،من منظور 

هل هي مطبوعة تسـاءل شـرية و بيان اختالف الفالسـفة يف فهم طبيعة النفس الباهتم ب -1
 ؟على اخلْي أو الشر

ــكويه بق  آمن -2 ــم التأديب والتقومي و  ،درة الرتبية على التغيْيابن مسـ يطلق على الرتبية اسـ
ذيب والســــــياســــــة ويقول "والشــــــريعة هي اليت تجقوم األحداث وتعودهم األفعال املرضــــــية  والته
 السـعادة اإلنسـية ابلفكر الصـحيح نفوسـهم لقبول احلكمة وطلب الفضـائل والبالل إلوتعد 

أخذهم ّبا وبسـائر اآلداب اجلميلة بضـروب السـياسـات من والقياس املسـتقيم وعلى الوالدين 
طماع يف الكرامات أو غْيها احلاجة أو التوبيخات إن صــدَتم أو اإلالضــروب إذا دعت إليه 

دوا ذلك واســـــــــــــتمروا عليه الراحات أو يذرونه من العقوابت. حىت إذا تعو مما مييلون إليه من  
 لموا براهني ما أخذوه تقليدا".مدة من الزمان كثْية أمكن فيهم حينئذ أن يع

وجيــب أن يراعي املعلم ذلــك ني النــاس  ابن مســــــــــــــكويــه أن هنــاك فروقــاً فرديــة ب  آمن  -3
 تحدث عن مراتب الناس يف قبول األخالق الفاضلة.ف

برز املدارس اإلنســانية اليت حاولت ســرب أن فالســفة اليوانن ومدارســهم الفلســفية من أ -4
 .(Stoicismفلســــفياً. من مدارســــهم الفلســــفية املدرســــة الرواقية )  حتليالً   أغوار النفس وحتليلها

- 336اترخيياً مذهب فلســــــــفي أنشــــــــأه الفيلســــــــوف اليوانين زينون الســــــــيِهشــــــــيومي ) والرواقية
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يمهم يف رواق والرهِوماقج ســــــــــقف ا ابلرواقيني ألن معلمهم زينون كان يقوم بتعل ق.م(. مسو 264
يقول ابن مســــــــــــــكويــه أن النــاس كلهم خيلقون أخيــاراً    . يؤمن الرواقيون كمــايف مقــدم البيــت

أشــــراراً مبجالســــة أهل الشــــر وامليل إل الشــــهوات الرديئة اليت ال   ابلطبع مث بعد ذلك يصــــْيون
ر يف احلســـــن والقبيح ينهمك فيها مث يتوصـــــل إليها من كل وجه وال يفكتقمع إال ابلتأديب ف

  الوجود إال املادة.ن ليس يفأمنها. ويؤمن الرواقيون بوحدة الوجود و 

ــرار  -5 ــاحبة األخيار واألشــــ فيه داللة املبثوث يف كتاابت ابن مســــــكويه احلديث عن مصــــ
ة احمليطة وخاصـــة َجاعة الرفاق يف على فهم فالســـفة املســـلمني ألِهية الدور االجتماعي والبيئ

 ئة.عملية التنش 

االختالفات العلمية  تتســــــم كتاابت ابن مســــــكويه ابألمانة العلمية واملنهجية يف عرض -6
ــعة  و  ــية واحدة من عدة جوانب وبعمق. من الواضــــح  املوثقة  الكتابة املوســ ــة وَبث قضــ لدراســ

يقول رأـيه ويرجح بني اآلراء ويف  جـداً أن ابن مســــــــــــــكوـيه يعرض اآلراء أبـماـنة علمـية وجترد مث
 االجتهاد ال التقليد مسة من مسات املفكر. ى أنهذا دليل عل 

م املفكرين يف ميدان الفلســـــــــفة على أنه ال ميكن فصـــــــــل الرتبية عن تدل كتاابت أعاظ -7
 .)سسيولوجية( واجتماعية)سيكولوجية( نفسية  أساسيات الفلسفة كما أن للرتبية 

ل حضــارة تتأثر ابألخرى زمانية فكالغرافية و اجلدود احل  ملفتوح يتجاوزاالفكر اإلنســاين   -8
لـلدراســــــــــــــات   مهمـةانـتاجـات املفكرين معـاَل  بعض أفكـارهـا وتظـل    وتنفتح عليهـا وتتمـازج مع

 اجلادة ليتم االستفادة من مثارها وجتنب سلبياَتا.

 
  



221 
 

 الرتبية األخال ية عند ابن مسفويه 

بيـة  آلَثر العلميـة ألمحـد بن مســــــــــــــكويـه يف ميـدان الرت كتـاب "َتـذيـب األخالق" من أهم ا
 أمحد بن مسكويه: اأشار إليهوية اليت األخالقية. وفيما يلي َجلة من اآلراء الرتب

ــاء لبدن واحد وقوام اإلنســــان  (أ حب الناس بعضــــهم للبعض اآلخر واجب ألهنم أعضــ
 بتمام أعضاء بدنه فكل واحد يتمم اآلخر. 

ــا (ب  ئل وهي احلكمة والعفة والشــــــــــــــجاعة والعدالة وهي تتكون األخالق من أربع فضــــــــــــ
 ر.الشره واجلنب واجلو اجلهل و  :مصدر سائر الفضائل. أضداد هذه الفضائل

 ربط بني األخالق السيئة واألمراض النفسية كاخلوف واحلزن والغضب. (ت 
 استخدم كلمة التهذيب وأتديب وتقومي مبعىن الرتبية. (ث 
ــكويه "والناس مائلون تباع اللذات البدنية الدنيئة تدمر إ    (ج ــان. يقول ابن مســـــــ اإلنســـــــ
 أتباعهم".طبع اجلسداين إل الشهوات فيكثر ابل
ن ألوضـــــع املناهج املتنوعة له طالب بضـــــرورة تربية الطفل و بن مســـــكويه أِهية ايرى    (ح

ــية املتعلم. يقول ابن مســـكويه "فمن اتفق له يف  املناهج تلعب دورا كبْيا يف التأثْي يف شـــخصـ
ىت يتعودها مث ينظر بعد ذلك بوظائفها وشرائطها ح  ذ على أدب الشريعة ويؤخالصبا أن يرَّب

ــه ابلرباهني. مث ينظر يف تــب األخالق حىت تتــأكــد تلــك اآلداب  يف ك واحملــاســــــــــــــن يف نفســـــــــــــ
ــدق القول وصــــحة الربهان فال يســــكن إال إليها مث يتدرج  ــة حىت يتعود صــ ــاب واهلندســ احلســ

 و السعيد الكامل".حىت يبل  إل أقصى مرتبة اإلنسان فه
ــعر الفاحش و  حذر من أن يســـــــمع الطفل      (خ ــتكثاهناه عن الشـــــ ر من الطعام االســـــ

 .واالهنماك يف امللذات 
ــبيان وأكثره كما قال منقول من بروســـــــــن     (د عقد فصـــــــــال يف أتديب األحداث والصـــــــ

ــتفاد منها الغزايل رمحه هللا يف كتابه إحياء علوم الدي ومما جاء  ناليوانين ولعل تلك اآلراء اســـــــــ
نفس مستعدة للتأديب أول منازل النجباء وأن ال  هل وأنعند الطف  ءيف ذلك الفصل أِهية احليا

أن نفس الصـيب سـاذجة َل تنتقش بعد بصـورة كما يقول ابن مسـكويه فإذا و .  وجيب أال َتمل
البيضــــاء الثياب على لبس  ابن مســــكويه نقشــــت بصــــورة فقبلتها نشــــأ عليها واعتادها. حث 

ــعار  مقطوعات أدبية منطفل َبفظ وطالب ال ــة األدبية    األخبار واألشــ فمن املعلوم أن احلاســ
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أن ميدح املتعلم عليه املعلم  أن  على قد أكد بن مسكويه ل .  ثري العقل وجتعل اخليال خصباً ت
يتغـاـفل عن بعض الزالت. وطـاـلب مبنع الطفـل من النوم ابلنهـار   أنإذا ظهر مـنه خلق َجـيل و 

أن مينع من الفراش الوثْي حىت نوم الكثْي ليالً ألنه مييت اخلاطر. كما جيب ه من العمينأيضـا و 
تعويد الطفل احلركة واملشــي وركوب اخليل والرايضــة.  ونة. وطالب بشــصــلب بدنه ويتعود اخليت

أِهية األخالق واألدب وحســــــن التعامل مع املعلم وأكد  كشــــــف عنيف هذا الفصــــــل أيضــــــا  
  بعض األوقات. على أِهية اللعب واالسرتاحة يف

حمتاج إل ســــــياســــــة    لى أن "اإلنســــــان يف ابتداء تكوينهقرن الســــــعادة ابلرتبية وأكد ع (ذ
الشريعة اإلهلية والدين القيم حىت َتديه وتقومه إل احلكمة البالغة ليتول تدبْي   الوالدين مث إل

 نفسه إل آخر عمره". 
ــع إهلي يســـــــــوق الناس ابختي ( ر ــعادة الدين عند ابن مســـــــــكويه هو "وضـــــــ ارهم إل الســـــــ

 القصوى".
ألهنا تكون اإلكثار منها    وحث علىمدح الصــداقة بني األخيار  تكلم عن الصــداقة و  ( ز
ْي وسـببها هو اخلْي. كيف يتم اختيار الصـديق من منظور بن مسـكويه. أواًل: جيب ل اخلجأل

  أن يكون الصــاحب حســن العشــرة والســلوك مع أهله مث مع أصــدقائه. َثنياً: جيب أن يســن 
. رابعاً: لى حمبة متاع الدنيا من ذهب وفضــــــةإل كل من يســــــن إليه. وَثلثاً: أن ال يرص ع

 لبة والرتؤس. وخامسا: عليه أن يبتعد عن اللهو احملرم.أن ال يب الرائسة والغ
يرى أمحد بن مســــــــكويه أن ال يكثر اإلنســــــــان من األصــــــــدقاء إذا َل يســــــــتطع الوفاء  ( س

ب مســــــــكويه آبداابن صــــــــغار عيوب صــــــــديقه. ولقد توســــــــع   َبقوقهم وأنه جيب أن ال يتتبع
ن حقه إذا أَل به حادث وعدم االسـتهانة ابليسـْي م الصـديق  ةالصـداقة وذكر منها تعاهد زاير 

وأن يتلقـاه ابلوجـه الطلق واخللق الكرمي وأن تظهر لـه يف عينيـه وحركـاتـه مـا يـدل على احلفـاوة 
ــر  به وأن يتعامل مع أصـــــدقاء صـــــديقه بنفس الســـــماحة والســـــخاء. وعلى الصـــــديق أن ينشـــ

 ه وأن ينصحه برفق.أن يشرتك معه يف كل خْي يصل عليحماسن صديقه و 
ــتنباط  ابن  كالم من خالل حتليل   (ش ــتمر وميكن اســـ مســـــكويه جنده يطالب ابلتعليم املســـ

 2عليم.  مأن العلم ال هناية له وفوق كل ذي عل   -1أهم أســــباب التعليم املســــتمر مبا يلي: 
النسـيان آفة العلم   - 3ميم. العلم يدل على إعجاب اإلنسـان بنفسـه وهو خلق ذ_ أن ترك 
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ترك طلب العلم دليل  -  4ي يسلم من تلك اآلفة.  وعلى اإلنسان أن جيدد معارفه وعلومه ك
من أســــباب ســــعادة اإلنســــان طلبه للعلم   -5الكســــل وهو خبالف أخالق الســــعي والعمل. 

كمة و اإلنســــان من اجلهل وعالج اجلهل هو العلم فاحلال خيل  -6ففيه لذة مطالعة احلكمة.  
 الت.اليت ختلص اإلنسان من الظنون الكاذبة اليت هي نتائج اجلها هي
ــبة النفس ومعاقبتها كلما ارتكب   ( ص ــان طالب مبحاســـــ ــيئات وذلك اباللتزام اإلنســـــ الســـــ

لنفس ببعض األعمال الصـــاحلة اليت ّبا كد وتعب مثل صـــالة النوافل. ومن وســـائل حماســـبة ا
د بن مســـــــــــــكويه إل ما دعا إليه يدعو أمحومعرفة العيوب قبول نصـــــــــــــيحة األصـــــــــــــدقاء بل و 

تفعون أبعدائهم فطالب الفضــــــيلة يســــــتفيد من كل الناس إذا جالينوس من أن خيار الناس ين
 رأى احلكمة عندهم.

أشــار إل الفروق الفردية بني الناس وكما يقول أن "الفضــل مقســوم بني البشــر وليس   (ض
د غْيه فواجب عليه أن ال يلته عنوكل من كانت فضـــ الواحد منهم إال بفضـــائل غْيه.يكمل  

 يعجب بنفسه".
 مع األخالق الفاضلة  

 ملاذا كتب ابن مسكويه كتاابً كامالً عن َتذيب األخالق وتطهْي األعراق؟ 

 لعله أتثر برتاث اليوانن واســـتســـلم لفكرهم الوافد ولكن املســـألة ليســـت ّبذه البســـاطة! إن
ــود اإلســـــالم هو االرتقاء ابخللق وكلما َتذ ــمار بت أخالمقصـــ ق األمم كلما تقدمت يف مضـــ

راســــــخة أراد ابن مســــــكويه أن يبينها للســــــائرين يف درب   احلضــــــارة. وألن لألخالق مقومات 
َتذيب النفس كما أنه أراد أن يرد على الشــــــــبهات اليت ترتدد على ألســــــــنة بعض الفالســــــــفة 

 راثية ال تتغْي فال حاجة للرتبية والتعليم. الذين يرون أن األخالق و 

لدين وأن للتهذيب تقد أنه أراد أن يثبت أن فضــــــــــائل العقل ال تتعارض مع فرائض اإننا نع
طرائق عملية كثْية ينبغي اإلطالع عليها واالســــــــرتشــــــــاد ّبا. لقد كان يهدف إل أن يشــــــــرح 

ن الفضـــــائل املعروفة يف احلضـــــارات حمليب الفلســـــفة أن الرتبية اإلســـــالمية ال تتناقض مع كثْي م
ــابقة فبعضـــــــ خللق مع مضـــــــمون الفكر اإلســـــــالمي. وأخْياً فإنه أراد أن يبني أن ا ها يتفقالســـــ

 احلميد هو أساس التفاضل بني الناس ال احلسب أو الرائسة.
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ولنرتك ابن مســـكويه جييب أبســـلوبه عن ســـؤالنا: ملاذا كتب ابن مســـكويه كتاابً عن َتذيب 
 األخالق؟

ــنا تطهْي األعراقاألخالق و   كتابه َتذيبل ابن مســـــــــــــكويه يف مقدمة  يقو  يف هذا " غرضـــــــــــ
نا خلقاً تم  ــِ ل ألنفسـ ــِه هلة الكتاب أن حنجمصـ ــم ــدر به عنا األفعال كلها َجيلة وتكون مع ذلك سـ صـ

علينا ال كلفة فيها وال مشقة ويكون ذلك بصناعة وعلى ترتيب تعليمي والطَّريق يف ذلك أن  
ــنا  كماهلا وغايتها،  فينا، أعين  ما هي وأي شـــــيء هي وألي شـــــيء أجوجدت   نعرف أوالً نفوســـ

ينبغي بلغنا ّبا هذه الرُّتبة العلية وما األشـــياء  وما قواها وملكاَتا اليت إذا اســـتعملناها على ما
ــيهـا فتخيـب فـإنَّ هللا عزَّ من قـائـل  العـائقـة لنـا عنهـا ومـا اـلذي يزكيهـا فتجفلح ومـا اـلذي يـجدســــــــــــ

وَّاهما }يقول: "ومنـمْفسٍ  { 9{ قمْد أمفْـلمحم ممن زمكَّاهما }8هما ومتـمْقوماهما }ا فجججورم { فمأمهْلمممهم 7 وممما ســـــــــــــم
 {" )سورة الشَّمس( . 10بم ممن دمسَّاهما }ومقمْد خما

مأخوذة من صناعة    ئوملا كان لكل صناعة مباٍد عليها تبتين وّبا حتصل وكانت تلك املباد
ــِه  ــيء من هذه الصــ ــنا كان   ئناعات أن تجبني مبادأخرى وليس يف شــ ضــــح يف لنا عذر واأنفســ

الومجيز وإن َل يكن مما قصـدان هذه الصـِهناعة على طريق اإلَجال واإلشـارة ابلقول  ئذكر مباد
ريف الذي يشـــرف شـــرفاً ذاتيهاً حقيقياً  له وإتباعها بعد ذلك مبا توخيناه من إصـــابة اخلجلق الشـــَّ

و  املكـــاثرة أه وال حقيقـــة أعين املكتســــــــــــــــب ابملــال و لـــ  ال على طريق العرض الــذي ال ثبـــات 
 ."السَّلطان واملغالبة

 ديدة منها:يتوي كتاب "َتذيب األخالق" على مباحث ع 

 اخللق. تعريف •
 مناقشة دور الوراثة والبيئة يف تشكيل السلوك اإلنساين. •
 ق بني اخلْي والسعادة.يفر تال •
 .وتربية الصبيان َتذيب األخالق استعراض طرائق •
اخلوف( مع  -الغضــب –)احلزن االجتماعية والنفســية العارضــة ناقشــة املشــكالت  م •

 تقدمي احللول.
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يـة مـثل آداب الصـــــــــــــــداقـة وآداب الطعـام والشــــــــــــــراب وآداب التعريف املهـارات احليـات •
 امللبس.

 سرد بعض حماسن الشريعة اإلسالمية. •
 تلخيص نظرية الرتبية األخالقية عند اليوانن. •

مســـــــــــكويه وميكن أن   ظرات الفلســـــــــــفية املتناثرة البنة الكثْي من النوحفظت الكتب الرتاثي
 تندرج حتت علم النفس الرتبوي ومن هذه النظرات:

إننا قابلون لسصـــــــــالح" هكذا أكد ابن مســـــــــكويه هذا األصـــــــــل يف مقدمة َتذيب " •
ــلوك ولكن دور الرتبيـة أكرب يف تغيْي  األخالق. الوراثـة تلعـب دوراً كبْياً يف تشــــــــــــــكيـل الســــــــــــ

نـت اتبعـة ملزاج البـدن فـإن التـأديـب  ســــــــــــــكويـه "إن أخالق النفس وإن كـانفوس. قـال ابن مال
اً". وقال عن التأديب والتعليم "إن األدب جيري يف والســــــــياســــــــة تصــــــــلح منها إصــــــــالحاً كثْي 

النفس ُمرى القوت من البدن". الرتبية عملية اجتماعية واإلنســــان دائم األنس ابلناس هكذا 
 ماعي مدين ابلطبع.نسان ككائن اجتينظر ابن مسكويه لس

 ل مساع القصص اخلرافية وكلما كرب أحب معرفة احلقائق.يعشق الطف  •
ــ  • ــناعات ال يؤمن ابن مســــ ــها َل نتقنها فيقول "إن الصــــ كويه أن املهارات إذا َل منارســــ

ض  يكتفي فيها ابلتعلم املتقدم واملعرفة السابقة ّبا حىت يضاف إل ذلك العمل الدائم واإلرتيا
ــانالكثْي وإال َل ــان ماهراً. والصــــــ ــناعته. مثال ذلك الكتابة فإن  يكن اإلنســــــ ع هو املاهر بصــــــ

ن ســـــــابق العلم غزير املعرفة إذا أخذ العلم وَل تكن له دربه انقطع فيها العاَل أبصـــــــوهلا وإن كا
ـــناعـة   وَل ينفعـه َجيع مـا تقـدم من علمـه ّبـا. وكـذـلك حـال اخليـاطـة والبنـاء وابجلمـلة كـل صــــــــــــ

تكفي فيها الشــــــجاعة وال العلم بكيفيتها   ولقاء األقران يف احلروب ليس  ية كقيادة اجليشمهن
 لتدريب فحينئذ تصْي صناعة". رتياض واحىت يصل فيها اال

ــكويه "  • ــكويه التفاؤل. يقول ابن مســـ ــية عند ابن مســـ وإمنا من قواعد الصـــــحة النفســـ
". وهذا األمر من أهم قواعد حيسةةةةةةن العيب وتطيب احلياة يف الظن اجلميل واألمل القوي

رادة ، واإلوالتفاؤل اجلميل  الصــــــــــــــادق،احلياة فال حياة كرمية من غْي األمل  معرتك النجاح يف 
 .القوية
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 تعليقات موجزة على كتاابت ابن مسفويه

عن عقلية متفتحة ابلســــــبق والرايد وتكشــــــف تنم كتاابت أمحد بن مســــــكويه الرتبوية   
عملياً. لقد تفاعل ابن اية اجملتمع نظرايً و فيعة إلسـعاد اإلنسـان ومحابحثة عن القيم العملية الر 

قســمات اجملتمع مســكويه مع التحوالت احلضــارية يف عصــره فجاء فكره ترَجة صــادقة لبعض 
فرازات الفكر اليوانين وغْيه فظهرت ثالث مدارس املســـــلم قبل ألف ســـــنة حينما بدأ يتأثر ِب

ــطفكرية تتعامل مع الفكر الوافد: امل ــطية اليت تصـ لوافد، في الصـــواب من الرتاث ادرســـة الوسـ
بن مسكويه واملدرسة الثانية ترده  اماً، واملدرسة األخْية تقبله دون نقد. لقد جاءت أعمال ا

كمحاولة وســطية جادة للتوفيق بني تعاليم الدين ومثار الفلســفة أبلفا  لطيفة، وبلغة ســلســة  
ــتهوي النفس.  ــكويهمن املالحظ أن املأخذ تسـ نقد ض للرتاث اليوانين ابل يتعر َل أمحد بن مسـ
ــانـية الـعاـمة اليت ال وجـه لنـقدهـا فنقلهـا بـعد يـعد ولكن الكثْي ممـا نقـله  انتـقاء من القيم اإلنســــــــــــ

 و حيص.

ــتهاَجلة من املالحظات   ذكرت الباحثة اندية َجال الدين ــكويه،   يف دراســـــــ ألمحد بن مســـــــ
وانن مثل ابن ســــــــــينا  ســــــــــفة نقلوا من تراث اليالفالمن  ترى أن بعض علماء املســــــــــلمني فهي 
ــرحوا بذلك غزايل  وال ــرَّح أبنه نقل من كتب اليوانن.  دون أن يصــــــــــ ــكويه صــــــــــ ولكن ابن مســــــــــ

إل أن ابن مســكويه َل يذكر تفصــيالت حول املادة العلمية اليت ينبغي للصــيب وأشــارت اندية  
ــائر املهتمني مبو أن يتعلمها ويف نفس اللحظة َل يشـــر إل املعلمني وآداّبم كما  ضـــوع يفعل سـ

كرت أن ابن مســـكويه أتثر ابلثقافات الوافدة ومن ســـلبيات هذا التوجه َتذيب األخالق. وذ 
 يان وحدهم دون الفتيات. أنه حتدث عن تعليم الصب

ــفـة اليوانن. قـال  هـناك من يرى أن علم األخالق يف اإلســــــــــــــالم جيـب أن ال خنلطـه بفلســــــــــــ
قوله  تدع ألحد فيه مثاالً يية حق علم األخالق فلم وقد قضــــت الشــــريعة املصــــطفو بعضــــهم "

ـــنة يكفـيان ملن يريد إدراك هذا العلم والتحلي به عن ت لك وكالماً يتلكم به، فالكـتاب والســــــــــــ
هذا التوجه يلغي كتباً كثْية من املكتبة    ."الكتب املشـار إليها، فإن الصـباح يغين عن املصـباح

ن  اســـات مقارنة شـــريطة بيا ء اإلســـالم وال بد من در اإلســـالمية قدميا وحديثا لكوكبة من علما
فتح  ـما يتـعارض مع اـلدين والتحـذير مـنه كي ال يقع احملـذور. يـبدو أن كثرة املزالق الـناَجـة عن  
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هذا الباب الســـــــــــــيما يف ميدان العقيدة من أهم األســـــــــــــباب الداعية للتحذير من اخلوض يف 
 .فلسفة األخالق وهو توجه له وزنه ومربراته الوجيهة

ن مسكويه علم من أعالم الرتبية وله فضل ومهما يكن من أمر تلك املالحظات فإن أمحد ب
وفلسفة الرتبية بعمق وتوسع وقام ِبفراد    السبق يف كونه من أوائل من تناولوا موضوع األخالق 
الغاية،   حمدد  األخالقية يف كتاب  الرتبية  واضح  موضوع  املوضوعات،  منظم  النزعة،  عملي 

  البيان، يفيض ابألمل والتفاؤل.ي قو األدلة، 
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   : تغليق التعليقامساخل الفصل    
صـــــول الرتبوية ملزاولة ما خالصـــــة دراســـــة األصـــــول؟ من الالزم للمعلم واملعلمة أن يفقها األ

مهنة التعليم النبيلة على بصــْية مث عليهما طلب العلم والتعليم بال حدود ومواصــلة العمل مع 
ملهنة أرفع املهن اق الطريق مع تصــحيح النيات وحينها تصــبح هذه االصــرب والثبات على مشــ

جلى يف إزالــة  ظمهــا ذِكرا. هــذا كلــه من أجــل أن نقوم بواجبنــا يف العمــل والــذي يتقــدرا وأع
املفاهيم الســـــــــــــابقة هي العوائق، وتنظيم األنشـــــــــــــطة، وفتح اآلفاق أمام املتعلمني واملتعلمات. 

الســـــياســـــية ول النفســـــية واالجتماعية والفلســـــفية والدينية و ُمموعة من الركائز املتصـــــلة ابألصـــــ
ــة اجلادة إلواإلدارية واالقت ــادية والتارخيية اجلديرة ابلدراســـــــــ بوية التعليمية ســـــــــــْيتنا الرت ثراء مصـــــــــ

ميكن أن نسـتخلص بعض احلقائق اليت املزدمحة ابلتحدايت املعاصـرة والطموحات املسـتقبلية. 
يف أن تكون واضــــــحة يف أذهاننا بعد دراســــــة الوجيز   ينبغي  جوهريةميكن أن تشــــــكل مبادئ 

 تعليقة أصول الرتبية:

 التفريط أبصل من األصول تتكاثر املشاكل.  داألصول قواعد ومبجر  •
ــطة املدارس  • ــرها على أنشــــ ال ميكن أن خنتزل مجهمة التعليم يف حدود البيوت أو نقصــــ

 ود اجملتمعية.فقط فعملية الرتبية عملية شاملة حتتاج إل تكاتف َجيع اجله
وحد ثقافة املربني مهما اختلفت هي مادة مرجعية تج   أصول الرتبية، من قبل ومن بعد، •

 خلفياَتم التخصصية.
مبكان أن نراجع األهداف والوســـائل التعليمية والرتبوية يف ضـــوء التغْيات من األِهية  •

علل ويدد رؤية العصـــرية واملتطلبات الوطنية واجملتمع الناجح هو الذي ينجح يف تشـــخيص ال
 ة. واسعة وواضحة ملهمته التعليمي

 اجليد من غْي أصول تنظم األهداف والتطبيقات. ال يتم التعليم •
املبـادئ الرتبويـة الثـابتـة مع فهم املتغْيات العـامليـة واحملليـة املتالحقـة   الثبـات على تطبيق •

ــاحة العربية واإلســــــــــــــالمية بل هي  يف عاملنا، من أكرب التحدايت اليت تواجهنا اليوم يف الســــــــــــ
 ، ومرنة، ومتوازنة.ة اسرتاتيجية عميقةأصعب معادلة حتتاج إل رؤي
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ا إل ركائز أســــــــاســــــــية وهي: العلم، َجيع األصــــــــول الرتبوية اإلســــــــالمية ترجع أصــــــــوهل •
 العبادة، العدالة، اجلمال.

ســاِهت احلضــارات يف إثراء الفكر الرتبوي وال يق أن ننســب الفضــل حلضــارة معينة   •
ينبع من خربات مرتاكمة كر الرتبوي كر ســــــائر احلضــــــارات مهما كانت املربرات ألن الفمث نن

 وجتارب متنوعة.
العادات اجلائرة واملوروَثت اخلاطئة يف حرماهنا من تعرضـت املرأة لظلم كبْي وسـاِهت   •

 حق التعليم ابستثناء تعلم بعض العلوم.
ية الفردية، وحركة شــاملة للتنمية  إن الرتبية اإلســالمية يف صــميمها فكرة متكاملة للرتب •

اليوم هو العمل على اسـتلهام األصـول واملبادئ العامة لسسـالم من  ور املصـلحنياجلماعية ود
دراسـة األصـول الرتبوية للمـسلم سـم املـسارات اإلصـالحية بلغة عصـرية وهندسـة أصـيلة.  أجل ر 

 لبات املدنية. تعين أتصيل العلوم عرب املواءمة بني اخلصوصيات الدينية واملتط
حلياة، وفهم األصـــول يقودان إل قاعدة ال صـــر يف ســـنن ااســـتقراء وقائع التاريخ، والتب •

بذل والعدل توصــــــــــــــل إل ذروة اجملد ألن اجِلد واالجتهاد كان تتغْي وهي أن بذور الكفاح وال
وســـيكون طريق اجملد والســـداد، للمجتمعات واألفراد، وإال فإن دراســـة األصـــول ســـتبقى ُمرد 

حترك ســــاكناً وهكذا هي عدالة حلياة، وال  نظرايت ال مصــــلحة فيها، وال صــــلة هلا مبجرايت ا
اعية تعلم أن االجتهاد والصـــــــــدق يف تطبيق  الســـــــــماء تعلي من شـــــــــأن العطاء. إن العقول الو 

ــول وجنول. إن أهم ما جيب أن يتوخاه املريب   ــول غاية ومثرة املأمول ومن أجل ذلك نصــ األصــ
 .د التعليميةل هو تطبيق املضامني الرتبوية، وحتقيق املقاصبعد دراسته لألصو 

إحـداث التغيْي على   -وحـدهـا   –ال زاـلت الرتبـية هي القوة التـقدمـية احلقيقـية الـقادرة  •
املنهجي املنشود إذا فقهنا األصول الكامنة لصنعة التعليم وإذا جنحنا يف تنفيذ شروط النهضة 

ــارية و ابعتبارها   ــرورة حضــــ ــالضــــ ــة إســــ ــرة فريضــــ مية. يبدأ طريق خدمة اجملتمع من داخل األســــ
ســــــجد وانتهاًء مبؤســــــســــــات التنشــــــئة االجتماعية وال بد من اإلميان بقوة ومروراً ابملدرســــــة وامل

درة الرتبية وأصـــوهلا على حتقيق املقاصـــد، وحتســـني األوضـــاع، وجتويد األعمال، وحل أشـــد وق
 املشكالت، ومعاجلة أعقد العقبات.
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ــيماً  "تقلد أمراً   أبن املعلم قدالغزايل الذي آمن  رحم هللا اإلمام  فليحفظ عظيماً وخطراً جســـ
نيا.أن التـَّْعِلْيم والتهعلم ِها من أعظم العباو  آدابه ووظائفه"  دات يف الده

اإلنسان   خلق هللا سبحانه  تبوأت الرتبية مكانة عظيمة يف ركب احلضارة اإلنسانية فمنذ أن
تنميــة  عمليـــة دائمـــة لتلبيـــة حـــاجـــات الفرد واجملتمع، ول  الرتبيـــةو   ،على ســــــــــــــطح هـــذه األرض

ة كـل شــــــــــــــخص يف اجملتمع كـل على قـدر   الطـاقـات الظـاهرة  والكـامنـة وهلـذا فـإن الرتبيـة مجِهمـَّ
 استطاعته. 
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 مصطلحات تربوية
تارة ذات صلة ابألصول الرتبوية  : 1فيما يلي ُمموعة مصطلحات خمج

 :  Obligatory Educationالتعليم اإللزامي 
وتلتزم الدولة بتوفْيه على    -غالًبا  -يف سن السادسة  مرحلة تعليمية إجبارية جلميع األطفال     

سنة(،    12  -9األمور بتنفيذه على مدى سنوات االلتزام )أنه حد  أدىن للجميع، ويلتزم أولياء  
ووصول وتنفيذه،  اإللزام  لتنظيم  الالزمة  القرارات  إصدار  التعليمية  السلطة  احل  وتتول  ق هذا 

 ماعية أو الثقافية أو االقتصادية.  ألصحابه بغض النظر عن األصول االجت
 : Blackboard Systemنظام بالك بورد 

دارة التعليم، ومتابعة الطالب، ومراقبة كفاءة العملية التعليمية يف املؤسسة  نظام معلومات إل   
قرر الدراسي خارج قاعة احملاضرات يف التعليمية، يتيح فرًصا كبْية للطالب كي يتواصلوا مع امل

يؤمن هلم أدوات    أي مكان، الذي  النظام اإللكرتوين  ويف أي وقت، وذلك من خالل هذا 
حمتوى املادة العلمية للمقرر، والتفاعل معها بطرق ميسرة، ابإلضافة إل    لالطالع علىعة  متنو 

سه بوسائل إلكرتونية متنوعة،  التواصل مع معلم املقرر، وبقية الطالب املسجلني يف املقرر نف
ا هذا  يساعد  الواجب  حيث  فيكون  اجلامعة،  إل  الذهاب  بدون  الدروس  أبخذ  لطالب 
 نرتنت.واالمتحان على اإل

 :  Activity النشاط
ما يقوم به الطالب ذاتيًّا من خالل مروره خبربات تربوية متنوعة تؤدي إل تعلمه تعليًما     

وممارسته لعديد من  على االستظهار، بل بدينامية الطالب وتفاعله    سليًما، َبيث ال يقوم التعلم 
 األنشطة داخل املدرسة وخارجها.  

 :  Warming-up Activityالنشاط االستهاليل 
عمل ينفذه الطلبة للوصول إل حالة ذهنية  كنهم من تلقي التعلم اجلديد، وقد يكون     

 جلديد.يد، أو نشاطًا استكشافيًّا يقود إل التعلم االنشاط متعلًقا بتعلم سابق ميهد للتعلم اجلد
  

 
 الكويت. : 1الرتبوية لدول اخلليج. ط م(. املركز العريب للبحوث2016لرتبوية والنفسية )املصطلحات ا معجـــــم 1
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 :  Student-centered curriculumاملنهج املتمركز حول الطالب 
يمه حاجات الطالب وميوهلم وقدراَتم والفروق الفردية بينهم، ويكون  ج يراعى يف تصممنه    

ة اليت تنمي لديه املهارات فيه املتعلم فاعالً ونشطًا من خالل توجيهه للقيام بعديد من األنشط
 ية وغْيها. االجتماعية والذات 
 :  Activity Curriculumمنهج النشاط 

اَتم واستعداداَتم وحاجاَتم، ويتيح هلم الفرصة للقيام املتعلمني وقدر املنهج الذي يهتم مبيول     
 َجاعية.  ابألنشطة املختلفة اليت تتفق مع امليول، وتعمل على إشباع تلك احلاجات بطريقة 

 :  Curriculumاملنهج 
ي تتجسد وتنصهر فيه املعارف واملهارات والقيم واالجتاهات اليت َتدف إليها  الذ  الوعاء   

لبناء اإل العقلية والكفاايت احلياتية والسلوكيات  الرتبية  نسان، وتنشئة أفراد ميتلكون القدرات 
ومتغْيات املستقبل، فاملنهج أداة    القيمية اليت  كنهم من التفاعل الذكي مع معطيات العصر

 حتقيق فلسفة اجملتمع.   ة يفالرتبي
 :  Student Portfolioملف إجناز الطالب 

ال     التقييم  الطالب شكل من أشكال  إجناز  البديل، ويضم ملف  التقومي  يعتمد عليها  يت 
معارف   سجالت تراكمية تتضمن ُمموعة من الوَثئق تكون مبثابة أدلة يتم َجعها عن مستوى

وقيمه، واستعداداته... إخل، يف أثناء عمل هذا املتعلم مع   اته،املتعلم وخرباته، ومهاراته واجتاه
ام أو أَباث وتقارير علمية، أو عمل أوراق َبثية. وميكن يف زمالئه ومشاركته هلم يف إجناز مه

ئق ومؤشرات ضوء هذه الوَثئق حتديد مستوى قدرات املتعلم، حيث يستند إليها إل جانب وَث
ية على مدى  كن ذلك املتعلم، ويدخل ملف إجناز  وضوعإصدار احلكم بدقة ومأخرى يف  

   قياسات. الطالب ضمن وسائل التقومي وأساليبه متعدد ال
 :  Informaticsاملعلوماتية 

املعرفة اليت تعرب عن كل ما يتاجه الفرد لكي يعمل بكفاءة يف ُمتمع يعتمد على املعلومات     
هارة يف استخدامه ملعاجلة املعلومات واآلَثر  وامل  يتضمن العلم ابملفاهيم األساسية للحاسوب،و 

واليت أصبحت اآلن حتمية لكل اجملتمعات. االقتصادية واالجتماعية للحاسوب يف اجملتمع،  
التجهيزات  الطبيعة واجملتمع ويف  املعلومات يف  أنواع  املنتمية إل سائر  املعارف  وهي منظومة 
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ويلها، أو من حيث ختزينها وتوزيعها. كما أهنا  وحت  لتقنية، سواء من حيث إنتاج هذه املعلومات ا
 ة يعىن ابملعلومات. علٌم )أو ختصٌص أو مادة( متنامًيا بسرعة مذهل 

 :  Informatics in Educationاملعلوماتية يف التعليم 
املعار     سائر  إل  املنتمية  املعلومات  من  متكاملة  ميكن منظومة  اليت  والتعليمية  الرتبوية  ف 

 ا عن طريق تقنيات احلاسوب واإلنرتنت وغْيها. إليهالوصول 
 :  Procedural Knowledgeاملعرفة اإلجرائية 

املهارات والطرق والقواعد واألساليب ذات الطبيعة العملية، اليت يهدف املعلم إل إكساّبا    
 .  من أجل قيامهم بعملية معينة بطريقة متقنةللطلبة بعد مرورهم خبربات وأنشطة تعلمية 

 : Adolescenceملراهقة ا
واليت تكون يف حوايل   مرحلة االقرتاب أو التدرج حنو النضج، وتبدأ بظهور عالمات البلول،    
للذكور، أو هنايتها، فتتوقف على اكتمال النضج، والذي يكون غالًبا من   13لسانث، و  11

ه واستقراره وعمله؛  ، أما من الناحية النفسية فيتوقف على زواج19  الناحية البيولوجية يف سن
 تبط ابلثقافات املختلفة واإلمكاانت.  لذا ير 

 : Stageمرحلة   
من الظواهر أو األمناط السلوكية، اليت تقرتن مًعا يف أثناء حدوثها، َبيث ميكن ُمموعة     

 ها و يزها عن غْيها من املراحل.  تصنيفها منطقيًّا، وعزوها إل مرحلة منو معينة، فتحدد
 :Basic Education Stageلتعليم األساسي  مرحلة ا   
ا      للطفل  تكفل  نظامية  مدارس  يف  أويل  تعليم  املعارف  مرحلة  من  األدىن  احلد  كتساب 

واملهارات واخلربات اليت تسمح له ابلتهيؤ للحياة، وممارسة دوره بوصفه مواطًنا منتًجا، وتستمر  
دة التعليم األساسي اليت تؤهله للقبول  دراسة ملدة تسع سنوات، تنتهي مبنح اخلريج شهافيها ال
 ارس الثانوية.  ابملد

 : Nursery Stageمرحلة احلضانة   
الفرتة منذ امليالد      املرحلة اليت يعتمد فيها الطفل اعتماًدا كبْيًا على حاضنة ترعاه خالل 

 وضع اخلطوط العريضة لشخصية الطفل. وحىت سن الرابعة من عمره، ويتم فيها 
 



234 
 

 : Kindergarten Stageرايض األطفال مرحلة   
لرابعة وحىت السادسة يف مؤسسات  أساسية يهتم فيها ابلنمو الشامل للطفل ما بني امرحلة     

 تربوية اجتماعية، وَتدف إل حتقيق النمو املتكامل واملتوازن لألطفال من َجيع النواحي  
 :  Educational Outputsبوية  املخرجات الرت 

بعد تنفيذ املنهج، وقد تكون  سبه املتعلم من معارف ومهارات وقيم واجتاهات  َجلة ما اكت   
 مهارية أو وجدانية.   املخرجات معرفية أو

 :  Teachers Guideدليل املعلم 
ف وخطة مرجع يساعد املعلم يف حتقيق الرتابط بني أجزاء احملتوى من خالل عرض األهدا   

ومناذج ألساليب التدريس والوسائل التعليمية    التدريس لكل موضوع من موضوعات املنهج،
 الطالب ومستوايَتم.  واألنشطة اإلثرائية والتقومي، مبا يراعي خربات 

 :  Documentation and Educational Information :التوثيق واملعلومات الرتبوية
الرتبوي،    اإلعالم  ُماالت  واإلعالم    أحد  الرتبية  بني  العالقة  تنميط  الرتبوي ويستهدف 

الرتبوية، كما  مراكز وإدارات التوثيق واإلحصاء الرتبوي يف اإلدارات  وتوثيقها، وتقوم ّبذا اجملال  
أن هناك هيئات ومؤسسات متخصصة يف مثل هذا التوثيق والنشر، منها على سبيل املثال:  

التوثيق الرتبوي مىت ما استخدم يف و موقع إيريك الرتبوي على شبكة اإلنرت  سائل  نت، ويعد 
.  هذه املعلومات واإل اإلعالم لنشر  حصاءات إعالًما تربوايًّ

 :  Guidanceالتوجيه    
عملية لتقدمي ُمموعة من اخلدمات املخططة لتيسْي النمو الشخصي للطالب من خالل     

م ابملسئولية مبا يساعدهم على فهم ذواَتم،  إمدادهم ابملعلومات املتنوعة واملناسبة، وتنمية شعوره
ويستخدم مصطلح "توجيه" على   واختاذ قراراَتم.  تعرف على إمكاانَتم، ومواجهة مشكالَتموال

استخدام وجهة    -بوصفه مفهوًما    -وم، ومكون تربوي، وخدمة تربوية فيعين التوجيه  أنه مفه
التوجيه  ويشْي  الفرد،  مساعدة  أجل  من  نظري(  )توجه  توفْي   نظر  إل  تربوايًّ  مكواًن  بوصفه 

اإلجراءات   -بوصفه خدمة  -ضمن التوجيه   تساعد التالميذ على فهم أنفسهم، ويتاخلربات اليت
 تنظم لبناء عالقة تقدمي املساعدة.  والعمليات اليت 
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 :  Adult Guidanceتوجيه الكبار   
عينة، وابلتايل ينتظمون من أجل  عملية يتم فيها إَثرة دافعية الكبار الختيار أعمال ومهن م   

خ برامج  وتعدهم  دراسة  وإمكاانَتم،  خصائصهم  تراعي  األعمال اصة  لتلك  مناسًبا  إعداًدا 
املساندة  واملهن، ويكون هذا اإلع داد معرفيًّا ومهارايًّ وفق معايْي ومستوايت معينة مع توفْي 

مشاكلهم ابلتقدم يف السن   النفسية الالزمة. وعندما تقدم خدمة مساعدة للكبار الذين تكثر 
النفسية اجلوانب  توافق  يف  على  للحفا   واالجتماعية  إرشاد  والصحية  عليه  يطلق  هم 

 .  Adult Counselingالكبار
 :  Teacher Evaluationملعلم تقومي ا

لألداء     موضوعية  معايْي  ضوء  يف  املعلم  أداء  يف  والضعف  القوة  مواطن  تشخيص  عملية 
 ى أفضل من الفاعلية. خطة منظمة لتطوير أدائه، والوصول به إل مستو التعليمي؛ للوصول إل  

 :  Distance Evaluation التقومي عن بـجْعد
تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات وتطبيقاَتا احلديثة؛ من مثل:  من التقومي يعتمد على  نوع  

واتف النقالة وغْيها. ويتم  القنوات الفضائية واألقمار الصناعية، والكمبيوتر وشبكة اإلنرتنت واهل
؛ من التعليمية، واهليئات اليت تقدم للمتعلمني برامج تعليم وتعلم عن بـجْعديف َجيع املؤسسات  
 فتوحة. مثل: اجلامعات امل
 :  Distance Educationالتعليم عن بـجْعد 

عن   عبارة عن إاتحة الفرصة للمواطن، لكى يواصل تعليمه بعد فرتة من العمل واالنقطاع    
فتوحة، وهو نوع من التعليم ال يتقيد بكل قواعد التعليم التعليم، ومن أشكاله املختلفة اجلامعة امل

سبة لظروف الطالب املختلفة، وهو تعليم يعتمد على بنية  ا يضمن املرونة واملنا، وإمنيالنظام
 تعليم والتعلم. تكنولوجية إلكرتونية يف إرساله واستقباله مع وسائط وبرُميات معدة لعمليات ال

 :  Interactive Distance Learningالتعلم التفاعلي عن بـجْعد 
البيا      فيها  علىتكنولوجيا حديثة جتتمع  والصورة  والصوت  شبكة    انت  واحد يف  وسيط 

االتصاالت العاملية، هذا ابإلضافة إل أهنا وسائط تفاعلية ذات اجتاهني تسمح بتفاعل الدارس  
 Computer  Mediatedمن مثل: شبكات االتصال بواسطة الكمبيوتر    مع املصدر التعليمي؛
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Communication  املرئية واملؤ رات   ،Video conference،  ع املباشرة  بـجْعٍد  واحملادَثت  ن 
 وغْيها. 

 :  Comparative Educationالرتبية املقارنة 
نظم التعليمية يف دولة  دراسة حتليلية تقوم على املالحظة املوضوعية، وجتميع الوَثئق عن ال  

خمتلفة، يف ضوء فهم القوى والعوامل الثقافية واالجتماعية واالقتصادية  معينة، أو يف عدة دول  
ها يف  تشكيلها، وَتدف الرتبية املقارنة إل فهم النظم التعليمية وتفسْي   املؤثرة اليت عملت على

 إصالحيًّا.   ضوء العوامل املسهمة يف تشكيلها، كما أن هلا غرًضا نفعيًّا
 :  Teachers Trainingتدريب املعلمني 

التدريب يف       أجهزة  وتطويرها  بتنفيذها ومتابعتها  تقوم  ومنظمة ومقصودة  عملية خمططة 
املوز  تطوير كفاايت  ّبدف  ومراكزها؛  وإداراَتا  والتعليم  الرتبية  اخلدمة،  ارات  أثناء  يف  علمني 

ة يف  رات، واالجتاهات اليت جتعلهم أكثر فاعلية وخرب وحتسني أدائهم، وإكساّبم املعارف، واملها 
، وأكادمييًّا.    ُمال عملهم تربوايًّ

 :  In-Service Trainingالتدريب يف أثناء اخلدمة 
، ووجدانيًّا يف أثناء اخلدمة؛  عمليات مستمرة، وخمططة، وهادفة؛ لتنمية املعلم معرفيًّا، ومها    رايًّ

يطر  الذي  التطور  مواكبة  نتيلضمان  والتقومي،  التدريس،  وطرائق  احملتوى  على  التطور  أ  جة 
على   االجتماعي والتقين املستمر، وتتم يف إطار نظام تربوي متجدد، وتقنيات تربوية تعتمد 

 معايْي حديثة يف التدريب.  
 : On-The-Job-Trainingالتدريب يف موقع العمل 

ظيفة معينة يف موقع العمل بطريقة مبدئية،  الرتبوية حيث تعلم املهارات اليت ختص و   املمارسة    
 اجتاه معاصر حيث تتعاون املؤسسات املعنية مع املدرسة يف هذا التدريب.   وهو
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 أوراق عمل
ا القارئ الكرمي أن ختتار موضوعاً من املوضوعات التالية مث تبحث فيه، وتعلق  ميكنك أيه

أ يعتمد على مصادر  العرض موضوعياً  يكون  أن  مع  عليه، على  املوضوع  تناقش  مث  صيلة 
 ا الدروس املستفادة؟رض أهم احملطات التعليمية يف اتريخ الكويت ومُمموعة مهتمة. استع

ــفـ .1 الطبيعيـة( من   -الواقعيـة -ات الرتبويـة التـاليـة )املثـاليـةمـا أوجـه املقـارنـة بني الفلســــــــــــ
 حيث وضع املناهج الدراسية؟

 -مدرســـــــة اجلشـــــــطالت  -)ثورنديك   ما اآلَثر الرتبوية لتجارب علماء النفس أمثال .2
 كنر(؟س -جان بياجيه 

دور كامي وأوجســــت كونت ومن قبلهما كيف وضــــع رواد علم االجتماع أمثال أميل   .3
 لرتبية االجتماعية؟ابن خلدون أسس ا

ــوله  .4 اخرت كتاابً من اإلصــــــدارات احلديثة يف موضــــــوع أصــــــول الرتبية واعرض أهم فصــــ
 بيان أِهيتها؟وانقش أهم األفكار اجلديدة فيه مع 

خيية  ها ميكن فهم الرتاث والفكر الرتبوي كأصـول اتر ما أهم املنطلقات اليت على ضـوئ .5
ر الرتبوي" الذي قمنا بتأليفه وهو متوفر على ودينية اســــــــــــتناداً لكتاب "الوجيز يف تطور الفك

 شبكة اإلنرتنت؟ 
 كيف نوظف األصول الرتبوية يف احلياة اليومية؟ .6
ور على أصول الرتبية إضاءات نقدية معاصرة" للربفس   " خلص أهم موضوعات كتاب  .7

وطفة مث اكتب أهم الفوائد املستخلصة. الكتاب متوفر على شبكة اإلنرتنت وهو من اصدار  
 عة الكويت.جام
 .قارن بني منجزات احلضارة الرومانية وبني منجزات احلضارة اليواننية .8
ــطلحات الرتبوية وقم ابخاذهب إل معجم   .9 ــطلحات   أربعة  تياريعتين ابملصـــ ذات مصـــ

 املهنية للمعلم يف عصر التواصل الرقمي. ت الكفاايأِهيتها يف تنمية صلة ابملعلم مث اذكر 
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 مصارحة ففرية

 أبدا اندرا أحياان  دائما  احملاور 

الوجيز يف لدي القدرة على حتديد أهداف كتاب  -1
 تعليقة أصول الرتبية. 

    

رتبية من خالل الكتب نوع معلوماِت عن أصول الأج  -2
 …   نتنرت اقع اإلومو  واجملالت واحملاضرات 

    

أخصص وقتا لقراءة الكتاابت األكادميية والرتاثية   -3
 يف أصول الرتبية. 

    

ابجلديد من  أحرص على تعزيز خرباِت الرتبوية  -4
 خالل املشاركة يف الدورات التدريبية، واألنشطة الثقافية. 

    

ة الكافية لتسخْي التكنولوجيا احلديثة أمتلك املهار  -5
 أفكاري.  نرتنت يف تطويرمثل اال

    

أستمع وأقرأ ملن ال أتفق معهم من املفكرين   -6
 وأستفيد منهم. 

    

االستفادة من جتارب عندي القدرة على  -7
 احلضارات السابقة يف حياِت العلمية العملية.

    

معها أبمانة   أعرض اآلراء الفكرية اليت ال أتفق -8
 ة.مصادرها األصيل  وأذكر يف كالمي آراء متنوعة ومن

    

أمتلك عالقات اجتماعية ثقافية لتبادل اخلربات  -9
 مع اآلخرين.

    

حمددة لتنمية قدراِت العقلية عندي برامج  -10
 واإلبداعية وأحاسب نفسي ابنتظام. 
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 ريب. (. فقه الرتبية: مدخل إل العلوم الرتبوية. القاهرة: دار الفكر الع2005علي، سعيد إمساعيل ) .2
العاشرة(.  2019بدر )ملك،    - الكندري، لطيفة   .3 األبناء  تربية  األمانة :  الكويت.  ملدرسة()ا  : سلسلة 

 . العامة لألوقاف
 (. الوجيز يف مناهج البحث: مناذج وتطبيقات. الكويت. 2020ملك، بدر )  - الكندري، لطيفة   .4
محن و. ترَجة: عبدالر ، اإلعالم والنشء: أتثْي وسائل اإلعالم عرب مراحل النم( م2019) ستيفن جيه    كْيش،  .5
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 ، 1ط
)  معجـــــم  .7 والنفسية  الرتبوية  اخلليج. ط 2016املصطلحات  لدول  الرتبوية  للبحوث  العريب  املركز  : 1م(. 

 . الكويت
 نسكو.، اليو 23، ع  1م الرتبية، ُملة مستقبليات، مج مفكرون من أعال .8

، مكتبة الفالح: 1(. تطور الفكر الرتبوي: مقارابت فلسفية. ط2019والكندري، لطيفة )  - ملك، بدر   .9
  الكويت.

 مصر   - موسوعة املفاهيم اإلسالمية العامة. اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية   .10
، جامعة الكويت، 1ضاءات نقدية معاصرة. ط. أصول الرتبية إم( 2011وطفة، علي أسعد )  .11

 نة التأليف والتعريب والنشر. النشر العلمي. جلُملس  
م(. الثورة الفلسفية يف فلسفة جان جاك روسو. ُملة نقد وتنوير: 2015وطفة، علي أسعد )  .12

  . 2015 –ارس/آذار  م –إصدار خاص   – مقارابت نقدية يف الرتبية واجملتمع. ُملة فكرية دورية حمكمة
معاينات يف جدل اترخيا والفكر الرتبوي تطورا:    الرتبية(  2015سعد الشريع )   -وطفة، علي أسعد .13
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 نبذة عن املؤلفمل 
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