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يف آفاق التعليقة
ِ
ٍ
ت
ف م
مصلج مها مَثبِ ٌ
 .1قال تعال" :أممَلْ تمـمر مكْي م
اّللج ممثمالً مكل ممةً طميِهبمةً مك مش مجرةٍ طميِهبمة أ ْ
ب ه
ضمر م
السماء { }24تـج ْؤِِت أج جكلم مها جك َّل ِح ٍ
ال
اّللج األ ْممثم م
ني ِبِِ ْذ ِن مرِهّبما مويم ْ
ب ه
ض ِر ج
موفمـ ْرعج مها ِيف َّ م
لِلن ِ
َّاس لم معلَّ جه ْم يـمتم مذ َّك جرو من {( "}25سورة إبراهيم).
ِ
ِ
وم ْن
 .2قال الرسول صلى هللا عليه وسلم" :إمنا الع ْل جم ابلتهعلُِّم ،وإَِّمنا احل ْلم ابلتَّحلُّم ،م
الشر يـج موقَّهج".1
من يـمت َِّق َّ
َّ
اخلْي يـج ْعطمهج ،مو ْ
يتحر ْ م
 .3قال الشاعر:
مخا مكمرٍم إال أبم ْن يتم مكَّرما
أم

ِ
لن تمـمرى
ت مكَّرْم لتمـ ْع م
يل  ،و ْ
تاد اجلمم م
ِِ
"من أر ماد الدُّنيا فعلِ ِيه ابلعِلم موممن أمر ماد اآلخرة فعليه ابلعِلم".
 .4قال الشَّافع هي رمحه هللا :م
مرة ،ولكن مثارها لذيذة".
 .5قال أرسطو "جذور الرتبية َّ
 .6قال ألفرد نورث وايتهد (1861م1946-م) – الفيلسوف الربيطاين " -إن
اجملتمع الذي ال يجق هِدر العقول املثقفة النَّْية ُمتمع حمكوم عليه ابإلخفاق".
 .7قال املنفلوطي يف كتابه النظرات " أيها احملسنون ،وهللا ال أعرف لكم اب ًاب يف اإلحسان
تنفذون منه إل عفو هللا ورمحته أوسع من ابب اإلحسان إل املرأة .افتحوا هلا املكاتب،
وابنوا هلا املدارس ،وعلموها من العلم ما يرفع ِِهَّتمها ،ويـجمرقِهي آداّبا ،ومن الصناعة ما
ِ
ِ
جتهم هلا حظ .معلِهموها لتجعلوا
دهر أو َّ
ب قجـ َّومَتما ،وما يج ْشب جع مج ْو معتمـ مها إ ْن نـمبما ّبا ٌ
يـجنماس ج
منها مدرسةً يتعلم فيها أوالدكم قبل املدرسة ،موأ ِهمدبجوها لِيمممرتََّّب يف ِح ْج ِ
العظيم
املستقبل
ا
ه
ر
م
ج
ج
للوطن الكرمي.".

( 1رواه الدار قطين يف اإلفراد ،انظر :صحيح اجلامع الصغْي لأللباين ،ج 1ص .)461
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مقدمة
يسعى هذا املوجز إل التعريف مببادئ الرتبية ومكوانَتا وروادها مع مراعاة األصالة واملعاصرة
يف العرض والتحليل والتعليق والرتَجة .تعليقتنا هذه رحلة جديدة ،وجتربة جادة لتأصيل العلوم
الرتبوية وهي ال ختلو من اجتهادات عديدة ،ومناقشات متفرقة ،وتلخيصات مفيدة ،وأفكار
مبتكرة ،وتعليقات متنوعة ،وحتقيقات مهمة ،ومراجع قيمة .ال بد من إدراك مفاهيم الرتبية
الصحيحة مث اجملاهدة يف جتسيدها على أرض الواقع.
يعيش العاَل كله يف ظل ظروف متقلبة ال تكاد تستقر أو تسفر عن وضعية َثبتة تتيح
للمفكرين بناء سياق موحد للتنشئة الصاحلة بل إن خطاب الصراع الثقايف يف العاَل يتجلى
يف العوملة ذلك املد املتدفق الذي يغرق فيه من ال جيسن العوم يف شالالته اهلادرة مث فجأة
ظهر فْيوس كوروان املستجد يف هناية  2019ليعيد تشكيل احلياة االجتماعية .من هنا تنبع
أِهية اخلوض يف شأن التنشئة بغرض التعرف على قسماَتا العامة والتعرض ملسائلها املهمة
بدون التعمق كثْياً يف إشكاالَتا الفكرية املتجددة أحياانً ،واجلدلية دائماً.
إن األصول الرتبوية تعين القواعد اليت تستند إليها السياسات واألنشطة الرتبوية.
األصول  -اليت يتناول معظمها هذا الكتاب  -متداخلة بعضها مع البعض اآلخر ولكن
بغرض التبسيط والدراسة يتم عرض كل أصل من األصول على ِحدة .إن ظاهرة ترابط العلوم
وتداخلها  Interdisciplinaryتفرض على املريب أن ييط علماً أبساسيات بعض العلوم الضرورية
اليت ختدم اجملال الرتبوي .ال يستغين املعلم لبناء ثقافته املهنية عن االطالع على مبادئ علم
التاريخ ملعرفة أمناط التعليم وآراء املربني سابقاً وال يستغين املعلم عن معرفة أساسيات الدين
دعم
ليقوم بعمله املنشود .وهكذا فإن ثقافة املريب وبرانمج إعداده بشكل علمي جيب أن يج ه
مبعرفة طائفة من أصول العلوم األخرى املتعلقة ابلرتبية.
لقد كتبنا هذا الوجيز يف ضوء االعتبارات السابقة فتطرق الفصل األول إل بعض املفاهيم
األساسية يف أصول الرتبية والتعليم مث قدمنا يف الفصل الثاين بياانً ُممالً ألهم األصول الرتبوية
وهي :األصول التارخيية ،والدينية ،ويف الفصل الثالث تناولنا األصول السياسية ،واإلدارية،
7

والفلسفية ،واالجتماعية ،والنفسية ،واالقتصادية ،ويف الفصل الرابع استعرضنا أفكار خنبة من
رواد الرتبية وجاء الفصل اخلامس لذكر اخلالصة مع ُمموعة من أوراق العمل وعرض
ملصطلحات تربوية.
وهكذا يهدف هذا االصدار إل التعريف مبفهوم الرتبية وأصوهلا وضرورَتا وأهدافها وأبرز
روادها ،وصلتها ابلعلوم األخرى مع إبراز دور الرتبية يف التغْي االجتماعي والتطور احلضاري.
كما يهدف الكتاب إل تنمية االجتاهات السليمة حنو مهنة التعليم مع تقدمي فكرة عامة عن
االجتاهات الرتبوية املعاصرة يف موضوع إعداد وتدريب املعلم واملعلمة.
أنمل أن يقق هذا املوجز أهدافه يف تنمية الوعي الرتبوي للجيل اجلديد ويكون س ـ ـ ــندا هلم
ثقــافــة وقنــاعــة ،يف حميط الفرد وامل ـدرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واجملتمع ،علم ـاً وعمالً وتعليم ـاً من أجــل خــدمــة
اإلنسانية واألمة اإلسالمية كي تشرق بشمس حضارَتا وتتسع شأواً وشأانً آبفاق إسهاماَتا.
ض ـ ـ ِع األجص ـ ـ ِ ِ ِ
احلم جد َِّّللِ ِ
ث نمبِيَّهج ص ـ ــلى هللا عليه وعلى
الذي مهدى الجع جق م
ول لِمو ْ
ول للعا ِرفني ،موبـم مع م
ج
مْ
ِِ
آله وس ـ ـ ـ ـ ـ ــلم ِمثاالً عملِياً ِ ِ
ِِ
ى إل قموام ِع ِد
مم ج
للم معلهمني واملتمـ معلهمني ،فمأ ْمر مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ مى لنا فجـنجو من التَّـ ْفكْي ،مومه مد م
ِ
الرِش م ِ ِ
ِ ِ
ني ،مو جح ْجة مإل يم ِوم ال هِديْ ِن.
الرتبِيم ِة َّ
يدة لتم جك ْو من مر ْمحمة ل ملعاملمم م
التمع ْلي ِم ،مومر مس مم ممعامَلم َّْ
أ.د .لطيفة حسني الكندري

أ.د .بدر حممد ملك
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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.
التعليقة َ -جعها تعليقات وتعاليق .التعليقة التعليمية :مذكرة الطالب أو املعلم يجسجل فيها
ما يتصل مبوضوع العلم الذي يتعلمه .تعليقة أصول الرتبية مبعىن مذكرة الطالب واملعلم.
عرف املسلمون التعليقة منذ أكثر من ألف سنة واستخدموها يف تدوين العلوم العقلية والنقلية
ومع مرور الزمن وألسباب كثْية غابت كلمة التعليقة وآداّبا من الساحة العملية والعلمية حىت
غدت كلمة غريبة.

1
"اطلعت على
قال اخلبْي الرتبوي د .يوسف عبداملعطي
ج
كتاب :تراثنا الرتبوي ،ننطلق منه وال ننغلق فيه لألخ
الفاضل الدكتور بدر حممد ملك ،واألخت الفاضلة الدكتورة
ث مع ْن
لطيفة حسني الكندري ،فأحسست
بسعادةِ مم ْن مَبم م
م
أ ْمم ٍر عجمراً ،مث فجوجئ به أمامه!  ...وتوقفت طويالً أمام:

التعليقة التعليمية كوسيلة إلحياء وتطوير تراثنا الرتبوي
وأشهد أن كتابكما قمدَّم ّبذا األمر فتحاً جديداً .فاستخرج
من الرتاث هذه املمارسة فشرحها ،وأوضحها ،وأثراها
أصلها مبعايْي ،وقدَّم إضاءة تعني املتعلم ،وتوجهه لكيفية كتابتها".
ِبضافات ،و َّ

 1املريب الفاضل واملوجه الكرمي :د .يوسف عبداملعطي من الشخصيات الكويتية الرتبوية املتميزة وهو من مواليد 1927م
يف مصر .تدرج د .يوسف عبداملعطي يف الوظائف االشرافية الرتبوية يف الكويت وأصبح انظرا للمدرسة املباركية يف عام
1961-1960م حىت صار مديرا ملعهد الرتبية للمعلمني ،مث مديرا إلدارة التعليم الفين ،مث مستشارا للمركز العريب للبحوث
الرتبوية لدول اخلليج العريب ،مث خبْيا ابللجنة الوطنية الكويتية لليونسكو .وعمل د .يوسف مستشارا مبركز البحوث
والدراسات الكويتية ،وعمل يف األمانة العامة جمللس الوزراء .من كتبه كتاب تربية املسلم يف عاَل معاصر :منطلقات للتطوير
من إصدار األمانة العامة لألوقاف يف الكويت .ومن أقواله :جناح التعليم يعتمد على نوعية معلميه.
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أهداف دراسة أصول الرتبية
-1تنمية االجتاهات اإلجيابية حنو األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول الرتبوية واالعتزاز بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف مهنة املعلم وبيان
أِهيتها يف دفع عجلة اجملتمع حنو الرقي والسعادة.
 -2التعريف ابلرتبية لغة واصــطالحاً وفلســفة وثقافة والتعريف بوانب العملية التعليمية مع
الرتكيز على أهم األص ــول اليت تش ــتق منها الرتبية مس ــاراَتا (األص ــول الفلس ــفية  -التارخيية -
النفسية  -االقتصادية  -والدينية  -والسياسية – واإلدارية  -واالجتماعية).
 -3تشــجيع الطالب والطالبات على االســتفادة العلمية والعملية من مبادئ ومنابع الرتبية
كل حسب ختصصه.
 -4تكوين فكرة عامة حول كيفية إصـالح الفرد واألسـرة واجملتمع والنهوض ابألمة املسـلمة
لتكون مشعل هداية ورمحة للعاملني.
 -5التعرف على بعض آراء علماء الرتبية يف مفهوم الرتبية وأصوهلا وإصالح اجملتمع.
 -6أتص ـ ـ ــيل فكرة املعاص ـ ـ ــرة واألص ـ ـ ــالة وأن الدين اإلس ـ ـ ــالمي أس ـ ـ ــاس العملية الرتبوية وأن
النظرايت الرتبوية احلديثة النافعة تنس ـ ــجم اماً مع مبادئ ديننا احلنيف ومن جهة أخرى فإن
األصول الرتبوية تستمد من الدين اإلسالمي التصورات واحلقائق.
 -7تدعيم بعض املهارات األســاســية إلجراء البحوث والتقارير والتعاليق الرتبوية يف ميادين
األصول الرتبوية وتوسيع نطاق معرفة أدبيات الرتبية األصيلة.
 -8ربط املتعلم بنصـ ـ ــوص تراثية متنوعة تعكس أصـ ـ ــول الرتبية يف كتاابت املفكرين األوائل
عند العرب وغْيهم يف بالد املشرق أو املغرب.
 -9دراسـ ـ ـ ــة بعض املؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات االجتماعية الرتبوية كاألسـ ـ ـ ــرة واملدرسـ ـ ـ ــة  ..والرتكيز على
طبيعتها واألدوار اليت تقوم ّبا.
 -12دراسـ ـ ـ ــة األصـ ـ ـ ــول من أهم األسـ ـ ـ ــباب لتسـ ـ ـ ــهيل هذا العلم ومن أقوى الطرق العاملية
املعاصرة يف إعداد املعلم ألهنا جتمع املتفرقات من املسائل املهمة يف كتاب واحد.
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األصول لغة واصطالحا
ِ
ٍ
ت موفمـ ْرعج مها
ب َّ
ف م
مصلج مها مَثبِ ٌ
قال جل ثناؤه ":أممَلْ تمـمر مكْي م
اّللج ممثمالً مكل ممةً طميِهبمةً مك مش مجمرةٍ طميِهبمة أ ْ
ضمر م
الس مم ِاء (( ")24سورة إبراهيم) أي أن أسفل الشجرة ضارب بعروقه يف ابطن األرض .وكلمة
ِيف َّ
األصول تستخدم مع البناء احلسي كالبنيان ومع البناء العقلي والروحي أيضا .وأصل الشيء يف
قاعدته ،وَجعه أصول وهو ما ينبين عليه غْيه .يقال ما
اللغة يعين أسفل كل شيء وأساسه و م
فعلته أصالً أي َل أفعله أبداً .والرجل األمصيل هو الذي له أصل معلوم ينتسب إليه ،واألصيل
وآصال وأصائل .وأتصل صار
أصل م
أيضاً وقت غروب الشمس من العصر إل املغرب وَجعه ج
أصله أظهر أصالته وأرجع األمر إل قواعده .والشيء الذي ال يجعرف أصله وفصله
ذا أصل و ه
أي ليس له أساس قوي أو حىت ضعيف ميكن الرجوع إليه واالستناد عليه .وقوهلم استأصله أي
انتزعه وقطعه من جذوره ،واألصالة الثبات واجلودة يف الرأي.
جصل وأجصول :أساس يجقام عليه،
ورد يف معجم اللغة العربية املعاصرةْ :
أصل [مفرد]َ :جعها أ ج
بتكرا مميَّـًزا وجيِه ًدا "َبث أصيل-
أصل
ومادته اليت يت َّ
َّأول الشيء ه
كون منها ..و ج
ج
األسلوب :كان جم ً
أصل
أيصل شيئًا فشيئًا" .و ج
فكرة أصيلة -اعتمد أسلوب األديب هأوال على احملاكاة ،مث أخذ ج
الرأي صانتين عن اخلمطمل" ...
أصل رأيجه استشاره الناس -أصالةج َّ
َّ
أي :جاد واستحكم "من ج
الر ج
النبات
أتصل َّ
"أتصلت فيه عادةج القراءةَّ -
وتعمق َّ
َّ
الشيءج ...صار ذا أصل َثبتَّ ،
ترسخ َّ
أتصل ج
ِ
جنيب] :مياثله يف املعىن
يف احلديقة -العادة ه
املتأصلة يف الطفولة تصبح يف الكرب طبيعة [مثل أ ه
ِ
الصغر كالنقش يف احلجر" .أجصول [َجع] :قوانني وقواعد يجبىن عليها علم
العريب :العلم يف ه
املثل ه
ِ
ب األصول :وف ًقا للقواعد املتَّبعة".
ما" ،أجصول العلوم /اللياقة /ال هدين /الفقه" ،مح ْس م
وأصول ر
علم مرتبط بتهذيب وتدريب
الرتبية يف االصطالحٌ Foundations of Education :

الفرد واجملتمع ،ووظيفته البحث يف أسس التعليم والتأثري ومنطلقات التنمية البشرية .إن
أصول الرتبية هي القواعد واألسس الكلِهية والنظرايت اليت منها تستمد العملية الرتبوية أساسياَتا
الفكرية ،ونظمها اإلدارية ،وتطبيقاَتا العملية مثل األصول االجتماعية والفلسفية والنفسية
والدينية والتارخيية واإلدارية.
من القواعد األص ـولية يف الرتبية أن الفرد يتأثر بماعة األقران وأص ــل هذه القاعدة ابلنس ــبة
للمسلم أن الدين اإلسالمي حث على صحبة الصاحلني فاملرء على دين صاحبه كما ورد يف
11

ِ
ال" :الْ مم ْرءج معلمى ِدي ِن
َّيب ص ـ ـ ـ ــلى هللا عليه وس ـ ـ ـ ــلم قم م
مس ـ ـ ـ ــند اإلمام أمحد :مع ْن أميب جهمريْـمرةم مع ْن النِ ِه
ِ ِِ
مح جد جك ْم مم ْن جخيمالِ ْل" .يعين أن اإلنسـ ــان على دين خليله أي على عادة صـ ــاحبه
مخليله فمـ ْليمـْنظجْر أ م
وطريقته وأخالقه ولذلك فليحذر من اختيار أصـحابه ولينظر أي يتأمل ويتدبر من يجصـاحب
َّيب صـ ـ ــلى هللا عليه وسـ ـ ــلم أنه
من أهل الفضـ ـ ــل .وعند أيب داود يف سـ ـ ــننه ابب األدب مع ْن النِ ِه
ال" :ال تج ِ
ك إِال تمِقي".
قم م
ب إِال جم ْؤِمنًا موال مأيْ جك ْل طم مع مام م
م
صاح ْ
وكذلك تثبت التجارب االجتماعية والدراس ـ ـ ــات النفس ـ ـ ــية واملص ـ ـ ــادر األدبية ص ـ ـ ــدق تلك
أصل أبو حامد الغزايل هذه القاعدة الرتبوية االجتماعية العظيمة
القاعدة إل حد كبْي .ولقد ه
بقوله "وأص ــل أتديب الص ــبيان احلفظ من قرانء الس ــوء" .ويرى أن الطباع ُمبولة على التش ــبه
واالقتداء ابآلخرين وأن الطبع يس ـ ــرق من الطبع من حيث ال يش ـ ــعر ص ـ ــاحبه .وهي ليس ـ ــت
قاعدة حتمية ولكن يف الغالب يتأثر الفرد أبصحابه سلباً وإجياابً.
وجند من القواعد النفسـ ـ ـ ـ ــية قول ابن خلدون أن ضـ ـ ـ ـ ــرب املتعلم مضـ ـ ـ ـ ــرة به وأن اإلفراط يف
الضـ ـ ـ ــرب يجسـ ـ ـ ــبب ضـ ـ ـ ــيق النفس ،ويعلم الطفل الكذب ،والكسـ ـ ـ ــل ويف ذلك إفسـ ـ ـ ــاد ملعاين
اإلنسـ ــانية يف نفسـ ــه .وهنا ال بد من اإلشـ ــارة إل أن املمارسـ ــات الرتبوية والنظرايت التعليمية
دائماً تتأثر بنتائج العلوم اإلنسانية مثل علم النفس واالجتماع والفلسفة.
ويف س ـ ــلك التدريس جند أهل االختص ـ ــاص يتفقون على قاعدة قوامها أن اإلنس ـ ــان يتذكر
املادة واألفكار الواضـ ـ ـ ــحة ويتعذر عليه تذكر املعلومات الصـ ـ ـ ــعبة الغامضـ ـ ـ ــة .ومن األصـ ـ ـ ــول
اإلداريـة اليت حتـث على االعتنـاء ابلتخطيط قوهلم "إذا فشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـت يف التخطيط فقـد خططـت
للفشل".
ومن أهم القواعــد الرتبويــة والقوانني االجتمــاعيــة تلــك القــاعــدة القرآنيــة اليت ثــل السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــة
اّللم ال يـجغمِهْيج مما بِمق ْوٍم مح َّىت يـجغمِهْيجوا مما ِأبمن جف ِس ـ ـ ـ ـ ـ ِه ْم" (س ـ ـ ـ ـ ــورة الرعد ،آية  .)11وقوله
اإلهلية" :إِ َّن َّ
"ونـم ْف ٍ
س مومما مس ـ َّو ماها ( )7فمأم ْهلممم مها فج جج مورمها موتمـ ْق مو ماها ( )8قم ْد أمفْـلم مح
س ــبحانه يف س ــورة الش ــمس :م
اها ( .")10تبدأ سـ ــورة الشـ ــمس مع قسـ ــم عظيم بسـ ــبعة
اب مم ْن مد َّسـ ـ م
مم ْن مزَّك م
اها ( )9موقم ْد مخ م
خملوقات عظيمة وهي (الشـ ـ ـ ـ ـ ــمس ،والقمر ،والنهار ،والليل ،والسـ ـ ـ ـ ـ ــماء ،واألرض ،والنفس)
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اها "..وذلك للتأكيد على عظمة وأِهية تربية النفس البشـرية
وجواب القسـم "قم ْد أمفْـلم مح مم ْن مزَّك م
والتحذير من عاقبة اإلِهال.
ونرى القدوة احلسـ ــنة من القواعد املهمة يف الرتبية فهي من أقوى الوسـ ــائل يف التأثْي لذلك
"اي أميـُّ مها
حذر سـ ـ ــبحانه وتعال من التناقض بني القول والعمل كما يف سـ ـ ــورة الصـ ـ ــف فقال :م
َّ ِ
اّللِ أم ْن تمـ جقولجوا مما ال تمـ ْف معلجو من (.")3
ين مآمنجوا َِلم تمـ جقولجو من مما ال تمـ ْف معلجو من ( )2مك جمرب مم ْقتًا ِعْن مد َّ
الذ م
ولعل من املفيد هنا اإلش ـ ــارة إل أن الرتبية ميدان تطبيقي لكثْي من العلوم اإلنس ـ ــانية مبعىن
أن الرتبوي جيـد نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطراً إل االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفـادة واالعتمـاد على ميـادين العلم واملعرفـة يف
ختصـ ـصـ ــات خمتلفة .إن األصـ ــول اليت حنن بصـ ــددها هي بجنية حتتية تتشـ ــكل مالحمها من مثار
معطيات علوم كثْية تتفاعل بعضها مع البعض اآلخر.
وخالصــة القول أن املراد ابألصــول الرتبوية ُمموعة املقومات العامة اليت تفرزها فروع املعرفة
املختلفة واليت ميكن من خالهلا تنظيم وتوجيه اإلطار النظري والعملي جملاالت تفص ــيلية كثْية
يف ساحة الرتبية والتعليم والتدريب.
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أمهية دراسة األصول الرتبوية
قال علماؤان" :من جحرم األص ـ ـ ــول جحرم الوص ـ ـ ــول"" ..وتبقى األمم ما بقيت األص ـ ـ ــول اليت
ينبت الشــجر" وقال ابن تيمية "فمِإ َّن م ْع ِرفمةم أجص ـ ِ
ول األم ْش ـيم ِاء
قامت عليها" "إن األصـ م
ـول عليها ج
ج
م
ج
ومب ِادئِها ومع ِرفمةم ال هِدي ِن وأم ِ ِ
صـ ـ ـ ِل مما تمـ مولَّ مد فِ ِيه ِم ْن أ ْمعظمِم الْعجلج ِوم نـم ْف ًعا" .ومن هنا أصـ ـ ــبح
صـ ـ ـله موأم ْ
م ْ
م مم م م م ْ
االعتناء ابألص ـ ـ ـ ــول الرتبوية وس ـ ـ ـ ــيلة ابلغة األِهية يف بناء الفرد واجملتمع واألمة بص ـ ـ ـ ــفة عامة.
وأص ــل األص ــول كلها عند املس ــلمني أننا أمة أحكمت روابطنا أص ــول ص ــحيحة وأننا َل هنبط
عن عرش عزان التليد وعظمته إال عندما تركنا أصـ ـ ـ ــول ديننا وفرطنا يف العمل بتعاليمه اخلالدة
كما أِهلنا فهم علوم عصران.
عدة اعتبارات جتعل املبادرة إل دراس ــة علم أص ــول الرتبية من األِهية مبكان للمش ــتغلني يف
احلقل الرتبوي والنسيج اإلصالحي منها:
-1أن لكــل ُمتمع اترخيــه ومعتقــده وتركيبتــه االجتمــاعيــة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــانيــة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة
واالقتصـ ـ ـ ــادية...اليت تعكس وجتسـ ـ ـ ــد اجملتمع كنسـ ـ ـ ــيج له خصـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــياته وتعكس مسـ ـ ـ ــاراته
املستقبلية ،وتوجهاته املتنوعة ،وأهدافه العامة واملرحلية؛ عمقاً ،واتساعاً ،وامتداداً.
-2لكل علم وفن مصــطلحاته وقضــاايه واترخيه اخلاص به إضــافة إل األســس اجملمع عليها
من قِبل أهل االختصـاص وتلك األصـول تجس ِهـهل على املبتدئ فهم كل علم على ِحدة .يقول
ج
املاوردي (ت  450هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ) يف كتابه أدب الدنيا والدين "واعلم أن للعلوم أوائل تؤدي إل
أواخرها ،ومداخل تفضـ ـ ــي إل حقائقها ،فليبتدئ طالب العلم أبوائلها ،لينتهي إل أواخرها،
ومبداخلها ليفضـ ـ ــي إل حقائقها ،وال يطلب اآلخر قبل األول ،وال احلقيقة قبل املدخل ،فال
يــدرك اآلخر ،وال يعرف احلقيقــة ألن البنــاء على غْي أس ال يجبىن ،والثمر من غْي غرس ال
جيىن" .يرى ابن خلدون أن ص ـ ـ ـ ـ ــنعة التعليم من الص ـ ـ ـ ـ ــنائع اليت جيب اإلحاطة أبص ـ ـ ـ ـ ــوهلا كي
يتمكن املعلم من أداء عمله ِبتقان ويقول "أن احلذق يف العلم والتفنن فيه واالس ـ ـ ـ ــتيالء عليه
إمنا هو َبصول ملكة يف اإلحاطة مببادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من
أصوله .وما َل حتصل هذه امللكة َل يكن احلذق يف ذلك املتناول حاصال".
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 -3منطقياً ال بد ألي طالب علم أن يدرس األصول العامة للعلم الذي يريد أن يتخصص
فيه وبعد أن يعرف املتعلم تلك األصـ ــول يبدأ يف التخصـ ــص فال ميكن دراسـ ــة الفكر الرتبوي
مثالً قبل معرفة األص ــول الرتبوية ألن الفكر الرتبوي َباجة إل توطئة وألنه جزء من األص ــول
التارخيية فينبغي دراس ــة األص ــول عموماً مث التوس ــع يف كل أص ــل فيما بعد .إن دراس ــة املبادئ
هي البداية الصـ ــحيحة واملنطقية لدراسـ ــة أي علم وقبل اخلوض يف تفاصـ ــيله فدراسـ ــة القواعد
الواضحة تسبق دراسة الدقائق الغامضة.
 -5األصـ ـ ـ ــول يف جُمملها حمل اتفاق بني أهل االختصـ ـ ـ ــاص وهي منار السـ ـ ـ ــبيل ،ومعاَل يف
الطريق وبذلك هي أنسـ ــب القضـ ــااي كي تكون حمل الدراسـ ــة للمبتدئ الذي جيب أن ينطلق
من مواطن االئتالف ال مواضع االختالف .إن الذي يبدأ حتصيله يف طلب العلم يف املسائل
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
يف البداية .التطبيقات العملية يف امليدان الرتبوي مبنية على أسـ ـ ــس نظرية وهي األصـ ـ ــول اليت
تجرش ـ ـ ـ ـ ـ ــد املريب واملتعلم إل إتباع الطرائق املناس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة لعملية التوجيه واإلرش ـ ـ ـ ـ ـ ــاد والتعلم والتعليم
والتص ـ ــفية والرتبية .التطبيقات اإلجرائية يف حقل التعليم مبنية على أس ـ ــس فكرية وهي نتيجة
تراكمية جاءت من عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور خمتلفة ومن َجلة من املفكرين الذين أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهموا يف إثراء الفكر
الرتبوي ومن إنتاجهم الفكري حتددت الكثْي من األصـ ـ ـ ـ ـ ــول الفلسـ ـ ـ ـ ـ ــفية .ومعروف أن هناك
عالقة وثيقة يف كثْي من األحيان بني الفلس ـ ــفة والدين وهو ما جنده يف أطروحات الكثْي من
املفكرين.
 -6ال ميكن بناء املناهج التعليمية وص ـ ـ ــياغتها وحتديد كيفية توص ـ ـ ــيلها إال بعد اس ـ ـ ــتيعاب
األصـ ـ ـ ـ ـ ــول العامة للرتبية يف اجملتمع .كل املناهج الدراسـ ـ ـ ـ ـ ــية اجليدة تنبثق من فلسـ ـ ـ ـ ـ ــفة التعليم
للمجتمع فالفلسفة من األصول العامة اليت أتِت خلف كل منهج ألهنا حت هِدد الرؤية.
 -7من مثار دراس ـ ــة األص ـ ــول احلص ـ ــول على القواعد العامة اليت من خالهلا يص ـ ــبح العمل
الرتبوي جمنظَّماً جمتميزاً .القاعدة أتِت نتيجة اسـ ــتقراء عدة جزئيات جمتشـ ــاّبة يف موضـ ــوع واحد
مث اخلروج خبالصـ ــة تشـ ــبه التعميم الذي يشـ ــرح كيف تسـ ــْي هذه اجلزئيات .كقولنا أن الثواب
واحلوافز واملكـافـ ت تج هِ
عزز السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك اإلجيـايب خـاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عنـد األطفـال وهي من ثوابـت العمـل
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التعليمي .فهذا التعميم جمسـ ـ ــتمد من األصـ ـ ــول النفسـ ـ ــية وهكذا فإن األصـ ـ ــول الرتبوية تجزودان
بقواعـد وفوائـد يف تربيـة األفراد وكـذلـك اجملتمعـات ال غىن للمعلم واملتعلم عنهـا كثقـافـة تربويـة.
الثقافة الرتبوية بدورها ترسم امليثاق الرتبوي الذي يضمن للمريب األرضية الصاحلة للبناء.
 -8أصـ ـ ــول الرتبية هلا وظيفة نقدية تتمثل يف دراسـ ـ ــة الواقع وانعكاسـ ـ ــاته الرتبوية وفق نظرة
حتليلية جلوانب القوة والض ـ ـ ـ ــعف .من املوض ـ ـ ـ ــوعات املندرجة حتت هذا الباب دراس ـ ـ ـ ــة عالقة
املخرجات التعليمية ومدى حاجة السوق إليها ،ودور التعليم العايل يف خدمة قضااي اجملتمع.
 -9التلميـذ هو جوهر احلركـة التعليميـة واملعلم إذا َل أيخـذ األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول النفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة يف عني
االعتبـار يف تعـاملـه مع املتعلم فـإنـه لن يقوم بعملـه يف اجتـاه بنـهاء .البـد من معرفـة خصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائص
املراحـل العمريـة والفروق الفرديـة واحلـاجـات النفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة  ..وغْيهـا من املوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوعـات اجلـديرة
ابلدراسـ ـ ـ ـ ــة من أجل التعامل مع التلميذ بشـ ـ ـ ـ ــكل إجيايب وهو األمر املطلوب لفهم األصـ ـ ـ ـ ــول
النفسية.
 – 10إن غياب فهم وتطبيق أص ـ ــل من األص ـ ــول الرتبوية من أس ـ ــباب تنامي املش ـ ــكالت
إمنا هو َبصول ملكة يف اإلحاطة مببادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من
الشـ ـ ــخصـ ـ ــية واألسـ ـ ـرية واملدرسـ ـ ــية واجملتمعية .حيثما ظهر اخللل فهناك حتما قاعدة تربوية مت
إِهاهلا والتفريط ّبا فيجب اصالح األصل كي يستقيم الفرع.
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أهم موضوعات األصول
تقوم الرتبية على أربع ركائز وهي املتعلم واملعلم واملنهج الدراس ـ ـ ـ ــي والوس ـ ـ ـ ــيلة التعليمية .وال
ش ـ ـ ـ ـ ــك أن املتعلم هو حمور العملية الرتبوية فمن أجله يعمل املعلم وتجوض ـ ـ ـ ـ ــع املناهج وتجرس ـ ـ ـ ـ ــم
األهـداف أمـا املعلم فمهمـا تقـدمـت التكنولوجيـا احلـديثـة وتغْي دوره فـإنـه يظـل من أهم أركـان
العملية الرتبوية.
وميـادين الرتبيـة وأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوهلـا متنوعـة كمـا أهنـا على درجـة عـاليـة من األِهيـة .يف كـل كتـاب يف
األص ــول الرتبوية جند أن املؤلف يتحدث عن بعض األص ــول واملس ــائل املتص ــلة ألنه ال ميكن
حصـ ـ ــر األصـ ـ ــول الرتبوية ومواضـ ـ ـيعها املتعلقة ّبا واملتفرعة منها يف كتاب واحد .تبني النقاط
التالية القضااي الرئيسة اليت عادة تجطرق يف ميدان أصول الرتبية:
.1
.2
.3
.4

ميادين الرتبية :الفكرية والروحية والنفسية واجلسمية واالجتماعية.
املتعلم واملعلم :حقوقهما وواجباَتما.
أهداف الرتبية :على جمستوى الفرد واجملتمع والعاَل.
وسائل الرتبية :القدوة مثل الرحالت العلمية والقصة والنصيحة والرتغيب والرتهيب…

 .5وسـ ـ ـ ــائط الرتبية وبيئاَتا :األسـ ـ ـ ــرة واملدرسـ ـ ـ ــة واملسـ ـ ـ ــجد واإلعالم والنوادي واألحزاب
السياسية والنقاابت املهنية...
 .6مص ـ ـ ــادر الرتبية :الدينية والتارخيية واالجتماعية والس ـ ـ ــياس ـ ـ ــية والنفس ـ ـ ــية واالقتص ـ ـ ــادية
واإلدارية والفلسفية..
 .7أعالم الرتبية :مثل الغزايل وابن خلدون وأفالطون وجون ديوي وماراي منتسوري.
 .8املشـ ــكالت االجتماعية وانعكاسـ ــاَتا على العملية الرتبوية :مثل احنرافات األحداث،
تعاطي املخدرات ،نقص األيدي العاملة ،البطالة ،أثر اهلواتف النقالة على معيشـتنا ،الصـحة
العامة ،دور مؤسسات التعليم يف مواجهة فْيوس كوروان (كوفيد .)19 -
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الرتبية لغة
جند يف لسـ ـ ـ ــان العرب البن منظور أن راب الشـ ـ ـ ــيء ،يربو جربواً ورابء :زاد ومنا .وأربيته :منيته.
ويف الكتاب العزيز قال تعال" :ويريب الصـ ــدقات" (سـ ــورة البقرة ،آية )276؛ ومنه أجخذ هِ
الراب
"ربَ :جع وزاد ولزم" .إن املصــادر اللغوية -
احلرام .وعند الفْيوز آابدي يف القاموس احمليط ه
بعد مراجعتها -تشْي إل أن الرتبية تدور حول املعاين التالية:
-1زايدة.
-2منو.
-3إصالح.
هذه املعاين لكلمة الرتبية تكاد أن تكون متالزمة .ويدخل ض ـ ــمن هذا املعىن الرعاية املادية
إذ أن التغــذيــة نوع من أنواع الرعــايــة والرتبيــة ويظــل املعىن اجملــازي هو الــدارج اليوم مبعىن أن
الرتبية تعين تنش ـ ــئة الفكر والروح والنفس واجلس ـ ــد .رب الش ـ ــيء أي ص ـ ــاحبه .كلمة "الرب"
املريب.
السيد واملالك واملصلح واملنعم واملدبر والقيِهم و ِه
تعين يف اللغة ه
كما أنه س ـ ــبحانه املريب للص ـ ــاحلني إذ يربيهم بش ـ ـرائعه ورس ـ ــله وأخص من ذلك أن يش ـ ــرح
اّللج فمـ جه مو الْ جم ْهتم ِد
"م ْن يـم ْه ِد َّ
القلوب للهداية ويعينهم عليها كقوله س ـ ــبحانه يف س ـ ــورة الكهف :م
ض ـلِ ْل فمـلم ْن مِجت مد لمهج مولِيًّا جم ْرِش ـ ًدا ( .")17واملريب عموماً هو القائم على س ــياس ـة من يقوم
مومم ْن يج ْ
ِ
املؤدب واملرشد واألستاذ.
برتبيتهم ويجقال له املعلم أو املدرس أو ه

ب ،واملفعول جممرًَّّب رََّّب
ورد يف معجم اللغة العربية املعاصـ ـ ـ ـ ـ ــرة :رََّّب يج ِه
ب ،تمربيةً ،فهو جممر ٍه
ريب ،مر ِه
املريب ما عرفت
األب ابنمه :ه هذبه ومنهى قواه اجلس ـ ـ ـ ـ ــميهة والعقليهة واخللقيهة كي تبل كماهلا "لوال ِه
ج
بوي -مؤسـ ـسـ ــة تربويَّة"  -جم هِ
درس
وي [مفرد] :اسـ ــم منسـ ــوب إل تمـ ْربية:
ِه
ٌ
"منهج تر ه
ريب ...تمـ ْربم ه
بوي :جيمع بني الدراسة األكادميية ومناهج الرتبية وطرق التدريس.
تر ه

ومبا أن لغة العرب لغة حية خصـ ــبة واسـ ــعة َل جيط ّبا كتاب من الكتب احلديثة أو القدمية
فإن لكلمة الرتبية الكثْي من املرادفات القرآنية ،والكلمات الفص ـ ـ ـ ــيحة ،والتعبْيات األص ـ ـ ـ ــيلة
اليت تش ـ ـ ـ ـ ــرتك معها يف كثْي من اجلوانب ككلمة التهذيب ،والتص ـ ـ ـ ـ ــفية ،والتزكية ،واالرتياض،
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واجملاهدة ،والتنمية ،واحلض ـ ـ ـانة ،والرايض ـ ـ ــة ،واإلص ـ ـ ــالح ،والتنش ـ ـ ــئة ،والس ـ ـ ــياس ـ ـ ــة ،والكفالة،
والتقومي ،والتطهْي ،واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح ،والرتقية ،والتأديب ،والتطبيع االجتماعي ،والتثقيف،
واهلداية ،والتدريب ،واإلرشاد.
وجند يف احلديث الشـ ـريف املبين على البلول والقصـ ــد واالسـ ــتيفاء أن كلمة كفالة تعين تربية
يف بعض املواطن ففي احلــديــث الــذي رواه أبو داود يف سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــننــه "أ َّ
يب صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلى هللا عليــه
من النَِّ َّ
ال :أ ممان ومكافِل الْيمتِي ِم مك مهاتم ْ ِ
ني ِيف ا ْجلمن َِّة" (كتاب األدب) .فقوله صـ ــلى هللا عليه وسـ ــلم
وسـ ــلم قم م
م ج
"كافل اليتيم" يعين القيِهم أبمر اليتيم وشـ ــئونه ومصـ ــاحله وأيضـ ـاً مربيه .تطلق كلمة "احلضـ ـانة"
عند الفقهاء على تربية الطفل .ومن صـ ــور اجملاز يف اللغة العربية نبت فالن يف منبت صـ ــدق
"من ثبت نبت"
ويف أكرم املنابت ،وإنه حلســن النبتة ،وأنبته هللا نبااتً حســناً ويف املثل الســائر م
ونبت الصيب مبعىن نشأ .قال تعال عن مرمي عليها السالم " موأمنْـبمـتمـ مها نـمبمااتً مح مسناً" (آل عمران:
" .)37-33ونبتت فيهم انبتة أي :نشأ فيهم نشء صغار".
كل تلك الكلمات السـ ـ ـ ـ ــابقة  -وغْيها بطبيعة احلال  -قد تنوب بعضـ ـ ـ ـ ــها البعض اآلخر
أحيـاانً يف مؤلفـات الرتبويني قـدميـاً وحـديثـاً فنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدم كلمـة التـأديـب أو التعليم أو التهـذيـب
ونريد بذلك الرتبية فهل املعىن واحد؟ الصـ ـ ـ ـ ـ ـواب أهنا ليسـ ـ ـ ـ ـ ــت كلمات متطابقة اماً ولكنها
متقاربة كثْياً.
ويقول البيضــاوي يف تفســْيه :الرتبية "تبلي الش ـيء إل كماله شــيئا فشــيئا" وهو الذي كتبه
"الرب يف األص ـ ــل الرتبية
العالمة الراغب األص ـ ــفهاين يف معجم مفردات القرآن حيث يقول :ه
وهو إنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيء حـاال فحـاال إل حـد التمـام" .والقرآن يربط الرتبيـة ابلرعـايـة والعنـايـة
ابلصـ ــغْي كقوله سـ ــبحانه" :و ِ
الذ ِهل ِمن َّ ِ
ب ْار ممحْ جه مما مك مما مربـَّيم ِاين
م ْ
اخف ْ
الر ْمحمة موقج ْل مر ِه
ض مهلجمما مجنم م
اح ُّ م
ِ
ت فِينما ِم ْن
صـ ـغِ ًْيا (( )24سـ ــورة اإلسـ ـراء) .ويف سـ ــورة الشـ ــعراء "قم م
ك فِينما مول ً
ال أممَلْ نـجمربِه م
يدا مولمبِثْ م
م
ِِ
ني (.")18
عج جم ِرمك سن م
وبتتبع اآلايت القرآنيــة الكرميــة املتعلقــة ابلرتبيــة واألصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول اللغويــة لكلمــة راب يربو يقودان
التحليل إل أن النماء والزايدة واإلص ـ ـ ــالح من أهم معاين الرتبية .قال تعال يف س ـ ـ ــورة احلج:
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يج (")5
ت ِم ْن جكـ ِهل مزْو ٍج مّبِ ٍ
ض مهـا ِمـ مدةً فـمِإ مذا أمنْـمزلْنمـا معلمْيـ مهـا الْ ممـاءم ْاهتمـَّز ْ
ت موأمنْـبمـتمـ ْ
ت مومربـم ْ
األر م
"وتمـمرى ْ
م
قال اإلمام القرطيب يف شرحه لكلمة ربت :أي ارتفعت وزادت.
وكلمـة الرتبيـة ترادف التزكيـة لقولـه تعـال" :قـم ْد أمفْـلم مح مم ْن مزَّكـا مهـا (( ")9سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـورة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمس).
ِ
ِ
ِ
آايتـِِه مويـجمزهكِي ِه ْم مويـج معلِه جم جه جم
"ه مو الـَّذي بـم معـ م
ث ِيف األ هجميِه م
وكقولـه تعـال ج
ني مر جسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوالً مْنـ جه ْم يـمْتـلجو معلمْي ِه ْم م
ِ
احلِكْمةم وإِ ْن مكانجوا ِمن قمـبل لمِفي ضـ ٍ
ـالل جمبِ ٍ
ني (( " )2ســورة اجلمعة) .قال ابن تيمية
الْكتم م
اب مو ْ م م
ْ ْج
"الزمكاةِ " هِ
صـ ـ ـ ـ ـ ـل َّ
ال إذما ممنما .مولم ْن
الزماي مدةج ِيف ْ
الزْرعج مومزمكا الْ مم ج
اخلمِْْي .موِمْنهج يـج مق ج
ال :مزمكا َّ
يف الفتاوى " موأم ْ ج
ِ
الزْرعج ال يـمْزجكو مح َّىت يـجمز مال معْنهج َّ
ال ال
يـمْن جم مو ْ
األع مم ج
اخلمْْيج إاله بِم ْرت ِك ال َّشـ ـ ـ ـهِر مو َّ
س مو ْ
الد مغ جل فم مك مذل م
ك النَّـ ْف ج
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
س
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ مها موال يم جكو جن َّ
تمـ ْزجك موا مح َّىت يـجمز مال معْنـ مها مما يـجنماق ج
الر جج جل جمتمـمزهكيًا إال مم مع تمـ ْرك ال َّش ـ ـ ـ ـ ـ ـهر ،فمإنَّهج يج مدنه ج
س مويج مد ِهس ميها".
النَّـ ْف م
وجكتب علم االجتماع عموماً وعلم االجتماع الرتبوي العائلي على وجه اخلصـوص قد تطلق
على الرتبية  -يف كثْي من األحيان  -كلمة تنش ـ ــئة وش ـ ــاهدهم من القرآن قوله تعال" :أممومم ْن
احلِْلي ِة وهو ِيف ِْ
ص ـ ـ ـ ـ ـ ِام مغ ْْي جمبِ ٍ
ِ
ني (( ")18س ـ ـ ـ ـ ــورة الزخرف) .ومن األدب العريب
اخل م
ج
يـجنم َّش ـ ـ ـ ـ ـأج يف ْ م م ج م
شاهدهم يف مثل هذا البيت:
ع ـ ـ ـل ـ ـ ــى م ـ ـ ــا ك ـ ـ ــان ع ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ــه أب ـ ـ ــوه

وي ــنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأ انشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئ ال ـف ـت ـي ـ ـ ــان ف ـي ـن ـ ـ ــا

كانت كلمة املؤدب أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهر يف كتاابت العلماء القدماء وكان
يطلق على املعلم املؤدب .يقول طه حسني (1973 – 1889
م) "وإذا طلب ـ ــت إل املعلم أن يكون مؤدابً ابملعىن الق ـ ــدمي فال
يقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر جهـده على ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب العلم يف رأس التلميـذ ،وإمنـا يربيـه
ويقوم نفسه ،ويهيئه َتيئة صاحلة للحياة العملية من
ويثقف عقله ه
جهة ،وللرقي العقلي من جهة أخرى" .ويبدو أن التعليم يف العاَل
العريب مازال يعاين من النظرة الضـ ـ ــيقة ملفهوم املعلم إذ يقف دوره
عند حد نقل املعلومات دون التطلع إل أِهية غرس األخالق وترسـ ـ ـ ـ ـ ــيخ املهارات النفسـ ـ ـ ـ ـ ــية
واحلركية النافعة عند الطجالب.
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كان املؤدب يف عصر اخلالفة األموية والعباسية أيِت لقصور األمراء ويقوم بتدريس أوالدهم
وله مكانة مرموقة تفوق مكانة املعلم .كان املؤدب عادة يتصف ابآلِت:
الكفاية العلمية.
)1
الثقافة الواسعة.
)2
اخلربة الطويلة.
)3
الشهرة.
)4
عالقة جيدة مع صناع القرار السياسي.
)5
يصل على راتب كبْي.
)6
كان بعض العلماء مثل ابن سـ ـ ـ ــينا يفضـ ـ ـ ــل أن يذهب الطفل إل الكتاتيب وال يبذ فكرة
املؤدب فاجللوس مع الصـ ــبيان اآلخرين يدفع عن الصـ ــيب السـ ــأم ويدفعه للتنافس واالسـ ــتفادة
من زمالئـه كمـا أنـه يعـ هده للتعـايش مع أفراد اجملتمع واالختالط ّبم .ولقـد كـان اهتمـام اخللفـاء
كبْياً جـداً ابملؤدبني وأعطوهم مكـانـة رفيعـة تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمح هلم الـدخول إل قصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور األمراء وعقـد
املناظرات العلمية.
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
التكرار والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرح وتبقى كلمــة الرتبيــة من ألــل الكلمــات املعربة عن اجلهــد املبــذول لتنميــة
اإلنس ـ ـ ــان من َجيع جوانبه النفس ـ ـ ــية واالجتماعية واجلس ـ ـ ــدية والفكرية والفنية والروحية…يف
األدبيات الرتبوية كلمة التعليم أو التأديب أو التنشــئة أو الرتبية قد تنوب بعضــها البعض وقد
تجستخدم مبعىن واحد رغم أن كل كلمة قد ختتص أحياانً ببعض الفوارق اليسْية.
كي نجدرك الصلة الوثيقة بني الرتبية مبعناها العام وبني َتذيب األخالق وهو جوهر التأديب
نقرأ هذا احلديث الشريف" :إَِّمنما بعِثْت ألج ِمهم صالِح األخ ِ
الق".
ج ج م م م ْ
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الرتبية اصطالحا
يجراد ابلرتبيـة تنميـة دائمـة تبـدأ من امليالد وتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمر إل آخر حلظـة من حيـاة الفرد .وتلعـب
اخلربات املرتاكمة فيها دوراً مص ـ ـ ــْياي يف تش ـ ـ ــكيل اإلنس ـ ـ ــان وَتذيبه يف تص ـ ـ ــوراته وتص ـ ـ ــرفاته،
وتفكْيه وتدبْيه ،كما تكسـ ـ ــبه قدرات جسـ ـ ــمية ،ومهارات عقلية ،وقيم روحية ونفسـ ـ ــية .من
خالل الرتبية املقص ـ ـ ـ ـ ــودة وغْي املقص ـ ـ ـ ـ ــودة نس ـ ـ ـ ـ ــتفيد من اخلربات احمليطة ،ونتعامل مع الواقع
االجتماعي الذي نعيش فيه ونتكيف معه ،وكذلك نرسم للمستقبل وخنطط له.
الرتبية :علم وظيفته البحث يف أسس التنمية البشرية
ورد يف معجم اللغة العربية املعاصرة أن َّ
وعواملها وأهدافها الكربى" .ومن التعريفات القدمية للرتبية ما ذكره أفالطون ( 428ـ ـ ـ ـ347
ق.م ) حيـث يقول أن الرتبيـة هي التـدريـب املوجـه السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمـار القـدرات من خالل الرتغيـب
ابلسـ ـ ـ ــرور والرتهيب من األَل .ومن ضـ ـ ـ ــمن تعريفات أفالطون للرتبية أيضـ ـ ـ ـاً قوله "الرتبية هي
إعطاء اجلسم والنفس كل َجال وكمال ممكن".
وإذا كـان أفالطون يعترب الرتبيـة عمليـة ترويض عقلي وتـذكر فـإن فروبـل - 1782( Froble
 1852م) مؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس مـدارس رايض األطفـال يرى أن الرتبيـة عمليـة تفتح القـابليـات الكـامنـة
عند املتعلم كما تتفتح األزهار .وجند يف النصــف الثاين من القرن امليالدي الثامن عشــر جان
جاك روس ـ ــو يص ـ ــف تربية األم للطفل برعاية الفس ـ ــيلة الص ـ ــغْية ويؤكد على أوجه الش ـ ــبه بني
الرتبية والزراعة يف كتابه إميل .ورسـ ــخ جون ديوي املريب األمريكي الشـ ــهْي مفهوم الرتبية فهي
احليـاة وأهنـا ليس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ُمرد إعـداد للحيـاة ،وقرر أنـه طـاملـا أن اجملتمع الـدميقراطي يرفض مبـدأ
هيمنة قوة خارجية على أنشـ ـ ـ ــطة اإلنسـ ـ ـ ــان فيجب البحث عن بديل لسـ ـ ـ ــلطة تطوعية انفعة
وهذا لن يكون إال عرب الرتبية .ابلنس ـ ـ ــبة له فإن "الرتبية هي عبارة عن خربة انش ـ ـ ــئة عن خربة
وتؤدي إل زايدة اخلربة".
إن الرتبيةة عمليةة تفيال ال تتو ال مةا بمل املتعلم وبي تةه لبنةاد القةدرات الةذاتيةة كمةا أ ةا
عملية تنمية هادفة من أجل تربية اإلنسان ملواجهة متطلبات احلياة وحتقيق طموحاته.
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ويقول قاس ـ ـ ـ ـ ــم أمني "وإمنا الرتبية هي العمل املس ـ ـ ـ ـ ــتمر الذي تتوس ـ ـ ـ ـ ــل به النفس إل طلب
الكمـال من كـل وجوهـه ،وهـذا العمـل ال بـد منـه يف َجيع أدوار احليـاة حيـث يبتـدئ من يوم
الوالدة وال ينتهي إال ابملوت".
قال سكنر ( )1990 – 1904عاَل النفس األمريكي" :الرتبية
هي ال مقدر الذي يبقى ،واألثر الذي يكون معنا بعد أن ننسى ما
تعلمناه".
ومن منظور اجتمــاعي فــالرتبيــة هي القــدرة على مواجهــة املواقف
احليــاتيــة والتكيف معهــا .ينظر علمــاء االجتمــاع إل الرتبيــة كــأداة للتنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـئــة االجتمــاعيــة إذ
يتكيف الفرد مع ُمتمعه وبيئته .ويؤكد علماء النفس على أن الرتبية وس ـ ـ ـ ــيلة لتغيْي الس ـ ـ ـ ــلوك
والتكيف مع النفس .من جانب اقتصــادي فإن الرتبية قد تكون عملية إعداد لسنســان حلياة
عملية على أن تتم عملية اإلعداد ابلوقت املناس ــب وأبقل تكلفة مالية وأبوفر جهد مبذول.
ويؤكد االقتصـ ـ ـ ـ ـ ــاديون على قدرة الرتبية على اسـ ـ ـ ـ ـ ــتثمار البيئة الطبيعية والقدرات اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ــانية
ابلش ـ ـ ــكل األمثل .واحلق أنه ال ميكن حتقيق تربية متوازنة ش ـ ـ ــاملة من غْي االعتناء ابإلنس ـ ـ ــان
ككائن له احتياجاته ومتطلباته املتنوعة.
وتعريف الرتبية عند اإلمام الغزايل ( 505-450هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) نسـتشـفه من هذه العبارة من كتابه
أبني لك ما جيب على س ــالك س ــبيل احلق :فاعلم
الرتبوي املوجز أيها الولد إذ يقول" :واآلن ه
أنه ينبغي للسـالك شـيخ مرشـد مرب ،ليخرج األخالق السـيئة منه برتبيته وجيعل مكاهنا خلقا
حســنا ،ومعىن الرتبية يشــبه فعل الفالح الذي يقلع الشــوك ،وخيرج النبااتت األجنبية من بني
الزرع ليحس ـ ــن نباته ،ويكمل ريعه ،وال بد للس ـ ـالك من ش ـ ــيخ يؤدبه ويرش ـ ــده إل س ـ ــبيل هللا
تعال ،ألن هللا أرسـ ــل للعباد رسـ ــوال لسرشـ ــاد إل سـ ــبيله فإذا ارحتل صـ ــلى هللا عليه وسـ ــلم قد
خلف اخللفاء يف مكانه ،حىت يرشدوا إل هللا تعال".
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حتليل ومنا شة تعريفات الرتبية
مراجعة التعريفات السـ ـ ـ ـ ـ ــابقة وغْيها من أدبيات الرتبية تجرشـ ـ ـ ـ ـ ــد إل أن الرتبية عموماً ترتكز
على عدة حقائق ومفاهيم ثل األصول الثابتة مثل:
 -1أن الرتبية عملية إنسانية ديناميكية تتغْي من وقت آلخر وهلا وسائل غْي حمدودة كما
أن املعلم واملتعلم واملنهج والوسيلة من ركائز العملية الرتبوية.
 -2أن الرتبية عملية اجتماعيَّة يلعب اجملتمع احمليط دوراً كبْياً يف حتديد أمناطها ووس ــائلها
وغاايَتا .وبذلك فإن الرتبية عملية تكيف الفرد مع اجملتمع وتطبيعه وفق املنظومة االجتماعية
قدر اإلمكان .يف العموم ال ميكن َتذيب الفرد ابلش ـ ـ ــكل األمثل من دون إحداث تبديل أو
تعديل يف الوسط االجتماعي احمليط به.
 -3أن العمليــة الرتبويــة عمليــة تراكميــة حتتــاج إل الوقــت وتــداخــل وتفــاعــل عــدة خربات
ألهنا قائمة على فكرة النمو وتراكم املواقف التعليمية فالطفل مثالً يس ــمع األص ـوات مث مييزها
مث يــاول تقليــدهــا إل أن يقوم ِبتقــاهنــا بتــدرج زمين .ورغم وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح هــذه الركيزة إال أننــا يف
حياتنا العملية قد نغفل عن هذا األصـ ـ ـ ــل عندما نريد أن نتعلم شـ ـ ـ ــيئاً جديداً بسـ ـ ـ ــرعة ودون
تـدرج أو عنـدمـا نطلـب من املتعلم أن يجتقن تعلم كـل املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـل واملهـارات اجلـديـدة يف درس
واحد.
 -4الرتبية عملية تشــمل النفس والروح واجلســد والعقل .االعتدال والتوســط وعدم املبالغة
يف األمور من القواعد املهمة يف الرتبية ففي احلديث الشريف قال النيب صلى هللا عليه وسلم:
ِ
إن "ألهلِك علميك حقًّا وإِ َّن لِ ِ
ك محقًّا " (مس ــند اإلمام
ك معلمْي م
ك محقًّا موإِ َّن لنمـ ْف ِس ـ م
ك علمْي م
ض ـْيف م
ْ م مْ م م م م
أمحد) .ومن فوائد هذه القاعدة الكلية أن يعتين اإلنســان ابلرتبية الشــاملة اليت تعتين ابجلانب
العقلي والعاطفي والبدين واالجتماعي كي تصبح تربيته تربية شاملة.
 -5الرتبيـة عمليـة دائمـة ال تتوقف عنـد مرحلـة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنِهيـة أو مكـانيـة ألن احليـاة دائمـة التبـدل،
وكثْية التعقيد ،كما أن احتياجات اإلنس ـ ـ ـ ـ ــان تتنوع من مرحلة عمرية إل أخرى .إن ُماالت
الرتبية املعاصرة تركز على الرتبية من امليالد حىت املوت من خالل التنشئة االجتماعية والتعليم
الرمسي والفين وتعليم الكبار والتعليم املستمر داخل مؤسسة األسرة أو العمل.
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 -6من خالل الرتبية تتواصـ ــل األجيال اإلنسـ ــانية ثقافياً وتنقل تراثها من جيل آلخر كما
أن األجيال تضيف إل مْياثها احلضاري.
 -7الرتبيـة عمليـة يتعلم منهـا الفرد كيف يتعـامـل مع احليـاة ويتفـاعـل مع التغْيات اليت ر
به كما أن الرتبية األساسية تعد اإلنسان كي يواجه الثالوث اخلطر (املرض والفقر واجلهل).
 -8ال ميكن أن نتصور الرتبية من غْي إدراك أِهية الفروق الفردية فالناس طبقات يف الفهم
ويتفاوتون يف مهاراَتم وهذا االختالف جيتِهم على املريب أن يتلطف يف درسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وال يجعنِهف يف
نجصـ ـ ـ ـ ـ ِـحه فأحد الطالب أحياانً قد يتاج إل إعادة الشـ ـ ـ ـ ــرح أو أمثلة إضـ ـ ـ ـ ــافية ..يف حني أن
اآلخر قد ال يتاج إل مثل ذلك .وعليه فإن املنهج الدراســي والبيئة املدرســية ووســائل التعلم
ينبغي أن تمبين براُمها وتصمم مناهجها وفق فهم واضح ملفهوم الفروق الفردية .واملريب العادل
هو الذي يعطي كل ذي حاجة حاجته .يتحمل الطالب صـ ــاحب اهلمة املزيد من التكاليف
إذ يريــد أن ينمو بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــل أكرب من حــدود املنهج املقرر فمثــل هــذه النوعي ـات َبــاجــة إل
توجيهـات خمتلفـة عن تلـك اليت تجعطى للطالب الـذين يعـانون من كثـافـة املـادة العلميـة وجيـدون
صعوبة يف فهمها.
 -9تقوم التنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـئــة االجتمــاعيــة  Socializationبتلقني القيم والتوجهــات وتغرس يف الفرد
الوالء لقيم اجلماعة ومعايْيها .التنش ــئة االجتماعية يف حقيقتها عملية تش ــكيل وتعديل للفرد
وفق أسـ ــس اجلماعة ،وعليه فالتنشـ ــئة عملية تربوية ولكن الرتبية ألل من ُمرد تنشـ ــئة .الرتبية
قد تكون فردية شـ ـ ــخصـ ـ ــية وقد تكون َجاعية لغرس قيم اجلماعة .التنشـ ـ ــئة االجتماعية عادة
تنحص ـ ــر يف دورها وتقتص ـ ــر يف رس ـ ــالتها على نقل العادات والقيم يف اجملتمع للفرد أما الرتبية
فإهنا إل جانب ذلك قد تعزز الفروق الفردية وتركز على احلرية الشخصية.
 -10والرتبيــة قــد تكون حلمــايــة الطفــل وإعــداده لتحمــل املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئوليــات وجتنــب الوقوع يف
الزالت فهذه تربية وقائية ،ومن أشـ ــكاهلا أيضـ ـاً أنشـ ـطة َتدف إل صـ ــرف الطفل عن قضـ ــاء
وقت فراغه فيما فيه ضـ ـرر فهذه تربية حتويلية تشـ ــغل الفرد ابخلْي قبل أن تنصـ ــرف طاقته حنو
الش ـ ــر وفيه حتويل لطاقة الفرد ،وهناك الرتبية العالجية وهي حماولة مس ـ ــاعدة الفرد يف التغلب
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على بعض العادات السـ ـ ـ ـ ــالبة والتخلص من رواسـ ـ ـ ـ ــب األخطاء اليت يقع ّبا اإلنسـ ـ ـ ـ ــان .أما
الشكل الثالث فيتمثل يف الرتبية اإلمنائية اهلادفة لتنمية املهارات وتعزيز التوجهات اإلجيابية.
 -11من مسـات الرتبيـة احلـديثـة منو البجعـد العـاملي وتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع دور املنظمـات الـدوليـة الرتبويـة.
بدأت فكرة "العوملة" تفرض االحتكاك الثقايف وكذلك أِهية وجود تنسـ ـ ـ ـ ــيق دويل يف مواجهة
األزمات التعليمية وعليه أص ـ ــبحت التش ـ ـريعات القانونية ،واملس ـ ــاعدات االقتص ـ ــادية ،وتبادل
ومسـ ــتلزمات سـ ــْي العملية
اخلربات العلمية يف ميدان التعليم وتنسـ ــيق جهود الدول من مسات ج
الرتبوية اليوم .يعتمد عاملنا اليوم إل حد كبْي على املنظمات الدولية مثل "اليونسـ ـ ــكو" ك لية
من آليـات التعـاون اجلمـاعي عـامليـاً كمـا تعمـل على توحيـد جهود الرتبويني يف بعض امليـادين.
من مثار منو البعد العاملي يف ميدان الرتبية اعتماد بعض املواثيق والقوانني الدولية ،وتشـ ـ ـ ـ ـ ــجيع
التحركــات احلكوميــة ملواجهــة الفقر واجلهــل واملرض ،والتمويـل املــادي للكثْي من املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع
التعليمية يف الدول النامية ،وتبادل اخلربات العلمية عرب املؤ رات والدورات املسـ ـ ـ ــتمرة ،وتنمية
الوعي الرتبوي من خالل اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات اإلعالميـة املتنوعـة .تعمـل اهليئـات الرتبويـة اليوم على
إجياد ميكانيكيات واسرتاتيجيات للتصدي لتحدي التغْيات املستمرة للمجتمعات.
الرتبية بال حدود
أصـبحت الرتبية بال حدود Education without Frontiers
جزءً من الرتبية املعاص ـ ـ ــرة إذ بدأت املنظمات التخص ـ ـ ـص ـ ـ ــية
تتسـ ــابق يف ترسـ ــيخ هذا املس ـ ـار .عقدت منظمة اليونسـ ــكو
ن ــدوة بعنوان "التعلم بال ح ــدود :رؤي ــة ج ــدي ــدة يف التعلم،
حت ــدايت وحلول" يف دول ــة قطر وذل ــك يف ع ــام  1998م
وأكدت الندوة على أن ذلك الشعار يتماشى مع األسلوب
العصـ ـ ــري يف التعلم وهو يقوم على التعلم املسـ ـ ــتمر ،والتعليم
للجميع ،والتعليم ابسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخ ــدام التكنولوجي ــا والتعلم داخ ــل
املنزل.
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يقول املؤرخ الغريب الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهْي ول ديورانـت الـذي كتـب مع زوجتـه اتريخ العـاَل يف  42جزء
"قبل س ـ ــتني س ـ ــنة كنت أعرف كل ش ـ ــيء أما اآلن فأان ال أعرف ش ـ ــيئا ،الرتبية عملية حتررية
مسـ ــتمرة ضـ ــد اجلهل الذي يالزمنا" ولن يفارقنا .ويف هذه العبارة صـ ــدق ودقة يف فهم طبيعة
الرتبيـة وأن آفـاقهـا ال حـدود هلـا وال قيود إذ أهنـا عمليـة مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرة من املهـد إل اللحـد .وّبـذه
الكلمات انتهى كتاّبما قصـ ـ ـ ـ ــة احلضـ ـ ـ ـ ــارة" :لقد انقضـ ـ ـ ـ ــت اآلن أربعون عاماً من املشـ ـ ـ ـ ــاركة
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيـدة يف مالحقـة التـاريخ .وكنـا حنلم ابليوم الـذي نكتـب فيـه آخر كلمـة يف آخر ُملـد.
واآلن وقد أقبل هذا اليوم فإننا ســنفتقد اهلدف املمتع الذي أضــفى على حياتنا معىن واجتاهاً
 ...واآلن نستأذنه يف الرحيل ونقرئه حتية الوداع" .ويف األدب الروماين جند أنه "على املرء أن
يواصـ ـ ـل طلب العلم ما دام فيه ِعرق ينبض" .وقال سـ ـ ــقراط "كل الذي أعرفه :أين ال أعرف
ز مادين ِعلمـ ـ ـ ـ ـ ـاً ِبمهلي
دت ِعلم ـاً
شيئا" .وقال الشافعي  :موإذا ما م
ازد ج
ليس للتعلم س ـ ـ ـ ــن أو س ـ ـ ـ ــقف نقف عنده فإن الرتبية عملية مس ـ ـ ـ ــتدمية ال تنقطع مهما بل
اإلنسـ ــان من مرتبة عالية يف علمه وخلقه ومهاراته ومهما بل عمره .إن أهم أخالق السـ ــلف
الصاحل التزود الدائم ابلعلم ألن املسلم جيب أن يكون عاملاً ،أو متعلما ،أو ذاكرا ،أو متعبدا،
وال خْي فيمن ال يرص على هذه اخلصـ ـ ـ ـال فهي خص ـ ـ ــال الص ـ ـ ــالح والنجاح والنجاة .قال
أحد السـلف الصـاحل واصـفاً أحوال املسـلم يف األزمنة السـالفة "كان الرجل من أهل العلم إذا
لقي من هو فوقه يف العلم فهو يوم غنيمته ،س ــأله وتعلم منه ،وإذا لقي من هو دونه يف العلم
علَّمه وتواضـع له ،وإذا لقي من هو مثله يف العلم ،ذاكره ودارسـه"" .العلم املسـتقر هو اجلهل
املستمر".
ويف تراثنا اخلالد أمثلة رائعة لعلماء بلغوا القمة يف العلم وكانوا قد شـرعوا يف التعلم بعد سـن
الثالثني واألربعني .وذكر الذهيب (ت  748ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) يف ِسـ ـ مْيه نبذة عن ال مقفَّال وقال عنه :أمبجو
ِ ِ
ِ
بن أ ْ
ـنعة األمقْـ مفال مح َّىت معمل قجـ ْفالً
ممحم مد ب ِن معْبدهللا ،ال معالَّممةج ال مكبِ ْْيج .مح مذ مق ِيف ص ـ ـ ـ م
بم ْك ٍر معْب جد هللا ج
ب ِ
ِ
ِ
ِ
الف ْقهم،
مح َّ
ص ـ ـ ـ مار ابْ من ثمالمث ْ م
آبالمته مومفتماحه ،فمـلم َّما م
ني مس ـ ـ ـنمةً ،آنمس م ْن نـم ْفس ـ ـ ــه ذ مكاءً جمفرطاً ،موأ م
ِِ
ب بِِه املثم جل .ومن وص ـ ــااي الذهيب لطالب العلم:
ص ـ ـ مار يج ْ
فمأمقبل معلمى مقراءته مح َّىت بـممرع فْيه ،مو م
ض ـ ـمر ج
من الم يـ ْفرت ِمن طملمب العِْلم إِ مل املمات ،بنيَّ ٍة خ ٍ
اض ٍع ،موإِالَّ فمالم يـمتمـ مع هن".
الصة موتو ج
م م
" موأ َّ م ج ْ
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و ال سعيد بن جبري" :ال يزال الرجل عاملا ما تعلرم ،فإذا ترك العلم وظن أنه د استغىن
واكتفى مبا عنده فهو أجهل ما يفون" .وقريب من هذه العبارة قول ابن املبارك" :ال يزال
ظن أنه قد علم فقد جهل" .وها هو اإلمام أمحد بن حنبل
املرء عاملاً ما طلب العلم ،فإذا ه
يسأله الناس إل مىت تطلب العلم اي إمام ولقد بلغت يف العلم منزلة عظيمة؟ فأجاب إجابة
رجل اشتغل ابلرتبية ِ
وفقه عمقها .قال اإلمام أمحد" :مع احملربة إل املقربة" .وقيل لسهل
ويصب ابقي حربه
التسرتي (ت 283هـ) إل مىت يكتب الرجل احلديث؟ فقال :حىت ميوت
ه
يف قربه.
ويركز التعليم مدى احلياة على أربع دعائم:
-1التعلم للمعرفة.
 -2التعلم للعمل.
 -3التعلم للعيش مع اآلخرين.
 -4تعلم املرء ليكون.
يراد ابلتعلم للمعرفـة" :اجلمع بني ثقـافـة عـامـة واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـة بـدرجـة كـافيـة وبني إمكـانيـة البحـث
املعمق يف عدد حمدود من املواد .وهو ما يعين أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا تعلم كيفية التعلم ،لسفادة من الفرص
اليت تتيحها الرتبية مدى احلياة .التعلم للعمل ،ال للحصــول على أتهيل مهين فحســب ،وإمنا
أيض ـ ــا الكتس ـ ــاب كفاءة تؤهل بش ـ ــكل أعم ملواجهة مواقف عديدة وللعمل اجلماعي .التعلم
للعيش مع اآلخرين يكون بتنمية فهم اآلخرين وإدراك أوجه التكافل .تعلم املرء ليكون ،لكي
تتفتح ش ـ ـ ــخص ـ ـ ــيته على حنو أفض ـ ـ ــل وليكون بوس ـ ـ ــعه أن يتص ـ ـ ــرف بطاقة متجددة دوما من
االستقاللية واحلكم على األمور واملسئولية الشخصية .وينبغي هلذه الغاية أال تغفل الرتبية أي
طـاقـة من طـاقـات كـل فرد :الـذاكرة واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدالل واحلس اجلمـايل والقـدرات البـدنيـة والقـدرة
على االتصال".
إن احلاجة إل الرتبية املستمرة تظهر لعدة أمور منها:
 .1اعترب الدين اإلسالمي التفكْي فريضة دينية.
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 .2التعليم املستمر فيه مراجعة دائمة ملدى صحة الذي نعرفه.
 .3مبا أن اإلنسـ ـ ـ ــان قاصـ ـ ـ ــر يف علمه ،غْي كامل يف عمله ،يتاج إل اجملاهدة املسـ ـ ـ ــتمرة
لتزكية النفس وتنمية العقل فإن الرتبية بال حدود ضـ ــرورة إنسـ ــانية يسـ ــتوي فيها كل من الذكر
واألنثى.
 .4حاجة اإلنسان إل تطوير حياته ،والتغلب على املشكالت اليت تواجهه ،وحبه ملعرفة
اجلـديـد ،وطبيعتـه النقـديـة ،وحـاجتـه لسنتـاج وترك بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـة جـديـدة يف الرتاث اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاين من
األسباب الرئيسة اليت تدعو إل تعلم اجلديد.
 .5طبيعة العصـ ـ ـ ـ ــر تتطلب اللحاق ابلثورة املعلوماتية حيث أن املعرفة بدأت تتضـ ـ ـ ـ ــاعف
بش ـ ـ ـ ـ ــكل كبْي يف معظم امليادين العلمية كماً وكيفاً كما أن التنافس احلض ـ ـ ـ ـ ــاري يدعم مفهوم
اإلجناز ويولد دافعية النجاح العلمي بني األفراد والشعوب.
 .6نشوء فروع علمية جديدة كنتيجة اجيابية للثورة التكنولوجية احلديثة املتجددة.
 .7الطبيعة البشـ ـرية ال تش ــبع من طلب العلم ،واكتش ــاف اجملهول ،والس ــعي حنو توس ــيع
دائرة معارفه.
 .8تجسـاعد التقنية احلديثة على إجراء البحوث ،وعمل التجارب وقضـاء األوقات ابملفيد
اجلديد.
 .9من االجتاهات الرتبوية املعاصـ ـ ــرة تعديل السـ ـ ــلوك اإلنسـ ـ ــاين من خالل التعلم الذاِت.
هلذا اقرتن مفهوم التفوق العقلي ابملهارات وأســاليب التعلم الذاِت املســتمر .كما تســْي قوانني
اجملتمعات احلديثة حنو جعل حق التعلم من أهم حقوق املواطن.
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أهداف الرتبية
عربوا عن جوهر الرتبيــة
إن الــذين خــاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا العمــل الرتبوي  -على اختالف ثقــافتهم َّ -
وغايتها من خالل جتربتهم الشــخصــية وروح العصــر الذي عاش ـوا فيه .ذكر أبو حامد الغزايل
أنه ابلرتبية خيرج الناس من حد اهلمجية إل حد اإلنس ـ ـ ـ ـ ــانية .وَتدف الرتبية اإلس ـ ـ ـ ـ ــالمية إل
إعداد الفرد املس ــلم عقيدةً وعلماً وعمالً كي يجس ــعد نفس ــه ويس ــن ممس ــلكه فيس ــتمتع ابحلياة
وميـارس تعـاليم دينـه يف إطـار ينفع ُمتمعـه وأمتـه والنـاس أَجعني .حـدد ابن َجـاعـة (ت 733
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــ) للمعلم مقاصد التعليم وغاايته فقال يف أدب املعلم "أن يقصد بتعليمهم وَتذيبهم وجه
هللا تعال ونش ــر العلم وإحياء الش ــرع ودوام ظهور احلق ومخول الباطل ودوام خْي األمة بكثرة
علمائها واغتنام ثواّبم وحتص ـ ــيل ثواب من ينتهي إليه علمه" .إن العلم النافع يقود إل العمل
الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحل ويزكي ذلـك العلم نفس املتعلم ويهـذب روحـه وهو األمر الـذي من أجلـه يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعى
وجيهدون أنفسـهم .وحنن نعلم أن اهلدف احلقيقي لسسـالم هو غرس مكارم األخالق
املربون ج
ابطنا وظاهرا لتعمْي األرض وعبادة هللا على حنو سليم.
ويرى الفيلسوف اإلجنليزي هربرت سبنسر ( 1903 - 1820م) أن القصد من الرتبية أن
جتعل من الناشئ فىت يكم نفسه وال يتحكم فيه الغْي ،وأن غرض الرتبية احلقيقي وهدفه األمسى
هو إعداد الفرد للحياة السعيدة من خالل َتذيب األخالق وتنمية العقل وأن الغاية من العلم
أن يعمل اإلنسان اخلْي فال جخيل َبقوق غْيه .ودعا إل أِهية دراسة العلوم الطبيعية وطالب بربط
املدرسة ابحلياة العملية واملهنية.

أما بش ـ ـ ـ ـ ـ ــأن األهداف العاملية العامة للرتبية اليوم فإن معظم دول العاَل _ نظرايً على األقل
_ تتفق على املبـدأ الرتبوي الـذي ورد يف القـانون الـدويل والـذي ينص على اآلِت" :جيـب أن
َتدف الرتبية إل إمناء شـ ـ ــخصـ ـ ــية اإلنسـ ـ ــان إمناء كامال وإل تعزيز احرتام اإلنسـ ـ ــان واحلرايت
األسـ ــاسـ ــية وتنمية التفاهم والتسـ ــامح والصـ ــداقة بني َجيع الشـ ــعوب واجلماعات العنصـ ـرية أو
الدينية ،وإل زايدة ُمهود األمم املتحدة حلفظ السالم".
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فيما يلي أهم أهداف الرتبية عموماً:
 -1تنميـة الفرد من كـل الوجوه (النفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة واالنفعـاليـة والـذوقيـة واجلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميـة واالجتمـاعيـة
والعقلية واالقتص ـ ـ ــادية )..كي يتكيف مع بيئته .التنمية الش ـ ـ ــاملة للفرد هي ص ـ ـ ــياغة أو إجياد
الشـخصـية السـوية .اجملتمع املسـلم ال ميكن أن يكتمل إال ببناء الشـخصـية املسـلمة اليت تعمل
ال:
اخلْي حيثما كانت ومع املس ـ ـ ـ ــلمني وغْيهم وكما ورد يف احلديث الش ـ ـ ـ ـريف مع ْن أِميب ذم هٍر قم م
اّللِ ص ـ ــلى هللا عليه وس ـ ــلم :ات َِّق َِّ
احلم مس ـ ـنمةم مْ جح مها
ت موأمتْبِ ْع ال َّس ـ ـيِهئمةم ْ
ال ِيل مر جس ـ ـ ج
قم م
ول َّ
اّلل محْيـثج مما جكْن م
ِِ
َّاس ِخبجلج ٍق مح مسـ ـ ـ ـ ـ ٍن" (سـ ـ ـ ـ ــنن الرتمذي) .إن الرتبية يف اجملتمع الغريب تعمل غالبا على
مو مخالق الن م
إجيــاد الفرد أو املواطن الرباَجــاِت الـذي يؤدي دوره اإلنتــاجي املــادي يف اجملتمع ويقق حريتــه
الشخصية .الرباَجاتية مدرسة فلسفية تقوم على أن احلقائق تجعرف من خالل املواقف العملية
وأن التغْي املس ـ ــتمر مسة احلياة فالقيم متغْية واألخالق ال بقاء هلا .أما اجملتمع الش ـ ــيوعي فإنه
يهـدف إل إلغـاء احلرايت الفرديـة ويعمـل على إشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـة الروح االشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاكيـة من أجـل رفـاهيـة
اجلماعة .وهكذا فلكل ُمتمع غاايت حمددة للرتبية وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتك يف أهنا تعتين بتنمية الفرد وفق
إيديولوجية حمددة أو منهج مرسوم.
 -2توفْي احتي ــاج ــات وطموح ــات اجملتمع مث ــل إجي ــاد األمن ال ــداخلي واخل ــارجي وتنمي ــة
الثروات البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريــة والطبيعيــة وإجيــاد الكوادر املهنيــة اليت تليب احتيــاجــات اجملتمع .والعمليــة
التعليميـة يف خمرجـاَتـا تعمـل على توفْي الكوادر الفنيـة والعلميـة القـادرة على ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـان دميومـة
احليـاة يف اجملتمع .العمليـة التعليميـة يف العصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور القـدميـة كـانـت تعـد للمجتمع احتيـاجـاتـه من
املزارعني أو املهنيني وذلك من خالل التنشــئة األس ـرية يف حني أن املدارس التخص ـصــية اليوم
هي اليت عادة تعمل على إعداد األطباء واملعلمني والفنيني.
 -3نقل الرتاث اإلنس ـ ـ ـ ـ ــاين واإلض ـ ـ ـ ـ ــافة إليه من خالل تدوين التاريخ واحلفا على املعاَل
احلضارية واإلضافة يف اإلبداع واإلنتاج.
 -4تبسيط الرتاث للجيل الناشئ وتنقيته واإلضافة عليه.
َ -5تدف الرتبية إل توعية األفراد بقضـاايهم اآلنية واملسـتقبلية ،وتوعيتهم مبشـاكلهم احمللية
والعاملية ملواجهة التحدايت والعمل على بقاء قوة الكيان السياسي والتماسك االجتماعي.
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 -6بنـاء االجتـاهـات اإلجيـابيـة حنو اجملتمع وتعزيزهـا عنـد األفراد مثـل احرتام العمـل اليـدوي،
وتنمية امليول وتشجيع الناس على القراءة والبحث واإلنتاج والنظام.
 -7إجياد األجواء املناسـ ـ ـ ـ ـ ــبة للتدريب والتطوير وحل املشـ ـ ـ ـ ـ ــكالت وإقامة املشـ ـ ـ ـ ـ ــاريع وبناء
الشخصية.
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مصادر اشتقاق األهداف
املصـ ــدر  -يف املعىن العام  -هو املنبع واملراد مبصـ ــادر اشـ ـتقاق األهداف :املنابع اليت تنبثق
منها احلقائق املتعلقة ابألهداف .يتم اش ـ ـ ـ ـ ــتقاق األهداف من عدة مص ـ ـ ـ ـ ــادر وأهم مص ـ ـ ـ ـ ــادر
صياغة األهداف الرتبوية العامة:
-1اجملتمع وفلسفته اليت هي نتاج عدة معطيات مثل التاريخ والرتاث والدين واللغة.
-2الفرد واحتياجاته املادية والنفسية والعقلية.
 -3االسـ ـ ــتفادة من مثار العلوم اإلنسـ ـ ــانية واالجتماعيَّة املتنوعة .ورد يف معجم اللغة العربية
املعاص ـ ــرة :العلوم االجتماعيَّة :مص ـ ــطلح يقابل العلوم اإلنس ـ ــانيهة والطبيعيهة ،ويطلق على عدد
من العلوم اليت تعىن ابجلوانب الثقافيَّة واالقتصـ ـ ـ ــاديَّة والسـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـيَّة للمجتمع ،كعلم االجتماع
وعلم الس ـ ــياس ـ ــة واالقتص ـ ــاد .وال هِدراس ـ ــات االجتماعيَّةُ :مموعة علوم تتض ـ ـ هـمن علم اجلغرافيا
درس يف املدارس كمقرر دراس هـي .وال هِدراسـات
وعلم التَّاريخ وعلم ال ِهسـياسـة وعلم االجتماع ،وتج َّ
اإلنسانيَّة :دراسة الفلسفة واألدب والفنون املتعلِهقة ابإلنسان وحضارته.
-4النظر يف اخلربات اإلنسانية السابقة واستنباط مناهج حياتية جديدة.
 -5طبيعة العص ـ ـ ـ ــر فمتطلبات العص ـ ـ ـ ــر
املعلومـاِت اليوم خمتلفـة يف كثْي من األوجـه
عن القرون املاض ـ ـ ـ ــية حيث بدأ االحتكاك
الثقـ ــايف يزداد ِحـ ـدة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبـ ـاً وإجيـ ــاابً بني
الش ـ ـ ـ ـ ـ ــعوب .ومبا أن احلاس ـ ـ ـ ـ ـ ــب اآليل لغة
العصـر اليوم فإن االسـتفادة منه أصـبح من
األِهيــة مبكــان ألن الرتبيــة ترَجــة ملعطيــات
احلياة .العص ـ ـ ـ ـ ـ ــر الذي نعيش فيه يتس ـ ـ ـ ـ ـ ــم
بتطور تكنولوجي عمالق فبمجرد الضـ ــغط على زر واحد وخالل ثوان معدودة فإن الرسـ ــائل
الطويلـة تص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بـدقـة إل أي مكـان يف القـارات اخلمس عرب الربيـد اإللكرتوين وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكـات
االنرتنت وقنوات التواصل األخرى.
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اجتاهات تربوية
تركز أمناط التعليم اليوم على البدائل التالية:
 .1الرتكيز على املنهجية والتفكْي العلمي يف حل املشكالت وفق مراحل متسلسلة وهي
ابختصار كاآلِت( :الشعور ابملشكلة -حتديد املشكلة  -مناقشة احتماالت احلل  -استنباط
النتائج  -اختبار الفروض عملياً).
 .2العمل اجلماعي من خالل االشـ ـ ـ ـرتاك مع اآلخرين يف مشـ ـ ـ ــاريع علمية سـ ـ ـ ـواء كانت
مكتبية أو ميدانية والتعلم من األقران.
 .3أن تكون عملية تعليم األطفال والشــباب ممتعة جتذب املتعلمني إذ يؤكد خرباء الرتبية
على أن التعليم يكون سـ ـ ـ ـريعاً وراسـ ـ ـ ـخاً كلما كان ممتعاًَ .ل تعد األلعاب ُمرد وسـ ـ ـ ــيلة للرتفيه
والتسلية بل أصبحت مادة مهمة للتعليم االبتكاري اهلادف للصغار والكبار.
 .4ربط العلوم بواقع واحتياجات اجملتمع وسوق العمل والرتكيز على اجلوانب العملية.
 .5تعليم الطالب القدرة على احلوار وتقدير احلرية الشخصية.
 .6ضـ ـ ـ ـ ــرورة تنويع أسـ ـ ـ ـ ــاليب الشـ ـ ـ ـ ــرح والتجديد يف أسـ ـ ـ ـ ــاليب االمتحاانت والقياس ألن
الوسـ ـ ـ ـ ــائل احلالية تقيس اجلانب املعريف القائم على قدرة املتعلم على احلفظ والتذكر فقط ويف
املقـابـل َتمـل االختبـارات التقليـديـة قيـاس املهـارات النفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة واحلركيـة .حىت املهـارات املعرفيـة
جيب أن تتنوع فتشمل مهارة التحليل والرتكيب والنقد واملقارنة والتعميم..
 .7إقامة ورش العمل  Workshopsوالدورات التنشـ ــيطية والتخصـ ـصـ ــية اليت تقام ألايم أو
ساعات معينة.
 .8االهتمام ابجلانب العاطفي مثل غرس الثقة ابلنفس والتفاؤل ومهارات احلياة.
 .9الرتكيز على إدارة الوقت وتنظيمه والتخطيط من أجل حتقيق إجناز متميز.
 .10إجياد مؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات ذات برامج خاص ـ ـ ـ ــة لرعاية الفائقني ،وكبار الس ـ ـ ـ ــن ،والص ـ ـ ـ ــغار،
وأصحاب اإلعاقات.
 .11تنويع التعليم وتعلم كيفيــة التعلم ليشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــل أربعــة ُمــاالت (التعلم الــذاِت-التعلم من
معلم-التعلم اجلماعي-التعلم من املنظمات).
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 -12االجتاه حنو املعلوماتية  :Informatics Attitudeمنظومة مكتسبة من خالل اخلربة ،ومستقرة
نسبيًّا ،وتضم أفكار الفرد ومعتقداته ومشاعره املفضلة واالنفعالية اليت تدور حول احلواسيب،
مما جيعل هلذه املنظومة القدرة على التأثْي يف استجاابت الفرد حنوها ،سواء ابلتفضيل واالقرتاب
منها ،أو بعدم التفضيل وجتنبها .يركز هذا االجتاه على التعلم اإللكرتوين  :E-Learningاكتساب
املعارف واخلربات التعليمية من خالل تقدمي حمتوى تعليمي عرب الوسائط املتعددة املعتمدة على
احلاسوب وشبكاته للمتعلم ،بشكل يتيح له فرص التفاعل النشط مع هذا احملتوى ،ومع املعلم
ومع أقرانه ،سواء مت ذلك بصورة متزامنة ( )Synchronousأم غْي متزامنة (،)Asynchronous
وكذا إمكانية إ ام هذا التعلم يف الوقت واملكان وابلسرعة اليت تناسب ظروف املتعلم وقدراته،
وميكن إدارة هذا التعلم من خالل تلك الوسائط.1
 – 13الرتكيز على التنمية املهنية للمعلم " :Teacher Professional Developmentعمليات
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
على مهارات البحث العلمي ،والتدرب على بعض املهارات اإلدارية املتوقع إسنادها للمعلم،
وتتم عن طريق التدريب يف أثناء اخلدمة"( .معج ـ ــم املصطلحات الرتبوية والنفسية).

 1معج ـ ــم املصطلحات الرتبوية والنفسية (2016م) .املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج .ط :1الكويت.
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الففاايت املهنية للمعلم يف عصر التواصل الر مي
الكفاايت املهنية للمعلم 2هي "املعارف واملهارات واالجتاهات الالزمة للمعلم ألداء
1

مهامه اإلدارية والتدريسية مبستوى جيد من األداء ،وتشمل هذه الكفاايت ُماالت متعددة
منها :التمكن من مادة التخصص ،والتخطيط للتدريس ،واستخدام الطرق احلديثة يف التدريس،
[واالستعانة] ابألساليب احلديثة يف التقومي ،واملشاركة اإلجيابية يف املدرسة ،وممارسة النمو املهين
وااللتزام أبخالقيات املهنة" .3ولسدارة املدرسة دورها احملوري يف كني املعلم ألداء واجبه على
أكمل وجه مع االستغالل األمثل لنواتج التقنية الرقمية.
واليوم يقوم خرباء الرتبية ِبعادة التفكْي يف أمناط وفلسفة الرتبية والتعليم وتوجيه العملية
التعليمية حنو صاحل مشرتك عاملي يواكب عصر االتصاالت احلديثة املتمثلة ابلتكنولوجيات
الرقمية املتنقلة .فرضت ثورة التكنولوجيا الرقمية نفسها على َجيع ُماالت احلياة وال مناص من
تطوير التعليم وفق املستجدات الرامية لزايدة تيسْي فرص التعليم عرب توجيه نواتج التعليم حنو
اجلودة والفاعلية .تتجه األدبيات العصرية يف الرتبية ابجتاه االستفادة من املستحدَثت
التكنولوجية يف ُمال تقنيات التعلم لبناء طرائق تعليمية أكثر امتاعا وفائدة ،وذلك من خالل
تطويع بيئات التعلم واأللعاب االلكرتونية التنافسية لتحقيق األهداف التعليمية يف َجيع
التخصصات العلمية والعملية داخل املدرسة.
ويفرض التعقد الذي يطبع عاَل اليوم ضرورة تزويد املتعلمني ابلكفاايت والقدرات اليت
كنهم من مواجهة التحدايت غْي املتوقعة اليت قد تصادفهم يف مسْية حياَتم ،البد أن تبىن
املناهج الدراسية وفق مدخل الكفاايت .وهلذا جيب االستخدام األوسع لتكنولوجيا املعلومات
واالتصال لتوفْي فرص التعليم والتعلم مدى احلياة للجميع من خالل خمتلف اسرتاتيجيات
 1الكندري ،لطيفة  -ملك ،بدر (1441ه2019-م) .آَثر وسائل التواصل االجتماعي اإللكرتوين :املدرسة .سلسلة
تربية األبناء العاشر .الكويت :األمانة العامة لألوقاف.
Teachers Professional Competencies.
 3معجـ ــم املصطلحات الرتبوية والنفسية (2016م) .ص .231
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2

التعلم وخباصة تلك اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات واالتصال كمنصات برامج التعلم
املصغر ،والتعلم االفرتاضي وااللكرتوين والتعلم النقال .
1

ويف هذا السياق واستنادا لألدبيات الرتبوية احلديثة "قد مت حتديد سبع كفاايت
يتاجها املتعلمون للعيش والعمل واملواطنة يف القرن احلادي والعشرين وهي:
 .1التفكْي النقدي وحل املشكالت.
 .2التعاون والقيادة
 .3املرونة والقدرة على التكيف
 .4املبادرة ورايدة األعمال
 .5التواصل الشفهي والكتايب الفعال
 .6الوصول إل املعلومات وحتليلها
 .7الشغف املعريف واخليال ".
2

واستنادا للتقرير السابق جيب أن تتبىن الدول العربية فلسفة وأساليب وممارسات جديدة
للتقومي واالمتحاانت ختتلف عن املمارسات التقليدية وتتوافق مع متطلبات ُمتمع املعرفة
وثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصال ،واملستجدات احلادثة يف ُمال التعليم والتعلم أو
البيداغوجيا اجلديدة .وعليه جيب االستفادة من منجزات التحول الرقمي وتبين اسرتاتيجيات
للتعليم والتعلم تتيح التعليم حرا للجميع مدى احلياة مثل التعلم االلكرتوين والتعلم املصغر
والنقال.

 1التقرير النهائي لليونسكو (2017م) .اجتماع خرباء إقليمي جملمع الفكر الرتبوي العريب حول إعادة التفكْي يف الرتبية والتعليم :حنو صاحل
مشرتك عاملي .شرم الشيخ (مصر)  6-5ديسمرب 2017م .ورقة غْي منشورة ،بتصرف.
 2املرجع السابق بتصرف.
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الفصل الثاين :يف رحاب األصول الدينية والتارخيية
األصول الدينية

الدين اإلس ـ ــالمي الس ـ ــمح -عقيدة وشـ ـ ـريعة ومنهاج حياة  -يس ـ ــع أحوال الناس

بميع طبقاَتم .الدين اإلسـ ـ ــالمي طريق آمن أعطى للمسـ ـ ــلم منظومة من االرشـ ـ ــادات
احلكيمة يف تزكية النفس وتنمية اجملتمع لض ـ ـ ـ ـ ـ ــمان معيش ـ ـ ـ ـ ـ ــة طيبة يف الدارين .بعث هللا
ِ
ِ
ني
"ه مو الَّذي بمـ مع م
ث ِيف ْاأل هجميِه م
سبحانه حممدا صلى هللا عليه وسلم ليكون معلما للبشرية؛ ج
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
احلِ ْك مم مة موإِ ْن مكانجوا ِم ْن قمـْب جل
اب مو ْ
مر جسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًوال مْنـ جه ْم يمـْتـلجو معلمْي ِه ْم آ مايته مويـجمزهكي ِه ْم مويـج معله جم جه جم الْكتم م
ِ
ض مال ٍل جمبِ ٍ
ني (( ")2سورة اجلمعة).
لمفي م
ال هِديْن لغ ًة امللك واحلجكم والتدبْي ،من دانمهج دينا أي مملم مكهج وحكمه وساسه ودبَّره،
وقهره ،وحاســبه ،وجازاه وكافأه .ويف احلديث النبوي الش ـريف :الكيِهس من دان نفســه

أي حكمها وضـبطها .الدين يف العموم هو وضـع إهلي يرشـد إل احلق يف االعتقادات،
وإل اخلْي يف الســلوك واملعامالت .ومن أشــهر تعريفات الدين عند الغرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيني ما قاله
الفيلســوف األملاين كانْط (1804-1724م) يف كتابه الدين يف حدود العقل :الدين

هو الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعور بواجبـاتنـا من حيـث كوهنـا قـائمـة على أوامر إهليـة .يقول حممـد الغزايل يف

كتابه جدد حياتك" :ووظيفة الدين بمل الناس أن يضبط مسالفهم وعالئقهم على
أسس من احلق والقسط حىت حييوا يف هذه الدنيا حياة ال جور فيها وال جهل".
يجعرف س ـ ـ ـ ـرتن  Strengالدين مبدئياً أبنه نظام يقود اإلنس ـ ـ ـ ــان إل فهم مس ـ ـ ـ ــائل

مص ـ ـ ـ ـْيية تواجهه -مثل قضـ ـ ـ ــية املعصـ ـ ـ ــية واجلهل -من أجل التغلب على مشـ ـ ـ ــكالت
احلي ـ ــاة .ويؤك ـ ــد إمية ةةل دوركة ةةام

()Emile Durkheim

على أن ال ـ ــدين إفراز للتفكْي

اجلمــاعي املتــأثر بتفــاعالت اجملتمع احمليط ابلفرد .لقــد أثر دوركــامي ) (1858 - 1917يف
علم االجتمـاع أتثْيا كبْيا .يؤكـد فرويةد ( )Sigmund Freudيف كتـابـه مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبـل الوهم
38

 The Future of an Illusionعلى أن الدين وهم اخرتعه اإلنسـان ويقول إنه سـيكون
حقـاً متعـة لنـا إذا آمنـا بوجود إلـه خلق الكون وأن هنـاك أنظمـة أخالقيـة يف احليـاة ولكن

احلقيقة املدهشـ ــة هي أننا نربط أنفسـ ــنا مبا نتمىن .وعليه فإن الدين ليس إفرازاً واخرتاعاً
اجتماعياً كما ذهب دوركامي ولكن البعد النفسـ ـ ـ ــي هو الذي أفرز الدين يف حياة األمم
عرب العصور كما يزعم

فرويد.

ومن خالل تتبع بعض دراسـ ـ ـ ـ ــات وكتاابت األنثروبولوجي
األمريكي جريتز ( )Geertzالذي درس مدينتني إس ـالميتني يف
أندونيســيا ألكثر من أربعني ســنه وجد أن اإلســالم الصــايف هو
ليس ُمرد طقوس وش ـ ــعائر ولكنه يف أص ـ ــله ويف نظر املسـ ـ ـلمني
دين يربط الفرد ابجملتمع ومنظماته أي أنه ليس ُمرد اعتقادات.

الضرورات اخلمس

الض ــرورات اخلمس هي أس ــس جيب أن حتققها الرتبية اإلس ــالمية ،وتس ــمى أيض ـاً
الكليات والبدهيات اخلمس واألص ـ ــول اخلمس ـ ــة املعتربة .جاء اإلس ـ ــالم يف كل تعاليمه
ليحفظ الضرورات اخلمس وهي تنحصر يف دائرة:
 .1الدين.
 .2والنفس.
 .3والعقل.
 .4واملال.
 .5والعرض والنسل.
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جيب أن يفظ النظام الرتبوي يف اإلسـ ــالم دعائم تلك الضـ ــرورات العليا ومن هنا
قال األصـ ـوليون "املقاصـ ــد حتكم الوسـ ــائل" أي أن املقاصـ ــد اخلمسـ ــة اليت ذكرانها آنفا
ينبغي أن تكون غاية تتوجه حنوها َجيع الوسائل وَجيع الوسائل املنافية هلا تجعترب وسائل
اخلمْل ِق مخمْ مسـ ـةٌ:
ود ال َّشـ ـْرِع ِم ْن ْ
صـ ـ ج
"م ْق ج
ابطلة .قال أبو حامد الغزايل يف كتابه املسـ ــتصـ ــفى م
ِ
ض ـ َّم جن ِح ْف مظ
موجه مو أم ْن مْي مف مظ معلمْي ِه ْم دينمـ جه ْم مونمـ ْف مس ـ جه ْم مو مع ْقلم جه ْم مونم ْس ـلم جه ْم مومما مهلجْم ،فم جك ُّل مما يمـتم م
اخلمسـ ِة فمـهو مصـلمحةٌ ،وجك ُّل ما يـ مف ِو ِ ِ
ه ِذ ِه األصـ ِ
ول فمـ جه مو مم ْف مسـ مدةٌ مومدفْـعج مها
صـ م
ول ْم ْ م ج م م ْ م م م ج ه ج
م
ت مهذه األ ج
ج
مصـلمحةٌ .وه ِذ ِ
اخلمسـةج ِح ْفظجها واقِع ِيف رتْـب ِة الضـَّرور ِ
ات ،فم ِهي أمقْـوى الْمراتِ ِ
ب
ول
ـ
ص
األ
ه
ْ
ج
م
م ْ م مم
ٌ
م
ج
جم
جم
م
م م مم
ْم
ِيف الْم ِ ِ
ِ
اب مح هِد هِ
اب مز ْج ِر
الزمان إ ْذ بِِه ِح ْف ج
م م
ظ النَّ ْس ـ ـ ـ ِل مواألمنْ مس ـ ـ ـاب ،موإِجيم ج
ص ـ ـ ـال ِح ،مومثمالجهج :إِجيم ج
ِ
ِ ِ
ِ
الْغج َّ ِ
ضـ ـ ـطمُّرو من
اش ْ
صـ ـ ـ جل ِح ْف ج
اخلمْل ِق موجه ْم جم ْ
ظ األ ْم موال الَِّيت ه مي مم مع ج
صـ ـ ـاب موال ُّسـ ـ ـَّراق إ ْذ بِه مْي ج
ِ
ِ
يت ه ِذ ِه األ ِ
اخلم ْمس ـ ِة مو َّ ِ
يل أم ْن ال تم ْش ـتم ِم مل معلمْي ِه
إلمْيـ مها .مومْحت ِرميج تمـ ْف ِو م
ج
ص ـول ْ م
الز ْجر معْنـ مها يم ْس ـتمح ج
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ف
الح ْ
ك مَلْ مختْتمل ْ
اخلمْل ِق ،مول مذل م
ملَّةٌ م ْن الْملم ِل مو مش ـ ـ ـ ـ ـ ِر ميعةٌ م ْن ال َّش ـ ـ ـ ـ ـمرائ ِع الَِّيت أجِريد ّبما إ ْ
صــــ ـ ج
الشَّرائِ جع ِيف مْحت ِرِمي الْ جك ْف ِر موالْ مقْت ِل مو هِ
الس ِرقمة" (ابختصار).
الزمان مو َّ
م
من أهداف الرتبية اإلسالمية

من أخص مميزات الرتبية اإلسـ ــالمية وأهدافها أهنا تسـ ــعى إلجياد اإلنسـ ــان املؤمن،
اإلجيايب ،العادل الذي يكون عنصـ ـ ـ ـ ـراً صـ ـ ـ ـ ــاحلاً جمصـ ـ ـ ـ ــلحاً فاعالً أينما كان ويف أي بلد
سكن وأن يسن إل الناس َجيعاً وليس للمسلمني فقط.

ِ
َّ ِ
ود مها
ين مآمنجوا قجوا أمن جف مسـ جك ْم مو ْأهلي جك ْم مان ًرا موقج ج
قال تعال يف ســورة التحرمي م
"اي أميـُّ مها الذ م
ِ ِ ِ
النـَّاس و ِْ
اّللم ممـا أ ممممرجه ْم مويمـ ْف معلجو من ممـا
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو من َّ
احل مجـ مارةج معلمْيـ مهـا ممالئ مكـةٌ غال ٌ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مد ٌاد ال يمـ ْع ج
جم
يـج ْؤمم جرو من ( ." )6هذه اآلية الكرمية من أصول الرتبية اإلسالمية وهي تدل على املسئولية
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الفردية واجلماعية يف الرتبية وخاصـة تربية الناشـئة .واحلقيقة الثانية اليت ميكن أن تجسـتنبط

من اآلية الكرمية أن األسرة أساس الرتبية الناجحة.

س الِْ َّرب أم ْن
وعن هدف الرتبية القرآنية حتدثنا اآلية الكرمية يف س ـ ــورة البقرة قائلة "لمْي م
ب ولم ِك َّن الِْ َّرب من آمن ِاب َِّ
وه جكم قِبل الْم ْشـ ـ ِرِق والْم ْغ ِر ِ
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م
ْ
م
م
م م
تـج مولُّوا جو جج م ْ م م م
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الزمكا مة والْموفجو من بِ مع ْه ِد ِهم إِ
ِ
ِ
ِ
َّ
م
ين
ر
و
ا
و
د
اه
ع
ا
ذ
ى
ت
آ
و
ة
ال
الص
ام
ق
أ
و
اب
يف
و
ني
َّ
َّ
م
م
م
مو َّ
م
ج
م
م
م
م
ْ
م
م ج
م
م ه م
م
ِيف الْبأْسـ ـ ِ
ضـ ـَّر ِاء و ِحني الْبأْ ِس أجولمئِك الَّ ِ
ك جه جم الْ جمتَّـ جقو من (.")177
ذ
ال
و
اء
َّ
صـ ـ مدقجوا موأجولمئِ م
م
م
ين م
م
م
م م م
م
وهنا يتجلى مبدأ اإلميان إذ هو إميان ابخلالق ،وصدق مع النفس ،وإحسان للناس.
وحتث الرتبية اإلسـ ـ ــالمية اإلنسـ ـ ــان املسـ ـ ــلم على أن يعبد ربه ويطيعه ويسـ ـ ــاهم يف
َّاس إِ َّان
عملية التفاهم بني القبائل واألجناس فقال تعال يف سـ ـ ــورة احلجرات م
"اي أميـُّ مها الن ج
خلم ْقنما جكم ِمن ذم مك ٍر وأجنثى وجع ْلنما جكم جش ـ ـ ـعواب وقمـبائِل لِتـعارفجوا إِ َّن أم ْكرم جكم ِعْن مد َِّ
اّلل أمتْـ مقا جك ْم
م ْ ْ
مم ْ
م م م مم ْ ج ً م م م مم م
اّللم معلِ ٌيم مخبِْيٌ ( .")13وما ذلك إال ألن الرسـ ــالة اإلسـ ــالمية رسـ ــالة عاملية ورسـ ــوهلا
إِ َّن َّ
ِ ِ
ني (")107
"ومما أ ْمر مس ـ ـْلنم م
اك إِال مر ْمحم ًة ل ْل معالمم م
هو مشـ ــعل هداية ولس حكمة لسنسـ ــانية م
(س ـ ــورة األنبياء) .قرأ املها ا غاندي طائفة من األحاديث النبوية الش ـ ـريفة فكتب" :إن
كلمات النيب حممد املأثورة كنوز إنسـانية" ،وهكذا فإن البعد اإلنسـاين العاملي من ركائز
الرتبية اإلسالمية.
عظم اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالم من مكانة العلم بل طلب العلم من أهم معاَل ديننا اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي
ِ
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مجنِ محتمـ مها ِ
ب الْعِْل ِم موإِ َّن الْ مع ِاَلم لميم ْس ـتمـ ْغ ِف جر لمهج مم ْن
ر
أ
ع
ـ
ض
ت
ل
ة
ك
م
م
م
م
م
م
ْ
ج
إ مل ْم م م
ً
ِ
ِ
ِ
األر ِ
ضـ ـ ـ ِل
ض مح َّىت ْ
ضـ ـ ـ جل الْ معاَل معلمى الْ معابِ ِد مك مف ْ
احلِيتما جن ِيف الْ مماء موفم ْ
ِيف ال َّسـ ـ ـ مم موات مومم ْن ِيف ْ
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الْ مقم ِر معلمى مس ـائِِر الْ مكواكِ ِ
ب إِ َّن الْعجلم مماءم مومرثمةج األنْبِيم ِاء إِ َّن األنْبِيماءم مَلْ يـج موهِرثجوا ِدينم ًارا موال ِد ْرمِهًا
م
م
إَِّمنما وَّرثجوا الْعِْلم فممن أ ِ
ظ موافِ ٍر" (رواه الرتمذي).
مخ مذ َِبم ٍه
مخ مذ بِه أ م
م مْ م
م
يهدف التعليم الديين إل فهم وتطبيق التوجيهات القرآنية والنبوية لفالح احلياتني
الدنيا واآلخرة ومبا يعينه على حسن التعامل مع اآلخرين ،وبناء شخصية سوية منفتحة
على العلوم والفنون ومباهج احلياة .أشار األصفهاين يف كتابه الذريعة إل مكارم الشريعة
لثالثة أشياء هي أهداف الرتبية اإلسالمية:
استمـ ْع مممرجك ْم فِ ميها" (هود)61 :؛ وذلك
 .1عمارة األرض املذكورة يف قوله تعال " مو ْ
حتصيل ما به تزجية املعاش لنفسه ولغْيه.
اإلنس إَِّال لِيـعب جد ِ
اجلِ َّن و ِْ
ون"
 .2وعبادته املذكورة يف قوله تعال " :مومما مخلم ْق ج
م ْج
ت ْ م م
(الذارايت .)56 :وذلك هو االمتثال للباري جل وعز يف أوامره ونواهيه.
 .3وخالفته املذكورة يف قوله تعال " :مويم ْستم ْخلِ مف جك ْم ِيف األ ْمر ِ
ف
ض فمـيمنظجمر مكْي م
تمـ ْع مملجو من" (األعراف )129 :وغْيها من اآلايت وذلك هو االقتداء واالهتداء
ابلباري سبحانه وأمسائه احلسىن على قدر طاقة البشر عرب االتصاف مبكارم
األخالق من مثل العدل والكرم والتسامح .ومكارم الشريعة هي احلكمة،
والقيام ابلعدالة بني الناس واحللم ،واإلحسان ،والفضل ،والقصد منها أن
تبل منها إل جنة املأوى ،وجوار رب العزة تعال.
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من وسائل الرتبية اإلسالمية

تركز الرتبيــة اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالميــة على الوعظ والنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيحــة والرتغيــب والرتهيــب والثواب
والعقــاب واجملــادلــة ابليت هي أحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن والقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اهلــادفــة والرتبيــة ابألحــداث اجلــاريــة
واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفادة من املواقف اليومية والتجارب النافعة "املعاينة" ،والتدبر يف البيئة احمليطة،
وأتمل التاريخ وإحياء الضــمْي "التقوى" واإلقناع العقلي وتصــويب اخلطأ والتوبة وغْيها
من الوسائل كأدوات لسصالح والـ ـ ـ ـ ـ ــتأثْي يف نفوس الناس عامة واملسلمني خاصة .كل
تلك الوسـائل وغْيها وضـع اإلسـالم هلا الضـوابط كي تعمل يف إطار تربوي فاعل ورأس
تلك األسـ ــس والضـ ـوابط الرفق يف األمر بقدر املسـ ــتطاع دون ضـ ــعف أو لني وكما قال
احلق س ـ ـ ـ ـ ـ ــبحانه لنبيه يف س ـ ـ ـ ـ ـ ــورة آل عمران "فمبِما ر ْمح ٍة ِمن َِّ ِ
ت فمظًّا
ت مهلجْم مولم ْو جكْن م
اّلل لْن م
م مم م
ِ
ِ
مغلِي مظ الْ مق ْل ِ
األم ِر فمِإ مذا
ب النْـ مف ُّ
ك فم ْ
ضـ ـ ـوا ِم ْن مح ْول م
اع ج
ف معْنـ جه ْم موا ْسـ ـ ـتمـ ْغف ْر مهلجْم مو مشـ ـ ـا ِوْرجه ْم ِيف ْ
ِِ
عزمت فمـتـوَّكل علمى َِّ
ني (.")159
اّلل إِ َّن َّ
اّللم جِي ُّ
مم ْ م م م ْ م
ب الْ جمتمـ موهكل م
الرتبية ابلعبادة من وس ـ ـ ـ ـ ـ ــائل الرتبية اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية إذ أن "العبادة من أقوم مقومات
الرتبية للنفس البشـ ـرية وأجنح وسـ ــائل التزكية واإلصـ ــالح لبين اإلنسـ ــان ذلك أن املداومة
على أداء العبادات املفروضـ ـ ــة تريب اإلنسـ ـ ــان على َجلة من األخالق القومية والسـ ـ ــلوك
الفاضـ ــل وتع هده إعدادا كرميا متواصـ ــال يفزه إل عمل اخلْي ويميه من الوقوع يف الشـ ــر

ويوجهــه إل قيمــة وجوده ومسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوليتــه عن حيــاتــه ويــدفع طــاقــاتــه وقــدراتــه إل اإلبــداع

واإلنتاج وإعمار الكون واحلياة".
ومن وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـل الرتبيـة احلكيمـة االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفـادة من األحـداث اجلـاريـة "فقـه النوازل"
واسـ ــتخدام هذه األحداث بشـ ــكل فين ذكي خيدم العمل الرتبوي ربطا لسنسـ ــان ابلعاَل
الذي يعيش فيه واس ـ ـ ــتخالص ـ ـ ــا للعربة احلية يف واقعه واس ـ ـ ــتثارة مللكات املتعلمني وحفزا
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لقوى التعليم وحواس اإلدراك ألن هذه األحداث ثل بال شـ ـ ـ ـ ــك جزءا من عاَل املتعلم
يتأثر ّبا ويتفاعل معها وقد يؤثر فيها ويغْي من ُمراها.
وعلى املعلم أن يس ـ ــتخدم املدح والثناء كوس ـ ــيلة من وس ـ ــائل الرتغيب وذلك لعدة
أسباب منها أن النفس البشرية حتب الثناء الصادق .قال الشاعر:
ـتعبد اإلنسـ ـ ــا من إِحسـ ـ ــا جن
فطاملا اسـ ـ ـ م

أحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـن إل ِ
قلوّب جم
الناس تم ْسـ ـ ـ ـ ـ ـتمعبِ ْد م

ولقد ركز اإلســالم بتعاليمه العظيمة على أِهية القدوة ابعتبارها من أعظم وســائل
الرتبية وأص ـ ــل تعليم الص ـ ــغار .العلم من أجل العمل النافع هو الركن الركني أو كما قال
أبو حامد الغزايل :أيها الولد العلم بال عمل جنون ،والعمل بغْي علم ال يكون.

القواعد الفقهية ودورها اإلرشادي

وجدت
القواعد الفقهية هي أحكام كلية تنطبق على أحكام فرعية متنوعة ولقد م

حفاوة ابلغة يف كتب العلماء ومعرفة تلك القواعد وتطبيقها يف مواضعها من متطلبات
منهج التفكْي اإلسالمي .والذي نراه أن هذه القواعد العامة العريقة يف القدم ثرية و ت
صياغتها بعبارات جامعة وانفعة ألهنا تعمل على ترشيد الفكر وتنظيم أحكامه وتفتح
أبواب االجتهاد املنهجي للوصول للحلول املطلوبة بعد فهم عميق ،وَبث دقيق .هذا
من شأنه أن يسهم يف ترسيخ العمل التعليمي ليقوم على أسس جحمكمة منبثقة من جوهر

املنهج اإلسالمي .هناك على األقل عشرات القواعد الشرعية لسرشاد اتفق عليها

الفقهاء وصاغها العلماء أبسلوب جزل ليسهل فهمها وحفظها والتعامل معها وهذه
القواعد اشتقت من مبادئ القرآن الكرمي ،والسنة املطهرة ،وهدي الصاحلني وهي وثيقة
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الصلة بتنظيم تصورات وتصرفات الناس عالوة على أهنا تدل على سعة ويسر الدين
اإلسالمي.
فيما يلي إشارة سريعة إل طائفة من تلك القواعد الفقهية مع تعليقات تربوية
يسْية عليها:
)1

الضرر ال يزال مبثله .إذا أساء إنسان على غْيه بكالم غْي مهذب فعليه

أن ال يرد اإلساءة مبثلها ،وإذا جسرق كتاب طالب فليس من املنطق أن يستعيد حقه
بسرقة كتاب بل هناك طرائق حكيمة للتعامل وأخذ احلقوق َبكمة عرب القنوات املتاحة.
)2

ححتتمل املفسدة اخلفيفة لتحصيل املصلحة الفبرية .قد يتغافل املعلم

عن بعض اهلفوات واألخطاء الصغْية يف تعامله مع الطالب أحياانً لكيال جيعل اإلحباط
يتسرب إل نفسه على أن يقق هذا التغافل (املداراة) فائدة كبْية متوقعة يف سلوك
املتعلم .املداراة :من األخالق احلميدة للمربني وذلك الستمالة نفوس املتعلمني وآتلف
قلوّبم .املقصود ابملداراة التدرج يف التعامل مع الناس واحللم معهم والتلطف ّبم بشرط
أن ال يرتتب على املداراة الضرر .أما املداهنة فتعين التنازل عن املبادئ.
ما ال يحدرك كله ال يحرتك كله .أي ال نرتك العمل مبا نستطيع وإن َل
)3
يتيسر لنا إ امه على الوجه األكمل .ومن األمثلة العاملية" :نصف رغيف من اخلبز خْي
من فقدان اخلبز" .وجند يف األمثلة الشعبية الكويتية "العوض وال القطيعة" .ومثاله عندما
ال نستطيع االطالع على كتاب ما أبكمله لضيق الوقت مثال فإننا نقرأ ما تيسر وال
ندركه َجلة .قال الشاعر:
ِ
ِ
ِ
ِ
يع
إ مذا مَلْ تم ْستمط ْع أ ْممراً فم مد ْعهج مو مجا ِوْزهج إ مل مما تم ْستمط ج
)4

األمور مبقاصدها .ميكن االستفادة من هذه القاعدة يف تطبيق اللوائح

املدرسية مبعىن فهم روح القوانني .احلكمة والعربة دائما يف أحشاء املقاصد واملعاين العامة
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ال شكليات األلفا واملباين اليت قد تفهم بصورة خاطئة .هذه القاعدة وغْيها ال تعين
إِهال األلفا ولكنها تطالب بعدم عزل املباين عن املعاين.
)5

ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب .فتعلم لغة األعداء واجب للدفاع

عن مصاحل األمة ألهنا وسيلة توصلنا لتحقيق الواجب وهو حفظ املصاحل وكذلك بناء
املدارس واجب ألن من غْي ذلك تفوت مصاحل كبْية ومن هنا قال القابسي أبن التعليم
ينبغي أن يكون ملزما للصبيان وعلى القادرين إنشاء و ويل الكتاتيب وهذه القاعدة
اجلليلة ساِهت أيضا يف تطوير ميادين علمية عديدة.
)6

ما َح حرم فعله حرم طلبه .أي أن املمنوع فعله كالغش يف االختبار مثال

ال جيوز أن نطلبه من اآلخرين ألنه ممنوع أيضاً فال يعني الصديق صديقه ،وكما يرم أخذ

الراب يرم إعطاؤه ،وكذلك الرشوة.

)7

درد املفاسد أوىل من جلب املصاحل .إذا ترتب على املصلحة وقوع

)8

العربة ابلغالب الشائع ال ابلقليل النادر .هذه القاعدة على وجازَتا

مفسدة فاألول التوقف .رغم أن القواعد الفقهية لعبت دورا واضحاً يف دعم مسْية
احلضارة يف التاريخ اإلسالمي إال أنه يف بعض األحيان كانت تستخدم بصورة خاطئة
كقاعدة درء املفاسد وسد الذرائع واحليطة يف األمور واخلشية من الوقوع يف الفساد
وذلك لتربير منع البنات من حق التعلم ووجد هذا التوجه اخلطْي مساندة من العادات
اجلائرة فتضاعفت املشكلة ملدة قرون.
جتعل النقاش موضوعياً والتفكْي علمياً فإذا قال املعلم أن ممن يدخن السجائر يضر
بصحته أو أن عاقبة التهور يف قيادة السيارة هي النهاية احلزينة فال يق لقائل أن يقول
أن بعض احلاالت مسلِمت من التَّلف فيجهون بذلك األمور وكأن الشاذ هو الشائع
فتنقلب احلقائق وَتتز املسلمات يف عقل املتعلم.
ال ردفع أ وى من الرفع .أي جتنب األخطار قبل وقوعها أسهل من
)9
عالجها إذا وقعت فالوقاية خْي من العالج .املريب احلاذق يعاجل بوادر املشكالت قبل
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استفحاهلا وذلك مبعاجلة املؤشرات .فالغياب املستمر مثالً للطالب مؤشر إذا عوجل يف
بدايته ميكن جتنب مشكلة تدين التحصيل الدراسي عند الطالب قبل هناية العام
الدراسي.

 )10يحتحمل الضرر اخلاص ملنع الضرر العام .فصل أو نقل تلميذ من
املدرسة إذا َل تستطع املدرسة تقوميه  -بعد بذل األسباب كلها  -فيه خْي للمصلحة
العامة ألن بقاء مثل هذا التلميذ املشاغب يف نفس املدرسة أو الفصل فيه ضرر على
التالميذ كلهم .وهكذا يقع الضرر يف قرار الفصل على التلميذ حلماية مصلحة اجملموعة
كلها .وكذا مينع املعلم من مزاولة عمله إذا َتاون وفرط يف أداء واجباته التعليمية
األساسية ورفض تغيْي سلوكه اخلاطئ .على املعلم أن يعلم أن ما يستحيل إصالحه
فمن احلكمة تركه إلصالح غْيه.
)11

الغحرم ابلغحنم .أي من يشارك يف الغنائم -كاألمور السارة  -عليه أن

يشارك أيضا يف اخلسائر وهذه القاعدة ميكن االستفادة منها يف اختيار الصديق الصاحل
الذي يكون مع صاحبه يف السراء فيشرتك معه يف السراء ،ويف الضراء خيفف عنه،
وكذلك تشتد احلاجة هلذه القاعدة يف احلياة الزوجية كي تسْي سفينة األسرة مطمئنة.
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األصول التارخيية
للرتبية أص ـ ـ ـ ــوهلا التارخيية  Historical Foundations of Educationألهنا تس ـ ـ ـ ــتمد من التاريخ
مبادئ إرش ــاد الناس لس ـبل اخلْي ،وتس ــتقي منه مناذج الفكر الرتبوي مما ميكن أن خيدم الواقع
ثقافةً وتعليماً وتطبيقاً فالعمل الناجح يبدأ عادة من حيث انتهى املتخصصون يف امليدان.
علم التاريخ أحد العلوم االجتماعية اليت تجعىن بدراسة أحوال األفراد واجملتمعات واألفكار قدميا
مع الرتكيز على املعارف والعادات واآلداب والفنون والنظم للحياة املادية واملعنوية يف فرتة من
الفرتات املاضية .ويبحث املعلمون عن تطورات النظم الرتبوية والتغْيات االجتماعية لفهم
العرب املستفادة ،وإلمناء القيم.
املاضي ،وألخذ م
ومن املؤكد أن رص ـ ــد احلقائق وتوثيق الوقائع من اللبنات البارزة يف جدار التاريخ اإلنس ـ ــاين
الذي يعلو َبســن االســتفادة من املاضــي .إننا ندرس املاضــي ال لننغلق فيه ولكن لننطلق منه
وبـذلـك ال يعيـدان التـاريخ إل الوراء ولكن يقودان إل املزيـد من العطـاء .ليس بغريـب أن جنـد
توجهات معاص ــرة يف تربية الطفل أو إعداد القائد ذات أص ــول قدمية إذ أن املاض ــي يض ــم يف
أعماقه الكثْي من الكنوز الفكرية اليت من ش ـ ــأهنا أن تجعيد ص ـ ــياغة الفلس ـ ــفة الرتبوية احلديثة.

إن التاريخ من أهم روافد الرتبية الناجحة إذا قمنا ابالستفادة منه ال نقله من غْي نقده.
يستطيع التاريخ أن مينحنا اآلِت:

 -1تزويـد النـاس يف كـل جيـل ابحلقـائق املتوارثـة ،واحلِكمـة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائرة ،ومن ممثه احلفـا على
العلوم والفنون واملعارف النافعة.
 -2إثراء الفكر اإلنساين الذي ينمو برتاكم اخلربات اجليدة .التاريخ إرث ملكارم األخالق،
وديوان لطبائع الناس وفيه جتارب مت تطبيقها على أرض الواقع قد تصلح لالقتداء ّبا.
 -3التجارب السـ ــابقة لألفراد واألمم يف مواجهة متطلبات احلياة يف املاضـ ــي قد تسـ ــاعدان
اليوم على االسـ ـ ــتفادة منها أو من بعضـ ـ ــها كي نواجه مشـ ـ ــكالت احلياة الصـ ـ ــحية والنفسـ ـ ــية
واألسرية وغْيها.
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 -4دراسـ ـ ـ ــة الفكر الرتبوي بصـ ـ ـ ــورة اترخيية وسـ ـ ـ ــيلة من وسـ ـ ـ ــائل إعداد املعلمني واملعلمات
ليستفيدوا من جتارب اآلخرين ويضيفوا إليها.
 -5قراءة التـاريخ قراءة نقـديـة تكشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف لنـا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنن اإلهليـة مثـل أن االبتالء فيـه حيص
لسميان ،وأن الص ـ ـ ــرب طريق النص ـ ـ ــر ،وأن الدولة العادلة منص ـ ـ ــورة وإن كانت كافرة وأن الدولة
الظـاملـة مهزومـة وإن كـانـت مؤمنـة "فج جكـ ُّل ملـك الم يم جك ْون قص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدهج إِقـما ممـة احلم هق فمـ جه مو موشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـك
الزموال" ،وأن األنبياء رمحة من السماء ،وأن الكذب حبله قصْي يقيناً ونفعه حقْي قطعاً ،وأن
ه
العاقبة للمتقني املصـلحني ،وأن الظلم سـبيل اجملرمني وسـياسـة املنحرفني ،وبضـاعة الفاسـدين،
وأن الثبات على املبدأ هو الربح احلقيقي والنصر الفعلي ألصحاب العقول الراجحة واملواقف
الناجحة ،وأن احلرية اإلنسانية أكرب نعمة.
 -6مينح التاريخ الش ـ ــعوب خص ـ ــوص ـ ــياَتا احلض ـ ــارية ويفظ إس ـ ــهاماَتا التنموية وكل إجناز
مصدر لالعتزاز ودافع للمزيد.
 -7يعتين املسلمون ابلتاريخ ألنه مصدر حيوي للتأكد من سالمة أصوهلم الدينية.
 - 8حرص املفكرون منـذ القـدم على جعـل القصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص من أهم منـاهج الرتبيـة .أدرك أبو
حنيفة النعمان  -عمالق الفقه والقانون -أِهية املاضـ ـ ــي وأحداثه يف َتذيب السـ ـ ــجااي فقال
"احلكاايت عن العلماء وحماسنهم أحب إيل من كثْي من الفقه ألهنا آداب القوم".
ومن األمثال الغربية املش ـ ـ ــهورة يف األدب اإلجنليزي قوهلم :ص ـ ـ ــفحة من التاريخ توازي ُملداً
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
كتلة من املعلومات ولكنها تعين اسـ ـ ـ ــتعمال املعلومات يف خلق صـ ـ ـ ــورة حية وبناءه ملا قام به
الناس ،وكيف قاموا به ،وملاذا قاموا به على هذه الص ــورة ،وكيف انلوا جناحهم أو منوا ابخليبة
يف عملهم".
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احلضارات القدمية وإسهاماهتا الرتبوية
اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعـانـت كـل األمم ابلرتبيـة يف عمليـة البقـاء والبنـاء والنمـاء وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاِهـت يف إثراء الثقـافـة
اإلنسـانية بدرجات متفاوتة .سـاِهت القصـص الفارسـية ،والعبقرية الصـينية ،والروائع املصـرية،
واحلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب اهلنـدي ،واحملـاورات اليواننيـة ،واخلطـب الرومـانيـة ،واملنجزات اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالميـة جلميع
الشـ ــعوب وبشـ ــىت اللغات يف هنضـ ــة العلوم وشـ ــاركت يف توسـ ــيع آفاقها احلضـ ــارية .الكثْي من
املمارس ـ ـ ــات الرتبوية والتعليمية يف زماننا هذا ترجع جذورها إل ُمتمعات قدمية عاش ـ ـ ــت قبل
آالف السنني فاألسرة مازالت احملضن األساسي للتنشئة االجتماعية ومازالت اجلماعة ارس
ضـ ـ ــغوطها يف وضـ ـ ــع املعايْي والقيم إل جانب أِهية اجلذور الدينية كما أن نظام االمتحاانت
واحملاضـ ـ ــرة واملناظرة واملوعظة والقصـ ـ ــة كانت من الوسـ ـ ــائل املألوفة يف النظم التعليمية القدمية.
قبل حوايل عام  3500ق.م عاش الس ـ ـ ـ ـ ــومريون يف العراق عند وادي دجلة والفرات وعندما
اكتش ـ ــفوا نظاماً للكتابة أص ـ ــبح التعليم يلعب دوراً أكرب يف إعداد األطفال حلياَتم العملية يف
إطار تعليمي واسع.
ولعـل الرتبيـة املهنيـة والوطنيـة والـدينيـة من أهم مالمح اجملتمعـات القـدميـة إذ كـان التعليم يرمي
إل اكتســاب املتعلم مهارات مهنية من خالهلا يقوم الفرد مبســاعدة أســرته اقتصــاداي يف حقل
الرعي أو الزراعة .وتوفْي األمن كمتطلب أس ـ ــاس ـ ــي للحياة وكان التعليم يدفع ابجملتمعات إل
تدريب طبقة من احملاربني يذودون عن حياض اجملتمع وحياة وكرامة أفراده.
هِ
ويعرف ويل ديورانت :احلض ـارة فيقول أبهنا "نظام اجتماعي يجعني اإلنس ــان على الزايدة يف
إنتاجه الثهقايف ،وتتألف من أربعة عناصـ ـ ــر :املوارد االقتصـ ـ ــادية ،والنهظم ال هسـ ـ ـياسـ ـ ــية ،والتهقاليد
اخللقــيهة ،ومتـابعة العـلـوم والفنون ،وهي تبدأ حيث ينتهي االضطراب والقلق ،ألنه إذا ما أمن
اإلنسـ ــان من اخلوف ،حتررت يف نفسـ ــه دوافع التهطلع ،وعوامل اإلبداع واإلنشـ ــاء ،وبعدئذ ال
تنفك احلوافز الطهبيعية تسـ ــتنهضـ ــه ،للمضـ ــي يف طريقه إل فهم احلياة وازدهارها"" .احلضـ ــارة
طريقة حياة نشـأت بعد أن بدأ الناس يعيشـون يف مدن أو ُمتمعات نجظمت يف شـكل دول.
احلض ـ ــارة تش ـ ــمل الفن والعادات والتقنية وش ـ ــكل الس ـ ــلطة وكل ش ـ ــيء آخر يدخل يف طريقة
حياة اجملتمع .ومن هذا املنظور فإن احلضــارة مماثلة للثقافة .ولكن الثقافة تشــْي إل وســيلة ما
من وسائل احلياة وتشمل أسلوب احلياة البسيطة واملعقدة ،أما كلمة احلضارة فتشْي فقط إل
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أســاليب احلياة اليت تتصــف بنظم اقتصــادية وحكومية واجتماعية معقدة .وعلى مدار التاريخ
ملعت حض ـ ــارات فردية وعلت مث اهنارت ،ولكن الس ـ ــمات األس ـ ــاس ـ ــية للحض ـ ــارة ال ختتفي.
تنتشـ ـ ـ ـ ــر األفكار واالخرتاعات من حضـ ـ ـ ـ ــارة إل أخرى ،ويف كثْي من األحيان يدث تطور
مشابه مستقل يف حضارات خمتلفة" (املوسوعة العربية العاملية ،ابختصار يسْي).
ومن خالل مطالعة املكتش ـ ـ ـ ــفات األثرية ميكن أن نس ـ ـ ـ ــتنتج أن احلض ـ ـ ـ ــارات على اختالف
لغاَتا وتنوع أدايهنا إمنا هي مثرة حلركة جادة متواصـلة حتكي قصـة كفاح الشـعوب النشـطة من
أجل البقاء وتعزيز اإلمكاانت وتكشـ ـ ـ ــف لنا طرائق األمم يف مواجهة العوائق اليت تجفتِهق قرائح
القياديني ،وتشعل مواهب العاملني.
تتكون احلضارة من عناصر كثْية ولكنها تدور حول ثالثة حماور وهي:
 .1فلسـ ــفة عامة تعطي تصـ ــورات واضـ ــحة حول معىن احلياة وأهدافها املوصـ ــلة للسـ ــعادة
وسبل السْي يف مناكب األرض.
 .2تطبيق عملي للفلس ـ ـ ـ ـ ــفة من خالل وس ـ ـ ـ ـ ــائل التنش ـ ـ ـ ـ ــئة االجتماعية ،وس ـ ـ ـ ـ ــن القوانني
والتشريعات لتنظيم اجملتمع.
 .3إنتاج مادي ومعنوي ينتج كثمرة لتمازج العنصرين السابقني.
فيما يلي سـ ـ ـ ــيكون الرتكيز على بعض معاَل احلركة الرتبوية يف أشـ ـ ـ ــهر اجملتمعات اإلنسـ ـ ـ ــانية
وليس اهلدف من عرض ذلك هو تتبع الفرتات التارخيية بش ـ ــكل متس ـ ــلس ـ ــل جمتص ـ ــل موس ـ ــع.
املنهج املتبع هنا هو اإلش ــارة الس ـريعة لوس ــائل الرتبية مع حتديد لبعض أهدافها ومناهجها يف
مصــر وبالد الصــني واليوانن والرومان واهلند مث نقدم حملة عن روائع احلضــارة اإلســالمية وأخْياً
حملة اترخيية عن معاَل اتريخ الرتبية الغربية.
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احلضارة املصرية
ما قصـ ــة احلضـ ــارة املصـ ـرية القدمية وما أسـ ــرارها؟ األهرامات مثرة من مثار شـ ــجرة تعليمية هلا
جذورها العميقة فال ينبغي الوقوف عند الثمرة ونسـ ـ ــيان الشـ ـ ــجرة وال بد من دراسـ ـ ــة اجلانب
التعليمي ملعرفة أس ـ ـرار عظمة تلك احلض ـ ــارة اخلالدة ،وهو األمر الذي هندف إليه يف دراس ـ ـة
احلض ـ ـ ـ ــارات املهمة القدمية واحلديثة ألن املنجزات املادية وغْيها هي نتاج س ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــة تعليمية
عمليـة ال ينبغي أن يغفـل عنهـا املريب إن كـان من أويل األلبـاب .فـإن كـانـت مبـانيهم رائعـة فـإن
حبهم للكتاب واملكتبات أروع وهي حصيلة العلم والفكر والتفاين يف العمل.
قبل حوايل  300س ـ ـ ـ ــنة قبل امليالد عرف املص ـ ـ ـ ـريون القدماء نظام الكتابة ومازالت آَثرهم
الباقية تبهر األلباب وتنتزع اإلعجاب خالل اترخيهم الطويل الذي امتد آالف الس ـ ـ ــنني على
صـ ـ ـ ـ ـ ــفحات التاريخ .لقد برع املصـ ـ ـ ـ ـ ـريون يف علوم كثْية منها علم اهلندسـ ـ ـ ـ ـ ــة والطب والزراعة
والفنون اجلميلة كالرسـم والنحت واملوسـيقى .كان املصـريون أصـحاب حضـارة عملية إل أبعد
احلدود واألدلة على صدق ما سبق مستفيضة وأعظمها آَثرهم اخلالدة ورسوماَتم الساحرة.
ومن النــاحيــة الــدينيــة فحظهم كحظ احلض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة الغربيــة حــديثـاً حيــث الفــارق بني تطورهم

املادي ونظامهم الروحي ميكن مالحظته بوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح فلقد عبد الفراعنة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمس وقدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا
احليواانت ولقــد قــام أخنــاتون ( 1353 -1369ق.م) ابختيــار إلــه واحــد وهو الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمس
فعبـدوه .ومن النـاحيـة االجتمـاعيـة لعبـت املرأة دوراً مـذكوراً على س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحـة األحـداث العـامـة
وكانت للمرأة الفرعونية منزلة عظيمة يف اجملتمع.
ويذهب بعض البـاحثني مثـل الربوفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور جورج جيمس يف
كتـابـه :الرتاث املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروق  Stolen Legacyإل أن املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريني
األوائل  -وليس اليوانن  -هم مص ـ ـ ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ــعاع الرتبوي يف
التاريخ اإلنسـ ـ ــاين وأن سـ ـ ــقراط وأفالطون وأرسـ ـ ــطو نقلوا إنتاج
املص ـ ـ ـريني ووض ـ ـ ــعوه يف كتبهمَ .ل يتحدث املؤرخون عن مدى
أتثر فالســفة اليوانن بعلوم الفراعنة اليت بلغت حدا عظيما من
الـ ــدقـ ــة واإلتقـ ــان .ومن األدلـ ــة اليت ذكرهـ ــا جيمس أن العلوم
املص ـرية انتشــرت يف أحناء متفرقة من العاَل قبل أن تصــل ألثينا
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وأنه من الصـ ـ ـ ــعب إثبات صـ ـ ـ ــحة نسـ ـ ـ ــبة املبادئ إل أشـ ـ ـ ــخاص معينني ألن التواريخ اليواننية
متضـ ــاربة ،إضـ ــافة إل ذلك فإن ما ينسـ ــب من علوم فلسـ ــفية إل اليوانن من الواضـ ــح أهنا ال
ص ـ ـ ـ ــلة هلا بطبيعة وحوادث اجملتمع اليوانين .يف ذلك الكتاب يش ـ ـ ـ ــد جيمس عددا كبْيا من
األدلة لبناء نظريته ولبها أن احلضارة املصرية هي اليت صنعت احلضارة اإلغريقية ولكن الغرب
ألسـباب تسـلطية وعرقية يرفض أن يقر أبن القارة األفريقية "السـوداء" قدمت إسـهاماً عظيما
للبشرية.
كــان النظــام التعليمي يف مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر يركز على حفظ املعلومــات وتنميــة املهــارات مثلهــا مثــل
احلضـارة السـومرية وكان على املتعلم أن يبدأ من البسـيط إل املعقد وكان التعليم مرتبطا أبِهية
اإلنتاج والعمل.
ذكر د .عبد احملسـ ـ ــن محادة أن التعليم العايل كان مقره
غـالبـا املعـابـد ومن أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهر املعـابـد جـامعـة (أون) أي عني
لس ومعبد الكرنك وادفو وأن األطفال من س ـ ـ ـ ــن  5إل
 11كـ ــانوا يتعلمون "قراءة وكتـ ــابـ ــة اللغـ ــة اهلْيوغليفيـ ــة...
وكانوا يدونون نص ـ ـ ــوص ـ ـ ــهم الدينية على خش ـ ـ ــب األبنوس
والعاج وصـ ـ ـ ـ ـ ــفحات ورق الربدي" .كان التعليم يف مراحله
األول يص ــل عليه عامة الناس أما التعليم العايل فكان من َجلة احلقوق اليت ال يناهلا ويتمتع
بنورها إال أبناء الفراعنة النبالء.
ومن احلكم املص ـ ـرية املأثورة يف ميدان التعليم قوهلم يف جيد ش ـ ــأن الكتابة "كن كاتباً تبل
اجملد والثروة" وقوهلم تذكر "اي بين أن أي مهنة من املهن حمكومة بس ـ ـ ـ ـ ـ ـواها إال الرجل املثقف
فإنه يكم نفسـه بنفسـه" .تقول د .أمْية طه خبش "مثل هذا القول يكشـف لنا مدى اهتمام
املصـ ـ ـريني القدماء يف الرتبية بل يوضـ ـ ــح أن املصـ ـ ـريني القدماء رمبا يكونوا أول البشـ ـ ــر إرسـ ـ ــاء
ملفهوم الرتبية يف إطاره العلمي املعاص ــر" .ومن العبارات املنحوتة على جدار مص ــري فرعوين:
"سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأجعلك اي بين حتب الكتاب ...كما حتب أمك...أو أكثر" .ألن الكتاب ال مثيل له
فلقد اهتم القدماء يف مصـ ـ ـ ــر بتعليم القراءة للطفل كما يعلمونه املشـ ـ ـ ــي واألكل .ال ريب أن
حب العلم والقراءة وتعظيم مرتبة العلماء وتشـجيع االبتكار من ضـمن املفاهيم احلضـارية اليت
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اسـ ـ ــتوعبها املصـ ـ ـريون القدماء حىت أن كلمة مدرسـ ـ ــة أو دور العلم تجعرف بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ "بيت احلياة"
ـخروا كل إمكاانَتم ليتس ـ ــابقوا يف ميدان الرقي العلمي والتفوق املهين فكان اترخيهم يزخر
فس ـ ـ َّ
مبوجات عارمة من اجلد واالجتهاد والتجديد وبيوت احلياة ودور املعرفة.
"هنا عالج الروح" "هنا بيت عالج النفس" كلمات كانت تجكتب على جدران املكتبات
املصرية القدمية ،مثل :مكتبة معبد رمسيس ،ومكتبة معبد إدفو ،مث ينتقل هذا الشعار إل
احلضارات األخرى ويف ذلك داللة واضحة على أن الكتاب ميكن أن يجستخدم يف عالج
الروح إذا سقمت ،والنفس إذا اعتلت .العالج ابلقراءة ُ Bibliotherapyمال من اجملاالت اليت
تندرج حتت علم النفس وتعين استخدام القراءة يف عالج املرضى.
جند من الزاوية الرتبوية أن الرسـ ـ ـ ـ ــومات املصـ ـ ـ ـ ـرية القدمية املنقوشـ ـ ـ ـ ــة على واجهة اجلدران يف
املعـابـد وغْيهـا من الفنون الرفيعـة اليت تـدل داللـة قـاطعـة على عمق وعظمـة بعض وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـل
الرتبية والتعليم يف تلك احلضــارة الســاحرة فإن تدوين املعلومات ورســم املناظر الطبيعية ووضــع
ملس ـ ــات اخليال واإلبداع كلها مؤش ـ ـرات ومؤثرات تش ـ ــهد وتنطق ابلتفوق الفكري والفين .وال
ش ــك أن القص ــص مازالت من أعظم املواد املنهجية يف إعداد الفرد ومازالت قص ــص الفراعنة
وأساطْيهم حمل دراسة واعتناء من قبل الباحثني.
ركزت الرتبية املصـ ـ ـ ـرية على قضـ ـ ـ ــية البعث والنشـ ـ ـ ــور واعتناء الفراعنة ببناء األهرامات وعلم
التحنيط يدل على صـحة ذلك االسـتنتاج .يدل تعدد اآلهلة عند املصـريني القدماء على تربية
دينية قلقة تتخللها صـراعات سـياسـية لفرض عقائد وثنية على اجملتمع ومهما يكن األمر فإن
مصــر القدمية شـأهنا شــأن الدول اليت ســادت مث ابدت وعرفت عددا كبْيا من الفراعنة الطغاة
وال شك أن هذا كان له انعكاسه املباشر يف صياغة الفرد املطيع لألوامر السياسية فكان من
ضمن اآلداب االجتماعية قول بتاح حتب (أحن ظهرك ملن هو أعلى منك).
من املعلوم أن مناهج التعليم تتأثر مبن يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتأثر بقوة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــيطرة واحلكم يف البالد وأن كل
األنظمة ال بد أن تجســخر مؤسـســات التعليم حلماية مصــاحلها ولدوام جحكمها .دخلت مصــر
حتـت حكم اهلكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس ( 1570-1786ق .م) قبـل امليالد واهلكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس كلمـة أطلقهـا
املصـ ـريون على امللوك واجلبابرة الذين حكموا مص ــر لعشـ ـرات الس ــنني وكلمة اهلكس ــوس تعين
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اخلنازير ألهنم كانوا ظلمة ومن شــدة جكره املصـريني للملوك الظلمة مسوهم بتلك التســمية وقيل
أن اهلكس ــوس أجانب أص ــلهم أس ــيوي فاهلكس ــوس غْي مصـ ـريني عند بعض الباحثني ،وقال
بعضــهم أهنم من مصــر أســاسـاً ،اســتناداً للكشــوفات األثرية احلديثة يف فلســطني ومصـر .ومن
أشــهر القصــص النبوية الثابتة عن اجلبابرة يف مصــر هي قصــة الســيدة ســارة مع امللك كما يف
ص ــحيح البخاري ومس ــلم ومس ــند اإلمام أمحد .أثناء ذلك العص ــر كانت الدولة الكلدانية يف
العراق والكنعانية يف بالد الشـ ــام وكانت مصـ ــر مركزاً اقتصـ ــادايً هاماً يفد إليها اجلميع ليجلبوا
منها الطعام والذخْية واملتاع.
بعض قسمات الرتبية عند املصريني القدماء:
كون املص ـ ـ ـريون نظاماً للكتابة وجنح اخلط اهلْيوغليفي يف تعليم املص ـ ـ ـريني ونقل الرتاث
 -1ه
إل العصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور األخرى ومــا زالــت هــذه الكتــابــة ــد البــاحثني واملؤرخني يف علم املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرايت
 Egyptologyابلكثْي من املعلومات التارخيية.
 -2اس ــتخدم املص ـريون األش ــكال اهلندس ــية والرس ــومات على أوراق الربدي وعلى اجلدران
كوسيلة من الوسائل احلسية لتوصيل املعلومات.
 -3عرف املصـريون القدامى املكتبات العامة وكان ختزين الكتب يتم ِبشـراف متخصـصـني
يرصون على حسن تنظيمها ،واملبالغة يف احلفا عليها.
 -4بل التعليم إل مرحلة التخص ــص الدقيق يف علوم متنوعة إذ ظهر التعليم العايل لتغطية
حاجة اجملتمع وَل تكن الرتبية األساسية واملتوسطة هي هناية الطريق.
 -5امتازت احلضــارة املص ـرية ابلتميز واإلبداع والتفوق فالبناء اهلندســي لألهرامات واملعابد
واملقابر مثالً من الش ـواهد الدالة على درجة عالية من اإلتقان يف اإلنتاج وال ش ــك أن النظام
الرتبوي كان خلف هذا النجاح.
 -6لعب الدين دوراً عظيماً يف َجيع احلض ـ ــارات وعلى األخص احلض ـ ــارة املص ـ ـرية .الرتبية
الدينية اليت شــكلت ثقافة الناس َل تكن ســليمة احملتوى حيث تعرضــت املفاهيم الكلية للدين
الس ـ ــماوي إل التش ـ ــويه والتحريف وخاص ـ ــة يف ميدان التوحيد .توجهت أنظار املصـ ـ ـريني إل
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الفض ـ ـ ــاء فعبدوا الش ـ ـ ــمس كما عبدوا احليواانت وظنوا أن أرواح اآلهلة حتل يف التماثيل .آمنوا
ابلبعث بعد املوت كما آمنوا ابجلنة والنار وخلود األرواح .لذلك كانت وظيفة املؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات
التعليميــة أن تقوم بتعليم النــاس الطقوس الــدينيــة اليت كــانــت حــافلــة ابألس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطْي واخلرافــات
والطالسم.
 -7ر َّسـ ـ ـ ـ ـخ النظام الرتبوي يف مصـ ـ ـ ـ ــر قدمياً الطبقية يف اجملتمع حيث كان التعليم يجعزز دور
الكهنة الذين كانوا يقودون احلركة التعليمية ويوفرون الرتبية الراقية ألبناء النبالء ورجال البالط
يف حني أن الطبقـة الفقْية الكـادحـة إمـا أن تتحول إل طبقـة احملـاربني حيـث بعض االمتيـازات
أو يظلون يف وظائف مهنية تعتمد على املهارة اليدوية.
 -8عرف املصـريون مؤسـســات خاصــة ابلدراســات العليا وبنوا املعابد اليت ترعى العلم مثل
معبد الكرنك.
 -9كانت الرتبية ابلعقوبة البدنية وسيلة قاسية من وسائل الرتبية يف ذلك العصر.
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الرتبية عند اليوانن
الفلس ـ ـ ـ ـ ـ ــفة واليوانن امسان لعملة واحدة أعطت لليواننيني – على وجه العموم  -أتش ـ ـ ـ ـ ـ ــْية
دخول إل بواابت الرتاث اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاين إذ أن لغ ــات الع ــاَل تلقف ــت إنت ــاج اليواننيني .وم ــازال
إنتاجهم الفكري مادة ثقافية ثرية للنقد والنقاش تستقطب الدارسني ،وعشاق املعرفة ،وشداة
احلكم ــة ،ومعظم لغ ــات الع ــاَل حتتوي على كلم ــات أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوهل ــا يوانني ــة .ت ــدل آَثر اليواننيني
احلضــارية على أهنم عملوا على ختصــيص مباحث فلســفية مســتفيضــة لدراســة أســاس الســلوك
اإلنسـ ــاين وسـ ــبل السـ ــيطرة عليه ألهنم آمنوا أبن حماولة فهم السـ ــلوك وتوجيهه هو أرقى طرائق
تنمية العلوم.
ويتميز املفكرون اليواننيون ابلتنوع والثراء واإلعالء من ش ـ ـ ـ ـ ـ ــأن التخص ـ ـ ـ ـ ـ ــص ،والفلس ـ ـ ـ ـ ـ ــفة،
والس ــياس ــة ،والتأمل ومييل بعض ــهم مثل أفالطون إل التش ــكيك بقدرة احلواس اخلمس وتقليل
دورهـا يف عمليـة الكشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف عن احلقيقـة الكـاملـة .يعرف الفكر الرتبوي عنـد اإلغريق ابلتنوع
الشـ ـ ـ ــديد فسـ ـ ـ ــقراط وأفالطون ينزعون إل املثالية يف حديثهم عن العدل واخلْي واجلمال بينما
مييل الفيلس ـ ـ ـ ــوف اليوانين أرس ـ ـ ـ ـطو إل الواقعية يف حني يذهب الس ـ ـ ـ ــوفس ـ ـ ـ ــطائيون إل اجلدل
والتشكيك يف كل املسائل.
مثة مالحظة جديرة ابالهتمام وهي أن احلض ـ ـ ـ ــارة اليواننية والرومانية اس ـ ـ ـ ــتطاعتا التغلغل يف
الثقافة الغربية احلديثة لتص ـ ــبح أص ـ ــال من أص ـ ــوهلا الفكرية وحىت بذور فكرة الدميقراطية يعتقد
بعض الباحثني أهنا كانت من أدبيات وبنات أفكار اليواننيني .ومن الثابت اترخيياً أن الغرب
عرف علوم اليوانن عرب الرتاث اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي العريب الـذي س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بالد األنـدلس ومن خالل
احلروب الص ـ ــليبية اكتش ـ ــف الغرب علوم اليوانن اليت ض ـ ــاعت معظم أص ـ ــوهلا وس ـ ــلم ما تبقى
منهـا على يـد املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلمني الـذين ترَجوهـا ودرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوهـا ومن هـذه الرتاجم هنـل الفكر الغريب يف
إيطاليا وأملانيا وفرنسـا وبريطانيا وأخذ الغرب من تراث ابن رشـد الفكر الفلسـفي ال سـيما يف
شرح فكر أرسطو.
درس اإلغريق علوماً كثْية وأِهها علم اإلهليات وهلم فيها شـطحات كثْية لعدم اسـرتشـادهم
التــام يف َبوثهم أبي كتــاب مســاوي فرتكوا الفكر يصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول يف ميــادين فيهــا مزلــة أقــدام .لقــد
تكلموا عن اجلوهر ،والطبع ،والفعـل ،واحليز ،واملكـان ،واألجنـاس ،واألبـدان ،والروح والبعـث
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والنشور والعدل وهي من القضااي الدينية الفلسفية الشائعة والشائكة واليت شغلت مساحات
واسعة من كتبهم.
أثينا وأسـ ـ ـ ــربطة ِها املدينتان املهمتان يف اتريخ اليوانن ورغم اختالف نظمهما السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــية
وطبيعة احلياة االقتصـ ــادية فيهما إال أهنما اتفقتا يف جعل الرتبية وسـ ــيلة إلعداد املواطن الذي
خيـدم بلـده فيحفظ األمن داخليـاً كمـا يـدفع هجمـات الطـامعني فال يهـاب احلروب وال يقبـل
اهلزائم واالستسالم.
يف أسـ ـ ــربطة كانت اإلسـ ـ ـرتاتيجية التعليمية تركز على التدريبات العسـ ـ ــكرية املسـ ـ ــتمرة لنخبة
معينة من أبناء اجملتمع ليكونوا مواطنني صـ ـ ـ ــاحلني .لعبت الدولة دوراً ابرزاً يف صـ ـ ـ ــياغة النظام
التعليمي الذي كان يس ـ ـ ـ ــوده اجلمود والقس ـ ـ ـ ــوة والتس ـ ـ ـ ــلط .الش ـ ـ ـ ــجاعة النابعة من التمرينات
الرايض ـ ـ ــية الش ـ ـ ـاقة كانت من أهم القيم الرتبوية يف حياة الفتيان والفتيات وكانت كل املواعظ
املتوارثة والتدريبات القاسـية تعمل على ترسـيخ هذه الفضـيلة يف نفس املواطن اإلسـربطي لدرء
املخاطر اخلارجية وأتمني حياة قوية وحضـ ــارة متفوقة .انبثقت ُمموعة قيم أسـ ــربطية من قيمة
الشـجاعة مثل شـيم الصـرب ،والتعاون ،وحتمل املشـاق ،وضـبط النفس ،والثبات ،واخلشـونة يف
العيش ،والطاعة العمياء للقادة والوالء املطلق هلم ،واحرتام النظام.
تع التعليم يف أثينا َبرية ســياســية ومال إل إعالء شــأن الفكر فركز على املهارات العقلية
يقوم
واآلداب االجتماعية ومت اس ـ ـ ـ ــتخدام التهديد والض ـ ـ ـ ــرب حني احلاجة بغرض التقومي كما ه
الغصـ ـ ــن املعوج .وكانت املهارات العقلية متصـ ـ ــلة ابلفنون كما كان يجسـ ـ ــتخدم الشـ ـ ــعر للغناء
والقت املناقشــات الفكرية القائمة على مهارة اخلطابة تشــجيعا كبْيا .وكانت الرتبية الرايضــية
للطفل َتدف إل إعداد املواطن القوي جسـ ــداي والقادر على الصـ ــمود واالنتصـ ــار يف سـ ــاحة
الوغى .من الواض ـ ــح جدا أن تلك الرتبية الراقية كانت قاص ـ ــرة على طبقة الفض ـ ــالء من أبناء
األغنياء فقط.
انتص ــر اجملتمع األس ــربطي على جيش أثينا يف حرب البلوبونيز بعد حروب متتالية (-431
 404ق.م) .الرتبية العسـ ـ ـ ـ ــكرية يف أسـ ـ ـ ـ ــربطة مبنية على الشـ ـ ـ ـ ــدة والعنف يف تربية األحداث
وكـانـت الرقـابـة الـدائمـة تالحق األطفـال حىت يف حـال غيـاب املعلم إذ أن العرف ينص على
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أن أول من يدخل الفصـ ـ ـ ــل فهو اآلمر الناهي املسـ ـ ـ ــئول عن عقاب املشـ ـ ـ ــاغبني حىت يضـ ـ ـ ــر
املعلم.
حىت إذا ما انهز الغالم احللم فإن الرتبية تزداد ش ـ ـ ــدة من خالل املزيد من التمارين الش ـ ـ ــاقة
إذ أن املراهق يف فلســفتهم الســائدة هو شــخصــية جاحمة جيب أن تضــبط من خالل اشــتغاهلا
ابألنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة وبذلك املنهج التعليمي جنح التعليم يف أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــربطة يف جعل الطفل جنداي مطيعا
طاعة عمياء لألوامر العسكرية ،وخلدمة البلد ،ولتحقيق مصاحل الطبقة األرستقراطية.
السوفِ ْسطائيَّة "فرقة
حركة السوفسطائيني من أبرز احلركات الفكرية اليت ظهرت يف اليوانن .ج
تنكر احلِ ِهسيات والبديهيات وغْيها ،وتجعىن ابجلدل والتَّالعب ابأللفا بقصد اإلقناع ،وهي فرقة
يواننيهة قدمية عارضها جسقراط وكشف عن مغالطتها ".السوفسطائيون ينكرون وجود حقائق
َثبتة يف احلياة وجيادلون يف أن ما يراه أحدان ابللون األبيض قد يكون عند اآلخر بلون خمتلف
اما مما جعل اجلدل يف البدهيات يستفحل يف املدينة إذ أن من شأن تلك الفكرة اهلالمية أن
تقوض أركان الدولة إذا اقتنع ّبا الشباب وانصروها .لعل حركة السوفسطائيني اليت ركزت على
الفرد هي ردة فعل للمناخ السياسي احلر الذي مت استغالله بصورة سلبية .على كل فإن
السوفسطايني اعتادوا الرتحال وَل يكونوا أساسا من أهل أثينا ولكنهم استغلوا احلرايت فيها
فأشاعوا أفكارهم النفعية التشكيكية .وهذا يدل على أن ظهور فرق تستغل األجواء الدميقراطية
لتلويث العقول ظاهرة قدمية أشاعت الشغب الفكري.
عندما نقوم مبراجعة التاريخ اليوانين فإننا جند أن الرتبية املوس ــيقية القت عناية فائقة وبلغت
شـ ـ ــأواً عظيماً إذ انتبه اليواننيون  -وعلى رأسـ ـ ــهم الفالسـ ـ ــفة  -إل أثر النغمات واألحلان يف
مالمس ــة أحاس ــيس اإلنس ــان .ال عجب بعد ذلك أن جند أن النظام التعليمي عندهم يرص
على توجيه الفن لغرس الص ـ ـ ـ ــفات اخلجلقية النبيلة اجلميلة إذا مت اختيار األحلان املناس ـ ـ ـ ــبة ،ومت
توظيفها ابلصورة الالئقة.
يتمتع أهـل اليوانن بثقـافـة واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـة نتيجـة للحريـة الفكريـة املتـاحـة يف بعض املـدن كمـا أن
الرحالت سـ ـ ــاِهت يف خلود روائع انتاجاَتم الدالة على سـ ـ ــعة حضـ ـ ــارَتم .تكشـ ـ ــف كتاابت
هْيودوت عن وعي عميق أبِهية تدوين التاريخ وتدل على س ــبقه إل منهج حتليل احلكاايت
ومعاجلة التاريخ كحقل علمي مسـ ــتقل .كما تدل على توظيف سـ ــلسـ ــلة األسـ ــفار والتنقالت
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لألغراض العلميــة إذ اعتمــد هْيودوت عليهــا يف توثيق البيــاانت .لقــد زار هْيودوت العــديــد
من الدول الكربى منها مصـر وفلسـطني وبالد الرافدين كما عاصـر بداية احلروب البلوبونيزية.
كتـب أبو التـاريخ –هْيودوت -مالحظـاتـه وانطبـاعـاتـه العـابرة عن الرتبيـة يف حيـاة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوب
فلقد س ـ ـ ـ ـ ـطَّر مالحظاته عن ال جفرس ومنهجهم يف تعليم الص ـ ـ ـ ـ ــبيان ،وعن احلس ـ ـ ـ ـ ــاب والكتابة
والعنـايـة ابلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـة عنـد املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريني .ولقـد هنج يف بعض كتـاابتـه منهج املقـارنـة بني الثقـافـات
والتعرف على اخلطوط العريضـ ـ ـ ـ ـ ــة املتفق عليها مع اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل أوجه االختالفِ .
ومن أهم
مالحظاته عن العرب يف العصـ ـ ـ ــور القدمية مقولته الرائعة "ما ِمن أ َّجمة حترتم العهود وتق هِدسـ ـ ـ ــها
دون يف حقــل التــاريخ فــإن منهجــه
مثــل العرب" .وألن هْيودوت يكــاد أن يكون أقــدم من َّ
الذي ســار عليه واســتند إليه يف توثيق املعلومات وحتليلها َل يســلم من نقد علمي وهذا شــأن
كل حماولة جديدة جادة يف أي ميدان إذ أن األعمال البشـ ـ ـ ـ ـ ـرية ال تصـ ـ ـ ـ ـ ــل مرحلة عالية من
اإلتقان إال بعد حماوالت مكثفة للتطوير واإلضافة والنقد والتنقيح.
ويف اليوانن برز أبو قراط وهو أبو الطب ألنه هنض ّبذا العلم اجلليل وأفاض يف تعزيزه
ابلتجربة والدليل .لقد انقش أبقراط املسائل الطبية نظرايً ونشر آداّبا عملياً وما زال العلماء
يف كل دول العاَل يقرون له ابلفضل بل أصبح قمسم أبقراط ( )Hippocratic Oathمن أهم
ِ
معاَل اتريخ احلركة الطبية يف العاَل أَجع وهذا ال مقسم من أقدم الوَثئق التارخيية النادرة اليت تبني
أخالقيات جممارس مهنة الطب كعمل إنساين نبيل له أسسه التنظيمية وأعرافه العريقة اليت زج
بني العلم واألخالق .ورغم ذلك فإن التأمل والقياس هو الغالب على العلوم الطبية اليواننية
يف حني أن الطب اهلندي والعريب يعتمد على التجارب .اليواننيون القدماء هم أول الناس
الذين شرعوا يف دراسة الذاكرة كما تشْي الكتاابت يف مضمار علم نفس التعلم  .ولقد انقشوا
أشكال التذكر ،وحتدثوا عن عوامل النسيان ،وحاولوا حتديد مكان الذاكرة يف اجلسم اإلنساين
كما حددوا وظائف كل من الدمال والقلب.
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انصرف الفيلسوف زينون إل "التدريس يف أحد أروقة ميادين أثينا الكربى ،وكان هذا
الرواق 1ملا يتويه من صور شهْية يسمى (الرواق املزدان ابلصور) وكان (زينون) يسْي يف
التعليم على طريقة الفيلسوف أرسطو الذي علم تالميذه وهو ميشى ذاهباً عائداً بينما كانوا
يتحلقون حوله ماشني بواره مستمعني إليه حماورين له ...ولذلك نسب زينون إل الرواق،
ونسب إليه تالميذه الذين حافظوا على طريقته يف التعليم يف أروقة املعابد واهلياكل الدينية
القائمة آنذاك فقيل هلم (الرواقيون).
ال ريب أن احلكيم "إيسوب" من أبرز األدابء الذين
تركوا حكاايت خالدة دخلت ذاكرة الثقافة العاملية ورغم
اخلرافات اليت أوردها إال أنه أعطى القصص قوة هائلة
كقناة من قنوات العظة األخالقية إذ أن إيسوب جعل
احلكمة وفنوهنا تنساب من فم الطيور واحليواانت وسخر
اخليال لألغراض التعليمية فغرس احلكمة يف النفوس من
دون استخدام الكلمات اجلافة واألفكار اجملردة .بعض
احلِكم الواردة عن لقمان احلكيم املتداولة عند عرب
اجلاهلية تشبه مواعظ إيسوب.
مازالت مكتبة الطفل على مستوى العاَل تستوحي من قصص إيسوب ( )Aesopحكاايت
بال حصر كما نج ِسبت إيل إيسوب أساطْي غْي حمدودة مما يدل على مدى أتثر الرتاث اإلنساين
كله بشخصية عاشت قبل امليالد بعدة قرون ومازالت ذات نفع عملي يف تربية الناشئة .بعد
مضي أكثر من  2500سنة مازالت الشعوب تروي قصة السلحفاة اليت سبقت األرنب
بسبب الغرور ،وقصة األب واالبن عندما ركب أحدِها احلمار ...فتحدث عنهما الناس
ابلسوء فإرضاء الناس غاية ال تدرك .وما زال الناس يذكرون ِبعجاب قصة الغراب واجلرة،
وقصة الفأر الذي أنقذ األسد من الشباك ،وقصة األسد والثْيان الثالثة إذ فرق األسد بينهم
 1رواق البيت :مدخل البيت .ويطلق الرواق على سقيفة للدراسة يف مسجد أو معبد أو غْيِها كما يطلق على ركن
للتالقي والتشاور ....
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مث افرتسهم ،والراعي الكاذب والذئب .كثْية هي القصص اليت نعرفها من الصغر ولكن جنهل
جذورها هي أساطْي منسوبة إل إيسوب من عهد بعيد .رغم كل احملاسن اليت تتسم ّبا
قصص إيسوب إال أن طائفة غْي قليلة منها حتتوي على مفاهيم وأساطْي رمزية ال تتفق مع
حقائق الدين اإلسالمي ،وخاصة احلكاايت اليت تتمحور حول اآلهلة مثل جوبرت وعطارد.
وّبذا العرض البانورامي السريع ميكننا أن نربط بعض األفكار الرتبوية املعاصرة مبا كان
سائدا يف اليوانن فما زالت الدول والشعوب تتخذ من الرتبية الوطنية أساسا للتعليم ومن
الرتبية البدنية والعقلية والعسكرية أساسيات إعداد املواطن الصاحل وفوق ذلك كله أجنبت
اليوانن أبرز رواد الفلسفة والرتبية والطب والتاريخ ومازالت دراسات سقراط وأفالطون وأرسطو
درس يف اجلامعات واملعاهد والكليات يف مشارق ومغارب األرض كنفائس يستلهم منها
تج ه
املفكرون الكثْي من اآلراء .تنهل كليات املعلمني واملعلمات إل يومنا هذا من عصارة فكر
السابقني ومنهم علماء اليوانن .ومهما اختلف الباحث الرتبوي مع فلسفة علماء اليوانن فإنه
ال ميكن أبدا إنكار دورهم الكبْي يف التأثْي على الفكر اإلسالمي والعاملي بشكل مباشر وغْي
مباشر .مازال مْياث علماء اليوانن أساس االنطالق يف ميدان الفلسفة ومسائلها السائدة.
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احلضارة الرومانية
احلضـ ـ ــارة الرومانية من احلضـ ـ ــارات اليت عاشـ ـ ــت ملدة مئات السـ ـ ــنني ولعبت دورا حموراي يف
اتريخ الفكر البش ــري وهي وريثة احلض ــارة اليواننية حيث حولت اآلراء الفلس ــفية الس ــابقة إل
نظرايت وابتكارات مادية ملموسـ ـ ـ ـ ـ ــة وعلى ذلك كان سـ ـ ـ ـ ـ ــقوط اليوانن  146ق.م يف أيدي
الرومانيني هزمية سـ ــياسـ ــية عسـ ــكرية ولكنها َل تكن هناية الفكر اإلغريقي الذي أثر أتثْيا قوايً
يف ثقـافـة الغزاة .لقـد حتولـت النظرايت املنطقيـة والعلوم األكـادمييـة إل إجنـازات عمليـة نفعـت
الرومانيني .كانت الرتبية عند الرومان تقوم على التقليد والقسوة يف دفع املتعلم إل الدراسة.
وعندما تقدمت الرتبية عند الرومان أص ـ ـ ـ ـ ــبح
الـتـعـلـيـم يـركـز عـلـى مـه ـ ـ ــارة الـقـراءة والـكـت ـ ـ ــاب ـ ـ ــة
واحملادثة وكان الرتكيز واضـ ـ ـ ـ ــحا على تبين فكرة
أِهيـ ــة اخلطـ ــابـ ــة يف إعـ ــداد املواطن كمـ ــا فعـ ــل
ش ـ ـ ــيش ـ ـ ــرون الذي ولد س ـ ـ ــنة 106ق.م .وقجتل
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ــة  43ق.م وهو أحـ ـ ــد أعالم الرتبيـ ـ ــة
الرومانية .آمن شــيشــرون بضــرورة االعتناء الرتبوي ابلشــبيبة وترك وصــااي عديدة هي من أقدم
الوصااي الرتبوية الرومانية.
"ال تكمن أِهية شيشرون ومكانته ،كما كان يعتقد ،يف اجملال السياسي فحسب ،وإمنا على
صعيد اللغة واألدب ،إذ إنه صار خبطبه وكتاابته البالغية والسياسية والفلسفية مبدع النثر الفين
الال تيين ومثله األعلى .ومن خالل أَباثه الفلسفية َل ينشر معرفة الفلسفة اإلغريقية يف روما
فحسب ،بل نقلها إل العصور الوسطى وأسهم بذلك يف أتثْيها املستمر حىت العصور احلديثة.
كان يف قرارة نفسه على قناعة اتمة أبِهية الثقافة اإلغريقية يف تشكيل اإلنسان ،وجعل من
كلمة اإلنسانية  Humanitasمصطلحاً ثقافياً وحضارايً .كان أتثْيه عظيماً حىت يف العصور
1

القدمية ،واحتل املرتبة األول يف اتريخ الفكر واألدب عند الرومان على مر العصور".

 1حممد الزين ،شيشرون ،املوسوعة العربية ،ج ،11ص  ،875دمشق.
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وعلى خطاه جاء كونتليان ( 95-35( )Quintilianم) إال أنه أسـ ـ ـ ـ ــهم إسـ ـ ـ ـ ــهاما ابرزا يف
حقل التعليم عندما أكد على أِهية تعليم الصغار يف املدارس إذ كان السائد من قبل يف كثْي
من اجملتمعات أن الطفل يدرس أكثر وقته يف حميط األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن كونتليان هجومه على
اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام العقاب البدين فلم يقر به واعتربه ص ـ ـ ـ ـ ـ ــورة جمتخلفةَ .جع هذا املفكر يف عمله –
كمعلم -بني التعليم اخلاص والتعليم العام حيث عمل يف تدريس أبناء امللوك .السـ ــمة العامة
لنمط الرتبيــة الرومــانيــة هي التمحور حول الرتبيــة األخالقيــة وإعــداد اخلطيــب املفوه والرجــل
النبيل وهلذا كانت تعاليم الفالسفة تصب يف هذا املصب.
ولقـد ترك كونتليـان املريب الرومـاين مقطوعـات نثريـة هلـا قيمـة تربويـة كبْية وكـأنـه اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتلهمهـا
من دراس ـ ـ ــة عميقة ملبادئ علم النفس احلديث فمثال رأيه يف اس ـ ـ ــتخدام اللعب كوس ـ ـ ــيلة من
وسـ ـ ـ ـ ـ ـائل الرتبية وحديثه عن أِهية الرتويح والتسـ ـ ـ ـ ـ ــلية يف جتديد نشـ ـ ـ ـ ـ ــاط الطفل من املباحث
العصـ ـرية اليت تعرض هلا يف مواعظه التعليمية القيمة وتنسـ ــجم اما مع روح الرتبية احلالية .ال
شــك يف أن جتربته يف ســلك التعليم كانت ثرية وأاتحت له فرصــة التعرف على مفاهيم تربوية
ذات قيمة رفيعة فطالب بتوظيفها يف احلقل التعليمي.
يقول كونتليـان "مع هـذا فـإن َجيع تالمـذتنـا َبـاجـة
إل االسـتجمام ،ليس ألنه ال يوجد يف هذا العاَل من
يسـ ـ ــتطيع أن يتحمل اجلهد املسـ ـ ــتمر -حىت األشـ ـ ــياء
غْي املفكرة واجلــامــدة مــا َل يعط فرتات من الراحــة-
ولكن ألن الدرس يعتمد على ممارسـ ـ ــة التلميذ أيضـ ـ ــا
وهي صـفة ال ميكن حتقيقها ابلقوة .وكنتيجة لذلك فإهنم إذا ما انتعشـوا وعاد إليهم نشـاطهم
بعطلة (يتمتعون ّبا) فإهنم ســيعودون بطاقة أعظم يف تعلمهم ويواجهون عملهم بروح عظيمة
من نوع ال ميكن أن يرتاجع .إنين أوافق على اللع ــب عن ــد األطف ــال ،ألن ــه دلي ــل احليوي ــة…
وينبغي أن ال يكون هـذا االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجمـام بغْي حـدود ،وإال فـإن رفض منح عطلـة للصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيـان
ســيجعلهم يكرهون عملهم بينما الزايدة يف االســتجمام ســتعودهم الكســل .وتوجد ابإلضــافة
إل ذلك ألعاب هلا قيمة تربوية للصـ ـ ـ ــبيان ،وكمثل على ذلك عندما يتسـ ـ ـ ــابقون يف تصـ ـ ـ ــدي
بعضـ ــهم للبعض اآلخر بميع أنواع األسـ ــئلة اليت يسـ ــألوهنا ابلتناوب" .قامت شـ ــهرة كونتليان
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على أتليفـه كتـاب أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول اخلطـابـة ومن أفكـاره الثـاقبـة قولـه "من اخلطـأ االعتقـاد أبن املعلم
الضـ ــعيف الثقافة يناسـ ــب التالميذ الص ـ ـغار" وطالب بضـ ــرورة االعتناء بطريقة التدريس وقال
أهنا أهم شيء يف التعليم.
ومما ال شـ ـ ـ ـ ــك فيه أن النظام الوثين الذي عاش يف ظله الرومانيون جعلهم مادة مسـ ـ ـ ـ ــتعدة
للتفاعل مع أي بديل يل حمل الفرال الروحي يف تلك احلض ـ ـ ــارة .بعد احلياة الوثنية لليواننيني
ظهرت الداينة النصـ ـرانية على مسـ ــرح التاريخ اإلنسـ ــاين فاعتنق الرومان الدين النصـ ـراين وكان
السـ ـ ـواد األعظم من املؤمنني به هم طبقة الفقراء الذين ذاقوا نْي القياصـ ـ ــرة وعانوا نْيان الظلم
وبعد عشرات السنني فرض الدين النصراين نفسه على الساحة
الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــية وأص ـ ـ ــبح دين األغلبية وأص ـ ـ ــبحت الكنيس ـ ـ ــة القوة
الفعلية يف اجملتمع كله.
عرفــت احلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة الرومــانيــة املــدارس االبتــدائيــة اليت ك ـانــت
معروفــة ابسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم اللودوس ،واملعلم يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمى املؤدب أمــا اآلابء
األغنياء فكانوا جيلبون لص ـ ـ ـ ـ ــغارهم معلمني أكفاء يالزموهنم يف
البيت واملدرسة فيقدم هلم التوجيه الالزم أخالقيا ودراسيا.
إن األفكـار الرتبويـة اليت برزت يف رومـا مـازالـت ابرزة للعيـان كتوجهـات تربويـة جنـدهـا تؤكـد
على النمط التقليدي يف التعلم ذلك النمط الذي يؤكد على الشدة ابملتعلمني وضرورة حفظ
املعلومات عن ظهر قلب وأما توجه كونتليان – الذي َل ينتشـ ـ ـ ــر كثْياً -فإنه توجه يتماشـ ـ ـ ــى
مع التوج ــه احل ـدي ــث يف علم النفس الرتبوي ألن ــه يؤك ــد على فهم طبيع ــة املتعلم ويركز على
ضرورة احرتام حريته.
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الرتبية عند الصينيمل
لعل احلضـ ـ ــارة الصـ ـ ــينية من أبعد احلضـ ـ ــارات عهداً ابلرتبية وأشـ ـ ــهرها ذكراً يف التاريخ .كان
الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــينيون مييلون إل التـأمـل امليتـافيزيقي والبحـث عن احلكمـة الـدينيـة فلـذلـك جنـد املـذاهـب
الفلسـ ـ ـ ــفية  -مثل الطاوية والكونفوشـ ـ ـ ــيوسـ ـ ـ ــية  -لعبت دورا كبْيا يف تشـ ـ ـ ــكيل الرؤى املعرفية
واآلداب االجتماعية يف حياة الص ـ ــينيني منذ القرن الس ـ ــادس قبل امليالد إل العص ـ ــر احلديث
وهو األمر الذي يثْي االســتغراب ويعطي هذا الشــعب العريق يف أقصــى الشــرق خصــوصــيات
ثقافية واترخيية ال ميكن جتاهلها إذا أراد الباحث س ـ ـ ـ ــرب غور تطور الفكر هناك .وال مينع هذا
من االعرتاف بس ـ ـ ــبق احلض ـ ـ ــارة الص ـ ـ ــينية يف علوم كثْية منها الطب فما زالت اإلبر الص ـ ـ ــينية
 Acupunctureوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلـة من وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـل العالج يف أقطـار العـاَل إل جـانـب العالج ابلعقـاقْي
واجلراحة.
واش ـ ــتهر الص ـ ــينيون منذ القدم ابجلد واملثابرة والعمل الدؤوب دون كلل وملل .إَجاال ميكن
القول أن للص ـ ـ ــني اترخيا موغال يف القدم وهلا تربية ش ـ ـ ــرقية عريقة تتس ـ ـ ــم ابلص ـ ـ ـرامة يف حفظ
العادات ،والتمسـ ـ ـ ـ ــك ابلتقاليد ،وتقدير املاضـ ـ ـ ـ ــي ،وتقديس أرواح األجداد .العمل اجلماعي
ص ــبغة كنفوش ــيوس ــية قد تقلل من اإلبداع الفردي ولكنها أثبتت جدواها فإن الياابن والص ــني
تنهج منهجـاً تعليميـاً يجعلي من شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن اجلمـاعـة ال الفرد وبلغـت مرتبـة تكنولوجيـة ال تقـل عن
الغرب القائم على النزعة الفردية املادية.
وركزت الرتبي ــة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيني ــة على ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة عق ــد االختب ــارات للطالب ،وعلى أِهي ــة حفظ
املعلومات ،وَل تنس فلســفة الرتبية الصــينية أن تؤكد على الروحانيات ،ويف اجلانب األخالقي
فإهنا اهتمت ِبلزام املتعلم ابلقوانني والتش ـ ـ ـ ـ ـريعات .كان هناك اعتناء ابلرتبية املهنية للعمل يف
اجملتمع ونظـام التعليم يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتط اجتيـاز اختبـارات تثبـت كن املتعلم من فهم وحفظ املنـاهج
ولقد اعتىن الصـ ـ ـ ــينيون بشـ ـ ـ ــكل خاص بعلم الكيمياء .هناك صـ ـ ـ ــلة مباشـ ـ ـ ــرة بني حبهم لعلم
الكيمياء وارتباطهم ابلقيم الروحية إذ كان هدفهم من دراس ـ ــة الكيمياء اكتش ـ ــاف س ـ ــر البقاء
فكرس ـ ـ ـوا جهودهم يف البحث عن مادة َتب حياَتم اخللود على أن هذا االهتمام املتواص ـ ـ ــل
قادهم إل دراسة النبااتت فكتبوا عن فوائد الثوم واألعشاب.
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وال ميكن فهم اخللفية النظرية للص ـ ـ ـ ــني من غْي التعرف على رواد احلركة الدينية .ولد لوتس
 Lao Tzuمؤس ــس الطاوية يف القرن الس ــادس قبل امليالد تقريبا ( 507ق.م) وله إص ــالحات
َجة ابلنسـ ـ ـ ـ ــبة للصـ ـ ـ ـ ــينيني منها أن فكره اإلصـ ـ ـ ـ ــالحي ظل قرابة ألفي سـ ـ ـ ـ ــنة من ركائز الفكر
الفلس ــفي واالجتماعي يف الص ــني .اهتم لوتس  -أي املعلم الكبْي  -ابلروحانيات وابلص ــحة
البدنية من أجل طول العمر فأكد على أِهية اختيار الطعام املفيد .رفض لوتس تدوين أقواله
ألهنا لن حتقق الكثْي من النفع ولكن أنصـاره َجعوا عبارته يف كتاب امسه ()Tao-Te Ching
وهو ابلنس ــبة هلم ُمموعة أقوال ترس ــم املنهج الكامل للحياة القومية حيث يعيش اإلنس ــان مع
غْيه ابحلب ال ابلعنف .يرى لوتس أن من ال يعمل عقله ال يشعر ابملشكالت ويجعترب كتاب
لوتس من أكثر الكتب انتشارا يف العاَل.
واملالحظ يف دراس ـ ــة الرتاث الص ـ ــيين أن آداّبم الفلس ـ ــفية تقوم على االلتزام بس ـ ــلس ـ ــلة من
التعاليم اليت صــيغت على منط حكم إنســانية جتعل طقوســهم الدينية ذات غاية َتذيبية للروح
فيكون االتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ابخل ــالق مرحل ــة من مراح ــل االحت ــاد واخللود كم ــا يؤمنون .ه ــذا يعين أن
احلركـات الـدينيـة لعبـت دوراً كبْياً يف حتـديـد قسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـات الثقـافـة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــينيـة .لقـد قـامـت احلركـة
الطاوية مثالً ابس ـ ـ ــتخدام وس ـ ـ ــائل متنوعة يف تربية الناس منها أتليف الكتب لنش ـ ـ ــر تعاليمهم
وتدوين اآلراء الدينية والفلســفة الســياســية خاصــة يف القرن الثالث قبل امليالدَ .ل تركز التعاليم
على العمل الص ـ ــاحل بقدر ما كانت تركز على حالة التفاعل واالنس ـ ــجام مع البيئة وهو األمر
الكفيل ِبعداد اإلنسـ ـ ـ ــان لألخالق الفاضـ ـ ـ ــلة .كان التعليم اليومي لألطفال يف املدارس يبدأ
ابكرا وقد يس ــتمر إل العص ــر أو حىت الغروب وتعترب اللغة الص ــينية ذات تفص ــيالت كثْية يف
رموزها وحروفها تسـتلزم وقتا طويال ملعرفتها ،األمر الذي يتطلب املزيد من اجلهد ففي الصـني
والياابن إل اآلن يركزون على دراس ــة اللغة الص ــينية ويتعلم الطالب مئات الرموز ليس ــتطيع أن
يقرأ اجلريدة على حنو صحيح.
الكونفوش ـ ـ ـ ــيوس ـ ـ ـ ــية داينة فلس ـ ـ ـ ــفية كانت ومازالت مص ـ ـ ـ ــدر إهلام وإش ـ ـ ـ ــعاع فكري وروحي
واجتمـاعي وتعليمي يف الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني وبـدأ أبنـاء الغرب يعتنقون هـذه الـداينـة وغْيهـا من املـذاهـب
نظراً للخواء الروحي الذي يعانون من جهة ،وملساحة احلرية من جهة أخرى.
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الفيلس ـ ـ ــوف احلكيم كونفوش ـ ـ ــيوس (479ق.م _551ق.م)
هو املعلم الرتبوي الذي اســتمر فكره واســتقر ســحره يف أعماق
الفكر الرتبوي الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيين حىت أطلق علي ــة لق ــب "أعظم معلم
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيين" .لعـب هـذا الفيلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف دورا هـامـا يف رعـايـة الفقراء
وحــاول أن يقوم ابإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالحــات احلكوميــة واإلداريــة اليت من
شأهنا أن تسعد احملتاجني واملساكني ولقد قام طالبه بتدوين تعاليمه بعد وفاته .ولعل طفولته
احملرومة كولد يتيم يف اجملتمع جعلته يشـ ــفق على املسـ ــاكني فيكون فلسـ ــفته اإلصـ ــالحية .بدأ
رحلته الفكرية مع أســتاذه الفيلســوف لوتس الذي أنشــأ الطاوية لكنه سـرعان ما اختلف معه
وانفصل عنه.
وقامت احلركة الكونفوش ـ ـس ـ ــية ابس ـ ــتخدام عدة وس ـ ــائل للتنش ـ ــئة االجتماعية منها تس ـ ــخْي
املناص ـ ـ ــب الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــية ألغراض ـ ـ ــهم ،واالعتناء مبهارة مطالعة الكتب ،ودراس ـ ـ ــة اللغة واألدب
واملوس ـ ـ ــيقى ،وغرس فكرة تقديس األرواح لتهذيب النفس .اآلداب االجتماعية والس ـ ـ ــياس ـ ـ ــية
واألخالقية للحاكم واحملكوم من الوسـ ــائل الرتبوية املؤثرة يف عمليتهم اإلصـ ــالحية "األخالق:
هي األمر األســاســي الذي تدعو إليه الكونفوش ـســية وهي حمور الفلســفة وأســاس الدين وهي
تس ـ ـ ـعى إلية برتبية الوازع الداخلي لدى الفرد ليشـ ـ ــعر ابالنسـ ـ ــجام الذي يسـ ـ ــيطر على حياته
النفسية مما خيضعها للقوانني االجتماعية والقانونية بشكل تلقائي".
"َل يدع كونفوشـ ـ ـ ـ ـ ــيوس أنه نيب يوحى إليه ،فقد كان مصـ ـ ـ ـ ـ ــلحا أكثر منه رجل دين .احرتم
اآلهلة ،وحرص على إقامة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعائر والطقوس ،وكانت عنايته متجهة إل إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح النفس
اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ــانية ،وتكوين ُمتمع سـ ـ ـ ـ ـ ــليم ،قوامه احملبة واإلخاء والعدل .ويرتكز القانون األخالقي
عنده على أربع فضائل رئيسية هي:
 -1وجوب طاعة الوالد واخلضوع له.
 -2وجوب طاعة احلاكم واالنقياد له.
 -3على األخ األصغر أن يطيع أخاه األكرب.
 -4على األصدقاء أن خيلصوا يف معاملة بعضهم بعضا.
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وهذه الفضائل يف نظر "الكونفوشيوسيني" خالدة ،وجيب على كل فرد يف اجملتمع أن
يتحلى ّبا ابستمرار ألن االستمرار يف التحلي ابلفضيلة هو نفسه جزء ال يتجزأ من الفضيلة.
التعليم عندهم من أهم العوامل اليت جتعل األفراد يفهمون القانون األخالقي :ويسْيون عليه.
ولذلك جيب أن يتعلم األفراد آراء القدماء وحكمهم ،وما ورد عنهم من قصص ،وعليهم
كذلك أن يطلعوا على مؤلفات الكونفوشيوسيني ،حىت يلموا إملاما جيدا آبرائهم العامة"
(موسوعة املفاهيم اإلسالمية العامة).
كان األرستقراطيون يتكرون التعليم ،فال يتعلم إال أبناؤهم حىت جاء كونفوشيوس وطبق فكرة
التعليم اخلاص ،فكان أول معلم يفتح مدرسة خاصة يف اتريخ الصنيَ .ل يهمه األصل العائلي
لتالميذه ،وأعد أكثر من ثالثة آالف تلميذ ،وزاد عدد املتفوقني منهم على السبعني .إن
الفلسفة الرتبوية عند كونفوشيوس تقوم على دعامتني ِها :حب العلم ،والتمسك بفضائل
األخالق.
من عبـارات كونفوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيوس املليئـة ابحلكمـة قولـه" :لتكن العـدالـة جزاء اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة ،وليكن
اإلحسـ ـ ــان جزاء اإلحسـ ـ ـان" .وقبل كتابة اإلجنيل وقبل ميالد املسـ ـ ــيح عيسـ ـ ــى عليه السـ ـ ــالم
خبمسة قرون ظهرت القاعدة الذهبية يف الصني لتنص على أن "الفضيلة الكاملة أن ال تفعل
بغْيك ما ال حتب أن يجفعل بك" .تتميز توجيهات كنفوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيوس ابإلجياز والرتكيز على البجعد
األخالقي فيقول يف موعظته" :يضــع الرجل األعلى نصــب عينيه تســعة أمور ال ينفك يقلِهبها
يف فكره .فـأمـا من حيـث عينـاه فهو يرص على أن يرى بوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح..؛ وأمـا من حيـث وجهه
فهو يرص على أن يكون بش ــوش ـاً ظريفاً؛ وأما من حيث س ــلوكه فهو يرص على أن يكون
وقوراً؛ ويف حديثه يرص على أن يكون خملصـ ـ ـاً؛ ويف تصـ ـ ـريف شـ ـ ــئون عمله يرص على أن
يبذل فيه عنايته ،وأن يبعث االحرتام فيمن معه؛ ويف األمور اليت يشـ ـ ــك فيها يرص على أن
يسـأل غْيه من الناس؛ وإذا غضـب فكر فيما قد جيره عليه غضـبه من الصـعاب؛ وإذا الحت
له املكاسـ ـ ــب فكر يف العدالة واالسـ ـ ــتقامة" .ومن روائعه "إذا اختربت نفسـ ـ ــي فوجدتين على
خطأ ،وجدتين عاجزاً حىت عن مواجهة الضـ ـ ــعيف ،وذا اختْيت نفسـ ـ ــي فوجدتين على حق،
وجدتين قادراً على مواجهة األلوف".
69

وعرف الصــينيون القدماء علوما كثْية منها علم اهلندســة واخرتعوا العرابت والســهام والنقود
كما أن النسـ ـ ـ ــاء اكتشـ ـ ـ ــفن تربية دود القز واهتموا ابلكتب حىت قيل أن أقدم كتاب يف العاَل
اليوم صــيين ويف الســياســة تفنن أحد حكامهم يف تطبيق العدل فوضــع على ابب قصــره لوحة
معروض ـ ــة لكل من ش ـ ــاء أن يكتب عليها حاجته مث يدق جرس ـ ـاً بانبها فيأِت امللك بنفس ـ ــه
لْيى ما كتب ويقضــي فيه .ومن احلكم الصــينية يف تربية النفس واجلســم قول (شــن شــان ):
«إذا أردت أن تكون دائماً أحس ـ ـ ــن من ذي قبل فطهر نفس ـ ـ ــك كل يوم ،طهر نفس ـ ـ ــك كل
يوم .طهر نفسك كل يوم».
ومن العبارات السابقة وغْيها ميكن استنباط مسات الرتبية الصينية يف النقاط التالية:
 -1اهتم الفكر الص ـ ـ ـ ــيين بربط الذات ابجملتمع .العمل اجلماعي القائم على الوالء والطاعة
من دعائم الفلسفة الرتبوية الصينية.
 -2الرتبية األخالقية ( )Moral educationالقت اهتماماً ابلغاً يف العصور القدمية.
 -3وضوح الرؤية ،واالبتسامة ،والوقار ،واإلخالص ،اإلحسان يف العمل ،احرتام اآلخرين،
االسـ ـ ـ ــتفادة من علم اآلخرين ،كظم الغيظ ،العدل واالسـ ـ ـ ــتقامة يف التصـ ـ ـ ــرف من أهم مسات
الشخصية الناجحة يف رأي كونفوشيوس.
 -4اإلميان ابلرتبية املسـ ــتمرة .قول كونفوشـ ــيوس "يضـ ــع الرجل األعلى نصـ ـب عينيه تسـ ــعة
أمور ال ينفك يقلِهبها يف فكره "..يدل على أن الرتبية عملية مستمرة ال تنتهي.
 -5س ـ ـ ـ ــاِهت العبارة املوجزة كوس ـ ـ ـ ــيلة تعليمية يف خلود اآلراء الرتبوية يف الفكر الص ـ ـ ـ ــيين.
حظيت احلكمة ابهتمام كبْي كوسيلة لرتبية اجملتمع وهي مثرة التأمل الفردي والوالء للجماعة.
 -6الرتبية عرب غرس املبادئ جوهر الرتبية العقلية والنفسية واالجتماعية والبدنية.
 -7إن الرتبية الصـينية ركزت على تراث السـابقني مما جعل اهلدف الرئيسـي للرتبية هو نقل
الرتاث واحلفا عليه وَل تكن فكرة جتديد الرتاث أو حيص بعض نص ــوص ــه واإلض ــافة عليه
التوجه الظاهر يف اتريخ الرتبية الصـ ـ ـ ـ ـ ــينية فهي تربية ذات مقاصـ ـ ـ ـ ـ ــد تقليدية حمافظة هلا اعتناء
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فائق ابلروحانيات وترهق املتعلم َبفظ املعلومات وتص ـ ـ ـ ـ ـ ــقله ابالختبارات وتربية على تقديس
املاضي ورموزه وأن االنسجام مع الطبيعة غاية االرتقاء الروحي.
احلضارة اإلسالمية
إن احلضـ ـ ـ ــارة اإلسـ ـ ـ ــالمية من أقل احلضـ ـ ـ ــارات عمرا،
وأعمقها أثرا ،وأكثرها يزا ،وأسرعها انتشارا.
كـانـت العلوم يف زمن اجلـاهليـة بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيطـة معـدودة يف
موضـ ـ ـ ـ ــوعاَتا ،حمدودة يف حمتواها فلقد عرف العرب يف
اجلاهلية ثالثة أنواع من العلوم:
أحدها :علم األنساب ،والتواريخ ،واألداين ،ويعدونه نوعا شريفا،
وأما النوع الثاين من العلوم :فهو علم الرؤاي.
وأمـا النوع الثـالـث :فهو علم األنواء ،وذلـك ممـا يتواله الكهنـة ،والقـافـة منهم .والقيـافـة تعين
قدرة فائقة على االستنتاج وتتبع اآلَثر والفراسة.
عاش العرب قبل اإلس ــالم يف جاهلية وتفرق س ــياس ــي وض ــياع ديين ورغم ذلك فإهنم عرفوا
بعض األخالق الكرمية مثل الشـجاعة والكرم والنخوة وجاء اإلسـالم فغْي حياَتم اماً وصـال
منهم أمة ذات سيادة ورسالة.
َل َتدف الرســالة اإلســالمية إل تكوين املواطن الصــاحل الذي يمي بلده ويتحلى مبحاســن
األخالق يف تعامله مع قومه فقط ولكنها سـعت إل إعداد اإلنسـان املصـلح الذي ينفع أمته
اّللِ ص ــلى هللا عليه وس ــلم
وخيالق الناس خبلق حس ــن أينما كان .قم م
ال مر جس ـول َّ
ويفيد اإلنس ــانية ج
ِِ
َّاس ِخبجلج ٍق مح مس ٍن" (رواه أمحد).
السيِهئمةم ْ
ت موأمتْبِ ْع َّ
"ات َِّق ا َّّللم محْيـثج مما جكْن م
احلم مسنمةم مْ جح مها مو مخالق الن م
ومن هنا تنفرد احلضـارة اإلسـالمية يف كوهنا رسـالة عاملية ليسـت إقليمية ،وأهنا رسـالة خالدة
ليسـت خاصـة بزمن معني وإن املبادئ السـامية اليت اندى ّبا الرسـول صـلى هللا عليه وسـلم مت
تطبيقها فعال وَل تكن نظرايت حاملة .وهو األمر اليت جعل الباحث األمريكي مايكل هارت
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يقرر بعد دراســة مســتفيضــة لتاريخ األنبياء والعظماء يف العاَل أن حممدا صــلى هللا عليه وســلم
أعظم شـخصـية على اإلطالق يف التاريخ البشـري ألنه جنح عملياً قبل وفاته يف تطبيق أهدافه
ِ ِ
اآلخرةِ
على املستويني الديين والدنيوي .اإلسالم دين الوسطية " مربـَّنما آتِنما ِيف ُّ
الدنْـيما مح مسنمةً مويف م
ِ
اب النَّا ِر {( "}201سورة البقرة).
مح مسنمةً موقنما مع مذ م
وتدل قراءة التاريخ من خالل الكتب املوثوقة على أن قواعد الرتبية اإلسالمية إمنا ترسخت
يف العهد النبوي وعهد الراش ـ ـ ـ ـ ــدين من بعده مث عهد التابعني وأتباع التابعني .يف تلك القرون
الفاضلة مت ترَجة أخالق القرآن الكرمي إل واقع إجرائي صب احلياة األسرية واجملتمعية .مارس
النـاس معـاين األخوة واملسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة والعـدالـة ومع ذلـك كلـه َل يكن ُمتمعـاً مالئكيـاً خيـاليـاً خـاليـاً
من املم ـارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات اخلــاطئــة .لقــد جنح اجملتمع املؤمن يف أن يقق يف واقعــه معــاين األخالق
الفاضلة عقيدة وشريعة.
َّ ِ ِ
س معلمى
وبدأ التاريخ اإلسـ ــالمي الرمسي "ابهلجرة النبوية املباركة لقوله تعال" :ل مم ْسـ ـج ٌد أج هس ـ ـ م
التَّـ ْق موى ِم ْن أ َّموِل يـم ْوٍم" (سـ ـ ـ ــورة التوبة" )108 :وهو أول الزمن الذي عز فيه اإلسـ ـ ـ ــالم ،وعبد
النيب ص ــلى هللا عليه وس ــلم ربه آمناً ،وابتدأ بناء املس ــجد ،فوافق رأي الص ــحابة ابتداء التاريخ
من ذلك اليوم.
وكان املعلمون ملدة قرون يس ــتلهمون مبادئ اإلس ــالم يف عملهم الرتبوي س ـواء يف املس ــاجد
أو املـدارس أو اجلـامعـات .كـان التعليم يعتمـد على حترير العقـل من اخلرافـات والبـدع واألوهـام
فلم تعد األسـاطْي والكهانة والتنجيم إال حمرمات َتني العقل املسـلم الذي كان يارّبا لصـيانة
العقل والدين من االحنطاط .علوم القرآن الكرمي والس ـ ـ ـ ــنة النبوية واللغة العربية من أهم العلوم
اليت يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهــل الطفــل ابلتعرف عليهــا وكلمــا زاد حظــه وحفظــه من تلــك العلوم كلمــا زادت
مكانته يف اجملتمع.
والتاريخ اإلسـ ـ ــالمي فيه فيض من الشـ ـ ـواهد اليت تدل على أن التعليم كان مفتوحاً للجميع
حىت للموايل ويص ـ ــل إليه من حرص عليه بل التس ـ ــامح الديين جعل غْي املس ـ ــلمني يتوجهون
إل امل ـدن اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالميــة ليتعلموا فيهــا من غْي خوف .عرف املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلمون احلريــة يف اختيــار
التخصـ ـ ــص واملعلم كان من مسات التعليم العايل يف كثْي من احلواضـ ـ ــر اإلسـ ـ ــالمية كما عجرف
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املسـ ــلمون َببهم للعلوم مثل الكيمياء واحلسـ ــاب واجلرب واجلغرافيا والطب والفلك وعلم احليل
(امليكــانيكــا) ومــارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا حريــة االجتهــاد وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجعوا العلمــاء ممــا دفع العلمــاء إل مزيــد من
االكتشافات العلمية.
إن الرتبية اإلسـ ـ ــالمية أسـ ـ ــهمت إسـ ـ ــهاما عظيما يف جعل التعليم للجميع ودون مقابل ألن
املسـلمني شـجعوا الصـبيان والبنات على التعلم وقبلوا املعلم دون النظر إل لون بشـرته وفتحوا
املكتبات ألكرب عدد من أفراد اجملتمع .ولقد ذهل ول ديورانت  -املؤرخ األمريكي املشـ ـ ـ ــهور
 عندما وجد أن الكثْي من العبيد والفقراء انلواً قسطاً كبْياً من التعليم.كان العصـ ـ ــر النبوي -وهو خْي العص ـ ـ ـور قاطبة  -مرحلة حترير شـ ـ ــامل بكل املعاين حيث
كانت الغاية العلمية تتمثل يف حفظ ما يتيس ــر من س ـور القرآن وتطبيق أوامره مث جاء عص ــر
الراش ـ ــدين وكان التعليم يركز على العلم والعمل كما كان يف العص ـ ــر النبوي وكانت الكتاتيب
قد أخذت يف االنتش ـ ـ ــار وبدأ طالب العلم ينهلون من علم الص ـ ـ ــحابة رض ـ ـ ــي هللا عنهم وقام
الوعا والقصاص بدور التثقيف اجلماهْيي.
وكان بعض طالب الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحابة رضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي هللا عنهم يعتنون بتدوين العلم الذي أيخذونه من
الصـ ـ ـ ــحابة فهذا ِهام بن منبه يدون ما يسـ ـ ـ ــمعه من أيب هريرة رضـ ـ ـ ــي هللا عنه .مث يف عصـ ـ ـ ــر
اخلالفة األموية بدأت كتب احلديث املوسـوعية أتخذ طريقها وبدأ التدوين الرمسي لألحاديث
النبوية وَجع ما تفرق يف كتب متخص ـ ـ ـص ـ ـ ـة .يف اخلالفة العباس ـ ـ ــية وبعد أن اتس ـ ـ ــعت اخلالفة
اإلسـالمية اتسـاعاً كبْياً بدأت تتسـع حركة الرتَجة يف علوم شـىت وبدأت املكتبات الصـغْية يف
السـابق أتخذ طابع املؤسـسـات التعليمية الكبْية فكثرت وتنوعت أنشـطتها الثقافية من نسـخ
للكتب وترَجة للعلوم .اتس ـ ـ ـ ـ ـ ــعت ُمالس العلم وبدأت احلياة املدنية تس ـ ـ ـ ـ ـ ـتلزم وجود املدارس
واملعاهد العالية للتعليم.
وكانت احلياة الرتبوية والتعليمية تعتمد أس ـ ـ ــاس ـ ـ ـاً على األس ـ ـ ــرة واملس ـ ـ ــجد وال جكتاب وُمالس
العلم يف اجلوامع كوســائط تعليمية .التعليم ابملشــافهة ونســخ الكتب أســاس التدريس يف تلك
الفرتة .ويف هذه الفرتة توس ـ ـ ــعت الدولة اإلس ـ ـ ــالمية وبدأ االحتكاك الثقايف واالنفتاح الفكري
َبســناته وســيئاته يلعب دوراً يف صــياغة الرتاث اإلســالمي مع ظهور ســيل من املعلومات اليت
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كانت َباجة إل نقد وتنظيم وتطوير .املناظرات العلمية الس ـ ـ ــاخنة مسة من الس ـ ـ ــمات املهمة
يف تلـك األزمنـة .وبلغـت احلركة األدبيـة عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرها الذهيب بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـب اهتمـام األمراء ِببداعات
الشعراء وسائر األدابء.
يف أفياء احلض ـ ــارة اإلس ـ ــالمية ص ـ ــار التعليم للجميع بعد أن كان حلما للفقراء وحكرا على
األغنياء .لقد كانت القراءة والكتابة عند معظم شـعوب األرض مقصـورة على الكهنة ورجال
الدين وطبقة األش ـراف .يز التعليم يف ظل حضــارتنا أبنه اســتغل املســجد اســتغالال واضــحا
يف َتذيب العامة كما ساهم الوعا والقصاص بدور هام يف تثقيف الناس .ساد األمن العام
يف العـاَل اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي يف الغـالـب فقـام العلمـاء واحملـدثون واألدابء والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعراء ابلرحلـة العلميـة
كوس ـ ـ ـ ـ ــيلة من وس ـ ـ ـ ـ ــائل التعلم والتعليم وكان احلج مومسا ثقافيا وانفذة إعالمية ترش ـ ـ ـ ـ ــد العباد
والطالب إل املشايخ والعلماء.
كان نظام التعليم يراعي الفروق الفردية ويش ـ ـ ـ ـ ــجع على املناقش ـ ـ ـ ـ ــة العلمية واملناظرة الفكرية
ولعل أهم ما يلفت نظر الباحثني مدى عناية العلماء املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلمني يف كل القرون على الرتكيز
على موض ـ ــوعات أس ـ ــاس ـ ــية مثل إخالص النية يف التعلم وض ـ ــرورة العمل ابلعلم وأِهية احرتام
العاَل وأخالقيات العلماء كما جنده مبسـوطا يف كتاب اجلامع ألخالق الراوي وآداب السـامع
للخطيب البغدادي املتوىف س ـ ـ ـ ـ ــنة 463ه ،وكتب الغزايل ،وكتاب جامع بيان العلم وفض ـ ـ ـ ـ ــله
البن عبد الرب القرطيب املتوىف سنة  733هـ.
يؤك ـد املريب الق ــدير أ.د .علي حمم ــد اليعقوب أن
فضـ ــل اإلسـ ــالم على البشـ ـرية كبْي ألنه "جاء مبنهج
شامل قومي يف تربية النفوس ،وتنشئة األجيال ،وبناء
احلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،والرخاء االجتماعي ،ونشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر العدل
واملساواة".
إن فلسـ ـ ـ ــفة التعليم يف اإلسـ ـ ـ ــالم تقوم على قاعدة
ذهبية قوامها أن العلم عبادة عظيمة تس ـ ـ ــتلزم العمل الص ـ ـ ــاحل وأن علوم الدنيا والدين إذا وقع
فيهما تقصــْي يضــر املســلمني فإن اجملتمع املســلم كله يقع عليه اللوم حىت تقوم طائفة مســلمة
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بســد الثغرات وتصــوب العثرات من خالل التخصــص بذلك العلم .إن تقســيم العلماء للعلوم
إل فروض كفــائيــة وعينيــة ي ـدل على أن هــدف الرتبيــة من النــاحيــة االجتمــاعيــة هو سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
حاجات اجملتمع املسـلم أما االجتهاد فمن دالالته الرتبوية أنه يهتم بنقل تراث السـابقني دون
تقـديس فيقوم البـاحـث بفحص النصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوص وجتـديـد الرتاث يف ظـل الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوابط االجتهـاديـة.
فاالجتهاد نقل ونقد لألفكار وفق مبادئ عقلية تستند للقرآن والسنة.
امتازت حضـ ـ ــارتنا ببناء اجلامعات واملراكز العلمية .أقدم جامعات العاَل؛ جامعة الزيتونة يف
تونس؛ أتس ـ ـس ـ ــت س ـ ــنة 116هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (734م) على يد عبيد هللا بن احلبحاب على األرجح،
وجامعة القرويني يف املغرب؛ يف العام (245ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ859 ،م) وسـ ـ ـ ـ ـ ــاِهت فاطمة بنت حممد
القْيواين يف إنش ـائه ،وجامعة األزهر يف مص ــر (360ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ970 ،م) أنش ــأها جوهر الص ــقلي
وثالثتها من أعرق املنش ـ ت التعليمية يف العاَل .جامع الزيتونة يف القرن الس ــابع اهلجري رحل
إليه العلماء من األندلس إل تونس ،ودرس ـوا علومهم فيها ،واختذوا الزيتونة منطلقاً لنش ــاطهم
الفكري ،فدرس ـ ـ ـ ـوا إل جانب العلوم الدينية الطب والرايض ـ ـ ـ ــيات وعلوم اللغة وغْيها .ومبرور
الزمن أخذ التدريس يف جامع الزيتونة يتخذ شكال نظاميا حىت غدا يف القرن التاسع اهلجري
مبثابة املؤسسة اجلامعية اليت هلا قوانينها وتقاليدها.1
ومنعـت املرأة من
ومن جـانـب آخر كـانـت هنـاك فرتات اترخييـة مظلمـة س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد فيهـا اجلهـل ج
حقوقها اإلنسـ ــانية ،وانتشـ ــر القهر واالسـ ــتبداد والتقليد والتعصـ ــب املذهيب والعرقي حىت أغلق
ابب االجتهـاد وأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبح احلكـام يطـاردون بعض العلمـاء ويرغموهم على تغيْي أفكـارهم اترة
ابلتهـديـد وأخرى ابلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجن وأحيـاان ابلتنكيـل والتعـذيـب كمـا حـدث لسمـام أمحـد والبويطي
وغْيِها .وجد الفكر اخلرايف مرتعاً خص ـ ـ ــباً يف بعض املدارس واملس ـ ـ ــاجد وعند األض ـ ـ ــرحة ويف
الزوااي والربط واخلوانق والتكااي واملكتبات ويف قصور السالطني وُمالس الصاحلني وأصبح هم
العقل املس ـ ـ ـ ـ ــلم يف زمن الض ـ ـ ـ ـ ــعف رواية قص ـ ـ ـ ـ ــص خيالية تقود إل إقرار املظاَل وقبول التواكل
وكانت أمساء أهل الصـ ـ ـالح تتصـ ـ ــدر أسـ ـ ــانيد القصـ ـ ــص وحتكي عن بطوالت زائفة وكرامات
جخمـدرة ال تــدفع إل العمــل بــل جــد التواكــل والتطرف الـديين ومــا زلنــا نعــاين من آَثر هــذه
 1نزيه اجلندي ،وزهْي محيدان2011 ،م ،الرتبية العربية اإلسالمية ،ج ،6ص  .300املوسوعة العربية .دمشق.
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الثقافة الس ــلبية س ــياس ــيا واجتماعيا واقتص ــاداي .أتخر وختلف األمم يعود لعدة أس ــباب وعلى
رأسها غياب الفهم احلقيقي لرسالتها.
املرأة يف حضارتنا
ويف إطار احلديث عن احلض ــارة اإلس ــالمية فإننا ال بد أن نش ــْي إل التحرير احلقيقي للمرأة
حيث انلت املرأة حقوقها اإلنسانية فربزت يف ميادين علمية وعملية كثْية.
تتمثل أهم إسهامات املرأة املسلمة حلقل التَّعليم يف النقاط التالية:
 .1كانت الوظيفة الكربى للمرأة املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلمة تربية ورعاية أطفاهلا على منهاج اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم
فخرجت جيل من األفذاذ.
َّ
تشرفت ابملشاركة الفعلية يف نقل القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة.
 .2ه
 .3عملت يف مهنة التَّدريس وإصدار الشَّهادات "اإلجازة".
 .4قامت أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً ببناء الْ مم مدامِرس من ماهلا اخلاص قبل  -نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء العاَل بقرون طويلة -
وذلك أهنا من قبل أكثر من ألف سنة إل اآلن هلا ذمة مالية قائمة على احلقوق والواجبات.
 .5قامت املرأة املسلمة ببناء اخلوانق والربط ملساندة األرامل واملطلقات.
 .6كـانـت املرأة املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلمـة العـاملـة ـارس حق االحتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب يف ُمتمعهـا فكـانـت تراقـب
األسواق و نع التجاوزات.
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احلضارة الغربية
أوال العصور الوسطى
الرومانيَّة (476م) إل
الو ْسطى :الفرتة الزمنيَّة ما بني سقوط اإلمرباطوريَّة ُّ
 -1العصور ج
سقوط القسطنطينيهة ( 857هـ1453 /م).
 -2ســيطر رجال الدين النصــارى على حياة الناس فصــادروا حرية التفكْي والتعبْي وأثقلوا
اجملتمع بدفع املبال الباهظة للكنيسـ ـ ـ ـ ــة حىت يشـ ـ ـ ـ ــرتوا اجلنة وأعطوا العامة صـ ـ ـ ـ ــكوك الغفران.
امليالدي إل
"عصـور الظَّالم :الفرتة املب هِكرة يف أورواب من العصـور الوسـطى من القرن اخلامس
ه
امليالدي" .سـ ـ ــيطر رجال الدين على مقاليد األمور كلها وعلى رأسـ ـ ــها
القرن احلادي عشـ ـ ــر
ه
الشئون السياسية.
 -3يف عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور الظالم مت احتكـار حق مطـالعـة الكتـب على طـائفـة رجـال الـدين وعـدم
تش ـ ـ ـ ــجيع العلماء والبحث العلمي مما س ـ ـ ـ ـبب الض ـ ـ ـ ــمور العلمي .قام بعض ـ ـ ـ ــهم مبدح اجلهل
وتسويغه للعامة" :إن اجلهالء هم الذين يظون مبلكوت السماء".
 -4اإلميان ابخلرافات والتربك والتمسح ابلصور والصليب والتماثيل وتفسْي األمراض املزمنة
على أهنا مس شيطاين فقاموا بتعذيب املريض أو تقييده وحبسه.
 -5فكرة اخلطيئة األول وعقدة الذنب ولدت عند البعض الشعور أبن اإلنسان شرير
وأوجدت فكرة املخلص الذي يضحي بنفسه إلنقاذ البشرية أي اإلميان بعيسى كإله منقذ.
 -6احتقار املرأة وسلب حقوقها املادية واإلنسانية .تومس األكويين ()Thomas Aquinas
من أبرز علماء الالهوت يف القرن الثالث عشر امليالدي َل يكن خْيا من الفيلسوف اليوانين
أرسطو يف نظرته للمرأة كما أشار املؤرخ الشهْي ول ديورانت حيث يقول "وَل يكن تومس
خْيا من أرسطو يف نظرته إل املرأة ويف حتميلها تبعة اخلطيئة األول بل َجع فيها رذائل األولني
واآلخرين واعتقد أن الطبيعة ترغب على الدوام يف إجناب الذكور فإذا غلطت أو وهنت قوة
التلقيح عند األب ولدت األنثى وهلذا فالرجل أشبه ابهلل من املرأة وعليها أن ختضع له وتسلم
له ابلسيادة والقيادة يف كل ميادين احلياة ولو َل تكن موضع شهوة الرجل َل تكن احلياة يف
حاجته إليها" .ومن احلِكم العريقة إذا ظهرت مصيبة قوهلم "فتش عن املرأة" ألن املرأة شر كلها
وهي مصدر الشقاء يف نظرهم القاصر.
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 -7مت تش ـ ـ ـ ــويه التاريخ اإلس ـ ـ ـ ــالمي وإل اآلن َل يس ـ ـ ـ ــتطع الغرب أن يتحرر من س ـ ـ ـ ــذاجة
األحقاد التارخيية على املسـ ـ ـ ـ ــتوى األكادميي العام واإلعالمي الواسـ ـ ـ ـ ــع .معظم الكتب الغربية
الكالسيكية إذا تعرضت لسسالم فإهنا تلحق به أسوأ األكاذيب.
 -8تع هددت احلمالت الصليبيهة على القدس يف العصور الوسطى .تشجيع احلمالت
العسكرية الصليبية املتكررة للسيطرة على خْيات الشرق املادية واجلغرافية فقامت الكنيسة برتبية
الغرب النصراين على ضرورة غزو البالد اإلسالمية من أجل حترير املقدسات.
 -9تشجيع االهتمام ابألدب والقانون وقام بعض العلماء وخاصة يف القرن الثاين عشر
والثالث عشر برتَجة تراث اليوانن وبعض الكتاابت العربية مثل كتب الرازي والفارايب وابن سينا
والغزايل وابن رشد الفلسفية والطبية.
 -10يدثنا ول ديورانت عن حياة الطالب قدمياً فيقول "َل تكن سـ ـ ـ ـ ـ ــن طالب العصـ ـ ـ ـ ـ ــور
الوســطى حمددة فقد يكون يف أي ســن وقد يكون قسـاً أو راهباً ممتازاً أو رئيس دير أو اتجراً
وقـد يكون متزوجـاً أو غالمـاً يف الثـالثـة عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر من عمره يثقلـه عـبء الكرامـة املفـاجئـة اليت
ألقيـت عليـه يف هـذه السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن .وكـان هـذا الطـالـب يـذهـب إل بولونيـا أو أورليـان أو منبلييـه
ليصـ ـ ــبح حمامياً أو طبيباً أو يذهب إل غْي هذه من اجلامعات يف بعض األحوال لكي أيهل
نفس ـ ـ ــه خلدمة احلكومة أو جيد لنفس ـ ـ ــه يف العادة ُماالً يف الكنيس ـ ـ ــة .وَل يكن يؤدي امتحاانً
للـدخول يف اجلـامعـة بـل كـل مـا كـان يطلـب إليـه أن يعرف اللغـة الالتينيـة وأن يكون قـد دفع
مبلغـا زهيـدا لكـل مـدرس يـدرس منهجـه عليـه .فـإذا كـان فقْياً فـإنـه قـد يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعني على ذلـك
مبنحـة دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة أو مبعونـة تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديهـا إليـه قريتـه أو كنيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـه .وكـانـت هنـاك آالف من هـذه
احلاالت".
 -11للرهبـ ــان فض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل يف حفظ املخطوطـ ــات ،وترَجـ ــة الكتـ ــب ،وعمـ ــارة أوراب ومـ ــدهـ ــا
ابملهندسـ ــني والرسـ ــامني منذ القرن التاسـ ــع ،واصـ ــطناع عباقرَتا يف تشـ ــييد أديرَتم وكنائسـ ــهم
وقص ـ ـ ـ ــور أمرائهم وتزيينها ابلروائع .1خالل القرون الوس ـ ـ ـ ــطى ،مت بناء مدارس قرب الكنائس
والكـاتـدرائيـات ويف هنـايـة املطـاف حتولـت بعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـا إل اجلـامعـات األول يف الغرب .واعتربت
ثْيا.
مدرسة كاتدرائية تشارتر يف فرنسا أكثر املدارس شهرةً وأت ً
1املستشرقون لنجيب العقيقي (.)119 /1
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اثنيا :عصر النهضة
وعم أوراب
العلمي ابتدأ يف إيطاليا َّ
عصر النَّهضة األوربيهة هو عصر "التجديد ه
الفين و ه
األديب و ه
السعي
يف القرنني اخلامس عشر والسادس عشر .حركة قامت يف القرن التَّاسع عشر هدفت إل َّ
إل األفضل والتَّق هدم يف ُماالت العلم والفن واألدب وسواها وتطوير أساليبها ."1حركة
االكتشاف العلمي يف الغرب هلا عدة أسباب من أِهها أتسيس اجملامع العلمية يف أواسط القرن
السابع عشر مثل اجلمعية امللكية يف لندن ( 1661م) واألكادميية امللكية للعلوم ( 1666م).
شيدت هذه املؤسسات منذ ابدئ األمر لنشر العلم على نطاق واسع ولضمان دعم الدولة
مالياً .لعبت اجلامعات العريقة مثل جامعة أكسفورد وكمربج يف اجنلرتا دوراً فكرايً كبْياً منذ
القرن الثاين عشر إل هذا اليوم .استفادت البشرية كلها من مثار العلم يف الغرب فالتحصني
ضد األمراض جنب ماليني البشر من كوارث طاملا حصدت وأعاقت ماليني البشر عرب القرون.
منذ القرن اخلامس عشـر بدأت أصـوات األحرار من املفكرين واألدابء والفنانني ترتفع وهي
تطالب برفض اهليمنة التامة للكنيسـ ـ ـ ـ ـ ــة على شـ ـ ـ ـ ـ ــئون احلياة .جنح الراهب األملاين مارتن لوثر
( )1546-1483( )Martin Lutherيف تكوين حركـة إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالحيـة ثوريـة ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رومـا تبيح
الطالق وتطالب الرهبان ابلزواج وعدم أكل أموال الناس ابلباطل… بدأ عصر النهضة الغربية
يف القرن الرابع عشـ ــر إل السـ ــادس عشـ ــر أما عهد اإلصـ ــالح فبدأ من القرن السـ ـادس عشـ ــر
خاصة يف إيطاليا اليت قامت ِبحياء علوم اإلغريق والرومان.
بـدأت يف عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح فكرة التعليم اإللزامي يف املرحلـة االبتـدائيـة .وركز جون لوك
( )1704 -1632على مفهوم أِهية التعليم للطفل وأن عقله كالصـ ـ ـ ـ ــفحة البيضـ ـ ـ ـ ــاء ينقش
التعليم فيه ما يريد وأن احلواس أساس املعرفة ومن جانب آخر أكد على أِهية الرتبية البدنية،
أما جان جاك روسـو ( 1778 -1712م) ف من أن اإلنسـان طيب بطبعه خْي بفطرته وأن
اجملتمع يلوث تلك الطبيعة الســليمة للفرد .ومبا أن اإلنســان يولد فاضــال فعلى التعليم احلفا
على صـالح اإلنسـان من خالل إاتحة الفرصـة له لينسـجم مع الطبيعة وعليه فاملريب جيب أن
يبذل جهده ليعني املتعلم الصغْي لينمي طبائعه اخلْية.
 1معجم اللغة العربية املعاصرة (.)2294 /3
79

يـج ـع ـ ـ ــد فـ ـرانس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـس بـ ـيـ ـك ــون (-1561
1626م) ،الفيلس ـ ــوف اإلجنليزي من أش ـ ــهر
من أثر يف بنـ ــاء العقليـ ــة التجريبيـ ــة اجلـ ــديـ ــدة
اجلادة عملياً يف الثقافة الغربية وهو فيلسـ ــوف
إجنليزي يعترب من أهم مؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي املنهج
التجرييب يف الغرب حيــث ركز على أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس
االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقراء العلمي وهو امتداد فكري ملنهج
الفيلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف اإلجنليزي روجر بيكون (حوايل
1294- 1214م) يف تركيزه على البحـ ــث
العلمي وأِهيــة التجــارب .انقش فرانسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس
بيكون مواطن اخللل يف الفكر البش ـ ـ ـ ــري واألوهام اليت تعرتي اإلنس ـ ـ ـ ــان .حدد بيكون هدف
الرتبية أبنه زايدة س ـ ــيطرة اإلنس ـ ــان على الطبيعة وس ـ ــاند النزعة الش ـ ــكية فيما يتعلق بتعلم كل
معرفة س ـ ـ ـ ـ ـ ــابقة وعليه فإن تطهْي العقل وحترير النفس من املفاهيم الس ـ ـ ـ ـ ـ ــابقة هي أول مرحلة
جادة يف التعلم .اص ـ ــطدم بيكون ابلكنيس ـ ــة الكاثوليكية فقلَّت ش ـ ــعبيته لدى املتدينني ولكن

أفكــاره اجلــدليــة تركــت أثراً عميق ـاً فيهم حىت سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت أوراب حنو تطوير أفكــاره لفهم الكون
والبحث عن احلقيقة عرب املالحظة والتجربة ومازالت تقطع يف هذا املضـ ـ ـ ـ ــمار شـ ـ ـ ـ ــوطا كبْياً.
وهكذا بدأت املس ـ ــْية العلمية يف أوراب بتحدي س ـ ــلطة الكنيس ـ ــة ورفع وص ـ ــايتها الدينية ليقوم
العقل برحلة حضارية واسعة ملعرفة السنن الكونية والستخراج الثروات.
رفض فرانسـ ـ ــيس بيكون املنهج الفكري الكالسـ ـ ــيكي للعصـ ـ ــور الوسـ ـ ــطي واعتربه كومة من
األوهام وطالب بتبين املنهج العلمي الذي يعتمد على املالحظة وعلى التوصـ ـ ـ ـ ـ ــل للنتائج من

ومسـلهم ّبا وهو األســلوب الذي أوصــل العلوم الطبيعية إل االزدهار
خالل مقدمات جمســبقة ج
احلــايل .لقــد انعكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت آَثر هــذه الــدعوة على ذهن املفكرين يف ميــدان التعليم والبحــث
فأخذوا يطالبون بضرورة تبين املنهج االستقرائي يف التفكْي إضافة إل االعتناء ابلتجربة.
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وجاء الفيلسوف األملاين جون فريدريك هربرت يف القرن التاسع
عشر ( 1841 -1776م) ( )Johann Friedrich Herbartليطور
عملية إعداد املعلم من خالل الرتكيز على أِهية إعداد املعلم
للدرس وشرح طريقة اإللقاء وضرورة ربط املعلومات القدمية
ابجلديدة وانتبه إل أِهية التعميمات واالستنتاجات يف فهم الدرس
وال شك أن املعلمني اليوم مازالوا بطريقة أو أبخرى يستخدمون تلك اخلطوات .وال عجب
بعد ذلك أن يطلق بعض املربني على هرابرت لقب "أبو املعلمني" ،ولجقب مبؤسس علم
التدريس احلديث .ولقد جنح هربرت يف ربط الرتبية بعلم النفس من خالل الرتكيز على
سيكولوجية التعلم إذ أنه يرى أن املعلومة اجلديدة هلا صلة ابلقدمية حينما تصبح عملية التعليم
مؤثرة .استحدث هرابرت طريقة إعداد الدروس من خطوات معروفة من قبل.
وإذا كـان "أبو املعلمني" قـد سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم يف ربط الرتبيـة بعلم النفس فـإن
األب الروحي ملـ ـ ــدارس رايض األطفـ ـ ــال فروبـ ـ ــل األملـ ـ ــاين (-1782
 )The Father of the Kindergarten( )1852أكـد على حريـة الطفـل
يف اللعـب وأِهيـة مـدارس رايض األطفـال النطالقـة الطفـل حنو اإلبـداع
والتعلم اجلمـاعي .اهتم ِبسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـاد الطفـل كمتعلم وطـالـب ابالعتنـاء بـه
جسدايً مع الرتكيز على أِهية املوسيقى يف منهج رايض األطفال.
يتـذكر العـاَل كلـه فروبـل كلمـا ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهـد األطفـال يـذهبون إل مـدارس الرايض فرغم اهتمـام
رجــال الرتبيــة ابلطفــل فـإهنم يعرتفون أبن فروبــل جنح يف تطبيق آراء تربويــة يف حيــاة األطفــال
بشكل متميز ومؤثر إل العصر احلديث.
ويف الثالثينات من القرن التاسـ ـ ــع عشـ ـ ــر اندى هورس مان يف أمريكا بضـ ـ ــرورة توفْي التعليم
االبتدائي اجملاين على مستوى الدولة استناداً للدستور وأيضاً طالب ِبعداد املعلمني وتدريبهم
فال يصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلح أن يكون املعلم خرجيـاً من الثـانويـة بـل عليـه أن يلتحق بربامج خـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ِبعـداد
املعلمني .ويف امليدان النقايب يف عام 1875م ظهرت يف أمريكا أول حماوالت أتسـ ـ ــيس نقابة
للمعلمني تطالب بزايدة رواتب املعلمني واملزيد من املزااي اليت من شـأهنا دعم املسـْية التعليمية
وجـذب الكوادر اجليـدة هلـا .مث يف بـدايـة القرن العشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين بـدأت املرأة تـدخـل ميـدان التـدريس
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أبعداد كبْية ورغم النظرة الدونية هلا إال أهنا كانت أفضـ ـ ـ ــل من وضـ ـ ـ ــع النسـ ـ ـ ــاء العامالت يف
املصانع.
وجــاء القرن العشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين فطرح جون ديوي فكرتــه عن اخلربة وأبرز دور املــدارس يف اجملتمع
والدور الدميقراطي للمجتمع فجمع الفلس ـ ـ ـ ــفة والرتبية ابنس ـ ـ ـ ــجام ووائم وأنزل الفالس ـ ـ ـ ــفة من
برجهم العـاجي إل واقعهم اليومي .أمـا يف ميـدان علم النفس فـإن العلمـاء مثـل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكنر ومن
قبله ابفلوف وغْيِها قدموا دراسـات متقدمة تؤكد على أِهية تعزيز السـلوك اإلجيايب ابلثواب.
وقام العاَل الروسـ ـ ـ ـ ـ ــي ابفلوف ( 1939 – 1849م) بتقدمي نظرية االقرتان الشـ ـ ـ ـ ـ ـرطي وبيان
طريقة التعلم من خالل جتربة مشهورة عن لعاب الكلب وقرع اجلرس.
أص ـ ـ ـ ــبحت معظم جامعات العاَل اليوم تنظر إل اإلنتاج الغريب يف ميدان العلوم اإلنس ـ ـ ـ ــانية
واالجتماعية كدراســات أكادميية جادة ســاِهت يف إثراء الفكر اإلنســاين وتفتيق مناهج َبث
متنوعة وموض ــوعات متجددة رغم الس ـلبيات االجتماعية والبيئية واالقتص ــادية اليت ص ــاحبت
التطور احل ـ ــدي ـ ــث ال ـ ــذي م ـ ــازال يقفز قفزات م ـ ــادي ـ ــة خي ـ ــالي ـ ــة تتخلله ـ ــا الكوارث واحلروب
واالهنيارات.
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الفصل الثالث :األصول الرتبوية
األصول النفسية
يعترب علم النفس  Psychologyمن العلوم املهم ــة يف عصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران وال ميكن للمريب َب ــال من
األحوال االسـ ـ ـ ـ ــتغناء عن نواتج هذا العلم ألنه يبني خصـ ـ ـ ـ ــائص النمو لكل مرحلة عمرية من
مرحلة الطفولة إل مرحلة الش ــيخوخة ويش ــرح هذا العلم حاجات اإلنس ــان اجلس ــمية والعقلية
واالجتماعية والنفسـية بغرض التعامل معها ابلشـكل األمثل .ويعتين هذا العلم برضـا اإلنسـان
عن نفســه وقبول ذاته وتوجيهه للتكيف مع البيئة واجملتمع وضــغوطات احلياة بميع جوانبها،
ومبا أن الرتبية هي عملية لتغيْي السـ ـ ـ ــلوك اإلنسـ ـ ـ ــاين فإن علم النفس من املفاتيح املهمة لفهم
أغوار النفس من أجل التنمية وحتقيق الصحة النفسية.
و"علم النفس  psychologyهو العلم الــذي يــدرس سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك األفراد ومــا وراءه من مؤثرات
ودوافع وعمليات عقلية ،ويص ـ ـ ـ ـ ـ ــف علم النفس ويفس ـ ـ ـ ـ ـ ــر كل جانب من جوانب الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك
اإلنس ـ ـ ــاين ،البس ـ ـ ــيط منه واملعقد ،الداخلي واخلارجي ،املالحظ منه أو الذي يجس ـ ـ ــتدل عليه،
ويدرس املؤثرات الداخلية يف هذا الســلوك ،كالدوافع واإلحســاســات والرتكيب الفيزيولوجي،
واملؤثرات اخلـارجيـة كعوامـل البيئـة احمليطـة ،ويـدرس التنبؤ أبنواع السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك وتوجيهـه والتخطيط
له .وعلم النفس مسـ ـ ـ ـ ــتقل بذاته متمايز مبوضـ ـ ـ ـ ــوعه ومناهجه ،على الرغم من صـ ـ ـ ـ ــلته الوثيقة
ابلعلوم البيولوجية واالجتماعية والطبيعية" (املوسوعة العربية السورية).
وتذكر املوسوعة العربية أيضا أن من أهم فروع علم النفس:
 .1علم النفس الفيزيولوجي :يهتم بدراســة األعضــاء من حيث تشــريها ووظائفها وأثرها
يف السلوك.
 .2ـ علم نفس النمو :يدرس اإلنسان يف مراحل منوه.
 .3علم النفس االجتماعي :يهتم ابلدراسـ ـ ـ ـ ـ ــة املنظمة للسـ ـ ـ ـ ـ ــلوك االجتماعي وأشـ ـ ـ ـ ـ ــكال
التفاعل بني الناس.
 .4علم النفس الرتبوي :يتناول كل ما يتعلق ابلعملية التعليمية والتعلم وش ـ ـ ـ ـ ــروط أطراف
العملية التعليمية وخصائصها.
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 .5ـ علم النفس الصناعي :يهدف إل حتسني اإلنتاج وظروف العمل واالختيار املهين.
 .6ـ علم النفس العيادي واإلرشادي :يهتم ابإلرشاد والعالج النفسي.
 .7إض ــافة إل علم الفروق النفس ــية ،وعلم النفس العس ــكري واجلنائي واملرض ــي واإلداري
واإلعالمي (ابختصار يسْي).
ويف كل يوم تكتشـف الدراسـات املزيد من األسـرار النفسـية يف ميدان علم النفس العالجي
واألسري واالجتماعي والعسكري والصناعي واالعالمي.
بوي :تطبيق مفاهيم علم
ويف معجم اللغة العربية املعاصـ ـ ــرة ( )852 /2أن "علم النَّفس َّ
الرت ه
النفس يف ميدان الرتبية وعلى عمليَّات التعلُّم" .وهكذا تدرس األصــول النفســية للرتبية طبيعة
املتعلم وكيفية تغيْي س ــلوكه وبذلك فإن دراس ــة املتعلم ودوافعه وحاجاته والفروق الفردية ودور
كل من الوراثة والبيئة يف تشـكيل شـخصـية اإلنسـان وطرائق التعلم كلها من املوضـوعات اليت
تدخل يف دائرة األسـس النفسـية .وعلى ذلك فإن األصـول النفسـية للرتبية تبصـر املريب وتقدم
له األسـ ـ ــس اخلاصـ ـ ــة بكيفية التعامل مع املتعلم وفق طبيعته اإلنسـ ـ ــانية يف َجيع مراحل حياته
وكيفية التفاعل بني السلوك اإلنساين والبيئة احمليطة.
يتناول علم النفس الرتبوي موضوعات عديدة من مثل موضوع مهارات التعلم اليت تتطلبها
عملية التعلم ،ويكتسبها املتعلم ومنها مهارات التفكْي وحل املشكالت واالتصال ،واملهارات
والعملية .االحتفا ابلتعلم  :Learning Retentionاخلربات املتبقية بعد اكتساب جوانب تعلم
مقدارا ميكن
متعددة نتيجة دراسة معينة ،والتغْيات الفسيولوجية والكيميائية اليت جْحت ِد ج
ث يف املخ ً
صحيحا ،وتستند قدرة االحتفا ابملعلومات واخلربات على عوامل
تذكرا
ً
للمرء أن يتذكره ً

فسيولوجية ووجدانية ذاتية ،كما ترتبط أبساليب التعليم والتعلم يف اكتساب هذه اخلربات.

ويتاج املعلم إل معرفة األمناط الشخصية االنطوائية كي يقوم بتوجيهها توجيها صحيحا .كما
يتناول هذا العلم أمناط الشخصية من مثل الشخصية االنطوائية :Introversive Personality
صاحبها شخص انعزايل يتحاشى االتصال ابلواقع االجتماعي ،ومييل إل األعمال اليت ال
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دائما ،وهو شديد احلساسية ألي موقف
تتعامل مع اجلمهور وال يب التجمعات ،ويراقب ذاته ً
اجتماعي.1

ويف هذا السياق يتعرض علم النفس إل أمناط التفكْي من مثل "التفكْي النمطي
(Thinking

 :)Stereotypedيوصف به التفكْي املقيد ابلعادة واالستعماالت املألوفة

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

التجديد ،ويب استدعاء احللول اجلاهزة التقليدية حلل مشكالت اجملتمع الراهنة ،ويهاجم على
شبكات التواصل االجتماعي اإللكرتوين أي أفكار إبداعية .صاحب التفكْي النمطي مولع
بتصيف الناس من دون رصيد علمي يستند إليه ،بل قد يتبع اهلوى أو الثقافة الدارجة.

احلاجات النفسية
يتاج اإلنس ـ ـ ــان إل إش ـ ـ ــباع احلاجات املادية واملعنوية .وما زال
املربون يف ميدان الرتبية يعتربون نظرية العاَل النفس ـ ـ ـ ـ ـ ــاين األمريكي
إبراهام ماسلو (1970-1908( )Abraham Harold Maslowم)
من النظرايت النفس ـ ـ ـ ـ ـ ــية املهمة اجلديرة ابلدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـة لكل املعلمني
واملعلمات .لسنسـان حاجاته النفسـية مثل حاجة الشـعور ابألمن
كما يقول ماسلو يف هرمه املشهور "هرم احلاجات" " Hierarchy
 "of Needsول ــذل ــك ف ــإن الرتبي ــة جي ــب أن تراعي تل ــك احل ــاج ــات النفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ــة واالجتم ــاعي ــة
والبيولوجية كي يشبعها اإلنسان.
أشار ماسلو إل احلاجات التالية:

 1معج ـ ــم املصطلحات الرتبوية والنفسية (2016م) .املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج .ط :1الكويت.
 2معج ة ةةم املصطلحات الرتبوية والنفسية من اصدار املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج (2016م) ،ص .107
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 -1احلاجات الفسـ ــيولوجية  Physiological Needsمثل احلاجة للطعام والشـ ـراب والكسـ ــاء
والســكن والزواج وهي احلاجات الضــرورية الســتمرار بقاء اإلنســان على قيد احلياة .فإذا هأمن
اإلنسـان ضـرورات حياته املعيشـية فسـيبدأ ابلبحث عن حتقيق غاية أو حاجة أخرى أعلى يف
اهلرم.
 -2حـاجـات األمن ) Safety Needs (securityيف النفس واملسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكن والوظيفـة .إن َتـديـد
اإلنس ـ ــان يف معاش ـ ــه هو َتديد حلاجة أس ـ ــاس ـ ــية يف حياته وكلما ض ـ ــمن اإلنس ـ ــان من خالل
اللوائح والقوانني كفالة حقه يف توفْي حاجاته الضـرورية ،ازداد شـعوره ابالرتياح النفسـي .حىت
يف مرحلــة البــداوة فـإن هـذه احلـاجـات تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبعهــا القبيلــة بنظــامهــا املبين على التكــافـل ألبنــاء
القبيلة.
 -3ح ــاج ــات االنتم ــاء ) Social Needs (affiliationللجم ــاع ــة واجملتمع وحتقيق التوافق مع
اآلخرين من خالل احلب واملودة والرب .ويف هذه املرحلة ميكن اس ــتنباط قاعدة اجتماعية تجعد
من أهم األص ـ ـ ــول الرتبوية وهي أن اإلنس ـ ـ ــان اجتماعي ابلطبع مييل إل التجمع والتفاعل مع
اآلخرين.
-4ح ــاج ــات التق ــدير ) Esteem Needs (Recognitionمن كلم ــات ثن ــاء وألق ــاب التكرمي
والتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريف .هـذه احلـاجـة ،كغْيهـا من احلـاجـات ،جيـب أن يتم إشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـاعهـا يف حميط العـائلـة
واملدرسـة واملؤسـسـات اليت يتعامل معها الفرد ويف بعض األحيان شـهادة التقدير قد تكون هلا
قوة يف التأثْي كحافز أكرب وأكثر يف النفس من استالم اجلوائز املادية.
 -5حاجات حتقيق الذات  Self-actualization Needsالرضـ ـ ـ ــا عن النفس والشـ ـ ـ ــعور بقدر
كبْي من الس ـ ـ ــعادة الذاتية بعد حتقيق األهداف .وهكذا فإن ثناء اآلخرين أو احلص ـ ـ ــول على
املادة ال ميكن أن يكون ســببا للســعادة يف النفس ما َل يشــعر اإلنســان أبن تقديره لنفســه من
مصادر سعادته.
برز ماسـ ـ ـ ـ ـ ــلو يف السـ ـ ـ ـ ـ ــتينات من القرن العشـ ـ ـ ـ ـ ـرين كرائد من رواد علم النفس اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ــاين
 Humanistic Psychologyويعترب علم النفس اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاين مق ــدم ــة مهم ــة تربوايً لفهم طبيع ــة
اإلنســان وفهم حاجاته .يؤكد ماســلو يف نظريته على أن اإلنســان كلما حقق حاجاته األولية
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فـإنـه يتطلع إلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـاع حـاجـة أعلى فيتنقـل من مرحلـة إل أخرى على التوايل إل أن يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبع
حاجاته من خالل حتقيق ذاته والكثْي من أهدافه.
تؤكد نظرية ماس ــلو على أن احلاجة إل األص ــحاب واحلاجة إل التقدير واالحرتام يف حميط
األسـ ـ ــرة واملدرسـ ـ ــة ومركز العمل من احلاجات األسـ ـ ــاسـ ـ ــية لسنسـ ـ ــان وأن االنتماء إل األندية
واجلمعيات والنقاابت ليس ابألمر الكمايل يف حياة اإلنسـ ـ ـ ــان فهذه احلاجات تغذي نفسـ ـ ـ ـه
من انحية االنتماء إل اآلخرين .وجد ماسـ ـ ـ ـ ــلو من خالل مالحظته لبعض الشـ ـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ـ ــيات
التارخيية البارزة أن قلة من الناس هم الذين يصـ ـ ـ ـ ـ ــلون إل مرحلة حتقيق الذات The level of
 .self-actualizationوهذه املرحلة َباجة إل عمل دائم ألهنا عملية مس ـ ـ ــتمرة تتص ـ ـ ــف ابلنمو
والدميومة وتس ــتدعي احلفا على مس ــتوى الص ــحة النفس ــية واإلجنازات اليت س ــبق أن حققها
الفرد .وهكذا أكد ماسـلو على احلاجات الفسـيولوجية ،وحاجات األمن ،وحاجات االنتماء
وحاجات التقدير وحاجات حتقيق الذات ووضع ذلك كله يف بوتقة واحدة.
ويتاج املعلم إل فهم اهلرم النفسـي ملاسـلو ألنه سـيتعامل مع الطلبة ممن قد يكون منهم من
يفتقـد األمن يف البيـت أو املـدرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أو يـدفعـه الفقر واحلـاجـة إل إِهـال الـدروس فال ينتبـه يف
الفصــل .ســيالحظ املعلم أن بعض طالبه يف مراحل متفاوتة من اشــباع احلاجات املذكورة يف
هرم ماس ـ ـ ـ ـ ــلو فإن قلة املوارد أو فقدان األمن من األس ـ ـ ـ ـ ـباب املؤدية إل اخنفاض التحص ـ ـ ـ ـ ــيل
الدراسي وتدين الكفاءة االجتماعية للطالب ،وضعف مشاركته يف الفصل.
وهناك نظرايت كثْية تش ـ ــبه نظرية ماس ـ ــلو اس ـ ــتخدمها علماء اإلدارة .يؤكد بعض الباحثني
وعلى رأسهم ستيفن كويف على أن اإلنسان َباجة إل إشباع احلاجات التالية:
 .1احلاجة املعيشية اخلاصة ابستمرارية احلياة والبقاء (.)To Live
 .2للحب (.)To Love
 .3للتعلم (.)To learn
 .4لسنتاج والعطاء (.)To Leave a Legacy
يتـاج الطفـل منـذ والدتـه إل احلـاجـات الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروريـة البيولوجيـة العضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـة مثـل الغـذاء واملـاء
واهلواء واملناخ اآلمن مث بعدها يتاج إل الش ـ ــفقة والرمحة فإذا كان حمروماً من الش ـ ــفقة والرمحة
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فإنه ال يص ـ ــبح ش ـ ــخص ـ ـاً س ـ ــوايً بل قد يص ـ ــْي قاس ـ ــياً مثل زايد بن أبيه واحلجاج يف اترخينا أو
نْيون يف اتريخ رومـا .يف املرحـة الثـالثـة يكون الطفـل َبـاجـة إل التعلم ليعرف أهلـه ومـا حولـه
بعــد هــذه املرحلــة فــإنــه يتــاج إل العطــاء بعــد األخــذ وهي مرحلــة التعليم بعــد التعلم فيرتك
اإلنسـان بصـمته على أبنائه وبناته ومن حوله .ومرحلة العطاء هي مثرة احلاجات األول وغاية
الفرد يف أن يساهم يف استمرارية العطاء اإلنساين.
ال ريب أن املس ـ ــلم يش ـ ــبع حاجاته العض ـ ــوية والنفس ـ ــية واالجتماعية والعقلية دون اإلخالل
بانب على حسـاب جانب وتكون عملية إشـباع احلاجات والغرائز يف ظالل اإلسـالم الذي
ينظم كيفية إشباع احلاجات ابعتدال دون إفراط وال تفريط.
واإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـان السـ ـ ـ ـ ـ ـوي ال يكبت أو يقمع حاجاته املادية واملعنوية ابلرهبنة مثالً ولكن ينظم
ويوجه العملية كما أراد اخلالق سـ ـ ـ ـ ــبحانه دون إسـ ـ ـ ـ ـراف وكما قال احلق جل ثناؤه يف سـ ـ ـ ـ ــورة
ِ
ِ
وما مْحم جس ـ ـ ـ ًورا
"وال مْجت مع ْل يم مد مك مم ْغلجولمةً إِ مل عجنجق م
ك موال تمـْب جس ـ ـ ـطْ مها جك َّل الْبم ْس ـ ـ ـط فمـتمـ ْقعج مد مملج ً
اإلس ـ ـ ـراء م
(.")29
إننا نعتقد أن عملية اش ــباع احلاجات النفس ــية تنس ــجم مع غاايت الرتبية اإلس ــالمية وجيب
أن تعني اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان على حتقيق غـايـة الطـاعـة وهي ال تكون إال بثالثـة حمـاور تتمحور حول
ثالث كلمات جوهرية وهي االقتصاد واالعتقاد واالجتهاد وفيما يلي بيان هلا:
 )1االقتص ـ ــاد يف االس ـ ــتمتاع ابمللذات ومص ـ ــاحل أمور الدنيا والس ـ ــعي يف توفْي احلالل من
املأكل واملشـرب واملسـكن واملركب وهي الضـرورة البيولوجية وما يرتبط ّبا من متطلبات مادية
دنيوية تنتهي َبسن االستفادة من البيئة بتعمْيها ال تدمْيها.
 )2االعتقاد ابهلل وحده واالعتماد على أوامره ونواهيه يف األمور كلها.
 ) 3االجتهــاد يف تطبيق مكــارم الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعــة والتعــامــل مع النفس والنــاس وفق ميزان العــدل
واإلحسان .ومن معاين االجتهاد اعمال الفكر واعمار الكون.
وَتتم النظرية اإلس ـ ـ ـ ــالمية ابجلس ـ ـ ـ ــد واحلاجات املادية فيتم اإلش ـ ـ ـ ــباع ابحلالل وَتتم أيض ـ ـ ـ ــا
ابحلاجات الروحية السـ ــامية وذلك بتهذيب النفس وحتقيق السـ ــعادة الروحية كفرد وَجاعةَ .ل
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أيت اإلس ـ ـ ـ ــالم لكبت وقمع الطاقات اإلنس ـ ـ ـ ــانية إمنا جاء لتنظيم حياة الفرد واجملتمع ليعيش
ِ
اخلمبِْيج {( "}14سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة
يف ْ
كرميـاً كمــا أراد هللا لــه أن يعيش "أمال يـم ْعلم جم مم ْن مخلم مق موجه مو اللَّط ج
امللك) .وّبذا لن يكون املس ـ ـ ـ ــلم عبداً لش ـ ـ ـ ــهواته فهو يتحكم ّبا وال تتحكم به وّبذا أيض ـ ـ ـ ــا
تتميز النظرة اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالميـة عن غْيهـا من النظرات يف أهنـا واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـة تتحـد فيهـا الغـاايت مع
الوسـ ـ ـ ــائل يف منهج واحد اختاره هللا عز وجل وارتضـ ـ ـ ــاه لعباده وعلى رأسـ ـ ـ ــهم األنبياء عليهم
السالم.
التصحيح الذايت يف تقوم سلوك الطفل
العقـاب من خالل تقومي أو تعـديـل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك األطفـال ذاتيـاً جزء مهم من املفـاهيم املرتبطـة
بوسـائل الرتبية وخاصـة يف البيت واملدرسـة .ليس العيب يف أن خيطئ الطفل يف تصـرفاته فهذا
أمر طبيعي ولكن املهم أن يتعلم من أخطائه ،ويستفيد من جتاربه.
تتفاوت طرائق عالج األخطاء الس ـ ـ ـ ـ ـ ــلوكية عند الطفل من رفق يف الرتغيب إل ش ـ ـ ـ ـ ـ ــدة يف
الرتهيب وذلك َبسب شخصية الطفل وطبيعة اخلطأ السلوكي ويظل األصل الرتبوي يف قول
النيب الكرمي صــلى هللا عليه وســلم ملن يســتلم زمام األمور ويتصــدر للتعليم (عليك ابلرفق ،إن
الرفق ال يكون يف شـيء إال زانه وال يجنزع من شـيء إال شـانه) .قال تبارك وتعال لنبيه" :فمبِ مما
ِ
ر ْمح ٍة ِمن َِّ ِ
ظ الْ مق ْل ِ
استمـ ْغ ِف ْر
ب النْـ مف ُّ
ت فمظًّا مغلِي م
ك فم ْ
ضوا ِم ْن مح ْول م
اع ج
ت مهلجْم مولم ْو جكْن م
اّلل لْن م
ف معْنـ جه ْم مو ْ
مم ْ
ِِ
ني (( ")159سـ ـ ــورة
اّللِ إِ َّن َّ
ت فمـتمـ موَّك ْل معلمى َّ
اّللم جِي ُّ
ب الْ جمتمـ موهكل م
األم ِر فمِإذما معمزْم م
مهلجْم مو مشـ ـ ـا ِوْرجه ْم ِيف ْ
ون ،فم ـأممره ِمبمعر ٍ
ِ
من رجالً مدخ ـل علمى الْم ـأْم ِ
وف ،مومهنمـاهج مع ْن جمْن مك ٍر،
آل عمران) .موقم ـ ْد جحك مي أ َّ م ج م م م م ج
م مج ْ ج
ِ
ِ
ال لـمهج الْ ممـأْ جمو جن :ماي مهـ مذاَّ ،
ني
ظ لـمهج ِيف الْ مق ْوِل ،فمـ مقـ م
إن َّ
موأم ْغلم م
اّللم تمـ معـ مال أ ممممر مم ْن جه مو مخ ْْيٌ مْنـك أم ْن يمل م
الْ مقومل لِمن هو مشر ِم ِين ،فمـ مق م ِ
وسى ،مومه جارو من{ :فمـ جقوال لمهج قمـ ْوالً لميِهنًا لم معلَّهج يـمتم مذ َّك جر أ ْمو مخيْ مشى}
ه
ال ل جم م
ْ م ْ جم
ِ
(سورة طه)44 :؛ جمثَّ أ ْمعرض الْمأْم ِ
ت إلمْي ِه.
ون معْنهج ،مومَلْ يـمْلتمف ْ
م م مج
بدأ علماء النفس حديثاً يف ميدان تربية الطفل يؤكدون على أس ـ ـ ـ ــلوب مؤثر من أس ـ ـ ـ ــاليب
العقاب اإلجيايب .هذا املنهج هو التصــحيح الذاِت لألخطاء حيث يكون العقاب أبن نطلب
من الطفل أن يقوم بنفس ـ ـ ـ ـ ــه بتعديل أو تقومي االعوجاج الذي حص ـ ـ ـ ـ ــل منه ويجطلق على هذا
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املفهوم يف ميدان علم النفس ( )Over correctionأي تص ـ ـ ـ ـ ــويب اخلطأ .والتص ـ ـ ـ ـ ــحيح الذاِت
عقاب يستخدم عند حدوث سلوكيات غْي مقبولة عند الطفل وأهم مراحله:
 .1إعادة األمور إل نص ـ ـ ـ ـ ـ ـاّبا  .Restitutionفالطالب املعاقب جيب أن يعيد األمور إل
حالتها السابقة اليت كانت عليه قبل وقوع اخلطأ فْيفع الضرر.
 .2إعادة الفعل بصورة اجيابية  Positive practiceوهذه مرحلة ممارسة الصواب.
تسـ ــتخدم االسـ ــتشـ ــارات النفسـ ــية طريقة التصـ ــحيح الذاِت يف املدارس ألهنا ميكن أن تعاجل
مشاكل كثْية.
يكون العقـاب من خالل تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـب اخلطـأ أبن يجطـالـب الطفـل ِبعـادة كتـابـة الكلمـة اليت َل
يكتبها ابلش ــكل الص ــحيح مع ش ــيء من املس ــاعدة والتوض ــيح .مثال آخر يتمثل أبن يطلب
املعلم من التلميذ أن يعتذر من ص ـ ـ ـ ــديقه ويس ـ ـ ـ ــتقبله بعبارات مهذبة يف حال تلفظه بعبارات
انبيـة .وكـذلـك تطلـب األم من ولـدهـا أو ابنتهـا تنظيف الطـاولـة إذا قـام أحـدِهـا بتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيخهـا.
وهكـذا يكون العقـاب من جنس العمـل وهي قـاعـدة أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إليهـا العلمـاء ويتـاج املريب إل
تطبيقها يف ميدان الرتبية َبكمة.
يذكر دَ .جال اخلطيب يف كتابه تعديل السـلوك اإلنسـاين أن التصـحيح الزائد الذي أمسيناه
التص ــحيح الذاِت "يش ــمل على توبيخ الفرد بعد قيامه ابلس ــلوك غْي املقبول مباش ــرة ،وتذكْيه
مبا هو مقبول وما هو غْي مقبول ومن مث يطلب منه إزالة األض ـ ـ ـ ـرار اليت نتجت عن سـ ـ ـ ــلوكه
غْي املقبول أو أتدية س ــلوكيات نقيضـ ـة للس ــلوك غْي املقبول الذي يراد تقليله بش ــكل متكرر
لفرتة زمنية حمددة".
تؤكد الدراسـ ــات النفسـ ــية على أن هذه الطريقة من أفضـ ــل طرق العقاب ألهنا ال تقلِهل من
السـ ــلوك السـ ــليب فحسـ ــب بل أيضـ ــا تسـ ــاهم يف تعزيز السـ ــلوك اإلجيايب فمن خالل تصـ ــويب
اخلطأ كأسـلوب تربوي يف العقاب يتعلم الطفل احملافظة على النظافة عملياًّ ويف نفس اللحظة
ِ
صحح سلوكه السليب .أي أن هذه الوسيلة تعزز السلوك اإلجيايب وتعاجل التصرف السليب يف
يج ه
آن واحد.
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ولقد مت اسـتخدام منهج التصـويب الذاِت يف مسـتشـفى من املسـتشـفيات اخلاصـة ابلتخلف
العقلي ألن بعض املرض ـ ـ ــى كانوا يس ـ ـ ــرقون من بعض ـ ـ ــهم البعض املش ـ ـ ــروابت ووجبات الطعام
اخلفيفة أثناء الشـ ـراء من بقالة املسـ ــتشـ ــفى ،فأصـ ــدر املدير قراراً يقضـ ــي أبن كل من يجشـ ــاهد
يرد املواد املســروقة ،ولكي يصـ هِـوب الســارق خطأه فعليه
متلبسـاً بســرقة املواد الغذائية فعليه أن َّ
أن يعتذر مث يش ـ ـ ـ ــرتي من ماله بعض الطعام ويجعطيه ملن س ـ ـ ـ ــرق منه وّبذا العقاب الذي كان
قل عدد السارقني خالل أايم قليلة.
من جنس العمل َّ
العقـاب البـدين وفق ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوابط تربويـة ،والتـأنيـب اللفظي ،واحلبس ملـدة زمنيـة حمـددة يف غرفـة
آمنة ،وحرمان الطفل من أشــياء معينة كلها وســائل للعقاب ولكن هلا ســلبيات كبْية يف حني
أن تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويــب اخلطــأ كلون من ألوان العقــاب من أكثر الوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــل الرتبويــة أتثْياً كمــا تجؤكــد
الدراس ـ ــات امليدانية يف علم النفس .هذا األمر ال يعين أبداً أن تص ـ ــويب األخطاء كأس ـ ــلوب
تربوي يص ـ ـ ــلح لكل موقف .على املريب دائماً أن يجق هِدر العقوبة بقدرها ويبحث عن الوس ـ ـ ــيلة
الرتبوية الرادعة والنافعة حس ـ ـ ـ ـ ــب ش ـ ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ـ ــية الطفل الذي يتعامل معه ،وظروفه النفس ـ ـ ـ ـ ـية،
واالجتماعية ،وطبيعة املشكلة.
إن أسـ ـ ــلوب التصـ ـ ــويب الذاِت لألخطاء يف ميدان العقاب له أتثْي عظيم يف تنمية وَتذيب
سـ ــلوك الطفل ألنه يقوم على أسـ ــاس املمارسـ ــة والعمل على تغيْي التصـ ــرفات السـ ــلبية وتنمية
االجتاهات اإلجيابية .ال ش ـ ـ ـ ـ ــك أن النص ـ ـ ـ ـ ــائح العامة واملواعظ املهمة كثْياً ما تتبعثر مع رايح
النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيان يف حني أن التجارب الذاتية ،واخلربات احلية ،عادة تظل أكثر رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوخاً ،وأعمق
أتثْياً ،يف نفس وذهن اإلنسان.
من هنا ميكننا تفسـ ـ ــْي بعض جوانب العظمة الرتبوية يف سـ ـ ــْية نبينا صـ ـ ــلى هللا عليه وسـ ـ ــلم
الذي اسـ ــتخدم أسـ ــلوب تصـ ــحيح اخلطأ يف الرتبية والتعليم .ذكر الرتمذي يف سـ ــننه أن رجالً
دخل على النيب صـلى هللا عليه وسـلم وَل يسـتأذن وَل يسـلِهم فعلَّمه قائالًِ :
الم
"ارج ْع فمـ جق ْل ال َّسـ ج
ْ
ج
معلمْي جك ْم ،أمأ ْمد جخ جل؟" (كتاب االستئذان واآلداب).
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مثال نبوي آخر يجبني فن حتويل الفشـ ــل إل تفوق من خالل التصـ ــويب الذاِت
ٌ
للخطـأ جنـده يف قصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أيب حمـذورة .قـال أبو حمـذورة اجلمحي رضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي هللا عنـه:
خرجت يف نفر فكنا يف بعض طريق حنني فلقينا رس ـ ـ ـ ـ ـ ــول هللا ص ـ ـ ـ ـ ـ ــلى هللا عليه
وسلم يف بعض الطريق فأذن مؤذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلصالة عند
رس ــول هللا ص ـلى هللا عليه وس ــلم فس ــمعنا ص ــوت املؤذن وحنن متكئون فص ــرخنا
حنكيه [نقلده] ونسـ ــتهزئ به فسـ ــمع رسـ ــول هللا صـ ــلى هللا عليه وسـ ــلم الصـ ــوت
فأرسـل إلينا إل أن وقفنا بني يديه ،فقال رسـول هللا صـلى هللا عليه وسـلم :أيكم
الذي مسعت صـوته قد ارتفع؟ فأشـار القوم كلهم إيل ،وصـدقوا ،فأرسـل كلهم وحبسـين [تركين
عنده] .فقال :قم فأ ِذهن .فقمت وال ش ــيء أكره إيل من رس ــول هللا ص ــلى هللا عليه وس ــلم وال
مما أمرين به [األذان] .فقمت بني يدي رسـ ــول هللا صـ ــلى هللا عليه وسـ ــلم فألقى علي رسـ ــول
هللا صــلى هللا عليه وســلم التأذين هو نفســه [أي علمه كيف ينادي للصــالة] فقال :هللا أكرب
هللا أكرب … ال إله إال هللا .مث دعاين حيث قضـ ــيت التأذين فأعطاين صـ ــرة فيها شـ ــيء من
أمرها على وجهه ومن على كبده مث بلغت يده
فضــة مث وضــع يده على انصــية أيب حمذورة مث ه

ســرة أيب حمذورة مث قال رســول هللا صــلى هللا عليه وســلم ابرك هللا فيك وابرك عليك .فقلت:
اي رسـول هللا مرين ابلتأذين مبكة فقال قد أمرتك فذهب كل شــيء كان لرســول هللا صــلى هللا
عليه وس ـ ـ ـ ــلم من كراهية وعاد كله حمبه للنيب ص ـ ـ ـ ــلى هللا عليه وس ـ ـ ـ ــلم .قال علماؤان :كان أبو
حمذورة من أندى الناس صــوات وأطيبه وصــار مؤذان يف املســجد احلرام ،وتويف يف ســنة تســع ومخســني،
فبقي األذان يف ولده وولد ولده.
تبني القصة السابقة أِهية تعزيز السلوك اإلجيايب من خالل الثواب وأن الرتبية ابملثوبة تسبق
الرتبية ابلعقوبة .ومن فوائد احلديث السـ ــابق توجيه األنظار إل أِهية الدعاء يف تغْي السـ ــلوك
فإ ن األسـ ــباب املادية مهما كانت قوَتا تظل ضـ ــعيفة واهية من دون مدد السـ ــماء والرتبية يف
املقام األول توفيق من هللا س ــبحانه .تجبني قص ــة أيب حمذورة أن العقاب درجات ومن ص ــنوف
العقاب تصويب اخلطأ.
ميكن تطبيق التصـ ـ ـ ـ ـ ــويب الذاِت مع الطفل العدواين حيث ميكن أن يجطلب من املعتدى أن
يعتــذر من املعتــدى عليــه وأن يقوم بتعويض مــا أتلفــه وإذا كــان العــدوان لفظيـاً فــاملطلوب أن
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يكون االعتذار فيه رهد اعتبار .كثْي من أعمال الش ــغب والفوض ــى والس ــلوكيات غْي املرغوب
فيها يف املنزل واملدرس ـ ــة ميكن مواجهتها ابلتص ـ ــويب الذاِت من دون أن جنرح مش ـ ــاعر الطفل
مع التأكيد على أن يفهم الطفل أن الغرض احلقيقي من التصـ ــويب الذاِت هو الرتبية والتعليم
ال االنتقام والعقاب .تظل بعض احلاالت اليت يتعذر فيها اسـ ــتخدام طريقة التصـ ــحيح الذاِت
كأن يكون الطفل ص ـ ــغْياً وال يس ـ ــتطيع إزالة قطع الزجاج املتهش ـ ــم وإذا طلبنا منه تنظيف ما
كسره فإنه قد يجصاب ابلضرر لقلة خربته.
على ضوء ما سبق ميكن استنتاج بعض املبادئ العامة لتطبيق التصويب الذاِت:
 .1اهلدف من التصـويب الذاِت هو تقليل أو إزالة السـلوك املذموم من خالل إصـالح ما
مت إفساده .كما يهدف التصويب الذاِت إل رين الطالب على الفعل الصحيح.
 .2أن يقتنع الشـ ـ ـ ـ ــخص املعاقب أن السـ ـ ـ ـ ــلوك الذي صـ ـ ـ ـ ــدر منه غْي مرغوب وعليه أن
يرتاجع عنه بعمل إجرائي.
 .3أن التصويب من جنس العمل فإذا بعثر الطفل أَثث املنزل فعليه أن يجعيد ترتيبه.
 .4أن يكون التصويب حمدداً زماانً ومكاانً.
 .5أن يكون التص ـ ــويب مناس ـ ــباً لعمر الطفل وش ـ ــخص ـ ــيته واملوقف الذي وقع فيه فلكل
مقام مقال.
 .6ال نســتخدم التصــويب يف كل احلاالت بل هناك أخطاء ال تســتدعى الوقوف عندها
ألهنا عفوية غْي مقص ـ ـ ـ ـ ــودة وهناك حاالت قد ال ينفع هذا األس ـ ـ ـ ـ ــلوب يف عالجه وقد ينفع
أسلوب آخر.
 .7جيب أن يكون التصويب الذاِت فورايً أي بعد حدوث السلوك املذموم مباشرة.
 .8جيب أن يعلم املخطئ أبن الفعل اخلاطئ الذي صـدر منه غْي مرغوب فيه وأن املريب
يكره فعله اخلاطئ ال الفاعل نفسه أي أنه كشخص يبه اجلميع.
 .9إذا قام املخطئ بتص ـ ـ ـ ـ ـ ــويب خطئه فإنه يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتحق كلمة ثناء أو تعزيز وثواب .الرتبية
ابملثوبة تسبق الرتبية ابلعقوبة.
 .10الرفق يف العقاب .قال املناوي ألن ابلرفق "تسـ ــهل األمور وبه يتصـ ــل بعضـ ــها ببعض
وبــه جيتمع مــا تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــت وأيتلف مــا تنــافر وتبــدد ويرجع إل املــأوى مــا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ وهو مؤلف
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للجمـاعـات جـامع للطـاعـات ،وينبغي للعـاَل إذا رأى من خيـل بواجـب أو يفعـل حمرمـاً أن يرتفق
يف إرش ـ ــاده ويتلطف به ،روي عن أيب أمامة أن ش ـ ــاابً أتى املص ـ ــطفى ص ـ ــلى هللا عليه وس ـ ــلم
فقال له :ائذن يل يف الزان ،فصـ ـ ـ ـ ـ ــاح الناس به فقال :ادن مين فدان فقال :أحتبه ألمك؟ قال:
ال .قـال :فـالنـاس ال يبونـه ألمهـاَتم ،أحتبـه البنتـك؟ قـال :ال قـال :فـالنـاس ال يبونـه لبنـاَتم،
حىت ذكر الزوجة والعمة واخلالة مث دعا له ،فلم يكن بعد شيء أبغض إليه من الزان".
 .11التدرج يف معاجلة األخطاء.

الذكاد العقلي
ميكن القول  -على وجه العموم  -أن الذكاء يتمثل يف قدرة اإلنسـ ـ ـ ــان العقلية على التعلم
والتفكْي واالبداع ،وحل املشكالت ،والتكيف مع البيئة.
ال ش ـ ـ ـ ــك أن مس ـ ـ ـ ــتوايت الذكاء تتفاوت من ش ـ ـ ـ ــخص آلخر نظراً لالختالفات البيولوجية
والظروف البيئية لكل إنس ـ ــان .ياول علماء النفس قياس قوة اإلدراك والذكاء عند اإلنس ـ ــان
من خالل اختبارات الذكاء .قام العاَل النفسـ ـ ـ ــي الفرنسـ ـ ـ ــي إلفرد بينيه عام  1905م بتطبيق
أول اختبار ذكاء  Intelligence Quotientاملشهور بـ (.)IQ
إذا اســتطاع طفل يف الســابعة من العمر اإلجابة الصــحيحة على اختبار يســتطيع أن جييب
عليه من هو يف س ـ ـ ــنه فإن هذا الطفل يتمتع بدرجة عادية من الذكاء ويف حال الفش ـ ـ ـل فإن
مستواه العقلي ال يناسب عمره الزمين أما إذا حصل الطفل الذي يف السابعة من العمر على
إجاابت ص ـ ـ ـحيحة واجتاز اختباراً يناس ـ ـ ــب أطفال من عمر أكرب من عمره فهذا مقياس من
املقـاييس الـدالـة على أن عمره العقلي أكرب من عمره الزمين .وهكـذا فـإن االختبـارات تقيس
الفروق الفردية فيتم التعرف على الطلبة املتفوقني واملتخلفني عقلياً.
"يستخدم املعلمون يف بعض البلدان اختبارات نسبة الذكاء لتساعدهم يف تقدير تقدُّم األطفال
سجل الطفل نقاطًا عالية يف اختبار نسبة الذكاء ،ولكنه ضعيف
وفق ما تسمح به قدراَتم .فإذا ه
األداء يف ص هِفه ،فقد ياول املعلم أن جيزئ مهمات التعلم ،إل وحدات أصغر ،أو أكثر ألفة.
أيضا،
وّبذه املساعدة ،ميكن للطفل أن يتقدم بشكل أسرع .وميكن الختبارات نسبة الذكاء ً
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أن تقدم وسيلة لتجميع األفراد على أساس اثل قدراَتم .وعندها ميكن أن يتم تكييف التعليم
يف الصف ليناسب كل ُمموعة من التالميذ .وتستخدم بعض السلطات املدرسية درجات
نسبة الذكاء يف حتديد ما إذا كان ينبغي السماح للطالب أن أيخذ مقررات أو برامج خاصة.
مشكالت اختبار الذكاء .عند تصميم اختبار ذكاء ،ياول العلماء أن يستخدموا أسئلة حول
موضوعات سبق لكل متقدم لالختبار أن تعرض هلا بقدر متساو .ولكن يصعب أداء مثل هذا
العمل ِبتقان ،ونتيجة لذلك ،يتول كل اختبار ذكاء قياس خربة معينة إل حد ما .فالطفل،
الذي يتكلم اإلجنليزية مثالً ،يتمل أن يرز درجات يف اختبار مكتوب ابإلجنليزية ،أعلى مما
يرز طفل ظل يتكلم اإلسبانية ،إل أن بدأ يتعلم اإلجنليزية يف املدرسة .وعلى حنو مماثل ينتظر
من طفل اعتادت أسرته القراءة والسفر ،أن يسجل درجات أعلى من درجات طفل يفتقر إل
هذه اخلربات" (املوسوعة العربية العاملية).
خالل احلرب العــامليــة األول طبق اجليش األمريكي اختبــار الــذكــاء العقلي على عــدد كبْي
جداً من اجملندين مث انتشـ ــر بعد ذلك يف املؤسـ ـسـ ــات التعليمية للكبار والصـ ــغار .كلما زادت
نتيج ــة االختب ــار عن  100درج ــة دل ذل ــك على النبول يف حني أن  75درج ــة هي احل ــد
األدىن من القـدرة العقليـة على فهم العمليـات اجملردة .يص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل النواب على أكثر من 130
درجة وال شك أن اختبارات الذكاء بشكل أو آبخر هلا أِهية يف القياس والتصنيف والتقييم.
من الواضـ ــح أن نتائج اختبارات الذكاء تدل على أن األغنياء عادة أفضـ ــل من الفقراء وأن
البيض أفضـ ــل من السـ ــود وأن الرجال أذكى من النسـ ــاء … وهذا ال يدل على الذكاء ولكن
يدل على أن البعض ميتاز ببيئة ثقافية عالية وأن الطبقة احملرومة من تلك الفرص حتصـل على
معـدالت هـابطـة وهـذا يـدل على أن تلـك االختبـارات َل تتحرر من مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكلـة التحيز الثقـايف
.Cultural bias
يف ع ــام  1981م ق ــام كريسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوفر بران ــد  Christopher Brandبتطوير اختب ــارات ال ــذك ــاء
اإلجرائية وربطها ابجلانب احلركي واملهارات حيث ركز على األصـ ـوات والصـ ــور يف اختباراته.
والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤال الـذي يالحق ويتحـدى أي اختبـار ذكـاء عقلي هو هـل هـذا االختبـار يقيس مـا
تعلمه اإلنسـ ــان أو مدى قدرته للتعلم .الشـ ــق األول من السـ ـؤال يقيس ما اكتسـ ــبه الفرد من
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البيئـة أمـا الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق الثـاين فهو يقيس اجلـانـب الوراثي الفطري الـذي يصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـب عزلـه عن التـأثر
ابلبيئة.
وهنــاك عــدة جوانــب للــذكــاء فهنــاك الــذكــاء االجتمــاعي وقــدرة الفرد قي تكوين عالقــات
متبــادلــة مع اآلخرين وهن ـاك الــذك ـاء اإلب ـداعي وعــادة تظهر يف الق ـدرة على التــأليف وكتــابــة
الرواية أو القدرة على الرسـ ــم .والذكاء يتطلب االتزان االنفعايل يف مواجهة املسـ ــتجدات كما
أن من جوانب الذكاء القدرة على التعلم والتحليل والتطبيق واملهارات اللفظية.
وتش ـ ــْي الدراس ـ ــات العلمية إل أن العقل البش ـ ــري يف جانبيه يوي على  300مليون خلية
عصـبية يف حني أن ما يويه الدمال ككل 100بليون خلية عصـبية توجد من ميالد اإلنسـان
والعجي ــب أن ه ــذه اخلالاي تتن ــاقص مع الوق ــت ولكن ال تزي ــد كم ــا أن موت اخللي ــة وع ــدم
تكاثرها من أسباب تدين اإلدراك والتفكْي عندما يبل اإلنسان مرحلة أرذل العمر.
تلعب التوقعات االجتماعية دورا يف منوه العقلي .يذكر سـتيفن كويف يف الصـفحات األخْية
من كتابه العادات السـ ـ ــبع قصـ ـ ــة طريفة وخميفة عن الذكاء َتم املعلمني فيقول "من القصـ ـ ــص
الكالسـيكية يف ُمال التنبؤات اليت حتقق ذاَتا ،قصـة حاسـوب يف بريطانيا برمج خطأ بطريقة
غْي مقصــودة .بتعبْي أكادميي ،صــنف صــف من الطالب األذكياء على أهنم أغبياء وصــنف
صــف آخر يفرتض أن طالبه أغبياء على أهنم أذكياء وكان ذلك احلاســوب املعيار األســاســي
الذي يشـ ــكل منط تصـ ــرف املدرسـ ــني جتاه طالّبم يف بداية السـ ــنة الدراسـ ــية .يف النهاية حني
اكتشـفت اإلدارة اخلطأ بعد مخسـة أشـهر ونصـف قررت أن ختترب الطالب مرة أخرى دون أن
تعلم أحـدا مبـا حـدث فكـانـت النتـائج مـذهلـة فقـد اخنفض مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الطالب األذكيـاء بقـدر
كبْي يف اختبارات الذكاء فقد نظر إليهم املدرس ــون وعاملوهم على أهنم حمدودو الذكاء وغْي
متعـاونني ومن الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـب تعليمهم  ...لكن عالمـات اجملموعـة اليت افرتض أهنـا غبيـة ارتفعـت
فقد عاملهم املدرسـون على أسـاس أهنم أذكياء فانعكسـت طاقتهم وآماهلم وتفاؤهلم ومحاسـهم
إل توقعات فردية عالية وتقدير كبْي هلؤالء األوالد".

96

نظرية الذكاد املتعدد
هناك َجلة من احملاور الرئيسة اليت ينبغي أن تكون أساس
بناء الربامج واألنشطة يف مدارسنا من أجل بناء شخصية
متكاملة متزنة متفتحة طموحة يف غاايَتا ووسائلها .يراد
ابلذكاء املتعدد أن اإلنسان يتمتع ببضعة جوانب -على
األقل -ينبغي أن يراعيها وينميها .خيالف هورد غاردنر
( )Howard Gardnerالنظرية التقليدية اليت تؤمن أبن
الذكاء العقلي هو األساس الوحيد للنجاح ويعتقد أن
هناك بضعة جوانب مهمة تساعد اإلنسان على اكتساب املعلومات وحل املشكالت
والتكيف مع البيئات .تسمى نظرية هورد بنظرية أم آي ( )MIأي الذكاءات املتعددة Multiple
 intelligencesمثل الذكاء اللغوي ،واملنطقي واحلسايب ،واالجتماعي واملوسيقي ..وقال إن
األب واألم واملعلم والسياسي والبائع عادة يستخدمون مشاعرهم الداخلية ملعرفة حاجة من
يتعاملون معهم ويرمسون طريقهم يف كيفية إشباع احلاجات .من املعلوم حتماً أن الناس يتفاوتون
يف مستوايت الذكاء فكل فرد له تفوق يف ميدان من امليادين ولكن ال ميكنه أبداً التفوق يف
َجيع امليادين ودور املريب هو اكتشاف جوانب التفوق يف طالبه كي ينموهنا .توصلت دراسات
هورد يف جامعة هارفرد إل أن اإلنسان العادي ميتلك على األقل تسعة أنواع من الذكاءات
وآخر األنواع اليت أشار إليها "الذكاء املتعلق ابلوجود" ( .)Existential intelligenceهذا النوع
يرتبط بتفكْي اإلنسان ابلوجود واحلياة واملوت واحلقائق املطلقة.
ولد هورد غاردنر سـ ـ ـ ـ ـ ــنة  1943م يف والية بنسـ ـ ـ ـ ـ ــلفانيا يف الوالايت املتحدة ولقد أخذت
أفكاره تتبوأ مكانة عملية يف املدارس والكليات .فيما يلي طائفة من تلك األفكار:
 .1دور الرتبية هو توجيه الطفل إل ُمال يناسـ ـ ـ ـ ـ ــب ميوله ومواهبه ولكل طفل طرائق يف
التعلم يستجيب هلا الكتساب املعارف.
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 .2قياس الذكاء العقلي التقليدي قياس لغوي ورايضـ ـ ــي ضـ ـ ــيق وحمدود يصـ ـ ــلح كمؤشـ ـ ــر
ملعرفة مس ـ ـ ــتوى الطالب يف التحص ـ ـ ــيل الدراس ـ ـ ــي فقط وال يقيس مهارات احلياة األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية
املتنوعة.
 .3الذكاء يف العالقات املتبادلة بني الناس هو قدرة الذات على فهم اآلخرين وحس ـ ـ ـ ـ ـ ــن
التعامل معهم.
 .4الوعي ابلذات أمر أس ــاس ــي للبص ــْية النفس ــية .اخلوف الش ــديد والتوتر الزائد من أهم
أسباب ِهود الفكر اإلنساين.
 .5التدفق العاطفي واحلالة االجيابية ميثالن جانبا جوهراي يف تعليم الطفل وِها أفضل من
الثواب والعقاب .حالة االهنماك والتدفق هي حالة نفســية نراها عندما ينشــغل الطفل يف أمر
سليم يبه ويتمتع به.
 .6امللف الرتبوي ( )Portfolioواملش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع اجلمـاعيـة ينبغي أن تكون من معـايْي دخول
الطـالـب إل اجلـامعـات ألهنـا تقيس عـدة مهـارات وهلـذا فلقـد ذكران يف كتـاب تراثنـا الرتبوي أن
التعليقـة ابلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة اليت طرحنــا تتالءم ــامــا مع معطيــات نظريــة الــذكــاءات املتعــددة .امللف
الرتبوي يسمى ابمللف اإلجنازي ألنه يتضمن انتاجات الطالب.
 .7أنواع كثْية للـذكـاء مثـل الـذكـاء العلمي واللغوي واملوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيقي واالجتمـاعي  ...هـذه
األنواع متعــادلــة يف أِهيتهــا ولكن تعظيم الــذكــاء (األكــادميي) فقط ظــل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــداً يف اتريخ
املـدارس لعـدة قرون وهـذه نظرة ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيقـة يف حني أن نظريـة الـذكـاءات املتعـددة أرحـب وأعمق
وهلذا فإن الصراع بني أنصار املدرستني سيظل قائماً.
 .8وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـل الرتبيـة املؤثرة ر من عـدة بواابت أِههـا( :اخلربة – العـاطفـة – األرقـام –
القصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  -اإلقناع) التعليم الفعال ال يغفل عن االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعانة ّبذه الطرائق املهمة للصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغار
والكبار.
 .9يؤكد غاردنر يف دراس ـ ـ ـ ــاته عن العقل على قدرة الطفل الص ـ ـ ـ ــغْي على التعلم ويطالب
بوض ــع املزيد من الربامج والعناية الرتبوية هلذه الفئة فاخلربات األول للطفل يف غاية األِهية يف
املستقبل إذا استمر يف استعمال وتطبيق ما تعلمه.
 .10ال بد لفلسفة الرتبية أن تؤكد على مفاهيم :اخلْي ،والشجاعة ،والعدل ،واجلمال.
98

 .11تعلم العزف على األجهزة املوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيقيـة قـد ينمي ذكـاء الطفـل يف أكثر من ميـدان ولـه
الكثْي من اآلَثر اإلجيابية يف تنشيط الذاكرة.
 .12جيب أن يعلم املعلم التغْيات التكنولوجية والعلمية والس ـ ــياس ـ ــية والثقافية والس ـ ــياس ـ ــية
وجيب أن يتفاعل معها .أسـاسـيات الرتبية على مفرتق الطرق وسـوف تتعرض لتغْيات أكيدة
يف املستقبل القريب.
 .13يرى بل غيتس أن نظرية هورد غاردنر أهم نظرية تربوية معاصـ ـ ـ ـ ــرة سـ ـ ـ ـ ــتفتح املزيد من
اآلفاق النطالقة احلاسـ ـ ــب اآليل .لقد أخذت نظرية غاردنر طريقها يف التَّأثْي على عدد كبْي
من مؤس ـ ـس ـ ــات التـ َّْعلِْيم .بدأت نظرية غاردنر تكتس ـ ــح امليدان كنظرية وتطبيق يف ميدان تربية
الطفــل وبــدأ املربون يؤكــدون على أِهيــة العنــايــة ابلـ َّـذكــاء العــاطفي يف مرحلــة مــا قبــل املرحلــة
االبتـدائيـة على وجـه اخلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوص .يرى عـاَل النفس دانييـل غوملـان ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحـب كتـاب الـذكـاء
العـاطفي أن كتـاابت غـاردنر جيـب االطالع عليهـا  A must-readمن قِبمـل املربني واآلابء وكـل
من يهتم مبستقبل الطفل.
فيما يلي إشـ ـ ــارة عامة إل حماور الذكاء اإلنسـ ـ ــاين ومعظمها مسـ ـ ــتمدة من فلسـ ـ ــفة غاردنر
وتعتمد على نظرية الذكاء املتعدد:
(احملور األول) احملور املنطقي احلســايب :ويشــمل االعتناء ابملتعلم من حيث تزويده ابملعارف
وتنمية قدراته ومهاراته العقلية من تذكر وحتليل وتركيب ونقد وحتليل وإبداع األفكار بصـ ـ ـ ــورة
منطقية .دراسـ ـ ــة بعض العلوم مثل علم املنطق والفلسـ ـ ــفة والرايضـ ـ ــيات والعلوم التطبيقية تعزز
هذا اجلانب .املهندسـ ـ ـون ورجال الشـ ـ ــرطة االقتصـ ـ ــاديون يف العادة يتميزون ّبذا النوع .يذكر
الغربيون أمثلة هلذا النوع من الذكاء :آدم مسيث وجون ديوي وآينشتاين.
(احملور الثاين) احملور اللغوي :ويتضـ ـ ـ ــمن الرتكيز على القراءة والكتابة واالتصـ ـ ـ ــال من خالل
الكلمـات .وينـدرج حتـت هـذا احملور تعلم بعض اللغـات العـامليـة احليـة .ومن عالمـات الـذكـاء
اللغوي أن الطالب يب أن يسـمع أو يكتب أو يردد قصـائد الشـعر وروائع األدب .املؤلفون
واملمثلون والش ـ ـ ـ ــعراء والقص ـ ـ ـ ــاص واخلطباء عندهم الذكاء اللغوي ()Linguistic Intelligence
مرتفع .من أمثلة هذا النوع عقلية عباس حممود العقاد وتشارلز دكنز.
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(احملور الثالث) احملور احلركي :واملقص ـ ــود به االهتمام ابجلانب اجلس ـ ــدي عند املتعلم وتنمية
مهاراته كاالهتمام ابلرايض ـ ـ ـ ــة وجتويد اخلط وتعليم النجارة والطباعة وقيادة الس ـ ـ ـ ــيارة والطائرة.
هذا اجلانب كسـائر اجلوانب يعطي اإلنسـان القدرة على حل املشـاكل والتعامل مع متطلبات
احلياة بص ـ ـ ـ ـ ــورة إجيابية .من املالحظ أن النمط التقليدي يف التعليم يعطي كل اهتمامه بتنمية
الـذكـاء العقلي فيتعلم الطـالـب كيف يكتـب التقـارير ولكن قلمـا يتعلم كيف يتحرك بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـل
صــحيح .هذه احملاور شــأهنا شــأن أي مهارة تنمو مع األنشــطة اهلادفة وتضــعف عندما هنمل
ترويضـ ـ ـ ـ ـ ــها ابلتمارين املناسـ ـ ـ ـ ـ ــبة .من أشـ ـ ـ ـ ـ ــهر األمثلة الغربية للعبقرية احلركية :الالعب مايكل
جوردن أسطورة كرة السلة.
(احملور الرابع) احملور الطبيعي :واملراد به التفكْي وحس ـ ـ ـ ـ ــن التفاعل مع البيئة الطبيعية احمليطة
بنا كاالهتمام ابألشجار والطيور ومالحظتها .يعترب الغربيون تشارلز دارون Charles Darwin
صاحب عبقرية فذة يف هذا اجملال.
(احملور اخلـ ــامس) احملور العـ ــاطفي :ويتمثـ ــل ابلتكيف مع النفس والتغلـ ــب على األزمـ ــات
النفسـ ــية .هذه اجملاالت يف النهاية هي اليت تشـ ــكل شـ ــخصـ ــية اإلنسـ ــان .الذكاء العاطفي :ال
يقف عند فهم السـ ـ ــلوك الفردي وطرق تعديله بل يهتم َبسـ ـ ــن تكوين العالقات االجتماعية
ألن هذه العالقات من متطلبات فهم الذات ،وحل املشكالت.
(احملور السادس) احملور االجتماعي :ويرتكز بتوثيق العالقات
اجليدة مع الناس وحسن املعاشرة وحتري العدل يف التعامل.
يـ ــذكر الغربيون أن األم تريس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ( )Mother Teresaتتمتع
ابل ــذكـ ـاء االجتم ــاعي ()Interpersonal (social) Intelligence
وهي راهبة وممرضـ ـ ــة عاشـ ـ ــت خلدمة الفقراء واملرضـ ـ ــى يف اهلند
وحصلت على جائزة نوبل يف  1979م وتوفيت يف عام  1997م.
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وابلنس ة ةةبة للعاال اإلس ة ةةالمي فإن عبدالر ن الس ة ةةميط
)1434-1366ه = 2013-1947م) خري مثال
للةذكةاد االجتمةاعي حيةث نةذر نفسة ة ة ة ة ةةه خلةدمةة الفقراد

و ةدم خةدمةات جليلةة يف مض ة ة ة ة ةمةار العمةل اإلنس ة ة ة ة ةةاين
التطوعي.
(احملور السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابع) احملور اجلمــايل :ويتمثــل بغرس مفهوم حــب النظــافــة والتمتع ابلنظر إل
خملوقات هللا عز وجل والتأمل يف س ـ ـ ـ ـ ـ ــر عظمتها وحتت هذا احملور تندرج الفنون اجلميلة مثل
الرسـ ـ ـ ـ ـ ــم والتصـ ـ ـ ـ ـ ــوير والنحت واملوسـ ـ ـ ـ ـ ــيقى .يعترب هورد غاردنر الذكاء املوسـ ـ ـ ـ ـ ــيقي ( Musical
 )Intelligenceمن اجلوانب الرئيس ـ ـ ــية واملثال الذي يكرره دائما موهبة موتس ـ ـ ــارت ()Mozart
وهو موسيقار منساوي من عباقرة العاَل ( 1791 – 1756م).
(احملور الثـ ــامن) احملور العلمي :وهو احملور املتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بعلوم احليـ ــاة كـ ــاجليولوجيـ ــا والفلـ ــك
والرايضيات والكيمياء.
(احملور التاس ـ ـ ـ ـ ــع) احملور الوجودي أو الروحي :وهو املتعلق مبمارس ـ ـ ـ ـ ــة العبادات وفهم الدين
وفلسفة التاريخ.
(احملور العاش ـ ـ ـ ـ ــر) احملور املعيش ـ ـ ـ ـ ــي :ويراد به تعلم مهارات املعامالت اليومية واليت تش ـ ـ ـ ـ ــمل
اجلانب االقتصادي والسياسي والقانوين.
(احملور احلادي عش ـ ـ ــر) احملور التص ـ ـ ــويري :القدرة على التخيل والتفكْي التص ـ ـ ــويري وتقدير
األمور وبعد النظر ووضع األهداف واالسرتاتيجيات .يتمتع القائد املتميز ّبذه الصفة.
هذه احملاور كلها متداخلة ومن األِهية مبكان ألهنا تنظر إل اإلنس ـ ــان نظرة كلية وال ش ـ ــك
أن الرتبية اإلسـالمية ال تقتصـر على تنمية جانب واحد من جوانب شـخصـية اإلنسـان ،وإمنا
َتتم بعقلـه وجسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـه وانفعـاالتـه وعالقـاتـه االجتمـاعيـة والعمليـة والروحيـة .إن نظريـة الـذكـاء
املتعدد ختتلف اما مع نظرية الذكاء العقلي فاألول واسـ ـ ــعة والثانية ضـ ـ ــيقة ولكن الثانية هي
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املسـ ـ ــيطرة على السـ ـ ــاحة التعليمية فما زالت االختبارات والكتب املدرسـ ـ ــية تدور حول قياس
الذكاء العقلي وخاصـ ــة مهارة احلفظ يف حني أن أسـ ــلوب حل املشـ ــكالت واملهارات احلياتية
والذكاء العاطفي يكتسـ ــبها الفرد ابملصـ ــادفة وال حترص املناهج احلالية على غرسـ ــها يف نفوس
املتعلمني عرب تنويع عملية اكتساب املهارات.
نظرية أريفسون يف النمو السيفولوجي
إرك أريكس ــون 1994-1902( Erik Eriksonم)
عاَل أمريكي من أص ــل أملاين ركز يف دراس ــاته املتعلقة
يف علم النفس على السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ــات االجتم ــاعي ــة لنمو
الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة منــذ مرحلــة الرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــة إل مرحلــة
الشـيخوخة .أتثر مبدرسـة التحليل النفسـي ولعبت آان
ابنة فرويد دوراًكبْياً يف حتويل انتباه أريكس ـ ـ ـ ـ ـ ــون حنو
علم النفس .انصـ ــب جهد أريكسـ ــون على دراسـ ــة الطفولة واجملتمع من زاوية نفسـ ــيةَ .ل يركز
ـامـا على اجلـانـب البيولوجي أو املراحـل األول حليـاة الطفـل كمـا فعـل فرويـد الـذي أكـد يف
دراس ـ ـ ـ ــاته على أن أهم مرحلة حتدد معاَل الش ـ ـ ـ ـخص ـ ـ ـ ــية هي مرحلة وخربات الطفولة واملراهقة
املبكرة.
يرى أريكسـون أن املؤثرات اليت حتدد شـخصـية الفرد كثْية وهي جمسـتمرة من بداية إل هناية
حياة اإلنسان؛ من مراحل الطفولة إل الرشد والكهولة .يرى أريكسون أن اإلنسان مير بتسع
مراحل يف حياته ويف كل مرحلة من هذه املراحل يواجه صـ ـراعاً نفسـ ــياً اجتماعياً يؤثر يف منوه
ونفسيته .وقسم أريكسون مراحل منو شخصية اإلنسان إل املراحل التالية:
 -1مرحلة الرضـ ــاعة (من امليالد إل  18شـ ــهر) وهي مرحلة السـ ــنوات األول اليت تشـ ــهد
ص ـراعاً نفس ــياً اجتماعياً بني ثقة الطفل ابحمليط اخلارجي أو عدم الثقة ومن خالل عناية األم
خاصـ ــة ابلطفل وسـ ــرعة االسـ ــتجابة الحتياجاته تنمو مشـ ــاعر الثقة عنده فيتولد األمل والثقة
ابلبيئة من حوله .ويف حالة الفشــل يف تنمية مشــاعر الثقة فإن مظاهر اخلوف والشــك والقلق
تتأصـ ـ ــل يف نفس الطفل .احلصـ ـ ــول على الطعام أهم حدث يف حياة الطفل يف هذه املرحلة.
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ولقـد أكد أريكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون على ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة غرس بذور الثقـة يف املرحلـة األول وهذا يتطلـب الرفق
وإشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـاع الطفـل عـاطفيـاً وتلبيـة احتيـاجـاتـه الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروريـة دون ممـاطلـة .تكمن اخلطورة هنـا يف
الالمباالة واإلِهال فيفقد الطفل الثقة مبن حوله.
 -2مرحلـة الطفولـة املبكرة وتبـدأ تقريبـا من  18شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهر إل  3سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات ويف هـذه املرحلـة
يتعرف الطفل على قدراته وامكاانته يف ممارســة الفرص اليت خيتارها .ويبدأ الطفل يشــعر بنوع
من القدرة على التحكم ابلنفس وض ـ ـ ـ ــبطها والثقة ّبا .وإن َل تس ـ ـ ـ ــتطع األس ـ ـ ـ ــرة تربية الطفل
وإشـ ــباع حاجاته النفسـ ــية فإنه يشـ ــعر ابلنقص ،وخسـ ــارة للقدرة الكامنة يف النفس يتولد عند
الطفــل الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعور بعــدم القــدرة على التحكم ابلنفس .أهم حــدث يف حيــاة الطفــل يف هــذه
املرحلة أنه يتعلم دخول بيت اخلالء كي يقض ــي حاجته .الطفل مس ـتعد لتنمية قدراته احلركية
والعضلية كاملشي.
 -3مرحلة اللعب وهي تبدأ من الســنة الثالثة إل الســنة الســادســة وتظهر مسات املبادرة يف
املشـ ـ ـ ـ ـ ــاركة يف األنشـ ـ ـ ـ ـ ــطة واألهداف وإعطاء توجيهات والتمتع بلذة إجناز العمل .ويقصـ ـ ـ ـ ـ ــد
أريكسـ ـ ــون ابملبادرة أن سـ ـ ــلوك الطفل يتحول من سـ ـ ــلوك عشـ ـ ـوائي إل سـ ـ ــلوك هادف .يف
املقــابــل فــإن الظروف االجتمــاعيــة احملبطــة للطفــل قــد تجولــد يف نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اخلوف من العقــاب
والكب ــت والتقوقع على النفس فيشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعر ابل ــذن ــب ب ــدل االنطالق مع الن ــاس .يتعلم الطف ــل
التحكم ابلنفس وقد يتعرض إل اكتس ــاب اخلجل الزائد والش ــك إذا َل يراع اآلابء واألمهات
طبيعة هذه املرحلة .أهم حدث يف هذه املرحلة أن الطفل مير يف مرحلة عدم االستقاللية.
 -4سـ ـ ـ ــن الدراسـ ـ ـ ــة من سـ ـ ـ ــت سـ ـ ـ ـنوات إل البلول ( 12سـ ـ ـ ـنة) وهي مرحلة املثابرة واجلد
واالجتهاد والبذل إذا يتلقى الطفل العناية املطلوبة وإال فإن هذه املرحلة سـ ـ ـتشـ ـ ــهد سـ ـ ــلبيات
كبْية مثل الش ــعور ابلذنب والتقص ــْي والص ـراع النفس ــي النابع من الش ــعور ابلدونية والش ــعور
ابلنقص .أهم حدث يف حياة الطفل يف هذه املرحلة أنه يدخل املدرس ـ ـ ـ ـ ــة وهي خربة جديدة
وحرجـة .يقوم الطفـل بتحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني خرباتـه والتمكن من مهـاراتـه الـدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة كـالقراءة والكتـابـة
والتحدث واالستماع.
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 -5مرحلة املراهقة وتتشـكل يف هذه املرحلة مشـاعر االسـتقالل بشـكل أعمق ويكون الفرد
لنفسـه هوية حتدده ،وشـخصـية جمسـتقلة ج يزه وتغذي مشـاعر الوالء للمجتمع .ويف هذه الفرتة
قد يتعرض املراهق إل سـلسـلة من الصـراعات النفسـية االجتماعية املتعلقة ابلضـياع يف حتديد
اهلوية ومعرفة النفس .وقد عرب أريكسون عن هذه املرحلة أبهنا تسمى مرحلة "أزمة اهلوية" مما
جعل "العديد من علماء النفس يعرتضـ ـ ـ ــون على اختيار "أريكسـ ـ ـ ــون" كلمة "أزمة" وفضـ ـ ـ ــلوا
اس ــتعمال كلمة "اس ــتكش ــاف" لوص ــف خربة املراهق يف البحث عن هوية ،وهذا البحث يتم
بشـ ـ ـ ــكل تدرجيي" كما أشـ ـ ـ ــارت الباحثة ريتا مرهج .وأهم حدث يف حياة اإلنسـ ـ ـ ــان يف هذه
املرحلة أن املراهق يكون عالقات ص ــداقة قوية ويتكيف مع التغْيات اجلس ــدية والفس ــيولوجية
ويتحمل املسئولية ويستقل عاطفيا ويستعد للزواج وللتفكْي يف اختيار مهنة مناسبة.
هذا من منظور أريكسـون أما املسـلم فإضـافة إل هذه السـمة فإن البلول يعين التزام املراهق
ابألحكام الش ـ ــرعية وأنه مس ـ ــئول عن التقص ـ ــْي فيها .رفع القلم يف اإلس ـ ــالم عن الص ـ ــيب حىت
يبل سـن املراهقة فال يؤاخذ شـرعاً على التفريط والتقصـْي يف أمور الشـرع والفرائض مندوبة له
قبل سـ ـ ـ ــن البلول كي يعتاد ممارسـ ـ ـ ــتها وينال بركة وأجر التمسـ ـ ـ ــك ّبا .جيب أن يتعلم املراهق
معاين الصرب والتمسك ابلقيم .املراهقة قد ال تكون مرحلة متأزمة ملعظم املراهقني.
ويف هذا السـياق فمن الطبيعي أن تتوتر عالقات األسـرة أحياان يف هذه املرحلة ألن املراهق
يبحـث عن هويـة مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقلـة وال يعرف كيف يبنيهـا أو يعرب عنهـا ومن األخطـاء اليت نقع ّبـا
كـ ابء وأمهـات أننـا ال نغْي نظرتنـا ومعـاملتنـا للمراهق فنعـاملـه كطفـل فينفر عنـا .اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيعـاب
املراهق والتفاعل احلكيم معه من أساليب التنشئة الصاحلة.
 -6مرحلـة الرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد املبكر وهي مرحلـة أينس فيهـا الفىت ابآلخرين وتنمو مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعر احلـب
واالرتباط ّبم كما أن هذه املرحلة قد تش ـ ـ ــهد مرحلة ص ـ ـ ـراع نفس ـ ـ ــي يربز من خالل االنعزال
واالبتعاد عن الناس فيتجنب االرتباط الشعوري ّبم .أهم حدث يف هذه املرحلة أن الشخص
يتعلق ابحلب وبتكوين العالقات كما يقول أريكسـ ــون .يف هذه املرحلة تتبلور توجهات الفرد
الوظيفية والدينية والســياســية .ويعرف الشــخص أيض ـاً وظيفته االجتماعية فالرجل يعرف دور
الرجل واملرأة تعرف دور املرأة حس ــب طبيعة اجملتمع .على الش ــخص أن يقق هويته اخلاص ــة
يف مرحلة الرشد املبكر.
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 -7مرحلة الرشــد وأواهنا منتصــف العمر وهي مرحلة تشــهد نشــاطا ومنوا واضــحا لالهتمام
ابآلخرين وتوسـ ــيع نطاق االهتمام بتبعات عالقات احلب اليت تكونت يف مرحلة الرشـ ـد مثل
مساعدة األبناء والعطاء واحلركة .جيب أن يطور عالقات وثيقة مع اآلخرين وإال فإنه سيعاين
من العزلة والركود واخلمول .ومن املخرجات السلبية هلذه املرحلة زايدة بجعد الفرد عن اآلخرين
وجتنب االرتباط ّبم إذا خسـ ـ ــر الشـ ـ ــخص يف صـ ـ ـراعه النفسـ ـ ــي االجتماعي .أهم حدث مييز
هذه املرحلة أن الش ـ ـ ــخص يبدأ يف تقدمي النص ـ ـ ــائح وميارس دور األبوة للرجل واألمومة للمرأة
يف رسالة خالدة لدعم اجليل القادم.
 -8مرحلة الكهولة :تظهر مالمح احلكمة والتأين والتفكر ابلقيم مثل الصـالح واالسـتقامة
وتنشـ ـ ـ ــط عملية التأمل مبعىن احلياة وقبول فكرة املوت كنهاية حتمية لسنسـ ـ ـ ــان .من اجلوانب
السـلبية يف هذه املرحلة العجمرية الشـعور ابمللل وضـعف األمل أو حىت القنوط .أهم حدث يف
هذه املرحلة أن املرء يبدأ ابلتأمل العميق ويقبل نفسه ويرضى عنها أو يقع يف براثن اليأس.
 -9قبل موت أريكسـ ـ ــون يف سـ ـ ــنة 1994م وعندما كان عمره  91سـ ـ ــنة أضـ ـ ــاف مرحلة
اتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ــة إل منوذج ــه وهي مرحل ــة دنو األج ــل .زوجت ــه جني
أريكس ـ ـ ـ ـ ــون (1997-1901م) اليت عاش ـ ـ ـ ـ ــت قريبة من فكره
ودراساته شرحت بعض مسات هذه املرحلة فقالت إن التحدي
يف املرحلة التاسعة يتمثل يف مواجهة القنوط ففي املرحلة الثامنة
يظهر هذا التحدي ويص ـ ـ ـ ــاحب املرحلة التاس ـ ـ ـ ــعة خاص ـ ـ ـ ــة مع
ظهور العجز يف اجلسـد وفقد القدرة على أداء بعض األعمال.
الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراع يف هـذه املرحلـة (التـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـة) بني الثقـة ابلنفس وبني
ضعف الثقة ّبا .األمل قد ال يستطيع إزالة حدة التأزم النفسي
يف هذه املرحلة.
من املالحظ أن أريكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون حتدث يف نظريته عن دورة اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان يف احلياة من املهد إل
مرحلة أرذل العمر وحدد يف كل مرحلة من املراحل العمرية الســابقة خمرجات إجيابية وســلبية.
وتظل الصـ ـ ـ ـراعات النفسـ ـ ـ ــية واجتيازها من أسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــيات نظرية أريكسـ ـ ـ ــون يف كل مرحلة من
املراحل .وحس ـ ـ ـب نظريته ،فإن هناك تس ـ ـ ــع مراحل لنمو الفرد منذ امليالد وحىت دنو األجل.
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النمو السـ ــليم والطبيعي من شـ ــأنه ترسـ ــيخ الثقة أبنفسـ ــنا ،التحكم ابجلسـ ــد ،املبادرة ،املثابرة،
االسـ ــتقالل ،تكوين عالقات اجتماعية انضـ ــجة ،العطاء ،احلكمة ،مواجهة الضـ ــعف ابلثقة،
ومواجهة اليأس ابألمل .ترش ـ ــدان النظرة املتفحص ـ ــة لنظرية أريكس ـ ــون إل مفهوم األمل الذي
يبدأ مع الطفل من البداية وميكن أن يضـ ـ ـ ـ ـ ــعف هذا املفهوم يف وجدان اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ــان يف النهاية
حينما يصل املرء إل مرحلة دنو األجل مث مرحلة أرذل العمر.
وضــعنا بعض تعليقاتنا يف ثنااي النظرية الســابقة واآلن نضــيف إليها بعض التســاؤالت :ماذا
عن الفروق الفردية بني األفراد فهل كل الناس تتحدد ش ــخص ــيتهم وفق النظرية الس ــابقة وإل
أي مـدى يكون التبــاين؟ هــل الــذكور واإلانث ميرون بنفس املراحــل؟ إل أي مــدى تتــداخــل
تلـك املراحـل الزمنيـة؟ وأخْيا هـل كـل اجملتمعـات املختلفـة عن بعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـا البعض ثقـافيـا ر يف
أطوار النمو الس ـ ـ ـ ـ ــيكولوجي بنفس الس ـ ـ ـ ـ ــمات؟ رغم كل التس ـ ـ ـ ـ ــاؤالت الس ـ ـ ـ ـ ــابقة تظل نظرية
أريكسـون ضـرورية يف ميدان علم النفس ألهنا د الباحثني يف احلقل الرتبوي ِبطار عام ملعرفة
أوجه منو الفرد وتعطي الرتبية األسـرية واالجتماعية حماولة جادة لفهم منو خصـائص شـخصـية
اإلنس ـ ـ ـ ـ ــان ومالمح ومتطلبات كل مرحلة .جيد املعلمون يف نظرية أريكس ـ ـ ـ ـ ــون نظرات عميقة
لعملية النمو يفهمون من خالهلا أنفسـ ـ ــهم وغْيهم ،مما يشـ ـ ــجعهم على بذل املزيد من اجلهد
الواعي املنظم يف التدريس .من شــأن تلك النظرية أن د الباحث بتصــور عام لفهم اإلنســان
وكيفية التعامل معه .عندما نض ــع قص ــص تربوية للطفل يف مرحلة رايض األطفال مثال فنحن
َباجة إل أن نعرف س ـ ـ ــيكولوجية الطفل يف هذه املرحلة وميكن للنظرايت النفس ـ ـ ــية أن دان
خبصائص كل مرحلة وعلى ضوئها حندد موضوعات قصصنا وكيفية روايتها.
جيــب على املؤمن أن يتــأمــل ويتعلم من مراحــل منو اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ألهنــا تــدل على عظمــة هللا
ب ِمن الْبـع ِ
ث فمِإ َّان مخلم ْقنما جكم ِمن تجـر ٍ
اب جمثَّ ِمن
َّاس إِن جكنتج ْم ِيف مريْ ٍ ه م م ْ
سبحانه .قال تعال" ماي أميـُّ مها الن ج
ه م
ٍِ
نُّطْ مف ٍة جمثَّ ِمن علم مق ٍة جمثَّ ِمن ُّم ْ ٍ ٍ
ني لم جك ْم مونجِقُّر ِيف األ ْمر مح ِام مما نم مشـ ـ ـ ـاء إِ مل
ْ م
ضـ ـ ـ ـغمة ُّخمملَّ مقة مو مغ ِْْي جخمملَّ مقة لهنجـبمِه م
مج ٍل ُّم مس ـ ـ ًّمى جمثَّ جخنْ ِر جج جك ْم ِط ْفالً جمثَّ لِتمـْبـلجغجوا أم جش ـ ـ َّد جك ْم موِمن جكم َّمن يـجتمـ مو َّىف موِمن جكم َّمن يـجمرُّد إِ مل أ ْمرمذ ِل
أم
الْعج جم ِر" (سـورة احلج :آية  .)5يبدأ الطفل ضـعيفاً يف أول مرحلة عمرية مث يف آخر حمطة يعود
اإلنسان كما كان.
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مصطلحات تربوية ذات صلة ابجلانب النفسي
فيما يلي ُمموعة مصطلحات جمنتقاة تسلُّط الضوء على ُماالت وأهداف اجلانب النفسي:1
ِ .1
بطئ التعلم :Slow Learner

ظرا ألحد األسباب اآلتية :احلرمان ،عدم
حالة تطلق على الطفل املتأخر يف الدراسة ن ً
التكيف ،أو القدرة العقلية املنخفضة .ويدد مقاييس ذكاء تلك الفئة من الطالب مم ْن كان
ذكاؤه أقل من املعدل العادي والذي يرتاوح من  85 :70درجة مع اخنفاض واضح يف التحصيل
الدراسي يف َجيع املواد الدراسية؛ لذا يعد ِ
بطئ التعُّل ِم.
 .2الشخصية االعتمادية :Dependent Personality
شخصية غْي واثقة بنفسها وغْي قادرة على القيام ابألعمال اليت ختصها مبفردها دون
االعتماد على اآلخرين ،وهي سلبية خاملة ال ميكن االعتماد عليها ،كما أهنا ال تعارض
اآلخرين خلوفها من أن تفقد مساعدَتم ،وال ميكن أن أتخذ اخلطوة األويل يف أي شيء ،وهي
تعتمد على اآلخرين يف كل شيء حىت يف األمور الشخصية.
 .3الشخصية االنبساطية :Extraversion Personality
صاحبها شخص اجتماعي واقعي مييل إل املرح ،يب اآلخرين ويتفاعل معهم ،وهو
متفائل ابملستقبل ،ال يتأثر ابألزمات واملواقف الصعبة ،ومييل إل األعمال اليت تتعامل مع
اجلمهور.
 .4اإلرشاد :Counseling
عملية توعية بناءة الكتساب مهارات حديثة يتجه خالهلا انتباه املرشد حنو مشكالت
الفرد وحاجاته واجتاهاته ،وتعتمد هذه العملية املهنية على األدوات العلمية املالئمة واخلربات
منفردا
املهنية ،من خالل عالقة إنسانية بني الفرد واملرشد ،األول ملا يعاين منه وال يستطيع ً
متخصصا مدرًاب على مساعدة اآلخرين ،بفضل ما لديه من
مواجهته ،واآلخر بوصفه مهنيًّا
ً
خربات وخلفيات علمية ونفسية واجتماعية واسعة للوصول إل حالة التوافق النفسي مع
اجملتمع.
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 .5اإلرشاد األكادميي :Academic Counseling
عملية إرشاد مهين َتتم مبعاونة الطالب اجلامعي يف حتمل مسئوليته ،واختاذ قرارات
بشأن نوع التخصص ومطالب التخرج ،وتقدمي املساعدة والنصح له للتكيف مع البيئة اجلامعية،
والتغلب على الصعوابت اليت تعرتضه ،واختاذ القرارات املناسبة اليت تتصل َباجاته الدراسية
والشخصية وفق قدراته وإمكاانته ،ويقوم ّبذه املهمة املرشد األكادميي أو عضو هيئة التدريس
أحياان ،ويرتبط هذا النوع من اإلرشاد بنظام الساعات املعتمدة يف الدراسة األكادميية.
املدرب ً
 .6الصحة النفسية (العقلية) :Mental Health
حالة عقلية انفعالية مركبة دائمة نسبيًّا ،وتستخدم يف تعريف الصحة النفسية ،وهلا
تعريفات موجبة وأخرى سالبة .أما التعريفات املوجبة فتحدد الصفات اليت يـج مع ُّد توافرها لدى
مؤشرا على تع الشخص ابلصحة النفسية ،والتعريفات السالبة تتألف من الصفات
الشخص ً
أو اخلصائص اليت ُّ
مؤشرا على وجود الصحة النفسية ،أما التعريفات املوجبة للصحة
يعد غياّبا ً
النفسية فتشمل القدرة على التكيف ،والشعور ابألمن ،واإلنتاجية يف األدوار االجتماعية
املختلفة ،واالتزان االنفعايل ،وتناسب االستجابة مع املثْي أو مع املوقف بشكل عام ،والثقة
ابلذات ومفهوم الذات املوجب ،والقدرة على ضبط الذات والتفكْي املنطقي ،وتتضمن
التعريفات السلبية اخللو من القلق واالضطراب والصراعات ،وغياب احلدة االنفعالية والتوتر،
والتحرر من مشاعر الذنب والدونية ومفهوم الذات السالب ،وغياب التصرفات القائمة على
القهرية واألفكار الالمنطقية.
 .7االحرتاق النفسي :Burn out
خربة نفسية داخلية ،تتضمن تبلد اإلحساس ،واالستجابة السلبية حنو الذات،
واآلخرين ،وكذلك العمل ...إخل؛ مما يسبب حالة من اإلهناك اجلسدي واالنفعايل ،ونقص
الشعور ابإلجناز والكفاءة.
 .8اإلرشاد السلوكي :Behavioral Counseling
هو إرشاد عالجي يعتمد على أسلوب التعلم وإعادته ،وتعديل السلوك ،ويستخدم يف
ذلك بعض األساليب ،منها :التعزيز املوجب ،التعزيز السالب ،االنطفاء ،املمارسة السالبة،
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فيحتاج هذا النوع من العالج إل تدريب وممارسة وإتقان ،وبصفة عامة يهدف إل تقوية
السلوك التوافقي ،والتخلص من العادات غْي التوافقية.
 .9اإلرشاد العقالين االنفعايل السلوكي :Counseling Rational Emotive Behavioral
أسلوب إرشاد يتم من خالله تعليم املسرتشدين وتدريبهم على كيفية تعديل سلوكياَتم،
وتصحيح أخطاء فكرهم املعريف ،وحتديد أنساق اعتقاداَتم لردود أفعاهلم االنفعالية ،والسلوكية
ألحداث احلياة؛ لتعديلها ،وحتقيق التوافق النفسي.
اإلرشاد املعريف السلوكي :Cognitive Behavioral Counseling
.10
مبادئ وإجراءات َتدف إل تغيْي الصور الذهنية ،واملعتقدات ،وأساليب التفكْي من
خالل الفنيات املعرفية السلوكية؛ ملساعدة املسرتشد يف التغلب على مشكالته االنفعالية
والسلوكية بتعديل أخطاء التفكْي معرفيًّا.
اإلرشاد النفسي الديين :Psycho-Religious Counseling
.11
مساعدة يقوم ّبا مرشد نفسي معد دينيًّا ابستخدام بعض األساليب ،واملبادئ الدينية،
والنفسية اليت يعرف الفرد من خالهلا نفسه ،وربه ،ودينه .ويتم من خالل إجراءات؛ من مثل:
التوبة ،الذكر ،الدعاء ،االستبصار ،التعلم ،واالستغفار ،والصالة ،والصوم ...ويلجأ املسرتشد
إل هللا عز وجل ابلدعاء والتضرع وطلب العون واملغفرة ،كما يلجأ املرشد إل هللا ـ ـ ـ ـ جل جالله
ـ ـ ـ ـ ابلدعاء وطلب التوفيق واإلخالص ،وقبول العمل يف إطار من الذكر والصرب ،واالحتساب
أزمة املراهقة :Adolescence Crisis
.12
عدم استقرار نفسي ،وثبات انفعايل نتيجة تعرض األفراد من بداية البلول ،وحىت الرشد
لتغْيات فجائية متعددة قد تتناول اجلوانب :اجلسمية ،والنفسية ،والعقلية ،واالجتماعية،
واخللقية .ويتعامل معظم املراهقني بطريقة سوية مع األزمات ،إال أن بعضهم قد يكون رد فعله

هو التمرد ،أو العنف ،أو االكتئاب وحسب قدراته الشخصية والبيئية".
علم النفس التجاري :Trading Psychology
.13
فرع من علم النفس يتول البحث يف مسائل الشروط النفسية للدعاية واإلعالن
وأساليب التأثْي على اآلخر واخلصائص السيكولوجية للطلب.
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األهداف الوجدانية :Affective Objectives
.14
التغْيات املرجوة واملرتبطة مبجال القيم ،واملشاعر ،وامليول ،واالجتاهات ،واليت تعمل
بوصفها موجهات لسلوك املتعلم ،وتضم مستوايت ،منها :االستقبال ،واالستجابة ،والتنظيم
القيمي ،والتمييز.
األهداف املهارية :Psycho-Motor Objectives
.15
عبارات تعرب عن التغْيات املرجوة واملرتبطة ابكتساب املهارات احلركية ،واليت تتطلب
وإتقاان ،وسرعة يف األداء ،وتقاس ببطاقات املالحظة يف موقف تعليمي معني.
دقة،
ً
األصول االجتماعية

تركز األص ـ ـ ـ ـ ــول االجتماعية على دراس ـ ـ ـ ـ ـة أس ـ ـ ـ ـ ــس منظمة تس ـ ـ ـ ـ ــاعد الفرد على التكيف
والتفاعل مع اجملتمع ،فهماً وس ـ ـ ـ ــلوكاً .يولد كل إنس ـ ـ ـ ــان على الفطرة وله اس ـ ـ ـ ــتعدادات جبلية
لالتص ــال واملعاش ــرة ولكنه َباجة إل تنمية مهارات التواص ــل وص ــقل عادات مكتس ــبة تؤهله
للتفاعل مع احلياة اجلماعية.
ويدرس علم اجتماعيات الرتبية " :Sociology of Educationعالقة الرتبية بكل من العاَل
االجتماعي برتكيبات ومؤسسات وَجاعات البشر الذين يعيشون فيه ،والثقافة مبكوانَتا وأدواَتا،
وأساليب احلياة اليت يتشارك فيها البشر يف اجملتمع ،ومن مث يدرس علم اجتماع الرتبية مناذج
العالقات االجتماعية ،والتفاعل بني األفراد يف اجلماعة ،وأثر العاَل االجتماعي على األفراد
والعكس".1
الغاية من األصول االجتماعية عموما ترسيخ األمن االجتماعي :تعاضد كافة اجلهود

الفردية واجلماعية لتحقيق االستقرار والنظام يف اجملتمع مما ينجم عنه توفْي احلاجات األساسية
للدولة ،ومحاية مقوماَتا ،ومواجهة التحدايت ،وزايدة فرص التنمية من أجل احملافظة على
ممارسة احلياة الكرمية .ومن صور األمن :األمن االقتصادي واألمن الرتبوي واألمن اإلعالمي
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واملعلوماِت واألمن النفسي .إن اهلدف األكرب من التشريعات الدينية ،والضوابط األخالقية،
والقوانني املدنية إجياد بيئة إنسانية آمنة ،وكل تقنية جديدة ينبغي تسخْيها هلذا الغرض اجلليل.1
إن الظواهر االجتماعية معقدة ويصـ ــعب تفسـ ــْيها من خالل الرتكيز على سـ ــبب واحد
فمثالً مش ـ ـ ـ ـ ـ ــكلة الطالق يف الكويت هلا عدة أس ـ ـ ـ ـ ـ ــباب .ومش ـ ـ ـ ـ ـ ــكلة مثل املخدرات قد تربز
ألسـ ــباب كثْية منها ضـ ــعف الوازع الديين ،واحلرمان من احلنان األسـ ــري ،والصـ ــحبة السـ ــيئة،
واتس ـ ـ ـ ـ ــاع وقت الفرال ،وعجز املنظومة الرتبوية .هناك عدة نظرايت اجتماعية يف فهم اجملتمع
والتغْيات احل ــادث ــة ل ــه منه ــا النظري ــة الوظيفي ــة البن ــائي ــة وهي نظري ــة تف ــاؤلي ــة تنظر إل التغيْي
االجتماعي من منظور تغْي األدوار بتغْي الظروف وهناك يف املقابل نظرية الصـ ـراع التش ــاؤمية
اليت تتمحور حول الطبقيــة االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديــة والتبــاين بني الفقراء واألغنيــاء ومن مفردات هــذه
املدرسـة نفهم خطاب املدرسـة املاركسـية اليت تفسـر الظواهر االجتماعية ِبرجاعها إل العوامل
االقتصادية .املدارس السابقة حماوالت جادة لتحقيق فهم أعمق للظواهر االجتماعية.
وفيما يلي أهم القضااي االجتماعية عاملياً:
ا -حقوق املرأة والطفل واألقليات العرقية والدينية.
 -2العنصرية ولألسف البشرية َل تتخلص من هذه اآلفة.
 -3الفوارق الطبقية.
 -4االحنرافات األخالقية (املخدرات -العنف -اجلنس).
 -5ربط املدرسة ابجملتمع.
 -6االعتناء بذوي االحتياجات اخلاصة  ...والقضااي ذات الطبيعة اإلنسانية.
 -7دراسة أثر التكنولوجيا احلديثة يف سلوك األفراد.
 -8احلرية الفكرية وحدودها ومعوقاَتا.

 1لطيفة الكندري ،بدر ملك ،2019 ،سلسلة تربية األبناء العاشرة( ،األسرة) .األمانة العامة لألوقاف :الكويت.
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 -9التفكك األسري وأثره على التحصيل الدراسي والسلوك االجتماعي.
 -10اكتساب املهارات االجتماعية.
املهـارات االجتمـاعيـة (ُ" )Social skillsمموعـة املهـارات اليت يتـاجهـا الفرد لكي يتواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
ويتفـاعـل مع ُمتمعـه احمليط تفـاعال إجيـابيـا منتجـا يعزز من دوره كفرد يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعى لتحقيق ذاتـه
ويسـ ــهم يف مناء ورفاه ُمتمعه ،ويعترب التعلم التعاوين أحد أسـ ــاليب التدريس اليت تثْي مهارات
الفرد االجتماعية".1
مؤسسات التنش ة االجتماعية
الوسـ ـ ـ ــائط الرتبوية هي مؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات التطبيع االجتماعي الرمسية وغْيها اليت تقوم بتوصـ ـ ـ ــيل
الثقافة وتسـ ـ ـ ـ ـ ــاهم بتشـ ـ ـ ـ ـ ــكيل التوجهات للفرد أو اجملتمع وال ميكن أن تكون خمرجات التعليم
جيـدة إذ َل تكن هنـاك حـالـة انسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـام وتنـاغم بني الوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـائط الرتبويـة كـاإلعالم واألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
واملس ـ ـ ـ ــاجد واملدارس واملكتبات والديوانيات .إن التناقض بني تلك املؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات يؤدي إل
اضطراب اجملتمع وزايدة االحنرافات إذا َل يتم تدارك األمر.
أوال :األسرة :واليت قد تكون ممتدة حيث يعيش يف البيت أكثر من جيل األوالد واألحفاد
واألجداد وقد تكون أسـ ـ ـ ـرة نووية احلجم حيث يعيش يف السـ ـ ـ ــكن الزوج مع زوجته واألبناء.
وتلعب األس ــرة بال ش ــك دوراً عظيماً
يف عمليـة التنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـئـة االجتمـاعيـة نظرا
لقرّبا لقلب وعقل وجسـ ـ ـ ـ ـ ــد الطفل.
وألِهية األسـ ـ ـ ـ ــرة يف دميومة اجملتمعات
فــإن الــدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتْي الــدوليــة تنص على
رعاية األسـرة ومحايتها ألهنا أول وأهم
لبنة يف ص ــرح اجملتمع .ينص الدس ــتور
الكوييت على أِهية دور األس ـ ـ ـ ــرة ففي املادة التاس ـ ـ ـ ــعة من الباب الثاين أن "األس ـ ـ ـ ــرة أس ـ ـ ـ ــاس
 1العمر ،عبدالعزيز بن سعود (1428ه2007 -م) .لغة الرتبويني .الرايض :مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج .ص .305
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اجملتمع ،قوامهــا الــدين ،واألخالق وحــب الوطن ،يفظ القــانون كيــاهنــا ،ويقوي أواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرهــا،
ويمي يف ظلها األمومة والطفولة".
ومن وظائف األسرة ما يلي:
• االعتناء ابلنمو البدين والعقلي واالجتماعي والنفسي.
• غرس املعتقد والدين.
• رسم املسارات املستقبلية للناشئة.
• تغذية املشاعر اإلنسانية النبيلة وحتقيق االنتماء واحلب.
• مد يد العون ملساعدة الفرد يف مواجهة احملن.
• توفْي الدعم االقتصادي.
• إجياد التكافل االجتماعي.
ولقد جعل اإلسالم للوالدين مكانة عظيمة ،كما محلهما مسئولية جسيمة ،وطالب بذل
ِ 1
ِ
ط أمبْـو ِ
اب اجلمنهة"
غاية الوسع يف وقاية األسرة من الضالل .ويف احلديث الصحيح "الْ موال جد أ ْمو مس ج م
شراح احلديث النبوي "أي خْي األبواب وأعالها ،واملعىن أن أحسن ما يتوسل به إل
قال َّ
دخول اجلنة ويتوسل به إل وصول درجتها العالية مطاوعة الوالد ومراعاة جانبه ،وقال غْيه:
إن للجنة أبواابً وأحسنها دخوال أوسطها ،وإن سبب دخول ذلك الباب األوسط هو حمافظة
حقوق الوالد" .والوالدة أعظم منزلة من الوالد واحلديث يشملها وبل الوصف النبوي يف
تكرميها إل القمة عندما قال "الزمها فإن اجلنة حتت أقدامها" وّبذا فإن اإلحسان إليها والرب
ّبا ذروة اجلهاد وثوابه أعلى اجلنان.
ِ
َّ ِ
ود مها
ين مآمنجوا قجوا أمن جف مس جك ْم مو ْأهلي جك ْم مان ًرا موقج ج
وقال جسْب محانمهج كما يف سورة التهحرمي م
"اي أميـُّ مها الذ م
ِ
ِ ِ
النَّاس و ِْ
اّللم مما أ ممممرجه ْم مويـم ْف معلجو من مما يـج ْؤمم جرو من
صو من َّ
احل مج مارةج معلمْيـ مها ممالئ مكةٌ غال ٌ ش مد ٌاد ال يـم ْع ج
ج م
ِ ِِ
ول
اإلم جام مر ٍاع مومم ْسئج ٌ
ي " جكلُّ جك ْم مر ٍاع موجكلُّ جك ْم مم ْسئج ٌ
ول مع ْن مرعيَّته م
( .")6وورد يف صحيح الْبج مخا ِر ه
ِ
ِ ِِ
اعيةٌ ِيف بـي ِ
الر جج جل مر ٍاع ِيف أ ْمهلِ ِه موجه مو مم ْسئج ٌ
ت مزْوِج مها مومم ْسئجولمةٌ
مع ْن مر ِعيَّتِ ِه مو َّ
ول مع ْن مرعيَّته موالْ مم ْرأمةج مر م مْ
مع ْن مر ِعيَّتِ مها" (كتاب اجلمعة).
 1رواه أمحد والرتمذي وغْيِها وصححه الرتمذي والسيوطي واأللباين.
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وللمرأة دورها املشهود يف بناء األسرة وإمناء اجملتمع .وإن منو الوعي االجتماعي ساهم يف
ااتحة الفرصة للمرأة ابلعمل خارج البيت وهذا أمر مهم وجيب املوازنة بني رسالة األسرة
ومتطلبات العملَ .ل يستطع الصحابة  -رضي هللا عنهم أَجعني – أن يقيموا ُمتمعاً قوايً من
غْي أن يستعينوا ِبسهامات النساء يف حقول متنوعة وال ميكن ألي ُمتمع أن يقق التقدم
احلقيقي من دون تفعيل دور املرأة حضاراي على شرط أن ال خيل ذلك برسالتها األسرية
السامية .املرأة شقيقة الرجل وشريكته يف صنع حياة كرمية وتظل األسرة يف البداية والنهاية أهم
ركن يف جدار اجملتمع تسدد مساره وحتدد مصْيه .عندما تصبح األسرة خاضعة لسلطان
الرجل وحده ال نستغرب أن جند االستبداد يسود اجملتمع كله .من الظلم أن تتحول عالقة
الزوجني املبنية على امليثاق الغليظ واملودة والسكن إل عالقة السيد اآلمر ابخلادم املطيع فهذه
العالقة ال تثمر إال ُمموعة من األتباع اجلامدين ال القادة املفكرين.
ومن األِهية مبكان تنمية املهارات الزوجية واملهارات احلياتية لتخفيف الضغوط اجملتمعة
املعيقة لتنمية األسرة .الضغوط األسرية " Family Pressuresهي مؤثرات داخل األسرة يقع
أفراد األسرة حتت أتثْيها ،وتسبب لديهم التوتر عندما ال يتكيفون معها ،ومن أمثلتها :التفكك
األسري ،والطالق ،أو فقد أحد أفراد األسرة ،ومن هذه الضغوط ما يرتبط أبخالقيات األسرة؛
من مثل :االهنيار اخللقي واخليانة الزوجية وغْيها" .1وقد تتطلب كثْي من احلاالت إرشادا أسراي.
"واإلرشاد األسري  :Familial Counselingنوع من التدخل املهين اإلرشادي يف أمور األسرة
بوصفها ُمموعة أتراب مرتابطة ،وبوصفها وحدة من أجل مساعدَتا على التخلص من سلبياَتا
ودعم إجيابيتها ،واحلفا على املودة والرمحة ،وإقامة العالقة اإلرشادية بميع أعضاء األسرة،
وأبساليب متعددة ّبدف فهم األدوار وبناء العالقات األسرية السوية ،ويشمل كل أعضاء
األسرة مبا ميتد إل األسرة مبفهومها الواسع ،ويسمى يف هذه احلالة اإلرشاد العائلي".2

 1معج ـ ــم املصطلحات الرتبوية والنفسية (2016م) .املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج .ط :1الكويت.
 2املرجع السابق.
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من األصول الرتبوية يف احلياة الزوجية
 .1الزواج من بديع القدرة اإلهلية ،ومن أعظم املنن الرابنية .قال جل ثناؤه ِ
آايتِِه
{وم ْن م
م
ِ
ِ
ك مآل ماي ٍت
أم ْن مخلم مق لم جكم ِهم ْن أمن جف ِس جك ْم أ ْمزمواجاً لهتم ْس جكنجوا إِلمْيـ مها مو مج مع مل بـمْيـنم جكم َّم موَّدةً مومر ْمحمةً إِ َّن ِيف مذل م
لهِمق ْوٍم يـمتمـ مف َّك جرو من} ،سورة الروم. 21 :
 .1يتعني علينا تعظيم شأن احلياة الزوجية إذ أن الزواج رابط مقدس وميثاق غليظ بني
طرفني من جهة ،وزرع للمودة والرمحة والسكن من جهة أخرى.
 .2السعي إل منابع السعادة وحتقيق متطلباَتا العاطفية والعملية مسألة ممكنة إذا بجذلت
األسباب وطهرت القلوب وحسنت النيات.
 .3االحرتام املتبادل يف العسر واليسر أساس محاية األسرة من عواصف الطالق ،وأزمات
االنفصال.
 .4من صور االحرتام بني الزوجني عدم اسقاط الكلفة على حنو يقلل من شأن الطرف
اآلخر.
 .5قبول اآلخر كما هو ال كما يريده الطرف اآلخر.
 .6صلة الرحم أصل من أصول استمرارية صفاء احلياة الزوجية فضال عن أهنا من أبرز
أركان احلياة االجتماعية يف اإلسالم.
 .7اإلميان أبن لكل مشكلة زوجية عدة حلول كما أن اليأس داء يتسلل يف اخلفاء.
 .8ضع حدودا واضحة بني حياتك الزوجية ومتطلبات األقارب من حولك فاخللط
بينهما خطأ جسيم.
 .9احلوار اهلادئ بني الزوجني مبين على توضيح األفكار وجيب أن ال يسْي حنو جتريح
األشخاص فشتان بني التوضيح والتجريح.
 .10علينا جتديد احلياة الزوجية وتطعيمها ابملفاج ت فالروتني مثل الغبار يف صغره يتجمع
تدرجييا على سطح وجوهر حياتنا فيجب إزالته ابنتظام وذكاء.
 .11يتعني علينا َجيعا اإلبداع يف إسعاد الطرف اآلخر فلكل قلب مداخله.
 .12إن التوقف عن القراءة وعدم جتديد الذات ابلتعلم بداية العد التنازيل ملستوى النماء.
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 .13من أصول احلب التعلم الدائم ممن سبقوك يف الزواج وممن تزوجوا معك يف نفس الفرتة
وممن تزوجوا حديثا فالكل لديه حماسن ووجدانيات وَجاليات تستحق التعلم.
 .14من صور التعلم أخذ العربة من أهل االختصاص ومن أصحاب التجارب الناجحة
والبصائر الصائبة.
 .15من أَجل وأروع وأمتع ساعات العمر أن يقوم الزوجان ابلتعلم معا فالتعطش للمعرفة
يشعل فتيل حب االكتشاف والتلذذ ابلتعلم املستمر (يف حلنا وترحالنا) .التعلم املشرتك بني
الزوجني مفتاح سعادَتما ومصباح التوفيق يف تربية األبناء الحقا.
 .16االلتزام ابلتعاليم الدينية والتواصي ّبا بني الزوجني وممارسة العبادات معا من أعظم
أسرار احلياة السعيدة.
 .17من اخلطورة مبكان أن نستمد تصوراتنا عن احلياة الزوجية من األفالم السينمائية اليت
تضخم املواقف لشد انتباه املشاهد فتفسد مباهج احلياة للزوجني.
 .18التشجيع املستمر من الزوجني لبعضهما البعض واإلميان بقدراَتم الكامنة من أهم
أصول احلياة الزوجية الطيبة.
 .19حسن اسداء النصيحة والرتحيب بقبوهلا صمام أمان ملتانة العالقات بني احملبني.
 .20قبول االعتذار والصفح اجلميل عالمة على رسوخ جذور احملبة واملودة وأعظم دليل
على الشجاعة.
 .21عدم اخراج املشاكل الزوجية خارج املنزل إال يف حال الضرورة القصوى ووفق ضوابط
ُممع عليها بني الطرفني.
 .22هناك حاالت تتطلب اإلرشاد األسري لتجاوز العقبات" .اإلرشاد الزواجي Marriage
 :Counselingهو عملية يقوم ّبا متخصص ملساعدة الفرد يف اختيار الشريك ،ومراعاة
االستطاعة وفهمها ،واالستعداد للحياة الزوجية واألسرية مبفهومها الشامل ،والدخول فيها،
والنجاح واالستقرار يف حتمل تبعاَتا ،وحتقيق التوافق الزواجي ،وحل ما يعرتيه من مشكالت
قبل الزواج أو يف أثنائه أو بعده".1
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 .23من املتفق عليه أبن الضرر ال يزال مبثله فإذا أخطأ أحد األطراف فال يق للطرف
اآلخر أن يعتدي ويتجاوز حدوده ليربر سوء فعله.
 .24من معاين الصفح اجلميل عدم ترديد وتكرار أخطاء املاضي.
 .25كل واحد فينا خطاء فسرت العورات وعدم إذاعة األخطاء مستحب عموما وبني
الزوجني أشد استحبااب وأكثر وجواب.
 .26الرفق يف اصالح األمور لب دميومة احلياة الزوجية أما التخويف والتهديد واالنتقام
واالكراه والتهويل من أسباب الشقاء واجلفاء.
 .27علينا الرتكيز على القواسم املشرتكة بني الزوجني (اهلواايت واالهتمامات) وتنميتها
طريقنا إلشباع حاجة الطرفني عرب ممارسة القواسم املشرتكة.
 .28االقرتان بشريكة احلياة نعمة إهلية وعطية رابنية تدوم ابلشكر وحسن التصرف وكثرة
الدعاء ومواصلة االستقامة على السلوك احلميد.
 .29كن على ثقة أبن كل ما تقدمه لشريك أو شريكة احلياة يعود نفعه إليك وإل أسرتك
ظاهرا وابطنا فمن جاهد وبذل سينال اخلْي وسيحصد الثمر.
 .30من حق اجليل اجلديد علينا أن يسمع منا ما يرغبه يف الزواج ويدفعه لسخالص يف
احلب فنسأل هللا سبحانه أن نصبح قدوة حسنة هلم.
اثنيا مجاعة الرفاق
الرفقة الصــاحلة أســاس الرتبية احلميدة حىت يف العاَل االفرتاضــي على شــبكة اإلنرتنت ،فاملرء
يقــاس بقرينـه ألنـه يقتبس من ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبـه من حيــث يـدري أو ال يـدري فـإمنـا يجعرف املرء مبن
يص ـ ــاحب ويالعب .إذا كان املفكرون واحلكماء قدمياً يثون على حس ـ ــن اختيار الص ـ ــاحب
فإن الدراسات االجتماعية اليوم تتفق قطعاً مع تلك القاعدة.
يساهم األصحاب يف اآلِت:
 -1تكوين اآلراء والتوجيهات العامة واملهمة.
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 -2مشاركة اخلربات عرب املساندة االجتماعية .املساندة

االجتماعيَّة :Social Support

درجة

شعور الفرد مبدى توافر املساعدة واملشاركة والرعاية والتشجيع والنُّصح واإلرشـاد مـن جانب
اآلخريـن (األسـرة ،واألقـران ،واألصدقاء والزمالء ،واملعلمني) ،وقدرته على تكوين عالقات
اجتماعية عميقة ،وإشباعه حلاجاته االجتماعيهة األساسية من خالل التفاعل معهم.1
 -3أداة ضــغط على الســلوك الفردي ألن الســلوك االجتماعي يتشــكل من نظرة اإلنســان
لنفسه ونظرة الناس له يف كثْي من األحيان.
 -4إشباع حاجة الفرد الفطرية لألصحاب.
 -5مساعدة الفرد على حتقيق أهدافه اخلاصة والعامة .لقد ش هد هللا عز وجل عضد موسى

أبخيه هارون للوفاء َبق تبلي الرس ـ ــالة وحتقيق متطلبات االس ـ ــتخالف يف األرض وكل عمل
جليل يقف خلفه كوكبة ِمن املت لفني فكرايً وروحياً.

هناك َجلة من األخالق الكرمية على أسـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ــها يتعارف اخلالن منها السـ ـ ـ ـ ـ ــخاء والوفاء
واألمانة ،وكتمان الس ـ هـر ،وإخالص النص ــيحة ،وس ــرت العيوب ،وحس ــن اإلص ــغاء للص ــديق إذا
حتدث ،وتذكْيه ابخلْي والتواص ـ ـ ـ ـ ـ ــي ابحلق ،وترك املراء واجلدال معه ،وأن يناديه أبحب أمسائه
إليه ،وأن يثين عليه مبا يعرف من حماس ـ ــنه دون مبالغة وال جيامله على حس ـ ــاب احلق ،ويذب
عنـه يف غيبتـه ،وينهض معـه يف حوائجـه ويـدعو لـه ابخلْي ويتواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل معـه ابلزايرات يف أايم
الرخاء والبالء على حد سـ ـواء .ويعفو عن زلته وهفوته وال ياسـ ــبه ويعاتبه على كل صـ ــغْيه،
ويســن إليهم ،وال ميازحه إال مبا يجســعده،
ويدعو له يف اخللوة يف حياته ومماته ،ويصــل أحبابه ج
وال يجكدر صفو الود مبا يقوله الناس ،ويسْي معه يف طلب العلم ويعينه يف ذلك .ويجنسب إل
علي بن أيب طالب رضي هللا عنه:
ِ
ـذب
وعـلـي ـ ـ ـ م
ـك ابملـرء ال ـ ـ ــذي ال يـك ـ ـ ـ ج

ـك يف املواط ِن جكلِهه ــا
واحف ْظ ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديق ـ م
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وقال الشافعي:

صادق ال ِ
وعد منصفا
صدوق
صديق
ٌ
م
ٌ

ِ
يكن ّبا
ٌ
سالم على الدنيا إذا َل ْ
ويقول الشاعر بشار بن برد:
ت يف جك ـ ـ ـ ُّل األمــوِر مـع ـ ـ ــاتـب ـ ـ ـاً
إِذا كـْن ـ ـ ـ م
ـاك فـ ـ ـِإنـ ـ ــه
فعش واحـ ـ ــداً أو ِصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْل أخـ ـ ـ م
ْ

تلق ال ــذي ال تع ـاتب ـ ْـه
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي مق ـ م
ك َل م
ـارف ذنـ ـ ـ ـ ٍ
ـب مـ ـ ـ ــرةً وُم ـ ـ ـ ـانـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ْـه
م ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ج

ويصف جربان خليل جربان الصداقة يف كتابه "النيب" ابلكلمات التالية َّ
"إن صديقك هو
كفاية حاجاتك ،هو حقلك الذي تزرعه ابحملبة وحتصده ابلشكر ،هو مائدتك وموقدك؛ ألنَّك
ختش أن تج هِ
صرح مبا
جائعا ،وتسعى وراءه مستدفئًا .فإذا أوضح لك صديق فكره فال م
أتِت إليه ً
يف فكرك من النفي ،أو أن حتتفظ مبا يف ذهنك من اإلجياب؛ َّ
ألن اجلبل يبدو للمتسلق له أكثر

كربا من السهل البعيد".
ً
وضوحا و ً
اثلثا -املؤسسات التعليمية ومنها املدرسة
املدرس ـ ــة اترخيياً هي الوعاء الذي يمل ثقافة اجملتمع وعن طريقه تقوم التنش ـ ــئة االجتماعية
بشــكل منظم وســليم ويف مؤسـســات متخصـصــة ونشــطة .يف كل مرحلة من املراحل الدراســية
َجلة من األهداف التفص ـ ـ ـ ـ ــيلية اليت تناس ـ ـ ـ ـ ــب أعمار الطالب وثقافة اجملتمع وهناك َجلة من
األهداف العامة املفرتض أن تقوم ّبا املدارس عموماً يف اجملتمعات املسلمة ومنها:
ا -غرس معاين العقيدة الصـ ـ ـ ــحيحة والشـ ـ ـ ــريعة السـ ـ ـ ــمحة يف نفوس املتعلمني .هذه اجلملة
القصـْية البسـيطة هي غاية الغاايت لكل مؤسـسـات التنشـئة االجتماعية يف البالد اإلسـالمية
يف كل زمان ومكان ومن أجل تلك الغاية جخلق اإلنسـ ـ ـ ــان بداية ،ووضـ ـ ـ ــع امليزان هناية ،ونزل
القرآن هداية.
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 -2تنمية وتنقية الرتاث اإلنسـ ـ ـ ـ ــاين ونقل الثقافة العامة واملعرفة وفق أسـ ـ ـ ـ ــس علمية وطرق
تربوية ص ـ ـ ــحيحة .تعمل مؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــات التعليم على توحيد الثقافة العامة للمتعلمني وهو األمر
الذي يعطي خلفية مشرتكة هلم فيجعلهم أكثر جتانساً.
 - 3إعداد املهنيني والكوادر الوطنية لتغطية حاجة سـوق العمل وسـد احتياجات وزارات
الدولة ومؤسساَتا املتنوعة.
 -4تعزيز العالقات االجتماعية والروابط النفسية بني طبقات اجملتمع وتذويب الفوارق اليت
من شأهنا زيق الوحدة الوطنية.
 - 5تش ـ ـ ــجيع التغْيات واإلص ـ ـ ــالحات يف اجملتمع من خالل توجيه الطلبة حنو االجتاهات
اإلجيابية من خالل االرتقاء ابلوعي االجتماعي السياسي والصحي.
 -6غرس الوالء للوطن وأتص ــيل العمل مبقتض ــى قوانني ودس ــتور البلد .املدرس ــة من ش ــأهنا
أن تريب املتعلمني على ممارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة معاين الوطنية يف مباين املدرس ـ ـ ـ ـ ـ ــة وخارج مبانيها من خالل
ميثاق احلقوق والواجبات املنبثقة من قيم الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلة والوفاء والفداء ،والوالء ،والعطاء واحلياة
الدميقراطية.
 -7تنميـة عالقـة الطـالـب مع بيئـات الرتبيـة والتعليم وتوطيـد العالقـة معهـا مثـل املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـد
واملكتبة واألندية واملسرح والصحافة من خالل األنشطة احلرة ،واملشاريع املشرتكة.
 -8تش ــبع املدرس ــة احلاجات النفس ــية للمتعلم مثل احلاجة للتعلم ولالنتماء وحتقيق الذات
وتشجع املتعلمني أيضا على زايدة دافعيتهم حنو التعلم.
 -9اكتشاف الفائقني ورعايتهم ومعرفة املتعثرين وسد حاجتهم من العون والدعم.
 -10إعداد املرأة القادرة على تربية األجيال وخدمة اجملتمع.
 -11ربط العلوم مببادئ اإلس ـ ـ ــالم والتأكيد العملي على أن اإلس ـ ـ ــالم منهج حياة يتس ـ ـ ــم
ابملرونة والسعة ،والواقعية والتنوع.
 -12مشاركة األسرة يف استكمال مسْية التطبيع االجتماعي للفرد.
120

وبشـ ـ ــكل موجز ميكن القول أن املدرسـ ـ ــة تسـ ـ ــاهم بعملها املنهجي يف تكوين الشـ ـ ــخصـ ـ ــية
املنتجــة القــادرة على التكيف والتفــاعــل مع اآلخرين ومن أهم مســاَتــا التفكْي العلمي الرافض
للجمود والتقليـد والـداعي إل البحـث واإلنتـاج .املـدرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة هي اليت تويل ج َّـل اهتمـامهـا إل
تنمية ش ــخص ـية الطالب من احملاور التالية (العقلية -اللغوية -احلركية -الطبيعية -النفس ــية -
االجتماعية -اجلمالية -العلمية -الروحية –املعيشية).
واملدرسة الفاعلة  Effective Schoolهي املدرسة اليت تشجع استخدام العديد من طرق
التدريس ،وتتضمن التعليم الفردي والتعاوين .ويعامل الطالب يف املدرسة الفاعلة بكرامة،
ويج مش َّجعون على اإلسهام يف تنظيم املدرسة ،وبذلك يشعرون بقيمتهم يف املدرسة .ويتضمن
كثْيا من القيم األساسية املرتبطة ابلدميقراطية؛ من مثل :التسامح واحرتام
املناخ املدرسي ً
اآلخرين ،واملشاركة والتعبْي عن اآلراء ،ونشر املعرفة ،وتقدير العدالة واملساواة ،واحرتام الوظائف
أيضا املدرسة اليت تجـ معلِه جم الطالب املهارات واملعارف األساسية ،وتكفل جلميع
واملهن وهي ً
العاملني ابملدرسة واجملتمع احمللي فرص اكتساب االجتاهات االجيابية والعمل املشرتك والتعاون
املثمر ،وتعزز تقدم طالّبا بطريقة َثبتة أكثر مما هو متوقع منها ،وحتقق أهدافها اليت وضعتها،
وتعمل على َتيئة املناخ املدرسي ،كما تعمل على تقومي أعماهلا بني احلني واآلخر لغرض
التحسني والتطوير.1
ابتت املدرسة "يف الوقت الراهن مؤسسة اجتماعية متميزة َتدف إل ضمان التفاعل
بني األسرة والدولة بغية توفْي الظروف املناسبة إلعداد األبناء إعداداً سليماً يضمن كينهم من
ممارسة أوجه نشاطاَتم االجتماعية والثقافية يف سياق األدوار املنوطة ّبم يف إطار النظام
االجتماعي العام ،ومبا يضمن حتقيقهم حلاجتهم األساسية يف الوقت نفسه".

2

 1معج ـ ــم املصطلحات الرتبوية والنفسية (2016م) .املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج .ط :1الكويت.
 2أمحد األصفر ،املدرسة يف احلضارة العربية اإلسالمية .املوسوعة العربية2018 .م ،ج ،18ص  .231دمشق.
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فيما يلي بضعة مصطلحات تربوية ذات صلة ابلتدريس:

1

التدريب امليداين :Field Practical Education
النشاطات املختلفة اليت يتعرف الطالب املعلم من خالهلا على َجيع جوانب العملية
التعليمية ابلتدريجَ ،بيث يبدأ ابملشاهدة ،مث يشرع يف حتمل الواجبات اليت يقوم ّبا املعلم ،إل
أن يصل يف هناية املطاف إل ممارسة أعمال املعلم ممارسة كاملة.
التدريس :Teaching
عملية تواصل لغوية خمططة ،مقصودة وهادفة ،متعددة االجتاهات ،هلا طرائق تدريس
ومراحل ومهارات وتقومي ،يديرها املعلمون داخل حجرات الدراسةّ ،بدف تنمية شخصية
الطالب من َجيع اجلوانب ،وتعديل سلوكياَتم.
تدريس األقران :Peer tutoring
قيام متعلم لديه معارف ،ومهارات أفضل نسبيًّا بتدريس تلميذ آخر لديه معارف ومهارات
أقل ،وذلك حتت إشراف املعلمَ ،بيث ال يكون هناك تبادل أدوار.
التدريس التباديل :Reciprocal Teaching
أسلوب تدريسي قائم على العرض من قبل املعلمني والطالب ابستخدام أربع إسرتاتيجيات
هي( :التنبؤ ،والتساؤل ،والتوضيح ،والتلخيص) يف إطار من املناقشات املتبادلة ،تسمح هلم
ابلتفاعل االجتماعي اإلجيايب ،واملشاركة الفاعلة يف املواقف التعليمية ،اليت كن الطالب من
فهم النص ابستخدام اإلسرتاتيجيات السابقة.
مدارس التدريب امليداين :Training Schools
مدارس تستخدم يف تدريب الطالب املعلمني على التدريس ،حتت إشراف خرباء تربويني
من أساتذة كليات الرتبية وخرباء من الرتبية والتعليم.

 1معج ـ ــم املصطلحات الرتبوية والنفسية (2016م) .املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج .ط :1الكويت.
122

العال ة بمل املدرسة والبيت
وتظل األسرة احملضن األول الذي يصنع اإلنسان بقيمة ويرسم للفرد اليافع توجهاته وميارس
دور الرقابة والضغط االجتماعي على سلوكياته .قبل سنوات الحظ بعض الباحثني أن هناك
تفوقاً يف التحص ـ ـ ــيل الدراس ـ ـ ــي للتالميذ
الي ـ ــاابنيني مق ـ ــارن ـ ــة ألقراهنم يف ال ـ ــدول
األخرى السـيما يف العلوم والرايضـيات.
توصـلت الدراسـة إل أن األسـرة الياابنية
وابألخص األم تلعـ ـ ــب دورا أكرب من
املدرس ــة األمر الذي جعل من األطفال
يف الياابن يتفوقون على غْيهم.
َل يظهر الش ــافعي والبخاري وص ــالح
الدين ألهنم درس ـ ـوا عند جهابذة العلماء فقط ولكنهم  -مع بذهلم يف التحصـ ــيل  -قد هنلوا
من بيوَتم احلريص ـ ــة على تربيتهم فتكاملت اجلهود من أجل تدعيم املس ـ ــْية التعليمية .اهلدف
من توثيق العالقــة بني املــدرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والبيــت هو حتقيق التكــامــل ،ومواكبــة األحــداث املتغْية،
ومواجهة مش ــكالت الطالب ،وتعزيز جهود املدرس ــة ،وخدمة اجملتمع وتنمية األس ــرة ،وأيض ـاً
تقليــل الفــاقــد التعليمي إذ أن املــدارس قــد تبــذل جهوداً وتنفق أمواالً ولكن النتيجــة أقــل من
الكلفة املالية واجلهد املبذول.
بدأت الرتبية احلديثة تدرك بص ـ ـ ــورة أكرب أِهية مش ـ ـ ــاركة األبوين  Parental involvementيف
دعم اجلهود املدرسية .رسالة األسرة واملدرسة واحدة ألهنما يسعيان إلجياد مساحة ينمو فيها
كل عضو ليحقق ذاته وخيدم ُمتمعه وفق العقيدة اليت يؤمن ّبا .منذ متصف القرن العشرين
إل اآلن ظهرت دراسـ ـ ـ ـ ــات كثْية أكدت على أن األسـ ـ ـ ـ ــرة تلعب دوراًكبْياً يف تعزيز رسـ ـ ـ ـ ــالة
املدرس ـ ــة وأهنا جحت ِهس ـ ـن من عملية تعلم الطالب وتدعمه .ال ميكن أبداً إلغاء دور األس ـ ــرة ألهنا
نواة اجملتمع وسـ ــر النجاح للمجتمع أبسـ ــره .القراءة املتأنية الصـ ــحيحة للتاريخ اإلنسـ ــاين تدلنا
على أن األسرة عماد اجملتمعات وأهم لبنة من لبناَتا.
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تســتطيع األســرة أن تعلم األبناء العادات اإلجيابية يف املذاكرة وأِهية التعلم ،وفضــيلته ،وحق
العلم ومراتبه ،وتغرس فيهم حب وتقدير وتوقْي املعلم .األسـ ـ ــرة هي اليت تشـ ـ ــجع الطفل على
وض ـ ــع أهدافه املس ـ ــتقبلة ومهنته املتوقعة ،وتتابع حتص ـ ــيله الدراس ـ ــي ،وتش ـ ــرف على س ـ ــلوكياته
العامة ،وِبمكان األس ـ ـ ـ ـ ــرة أن َتيئ األجواء الثقافية للفرد من خالل اص ـ ـ ـ ـ ــطحاب األبناء إل
املكتبة العامة الس ـ ــتعارة الكتب ،ومطالعة اجملالت ،وعمل األَباث املدرس ـ ــية كما تص ـ ــحبهم
إل املعارض وختص ـ ــص هلم مبال مالية لش ـ ـراء بعض الكتب والربامج اإللكرتونية اليت يبوهنا.
حري ابألس ـ ــرة أن َتتم ابلقدوة احلس ـ ــنة فاألبناء إذا ش ـ ــاهدوا أمهم تقرأ ملدة ربع س ـ ــاعة يومياً
على األقل فإهنم بشـكل أو آبخر سـيقدرون أِهية القراءة وسـيحاولون أن يقلدوا من هم أكرب
منهم.
ومن الصــور املباشــرة لألســرة يف مســاندة املدرســة أن تقوم األســرة مبتابعة األبناء يف واجباَتم
اليومية ومس ــاعدَتم إذا وجدوا ص ــعوبة يف أداء واجباَتم حىت يتغلبوا عليها أبنفس ــهم .وجدير
ابألسـ ـ ــرة أن تتفق على جدول ينظم برانمج أعضـ ـ ــاء األسـ ـ ــرة وخاصـ ـ ــة تقليص فرتة مشـ ـ ــاهدة
التلفاز فإنه يسـ ـ ـ ـ ــرق األوقات واإلدمان على مشـ ـ ـ ـ ــاهدته فيه ضـ ـ ـ ـ ــياع لألبناء وتفريط يف مهام
املدرسة.
تس ــتطيع األس ــرة َتيئة الطفل لدخول مرحلة رايض األطفال بتزويده بعض مهارات التعامل
وقبل املرحلة االبتدائية تعلمه بعض احلروف األبدية.
ال ميكن عمل إرشـ ـ ــاد تربوي انجح للطلبة إال بتفاعل وآتزر األسـ ـ ــرة واملدرسـ ـ ــة" .اإلرشـ ـ ــاد
الرتبوي  :Educational Counselingمسـ ـ ـ ــاعدة الطالب وتدريبه على التخطيط لدراسـ ـ ـ ــته اليت
تتالءم مع قدراته وميوله وأهدافه ،وأن خيتار نوع الدراسـ ـ ــة واملناهج املناسـ ـ ــبة واملواد الدراسـ ـ ــية
اليت تساعده على اكتشاف إمكاانته ومساعدته على النجاح يف برانُمه الدراسي ،واملساعدة
على تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخيص مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكالتـه وعالجهـا مبـا يقق التوافق .وهو يقـدم لكـل الطالب ،ولكـل
مشـكالَتم ويقوم عليه الطالب واملرشـد واملدرسـة ،فالطالب يسـتشـْي ،واملرشـد يدرس ويرشـد،
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واملدرسـة تتيح الفرص املالئمة ،وفيه تقدم اخلدمات اإلرشـادية مندُمة يف العملية الرتبوية اليت
تتفق أهدافها مع أهداف العملية اإلرشادية".1
ميكن إجياز دور املدرسة يف تفعيل العالقة مع البيت يف النقاط التالية:
 -1دعوة اآلابء إل طرح وسـائل التعاون وسـبل التواصـل بني املدرسـة واألسـرة .الناس عادة
يش ـ ــاركون ابملش ـ ــروع الذي هم يقرتحونه ويتفاعلون معه بش ـ ــكل كبْي .املدرس ـ ــة الناجحة هي
اليت تستثمر املبادرات اجليدة من أولياء األمور لتطوير املدرسة وخدمة البيئة احمللية.
 -2وض ــع أهداف س ــنوية أو فص ــلية -على مس ــتوى املدرس ــة واملنطقة التعليمية مع حتديد
الوسائل -لتحقيق األهداف املتعلقة ابلتواصل بني األسرة واملدرسة.
 -3االعتناء ابلنشـ ـ ـرات الصـ ـ ــادرة من املدرسـ ـ ــة واحلرص على توصـ ـ ــيلها إل األسـ ـ ـرة بوقت
جمناسـ ــب .من املشـ ــاريع النافعة إصـ ــدار ُملة سـ ــنوية تصـ ــدرها املدرسـ ــة على األقل مرة واحدة
وتضم أخبار الطالب وأفكار املربني وميكن أن وهلا اجلمعية التعاونية يف املنطقة.
 -4تفعيل دور األخصــائي االجتماعي والنفســي َبيث ال يقتصــر على الرتبية العالجية بل
تد الرس ـ ـ ـ ــالة الرتبوية إل آفاق الرتبية التنموية والوقائية على مس ـ ـ ـ ــتوى التحص ـ ـ ـ ــيل الدراس ـ ـ ـ ــي
وتدعيم القيم واألخالق يف آن واحد.
 -5االعتنـاء ابجملالت احلـائطيـة
واللوحـ ـ ــات ذات املغزى التنويري
داخ ــل أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوار امل ــدرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .من
التجــارب غْي امل ـألوفــة يف التوعيــة
العــامــة أن مــدرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة من مــدارس
املرحل ــة الث ــانوي ــة وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ــت مل ــدة
أسـبوع أمام مدخل املدرسـة سـيارة
جحمطمة حتكي مأســاة شــاب أدمن
 1معج ـ ــم املصطلحات الرتبوية والنفسية (2016م) .املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج .ط :1الكويت.
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على املخدرات مث فارق احلياة إثر حادث أليم وكان اآلابء والطالب يقفون ابهتمام ش ـ ـ ـ ـ ــديد
لقراءة التعليق املؤثر.
 -6احلرص على زايرة املتـاحف إقـامـة املعـارض الفنيـة واملواسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الثقـافيـة واألايم املفتوحـة
واملناس ـ ــبات الرتبوية وتنظيم دورات عملية يف جانب يتاج إليه اآلابء مثل كيفية تعليم الطفل
مهارة القراءة أو املذاكرة" .املعارض واملتاحف التعليمية  :Exhibitionsتشـ ـ ـ ــمل َجيع األماكن
اليت يتم جتهيزها لعرض مواد تعليمية أو منتجاَتا ،سـواء كانت هذه األماكن دائمة أو مؤقتة؛
من مثـل :معرض للمنتجـات الزراعيـة أو متحف ل َثر والتحف التـارخييـة ،وهي تتيح للمتعلم
فرصة اكتساب خربات تعليمية عن طريق املالحظة احملسوسة".1
 -7تفعيل دور طابور الصـ ـ ــباح ليشـ ـ ــمل اسـ ـ ــتضـ ـ ــافة بعض أولياء األمور واالسـ ـ ــتفادة من
خرباَتم املهنية والعلمية واحلياتية كما ميكن اسـ ـ ـ ــتضـ ـ ـ ــافتهم يف قاعة الدرس لتغطية جانب من
جوانب املادة الدراسية.
 -8اسـ ـ ـ ــتغالل األحداث اجلارية (موسـ ـ ـ ــم احلج-اليوم الوطين) للقاء أولياء األمور والتعاون
معهم لتغطية املناسبات واالستعداد هلا واالحتفال ّبا.
 -9تفعيل دور مكتبة املدرســة َبيث تتواصــل ثقافياً مع األســرة وميكن أن تكون هلا نشــرة
صغْية فيها مسابقات ثقافية وأخبار أنشطتها ودعوة حلضور حماضرة سنوية عن كتاب تربوي
جديد أو شـريط فيديو يفيد اآلابء كما أن النشــرة ميكن أن تعطي نبذة عن الكتب واجملالت
الرتبوية والثقافية اجلديدة وكيفية استعارَتا.
 -10احلرص على توثيق بعض التجارب الرتبوية الناجحة والقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص املتميزة للمتعلمني
واملعلمني واآلابء واإلداريني يف املـدرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مث توعيـة اآلخرين ّبـا فـإن تبـادل التجـارب الثريـة يف
احلقل الرتبوي من أسـباب التوفيق وأسـرار السـعادة .إن قصـص النجاح من أقوى الوسـائل يف
دفع الناس حنو الفالح.
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-11على املدرس ـ ـ ــة أن جتدد يف نفوس الطالب املعاين الس ـ ـ ــامية لسس ـ ـ ــالم يف احلض على
طاعة الوالدين واحلرص على خدمتهما والتفاين يف إرضـ ـ ــائهما .ومن جانب آخر تغرس فيهم
أِهية حتري النظافة والتقيد ابلنظام مع التفاين يف العمل ،ومفهوم املس ـ ـ ـ ــئولية كي يص ـ ـ ـ ــبح كل
عضــو عنص ـراً فعاالً يف حميط األســرة واملدرســة وحىت خندم هدفاً أمسى يف ُمتمعنا الذي ينبغي
أن يكون قوايً بتماسك وعطاء أفراده.
-12استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة يف بث الوعي األسري واجملتمعي مثل األشرطة
السمعية وأشرطة الفيديو وتوظيف شبكة االنرتنت لألغراض االجتماعية.

رابعا :أماكن العبادة (املسجد):
اّلل تمـع مال "إَِّمنما يـعمر مس ـ ِ
اج مد اّللِ من آمن ِابّللِ والْيـوِم ِ
ص ـالمةم موآتمى َّ
قم م
اآلخ ِر موأمقم مام ال َّ
الزمكاةم
ال َّج م
ه م ْ م م ه م مْ
مْ جج م م
ِ
ِ
ين {( "}18سـ ـ ــورة التوبة) .يتل
اّللم فمـ مع مس ـ ـ ـى أ ْجولمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئِ م
ش إِالَّ ه
مومَلْ مخيْ م
ك أمن يم جكونجواْ م من الْ جم ْهتمد م
املسجد مكانة مرموقة يف قلوب املسلمني لألسباب التالية:
 -1مكان للعبادة وذكر هللا واملناجاة وص ـ ـ ـ ـ ـ ــفاء الذهن والقلب - 1311 .مع ِن أِميب جهمريْـمرةم
اّللِ مس ِ
مح ُّ ِ ِ ِ
رضي هللا عنه أ َّ
اج جد مها" رواه
اّللِ صلى هللا عليه وسلم قم م
من مر جس م
ول َّ
ال" :أ م
ب الْبالد إ مل َّ م م
مسلم.
 -2يقوم املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـد بتحقيق التكـافـل االجتمـاعي واالقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي وحتطيم الفوارق الطبقيـة
والعرقية ويساهم يف أتسيس الناس على مبدأ املساواة يف اإلنسانية ونبذ اخلالفات.
 -3املسجد مظهر من مظاهر قوة املسلمني وتضامنهم.
 -4يلعب املسـ ـ ـ ــجد دوراً أسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــيا يف تنمية الثقافة العامة واالسـ ـ ـ ــتزادة من العلوم الدينية
وتدريب املتعلمني على تالوة القرآن وتدارسه.
 -5جيدد املس ــلم فيه نش ــاطه من عناء العمل وتوفر له حلظات ص ــادقة من الراحة النفس ــية
اليت تعينه على مواجهة مص ـ ـ ــاعب احلياة .ويف املس ـ ـ ــجد يلتقط املؤمن أنفاس ـ ـ ــه ويقوم مبراجعة
النفس والتأمل يف احلال دون أن تلهيه مشاغل احلياة.
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 -6ارتياد املس ـ ـ ـ ـ ــجد يريب املس ـ ـ ـ ـ ــلم على النظافة والنظام وتقدير الوقت وقيم أخرى من قيم
النجاح والتفوق والتسابق يف اخلْيات.
وهكذا جند للمسـ ـ ـ ـ ــجد وظائف روحية واجتماعية" .املسـ ـ ـ ـ ــجد هو املكان األول للتعليم يف
اإلسالم ،فتعقد فيه الدروس وحلقات العلم ،ويتم فيه النشاط العلمي ،ويراتده الناس من كل
فج حلضور ُمالس العلماء ُماانً ،ويف خمتلف الفنون ،بدءاً من تالوة القرآن إل رواية احلديث
فعلوم اللغة والتاريخ وس ـ ــائر العلوم ،وبقي املكان الرئيس ـ ــي للتعليم حىت فتحت الكتاتيب ،مث
املدارس النظامية ،وبقيت املس ــاجد هي املوئل األس ــاس ــي للتعليم الذي تطور يف بعض البالد
لتص ـ ــبح املس ـ ــاجد جامعات ،كجامعة األزهر مبص ـ ــر ،وجامع الزيتونة بتونس ،وجامع القْيوان
ابملغرب ،وجامع املنص ـ ـ ـ ـ ــور يف بغداد ،مع املس ـ ـ ـ ـ ـجد احلرام مبكة ،واملس ـ ـ ـ ـ ــجد النبوي ابملدينة،
وفتحت بقية املس ــاجد أبواّبا للعلم كاملس ــجد األموي وغْيه بدمش ــق وغْيها ،وبنيت األروقة
والـدواوين حول املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـد ليتم فيهـا التـدريس وإقـامـة الطلبـة واملـدرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني ،وانطلقـت العلوم
واملعارف واحلض ـ ـ ــارة اإلس ـ ـ ــالمية والكتب واملص ـ ـ ــنفات من املس ـ ـ ــاجد اليت كانت تض ـ ـ ــم أعظم
املكتبات للمص ـ ـ ـ ـ ــادر واملراجع ،وخترج يف املس ـ ـ ـ ـ ــاجد أعالم األمة طوال التاريخ اإلس ـ ـ ـ ـ ــالمي،
وكانت املساجد مقصد الرحالة وطالب العلم من أحناء املعمورة"1.
وال يستغين اجملتمع املسلم يف أي زمن كان عن اإلفادة من وعظ اخلطباء واتباع نصحهم
لبناء ُمتمع متعاون قادر على التعايش بني َجيع الطوائف وامللل والنحل لنرتك إرَث طيبا ألن
السلف نور اخللف" إذا اقتبسوا روائعهم وأكملوا مشوار التجديد .وال ريب أن يوم
"ُمد َّ
اجلمعة يوم جليل َجيل؛ ّبي مهيب ،حافل أبنفس اجملالس حلث الناس على العلم النافع

والعمل الصاحل وِها قرينان وال يستغين أحدِها عن اآلخر َبال من األحوال .إن خطباء
املساجد فرسان الكلمة ،وعشاق احلكمة يرشدون الناس برفق حنو خْيي الدنيا واآلخرة،
وأيمروهنم مبضاعفة اجلهد للقيام أبعمال الرب واإلحسان ،واإلميان وحتري صدق القول ،والتحلي
بميل الفعل ،والتزين َبسن املعاشرة ،والتذكْي بفعل اخلْيات ،والتنفْي من ارتكاب املوبقات.2
 1حممد الزحيلي ،املساجد ،يف املوسوعة العربية ،ج  ،18ص  .482دمشق.
 2بدر ملك ،لطيفة الكندري (2020م) .من خطب فضيلة الشيخ خليل أبوطالب .الكويت.
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خامسا :النوادي واجلمعيات واملراكز الثقافية والرايضية:
تسـ ـ ــاعد النوادي واجلمعيات واملراكز الثقافية والرايضـ ـ ــية واالجتماعية األسـ ـ ــرة وتسـ ـ ــاند دور
املؤسـسـات التعليمية يف أداء رسـالتها التنموية يف اجملتمع .فاألندية الرايضـية على سـبيل املثال
ومتخص ـ ـ ـص ـ ـ ــة وتس ـ ـ ــتثمر أوقات الناش ـ ـ ــئة
تس ـ ـ ــتثمر طاقات ومهارات الطالب يف مرافق آمنة ج
ابألنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ــة الن ــافع ــة .من ج ــان ــب آخر تتفق النوادي واجلمعي ــات يف أه ــدافه ــا الع ــام ــة مع
املؤسـسـات الرتبوية اليت تعمل – على وجه العموم  -من الصـباح الباكر إل الظهْية يف حني
تعمل األندية واجلمعيات عادة يف الفرتة املسـائية وتعمل على اسـتثمار جهود الشـباب خاصة
وشـ ـ ــغل فراغهم مبا يعود عليهم وعلى ُمتمعهم ابلنفع .وهكذا فإن األندية واجلمعيات عموماً
ختدم اجلهود املدرسية يف تنمية الطالب والطالبات بدنياً وأخالقياً وفكرايً واجتماعياً.
عالوة على ذلك كله فإن املؤس ـس ــات الرتويية والثقافية تاز بكون العض ــو الذي ينتس ــب
إليها اختار املش ـ ــاركة يف األنش ـ ــطة بش ـ ــكل اختياري وهذا يس ـ ــاهم يف إش ـ ــباع حاجات الفرد
واكتس ـ ـ ــاب املعارف برغبة ذاتية .معظم تلك املؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــات وعلى رأس ـ ـ ــها األندية توفر الرتفيه
والتسلية اليت تزيد من عطاء الفرد وترفع من مستوايت الكفاءة االجتماعية لديه.
تقوم مراكز الرتويح  Recreation centersبتخليص اإلنسـ ـ ـ ــان من ضـ ـ ـ ــغوط احلياة ومتاعبها
فإن اجلانب النفسـ ــي يف اإلنسـ ــان إذا وقع حتت وطأة العمل املسـ ــتمر ينهار بسـ ــهولة أو يقل
إنتاجه وتتقلص فرص اإلبداع يف تفكْيه .توفر األندية نش ــاطات َجاعية وإرش ــادات منهجية
لتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيع األعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء على إمناء مواهبهم وهذا بدوره يوفر األجواء اإلجيابية للتفاعل والنمو
وقضاء األوقات مبا هو انفع وممتع.
إن العاملني يف أماكن التوجيه االجتماعي مثل املدربني يف األندية الرايضـية واملراكز الثقافية
َبـاجـة دائمـة إل تطوير ذواَتم واالطالع على أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليـب غرس الثقـافـة الرقميـة اجملتمعيـة وإال
علما أو جخلجًقا ال يجنتظر منه أن يعلِهمه ل خرين".1
فإن فاقد ال َّشـ ـيء ال يعطيه؛ م
"م ْن ال ميلك ً
ونقرتح إقامة جلسـات نقاشـية شـبابية يف األندية الرايضـية واملكتبات العامة عن اآلَثر السـالبة

 1انظر لطيفة الكندري وبدر ملك2019 ،م ،سلسلة تربية األبناء العاشرة ،اجملتمع .األمانة العامة لألوقاف .الكويت.
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واملوجبة لقنوات التواص ـ ـ ـ ـ ـ ــل االجتماعي تفعيال لرؤية "كويت جديدة  "2035ولزايدة التنوع
واألنشطة الرايضة والثقافية واالجتماعية اليت ميارسها األعضاء.1
ومن أش ــهر املراكز الثقافية يف الكويت مركز الش ــيخ جابر األمحد الثقايف وهو "منرب للتبادل
الثقــايف والبيئــة اليت حتتوي اجلميع يف كــافـة اجملــاالت الثقــافيــة والفنيــة واألدبيــة وحمطــة اإلبــداع
والتفكْي احلر يف دولة الكويت والوطن العريب واس ـ ــتحض ـ ــار اهلوية الكويتية وإعادة تش ـ ــكيلها
من خالل الوسائل اإلبداعية احلديثة".
سادسا :املفتبات العامة واملنزلية:
"املكتبة هي بناء يتوي على ُمموعة من املواد املكتوبة أو املطبوعة أو السمعية والبصرية أو
الرقمية ،مصنَّفة وحمفوظة َبيث ميكن مراجعتها أو مطالعتها يف أماكن خمصصة لذلك" .2ثل
املكتبات اليوم "جزءاً حيوايً من النجظم التعليمية ،وأجهزة ختزين واسرتجاع املعلومات يف العاَل.
َتيء املكتبة سبل احلصول على املعرفة املرتاكمة على مر السنني من خالل الكتب واألفالم
والتسجيالت ووسائل اإلعالم األخرى .يستفيد من املكتبات الطالب واملعلمون ومديرو
األعمال ورجال الدولة والباحثون والعلماء .هذا بانب إشباعها هلواايت اآلخرين ،مبا تقدمه
من ضروب املعرفة .وتساهم املكتبات عملياً يف حفظ تراث الثقافات واحلضارات املختلفة.
تطورت املكتبات من حيث احملتوى فصارت حتتوي ،بانب الكتب ،على اجملالت والصحف
اليومية واملنشورات واألجسطواانت وأشرطة التسجيل وأفالم الفيديو والصور الفوتوغرافية
وامليكروفيش وبرامج احلاسوب والرسومات والقطع املوسيقية واخلرائط .هذا ابإلضافة للكتب
املكتوبة بطريقة بريل للمكفوفني".3
ومن املشاريع التطويرية التطوعية ذات الصلة بودة املكتبات قامت السيدة الفاضلة :إقبال
سيد إمساعيل ّببهاين بدعم مشروع "مكتبة األمل والنور" يف كلية الرتبية األساسية .يسعى
 1انظر لطيفة الكندري وبدر ملك2019 ،م ،سلسلة تربية األبناء العاشرة ،اجملتمع .األمانة العامة لألوقاف .الكويت.

 2بول شنيارة ،املكتبات ،يف املوسوعة العربية ،ج  ،19ص  .331دمشق.
 3املوسوعة العربية العاملية .ابختصار ،الرايض.
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املشروع إل حتسني نوعية اخلدمات الثقافية والتقنية املقدمة للفتيات والفتيان من ذوي
االحتياجات اخلاصة (إعاقة مسعية ،بصرية ،وحركية).
إن املكتبات من أبرز مصار التعلم إذ تشجع
حب القراءة ،وال شك أن القراءة هي السر
وراء االبداع الفكري وإمناء اجملتمع.
قال عباس حممود العقاد (ت  1964م)
"أحب ال جكتب ألن حياة واحدة ال تكفيين".
إن القراءة عتبة أساسية من عتبات تشكيل
الوعي الثقايف عند اإلنسان ومازال الكتاب
املطبوع أو اإللكرتوين أو املصور يلعب دوره
التعليمي املنشود .تنبع أِهية املكتبات العامة
من كوهنا مؤسسات إصالحية مفتوحة للجميع
تعكس حفاوة اجملتمع املتحضر ابلعلم ومؤازرة النهضة الثقافية بعمل َجاعي منظم إذ أهنا
تستطيع أن توفر املكان املريح لالطالع على الكتب الضخمة أو املكلفة مادايً ،كما تقدم
األشرطة السمعية والبصرية واجملالت واجلرائد العامة والتخصصية ،كما تقوم بعقد الدورات
التدريبية والندوات الثقافية جلميع األعمار ،إضافة إيل أن املكتبات العامة هلا صلة مباشرة
ابملراكز الثقافية األخرى من أجل تسهيل عملية توفْي ونشر املعلومات قدر املستطاع وإرشاد
الناس للمصادر العلمية .زايدة وتنوع اخلدمات املقدمة من املكتبات العامة عالمة من عالمات
الصحوة الفكرية يف اجملتمع فإذا كانت املعرفة قوة فإن املكتبة مدد وعافية تفيض َبكمة غْي
حمدودة وتدل على أوجه اخلْي يف حياة الناس .حترص املؤسسات األكادميية املعاصرة على
إعداد كوادر مؤهلة ذات مهارات عالية ودراية واسعة كي تعمل يف املكتبات ألهنا الشراين
النشط لنقل الثقافة.
وترى الباحثة تريسا ليجر – املتخصصة يف تقييم أمناط التعليم يف مدارس الكويت  -أن
حتديد هدف التعليم أهم خطوة للنهوض بنوعية التعليم .واهلدف من التعليم ينبغي أن ال
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يقتصر على التحصيل الدراسي ولكنه ينبغي أن يركز على كيفية البحث عن املعلومات وكيفية
استغالهلا َبكمة وألغراض متعددة داخل وخارج اجملتمع احمللي .هذا األمر ال يتحقق من غْي
االهتمام الفعلي ابملكتبات كمؤسسة متجددة ذات رسالة شاملة تلعب دورا يف غاية األِهية.
من وسائل تفعيل دور املكتبات يف اجملتمعات إعدادها إعداداً متنوعاً فهذا من شأنه أن
خيدم الناس ويشد انتباههم .ومن القيم الرتبوية األصيلة تشجيع دور القراءة يف حس ونفس
الفرد مع إبراز مناذج ألقوال وأفعال شخصيات وصلت إل القمة بعد أن لعبت القراءة دوراً
كبْياً يف إحراز جناحهم .جسئل توماس أديسون يف أواخر حياته :ما أهم أسباب جناحك؟
فقال" :القراءة الدائمة بال انقطاع ،والعمل الدائم بال أيس" .يقول اإلمام ابن اجلوزي يف كتابه
صيد اخلاطر "ما أشبع من مطالعة الكتب ،وإذا رأيت كتاابً َل أره ،فكأين وقعت على كنز".
الكتاب نعم اجلليس والذخر مهما تقدمت وتنوعت الوسائل التقنية احلديثة فمن خالله
حفظ سلفنا الصاحل مصادر الشريعة فدونوا العلوم وأثبتوا املعارف بقدرة وخربة فائقة تربهن
على قوة الكتاب يف البقاء والسْي ابلناس حنو اجملد فكان َبق أصدق خزانة لصون األمانة
وتناقل املعرفة ،ومحل الفائدة ،واكتساب اخلربات الروحية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية
وغْيها .والكتاب وسيلة إصالح فكتاب مثل كتاب األمريكي املسلم مالكم إكس عن سْيته
الذاتية جنح يف تعديل قناعات كثْي من الناس إذ جنح يف التحدث عن معاانة السود وكشف
ظلم الرجل األبيض ومازال الكتاب ميارس دوره يف ترغيب الغربيني يف االقبال على الدين
اإلسالمي الذي جاء مببادئ املساواة علمياً وعملياً .ال شك أن كل اجملتمعات يف حاجة
ماسة إلحياء دور الكتاب واملكتبات كوسيلة من وسائل الرتبية املؤثرة .واملكتبات املنزلية أيضاً
هلا أِهية كربى يف تنمية الوعي وصياغة الشخصية وصيانة الوقت من الضياع.
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سابعا :وسائل اإلعالم
من أخطر اكتش ــافات اإلنس ــان وأكثرها انتش ــاراً وأقواها أتثْياً :وس ــائل اإلعالم من تلفزيون
وإذاعة ومســرح ودور للســينما وصــحافة وقنوات االنرتنت والتواصــل عرب اهلواتف .و تاز هذه
الوسـائل بقدرَتا الفائقة على الوصـول إل معظم طبقات اجملتمع بسـهولة وأبقل تكلفة مالية.
تلعب وس ـ ــائل اإلعالم دوراً واض ـ ــحاً يف تش ـ ــكيل اجلماهْي وص ـ ــياغة خطاب الرأي العام فإذا
صلحت الصحافة وأخواَتا وتركت التزلف فإن دورها الرقايب والرتبوي يتزايد مما يقق مقاصد
اجملتمع ويميه من املمارسات السلبية واألهواء الشخصية.
يتأثر الرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع واألطفال واملراهقون على
حنو واض ــح بوسـ ـائل اإلعالم .ويف حني أن
بعض هذه التأثْيات مفيدة للش ـ ــباب ،فإن
لبعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ــا اآلخر القـ ــدرة على أن يكون
ـارا .ولكن ،إل أي م ًـدى ينبغي على
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًّ
أولياء األمور واملعلمني والس ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــيني أن
ميتدحوا النتائج اإلجيابية وأن يشعروا ابلقلق
إزاء النتائج السلبية؟ ما مدى التأثْي الكبْي
الـذي ـارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـل اإلعالم احمليطـة
ابلنشء يف حي ـ ــاَتم؟ إنن ـ ــا نعيش يف ع ـ ــاَل
مشـ ـ ــبع بوسـ ـ ــائل اإلعالم ،ولألسـ ـ ــف ،فإن
الكثْي من احملتوى الذي يتعرض له األطفال واملراهقون يعرض ــهم خلطر حدوث نتائج س ــلبية.
ومع ذلك فإن العوامل الوقائية ختفف من اآلَثر الضارة احملتملة لوسائل اإلعالم على النشء.
ويتمثل أحد العوامل الوقائية يف «الوسـ ــاطة» .تشـ ــْي الوسـ ــاطة إل ُمموعة من اسـ ـرتاتيجيات
التدخل اليت حتاول اإلخالل آبَثر استخدام وسائل اإلعالم على األطفال واملراهقني.1
 1ستيفن جيه كْيش2019 ،م ،اإلعالم والنشء :أتثْي وسائل اإلعالم عرب مراحل النمو .ترَجة :عبدالرمحن ُمدي
ونيفني عبدالرؤوف .مؤسسة هنداوي.
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من متطلبات أصول الرتبية اإلعالمية اليوم احلد من اآلَثر السلبية لوسائل اإلعالم من
خالل حمو األمية اإلعالمية" .ويشْي مصطلح «حمو األمية اإلعالمية» إل تنمية القدرة على
حتليل وسائل اإلعالم وتقييمها .وتجعد الوساطة النشطة العنصر الرئيسي يف محالت حمو األمية

اإلعالمية اليت تستهدف األطفال يف األماكن الرمسية ،مثل املدارس واألماكن الدينية .وتركز

العديد من برامج حمو األمية اإلعالمية على املكوانت الواقعية لسنتاج اإلعالمي ،وتناقش
القضااي املتعلقة ابلتأثْيات اخلاصة وزوااي الكامْيا وخطوط احلبكة ،وما إل ذلك .وأحد املبادئ
األساسية حملو األمية اإلعالمية هو أنه إذا أوضحت للشباب كيف تجنشأ وسائل اإلعالم ،فإهنم

أتثْييْن
سيكونون أقل عرضة للتأثر ّبا .ومن ممث ،تتضمن تدخالت حمو األمية اإلعالمية م
مستقلَّ ْني( :أ) تغيْي الفهم اإلدراكي لوسائل اإلعالم لدى النشء( ،ب) احلد من التأثْي السليب
لوسائل اإلعالم على النشء". 1

إذا َل توجه أجهزة اإلعالم خلدمة أهداف الرتبية فإهنا حتماً سـ ــتقوم بتشـ ــتيت جهود احلركة
الرتبوية .تكمن أِهية أجهزة اإلعالم يف عدة نقاط منها :أن أجهزة اإلعالم تجوصل املعلومات
أوالً أبول وتص ـ ـ ـ ــنع النجوم واملش ـ ـ ـ ــاهْي يف حس الناس ،وتعمل على تش ـ ـ ـ ــكيل الرأي العام يف
اجملتمع ،وختاطب املتعلمني واألميني على حد سـ ـواء ،وأخطر مشـ ــكلة يف أجهزة اإلعالم هي
فلس ـ ـ ــفتها القائمة على اإلَثرة وتتبع الغرائب ،واخلض ـ ـ ــوع جلش ـ ـ ــع اإلعالانت التجارية اهلابطة
وترويج تدخني السجائر واالغراء اجلنسي.
إن الوقت الذي يقضيه الطالب مع أجهزة اإلعالم قد يفوق الوقت الرمسي الذي ميضيه يف
قاعات الدرس على مدار العام الدراس ـ ـ ــي إض ـ ـ ــافة إل أن وس ـ ـ ــائل اإلعالم تعص ـ ـ ــف ابإلَثرة
ومشحونة ابلغرابة والطرافة .تكشف الدراسات واالستطالعات عن وجود أتثْي قوي لسعالم
خاصــة يف التأثْي يف تشــكيل شــخصــية األطفال واملراهقني .هناك عالقة واضــحة بني انتشــار
العنف بني الش ـ ـ ـ ـ ــباب وزايدة معدالت اجلرمية وتعاطي املخدرات واالحنراف بص ـ ـ ـ ـ ــوره املتنوعة
وبني ما يتم عرضه من برامج تلفزيونية.

 1املرجع السابق.
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تعمل أجهزة اإلعالم على توس ـ ـ ــيع دائرة الثقافة ولكنها يف العموم قد تكون غْي منض ـ ـ ــبطة
مبعاَل القيم الدينية .وسائل اإلعالم عادة ،وليس ابلضرورة ،قد تكون أسْية القوى االقتصادية
ومطامعها االنتهازية أو القوى الس ــياس ــية ومقامعها التس ــلطية وهو األمر الذي يجبعد الوس ــائل
اإلعالمية عن أداء دورها الرتبوي املنشود.
يقول د .عبدالقادر طاش" :وأكاد أزعم أبن اإلعالم اليوم َل يعد ُمرد وسيلة لنقل الثقافة
وتوسيع دائرة انتشارها ،بل إنه يقوم  -ابإلضافة إل ذلك  -مبهمة أخرى ذات أِهية كبْية
هي اإلسهام يف حتديث الثقافة وجتديد معطياَتا وتطوير أدواَتا وأساليب صياغتها؛ لتليب
حاجات األفراد واجلماعات ،وتتجاوب مع إيقاع العصر بكل ما يتم به من حيوية وجاذبية
وسرعة حركة  ..الوظيفة التثقيفية لوسائل اإلعالم تقع يف الصميم من الوظائف التقليدية
لسعالم منذ بدأ علماء االتصال واإلعالم حتديد تلك الوظائف وتقنينها ،ولعل أول ممن قام
بذلك الباحث األمريكي هارولد السويل 1يف عام 1948م ،عندما جعل "نقل الرتاث
االجتماعي من جيل إل آخر" وظيفة رئيسية من وظائف اإلعالم".
مصطلحات هلا عال ة ابجلوانب االجتماعية
فيما يلي ُمموعة مصطلحات تربوية جخمتارة تسلُّط الضوء على مفاهيم ُماالت وأهداف
اجلانب االجتماعي:2
 .1الضبط االجتماعي  :Social Controlالطرق اليت يؤثر ّبا أفراد اجملتمع على بعضهم
بعضا للحفا على النظام االجتماعي ،وهناك ضبط سليب يعتمد على العقوبة يف توجيه
ً
السلوك ،كما أن هناك الضبط اإلجيايب الذي يعتمد على اجلوائز واحلوافز املادية واملعنوية.

 1هارولد دوايت السويل عاَل اجتماعي أمريكي درس أتثْي أجهزة اإلعالم على تكوين الرأي العام ,وهو صاحب صيغة
السويل الشهْية يف تصميم الرسائل االعالمية املستنبطة من طرح األسئلة التالية( :من يقول ،ماذا يقول ،أبية وسيلة ،ملن،
وأبي قصد؟) .انظر :هارولد السويل ( 16يونيو  .)2020ويكيبيداي .االطالع  20يونيو .2020
 2معج ـ ــم املصطلحات الرتبوية والنفسية (2016م) .املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج .ط :1الكويت.
135

 .2املسئولية االجتماعية  :Social Responsibilityمسئولية الفرد عن اجلماعة اليت ينتمي
إليها ،وتتحدد من خالل فهمه لدوره يف حتقيق أهدافه ،واهتمامه ابآلخرين ،ومشاركته يف حل
مشكالت اجملتمع.
 .3مساءلة املعلم  :Teacher Accountabilityاإلشراف واملتابعة للمعلم ّبدف تقومي أدائه
على فرتات زمنية متعددة لقياس نواحي القوة أو القصور فيما ينفذه من مهام وظيفية ،وما
حققه طالبه من نتائج ،والوقوف على مدى تفعيله لقدراته املهنية ومهاراته الوظيفية ونشاطه،
وعالقاته مع املتعاملني معه ،مث احلكم على قدرة املعلم على تنفيذ املهام اليت حققها ومدى
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.
 .4التكيف االجتماعي  :Social Adjustmentعملية دينامية مستمرة وظيفتها تكييف املرء
لنفسه مع البيئة االجتماعية ،واندماجه فيها وتلبيته ملطالبها ،وخضوعه لظروفها ،ليتجنب
الصراع.
 .5التطبيع االجتماعي  :Socializationعملية إعداد األفراد اجتماعيًّا ليكونوا متوافقني مع
اجملتمع واألسرة ،وهي عملية تعليم وتعلم تعتمد على املعايْي األساسية للمجتمع وثقافته والقيم
واملعتقدات واالجتاهات ،ومهارات احلياة والعمل؛ وَتدف للتكيف مع ثقافة َجاعة حمددة ،أو
مع اجملتمع بشكل عام ،وهي عملية مستمرة مدى احلياة.
 .6التعصب االجتماعي  :Social Distinctionاجتاه ينتج عن عدم توفْي فرص متكافئة بني
األفراد للحصول على املوارد واخلدمات واألدوار يف اجملتمع ،ويف امليدان الرتبوي يشار للتعصب
االجتماعي أبنه :التوزيع غْي املتكافئ للخربات الرتبوية ،وعدم كني كل فرد من إشباع كامل
احتياجاته العلمية والرتبوية يف إطار املؤسسات الرتبوية.
 .7التعلم االجتماعي  :Social Learningاكتساب املعارف واخلربات التعليمية من خالل
املواقف االجتماعية والتفاعل والتعامل معها ،وبواسطة مشاهدة اآلخرين ،فاإلنسان يتعلم كثْياً
من األمناط السلوكية عن طريق مشاهدته لسلوكيات اآلخرين سواء السلوك احلركي أو اللفظي
أو االجتماعي؛ من مثل :القيم واالجتاهات.
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 .8ختطيط احلاجات الثقافية  :Cultural Needs Planningأحد أساليب التخطيط التعليمي
اليت تركز على حتقيق أهداف النمو التعليمي يف َجيع املراحل التعليمية يف ضوء اإلمكاانت
املادية املتاحة؛ لتلبية الطلب االجتماعي املتزايد على التعليم.
.9

الثقافة ُ :Cultureمموعة أساليب يتبناها أفراد اجملتمع ليكيفوا أنفسهم ابلنسبة إل

البيئة اخلارجية ،وإل األفراد اآلخرين خالل اترخيهم الطويل يف ُمتمع معني ،وتشمل الثقافة
اللغة والعادات والقيم ومعايْي السلوك العام ،واألدوات واملعرفة واألنظمة االجتماعية
واالقتصادية والسياسية والتعليمية .والثقافة هي املركب الذي يشتمل على مقومات اجملتمع
العقائدية ،وخصائصه االجتماعية واحلضارية.
 .10القدرة االجتماعية  :Social Abilityالقوى الفعلية اليت يظهرها الفرد على التكيف
اجملتمعي واالنسجام مع سائر أفراده ،أي القدرة على التفاعل االجتماعي بال ضرر أو ضرار.
 .11العلوم االجتماعية  :Social Studiesختتص بدراسة أصل اإلنسان واترخيه ،والتنظيمات
والتطورات اليت تطرأ على اجملتمع البشرى ،وبصفة خاصة تدرس هذه العلوم اإلنسان يف عالقاته
ابآلخرين.
 .12املنفعة االجتماعية  :Social Utilityمعيار يوضح حاجة اجملتمع إل مواطن قادر على
أن يؤدي دوره يف إحداث التطوير ،وهو ال يستطيع أن يقوم ّبذا الدور إال إذا اكتسب اخلربات
املناسبة اليت كنه من ممارسة هذا الدور.
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األصول اإلدارية
عندما خيتار اإلنسان مهنة التدريس فإنه يكون بذلك قد وافق على أن يدير شئون الفصل
ويتعاون يف إدارة املدرسـ ــة ويشـ ــارك يف سـ ــياسـ ــاَتا الداخلية واخلارجية عندما تتاح له الفرصـ ــة.
اإلدارة  Administrationفن توجيه النش ـ ـ ــاط اإلنس ـ ـ ــاين فاإلدارة املدرس ـ ـ ــية مثالً وس ـ ـ ــيلة تنفيذ
وتسـ ـ ـ ـ ــيْي اللوائح أو اإلسـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيات الرتبوية العليا واليت ترتجم النظرايت واخلطط من خالل
حتويـل مـا هو متوقع إل ميـدان الواقع .القيـادة من أهم املهـارات يف اإلدارة الفـاعلـة ألهنـا حتـث
اآلخرين حنو اهلدف وتوفر هلم دوافع الرغبة وعوامل اإلقناع العقلي املطلوبة.
اإلدارة الرتبويةة علم وفن توجيةه املوارد البش ة ة ة ة ةةريةة واملةاديةة وإدارة املعلومةات يف إطةار
املؤس ة ةةسة ة ةةات التعليمية وفقا لسة ة ةةياسة ة ةةات متينة ولوائح تسة ة ةةيطر على ألرايت األمور يف
ألاالت الرتبية والتعليم ويف ضود عمليات التنسيق والتخطيط والتقوم.
إن التنظيمـات اإلداريـة تتكون من أمنـاط معقـدة جـداً والتحـدي يتمثـل يف قـدرتنـا على تفهم
درجة التعقيد وكيفية التعامل مع مشـاكلها .ترتكز فلسـفة علم اإلدارة حول فكرة حسـن إجناز
وتنظيم األعمال يف ضـ ـ ــوء الوقت املتاح واإلمكاانت املتوفرة من أجل تطبيق األهداف وذلك
من خالل مشاركة العاملني يف ميدان العمل بصورة واعية.
اإلدارة يف املؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الرمسية مبنية على القوانني اإلدارية  Administrative Lawودور
القوانني اإلدارية هو تنظيم العالقات وحتديد املسـئوليات ألداء مهمة املؤسـسـة بشـكل منظم.
بعض النظم اإلدارية واليت قد تكون منتشـ ــرة يف وطننا العريب بشـ ــكل كبْي تعتمد على وسـ ــيلة
اإلدارة املدرسـ ـ ـ ـ ــية البْيوقراطيَّة القائمة على املركزية والروتني وتطبيق القوانني حرفياً يف حني أن
اإلدارة املتزنة جيب أن تقوم على اإلدارة اجلماعية وعلى توزيع املهام بغرض التعاون أما النمط
الدكتاتوري يف اإلدارة فهو ينطلق من قوة مطلقة لشخص أو فئة دون اشرتاك اآلخرين.
البْيوقراطيَّة نظام جامد يقتل االبداع يف املؤسـ ـسـ ــات التعليمية وغْيها ألهنا سـ ــلطة موظَّفي
تعودوه ،ويجعاب على النظام البْيوقراطي كثرة عدد املوظَّفني
املكاتب والتز جامهم تتوقف عند ما ه
وتسـلسـل هِ
مغال فيه،
الرايسـات وبطء التَّنفيذ ،واعتماده على نظام يقوم على روتني
حكومي ً
ه
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إداري تعيق اإلجراءات املع َّق ـ ـدة في ـ ــه العم ـ ــل الف هع ـ ـال (انظر :معجم اللغ ـ ــة العربي ـ ــة
ونظ ـ ــام ه
املعاصرة).
من أبرز سات اإلدارة الناجحة:
 -1الرؤية الواضحة من خالل صياغة أهداف عامة حمددة وترتيب آلياَتا املطلوبة وختطيط
ومتابعة األنشـ ـ ــطة املرحلية .اللوائح هي البوصـ ـ ــلة املعينة للمؤسـ ـ ـسـ ـ ــة يف شـ ـ ــق طريقها يف عاَل
اإلنتاجية واللوائح َبد ذاَتا وسيلة وليست غاية.
 -2املرونة يف التعامل مع املسـ ـ ـ ــتجدات اخلارجية ومعرفة الثوابت واملتغْيات يف سـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــة
املؤسسة .االستفادة من األفكار اجلديدة والتفاعل اإلجيايب مع املتغْيات واملستجدات.
 -3توثيق العالقات القائمة على االحرتام والتقدير بني القادة أصـ ـ ـ ـ ــحاب القرار والقاعدة
من العمال واملوظفني.
 -4التقييم املستمر والتطوير الدائم وعدم اإلسراف يف اإلشراف أو املتابعة.
 -5تنويع احلوافز ورفع الدافعية للعمل واإلنتاج واإلبداع عند أفراد املؤسسة.
 -6االعتناء برصد وفحص جتارب املؤسسات األجخرى لسفادة من االجيابيات واحلذر من
السلبيات.
 -7التعامل مع املشكالت بدية وعلمية وعدم جتاهلها داخل املؤسسة.
 -8التنسيق والتالحم بني َجيع قطاعات املؤسسة رمسياً وودايً.
 -9التنمية الدائمة ألفراد املؤسـســة لتطوير مهاراَتم من خالل الدورات لضــمان التحســن
املسـ ــتمر من جهة وتبصـ ــْي العاملني ابلقوانني واحلقوق واألهداف من جهة أخرى .وجيب أن
تكون هذه الدورات غْي مملة أو ُمهدة للعاملني وكلما توفرت رغبة العامل يف االشـ ـ ـ ـ ـ ـرتاك يف
هذه الدورات مع توفْي حق اختيار الدورة أو مواعيدها ،كان اإلقبال عليها أنفع.
 -10توفْي االحتياجات املادية لدعم أداء املؤسسة ومراجعة امليزانية والشئون املالية.
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 -12توطيد الروابط والعالقات مع املؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــات األخرى فاإلدارة املدرس ـ ـ ــية الناجحة هلا
جسور من التواصل والتعاون مع األسرة ومؤسسات اجملتمع.
 -11احلزم يف تطبيق القرارات جيب أن ال يكون على حساب النواحي اإلنسانية فاملوازنة
واملرون ــة واحلكم ــة أقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الطرق لتطبيق روح القوانني ففرض القوانني ال يعين التخلي عن
التحلي ابلقيم النبيلة.
 -12عدم إغفال رأي العاملني – املوافقني واملخالفني لس ـ ــياس ـ ــة اإلدارة -يف تقييم وتطوير
الربامج واللوائح يف املؤسـ ـس ـة وخْي فلس ــفة هي الفلس ــفة اليت تؤمن أبن تطوير املؤسـ ـس ــة يبدأ
من الداخل فالعامل داخل املؤسسة قد يكون أفضل خبْي لتطويرها.
 -12تش ـ ـ ـ ــجيع التجارب اإلبداعية الفردية الناجحة واإلعالن عنها واالس ـ ـ ـ ــتفادة منها
على مستوايت أوسع.
 -13االبتعاد عن البْيوقراطيَّة.
أسس القيادة
حتتم األنظمــة املــدرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة على املعلمني واملعلمــات فهم فن اإلدارة ألن التعليم َبــاجــة إل
إداريني هلم قدرة عالية على فهم احتياجات امليدان الرتبوي .إن املدرسـ ـ ــة جيب أن تنطلق من
سـياسـات مدروسـة ال ُمرد ردود أفعال متسـرعة غْي موزونة .هذه السـياسـات املدروسـة تعصـم
املؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــة من التناقض من جهة ،وتوحد جهد العاملني فيها من جهة أخرى .يؤمن بعض
الفالسفة أبن القائد يولد وال يصنع فالقيادة أتِت ابلوراثة ولكن الصواب أن صناعة أو إعداد
وتربي ــة املعلم ليكون ق ــائ ــداً هو يف حقيق ــة األمر نت ــاج جيمع أمرين :تنمي ــة الق ــدرات الفطري ــة
الكامنة وحس ـ ــن اس ـ ــتثمار اإلمكانيات املتاحة فال ريب يف أن الظروف اخلارجية من العوامل
اليت تلعب دوراًكبْياً يف عملية صــقل شــخصــية القائد .فكرة بعض الفالســفة يف أن اإلنســان
إمـا أن يولـد ليكون قـائـداً وإمـا أن يولـد حمرومـا من هـذه املوهبـة مـا زالـت عنـد بعض اجلهـات
الرتبويــة حيــث تؤمن ّبــذه الفكرة على األقــل نظراي ولكن املــدارس جيــب أن تــدار من قبــل
قياديني يؤمنون أبِهية البيئة يف تنمية امليول القيادية.
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يرى الكثْي من الرتبويني املتخصصني يف اإلدارة أن الرجل خيتلف عن املرأة يف بعض مسات
القيادة يف املؤس ـســات التعليمية .بعض الدراســات يف هذا الصــدد تشــْي إل أن الرجل ياول
حل املش ـ ـ ــكالت وجتنبها قدر املس ـ ـ ــتطاع وأنه أكثر ش ـ ـ ــدة وحزماً والتزاماً ابلروتني يف حني أن
املرأة تعمل يف جو َجاعي تعاوين يسـ ـ ـ ـ ــعى إل احلصـ ـ ـ ـ ــول على املكاسـ ـ ـ ـ ــب والثناءَ .تتم املرأة
القائدة مبشـ ـ ـ ــاعر املوظفني وال حتل املشـ ـ ـ ــاكل بلهجة أو فكر غاضـ ـ ـ ــب فهي هادئة تتصـ ـ ـ ــرف
تصرفات ختدم اجلميع وال تتفرد يف القرار .وهناك بعض الدراسات ال تشْي إل فروق جوهرية
بني الرجل واملرأة يف القيادة فهي مسات عامة للنجاح ال ص ـ ــلة هلا ّبذا التص ـ ــنيف البيولوجي.
ومهما تكن نتائج الدراس ـ ــات ومدى اخلالف يف األمناط اإلدارية فإن الذي ال ش ـ ــك فيه أن
النسـاء هلن مسـاِهات قيادية متميزة ال يسـتغين عنها العاملون يف قطاع التعليم وغْيه .إن فتح
آفاق املش ـ ـ ـ ــاركة اإلدارية للمرأة و كينها أبن تتقلد املناص ـ ـ ـ ــب املهمة من مسات احلركة الرتبوية
املعاصـ ـ ــرة اليت تطالب ابلعدالة وابملزيد من احلقوق وترفض َتميش دور املرأة واسـ ـ ــتبعادها من
موقع القيادة الفاعلة يف مؤسسات الدولة.
يجفرتض يف القائد أن يكون بصـ ـ ـ ـْياً ابلقوانني العامة للمؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــة اليت يعمل ّبا وال يطبقها
مبعزل عن مراعاة العوامل األخرى ويعمل بروح القوانني ال نصـها كما ينبغي أن يكون صـبوراً
يف حتقيق األهداف ومتابعة األمور .مسات القائد األخالقية كثْية منها :االسـ ـ ـ ـ ـ ــتقامة -الثقة
ابلنفس-تكوين عالقات جديدة-الوالء لرسـالة املؤسـسـة-الشـجاعة-تصـور واضـح للهدف-
االعتناء ابملظهر اخلارجي-العمل اجلماعي -الرتكيز على النتائج.
ينادي بعض املفكرين بتنمية املهارات القيادية الذاتية عند األفراد
إذ يدعو سـ ـ ـ ــتيفن كويف  Stephen Coveyإل غرس سـ ـ ـ ــبع عادات
مهمـة يف القـائـد .ويقص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ابلعـادة ارتبـاط املعرفـة ابملهـارة والرغبـة.
املعرفـ ــة عنـ ــده هي اإلطـ ــار النظري واملهـ ــارة ثـ ــل اجلـ ــانـ ــب العملي
والرغبة يريد ّبا الناحية النفسـية .ميكن تلخيص نظرية سـتيفن كويف
ابلنقاط التالية:
-1كن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـاقـا أي املبـادرة يف اقتنـاص الفرص وهـذا األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس من أهم مسـات اإلداري
الناجح .يث ستيفن اإلنسان أبن يكون إجيابياً ال يستخدم كلمات تبدأ بـ ـ ـ لو ..وإذا ..وال
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يلقي اللوم يف َجيع شـ ـ ـ ـ ـ ــئونه على اآلخرين ألهنا لغة املتقاعسـ ـ ـ ـ ـ ــني املهزومني نفسـ ـ ـ ـ ـ ــياً أما لغة
السبهاقني فهي تبدأ بـ "سوف أعمل كذا..أستطيع..سأقوم ابلدور املطلوب مين"..
 -2ابدأ والنهاية يف ذهنك ألن األهداف إذا كانت واضحة أصبحت املهمة حمددة.
 -3ضع األمور اليت هلا األولوية أوالً وذلك لتوفْي اجلهود.
 -4االهتمام ابلنصــر العام أي أن الفرد يرص على حتقيق مصــلحته الشــخصــية ويف نفس
الوقت يقق اآلخرون مصاحلهم.
 -5حاول أن تفهم اآلخرين مث أن يفهمك اآلخرون.
 -6التالحم من خالل العمل والتفاعل مع اآلخرين.
 -7ش ـ ـ ــحذ املنش ـ ـ ــار :أي تنمية القدرات الفردية الكامنة (البدنية-العقلية -االجتماعية -
الروحية).
 -8عادة العطاء أضافها كويف الحقا وأفرد هلا كتااب؛ العادة الثامنة.
يقول فرانك أوتلو "راقب أفكارك ألهنا سـ ـ ـ ــتصـ ـ ـ ــبح أفعال .راقب أفعالك ألهنا سـ ـ ـ ــتصـ ـ ـ ــبح
عادات .راقب عاداتك ألهنا ستصبح طباع...وراقب طباعك ألهنا ستحدد مصْيك".
إن اإلدارة احلديثة بدأت تعطي املزيد من االهتمام للعالقات اإلنسانية يف اإلدارة اجليدة فال
بد من زرع الثقة والتعاون وحتمل املسئولية عند اجلميع إلدارة املدرسة ابلشكل الصحيح مع
الرتكيز على منهج العمل من خالل الفرق واجملموعات بدل االعتماد على الفرد .ويف هذا
السياق فالبد من تنمية وجتديد مهارات األفراد من خالل الدورات اهلادفة .ترفض اإلدارة
احلديثة أسلوب التسلط واهليمنة وتقديس القوانني ويف املقابل تؤكد على املشاورة واملرونة يف
صنع القرارات واملشاركة يف إدارة املؤسسات.
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نظرية إكس ( )Xوواي ( )Yيف اإلدارة
يرى الرتبويون أن أمناط اإلدارة كثْية فمنها اإلدارة اليت تعمل وتدير األمور أبس ــلوب أس ــري
مبين على العالقات الشـخصـية ،وهناك من يفضـل العمل ابألسـلوب العضـوي وكأن املؤسـسـة
جس ــد واحد وكل قس ــم فيه مبثابة العض ــو الذي يتحرك وفق حاجات اجلس ــم ووفق ختص ـص ــه
وهناك املؤسـ ـس ــة اليت يغلب عليها النمط اآليل الذي ال يكرتث كثْياً بتغْي الظروف اخلارجية
ويسـتمر العمل فيه دائماً على وتْية واحدة والعزل يكون مصـْي أي جزء ال يلتزم حرفياً بنمط
العمل.
رغم اختالف األمناط اإلدارية يف تص ـ ـ ـ ـ ـ ـريف الش ـ ـ ـ ـ ـ ــئون يف أي َجاعة أو مؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــة فإن
املتخصـصـني يف األصـول اإلدارية يفضـلون احلديث عن منطني ِها يف العادة من أكثر األمناط
شيوعا يف املؤسسات التعليمية وغْيها؛ نظرية إكس ( )Xونظرية واي ( .)Yالنظريتان تشْيان
إل منطيني إداريني متناقض ـ ـ ـ ـ ـ ــني .ظهرت هذه النظرية يف منتص ـ ـ ـ ـ ـ ــف القرن املاض ـ ـ ـ ـ ـ ـي علي يد
دوغالس م ــاكجرغر ( .)Douglas McGregorكيف نعم ــل مع اآلخرين؟ وم ــا موقفن ــا إزاء
قدراَتم؟ وما سـ ــبل تنشـ ــيط الدافعية للعمل عندهم؟ هذه األسـ ــئلة من أهم املسـ ــائل النفسـ ــية
اليت حتدد منهج القائد يف إدارة مؤسسته.
يف نظرية إكس التقليدية القائد ال يس ـ ــأل نفس ـ ــه عن أس ـ ــباب تقص ـ ــْي املوظفني يف عملهم
ويبـادر فقط يف تطبيق القوانني العقـابيـة .العـامـل يف نظر القـائـد عنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر خـامـل ال يعمـل إال
ابلض ـ ـ ـ ــغط عليه فهو َباجة ملس ـ ـ ـ ــئول يتابعه ويوجهه وياس ـ ـ ـ ــبه ويعاقبه ألن العامل بطبيعته ال
يب العمل ودافع اإلجناز عنده ضـعيف وال يب حتمل املسـئولية ،ويفضـل السـالمة فوق كل
شـ ــيء .هذا املنهج يف السـ ــيطرة على العاملني يقق اإلنتاجية املطلوبة للمؤس ـ ـسـ ــة ويسـ ــتطيع
القائد أن يقق األهداف .القائد قد يقدم بعض األسـ ـ ـ ـ ــباب والتفصـ ـ ـ ـ ــيالت يف سـ ـ ـ ـ ــْي العمل
ليحـث املوظفني على العمـل وليقنعهم أبِهيتـه .املراقبـة الـدائمـة هي مسـة القـائـد يف التعـامـل مع
املوظفني والقائد وحده هو الذي يص ـ ــدر القرار دون مراعاة لرأي املوظفني ،وتص ـ ــرفاته توحي
أنه ملم بكل املواض ــيع .يف هذا النمط تض ــيق دوائر الش ــورى واملش ــاركة وتتس ــع دائرة القرارات
الفردية فالعمل كله يتمركز حول شخص هو القائد أو املدير.
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و ثل نظرية واي اجلانب اإلنسـ ـ ـ ــاين اإلجيايب يف التعامل مع املوظفني كأهم مبدأ من مبادئ
املؤسـ ـ ـسـ ـ ــة .فرضـ ـ ــيات هذه النظرية ختتلف اماً عن النمط السـ ـ ــابق فالعامل من منظور هذه
النظرية إنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان إجيايب بطبيعتـه يب اإلنتـاج والعمـل واإلجناز كمـا يب املرح والراحة .وعليـه
فإن فلس ــفة املؤس ـس ــة ال تعتمد على أس ــلوب العقاب والتخويف من أجل حث العامل على
حتقيق أهداف املؤسـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــة .الثواب هو الذي يشـ ـ ـ ـ ــجع العامل على اجلودة يف العمل وإتقان
املهـارات املطلوبـة .يتحمـل العـامـل هنـا املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئوليـة وامليـدان مفتوح لقبول إبـداعـاتـه يف حتقيق
أهداف املؤسـســة ،وخدمة العاملني فيها ،وحل املشــاكل اليت تعرتض املســار املهين .املوظفون
يكون هلم دور ابرز يف اجتماعات املؤس ـس ــة وهلم ثقل يف إص ــدار القرار وميكن أخذ أفكارهم
اجليـدة وميكن العمـل ّبـا .العالقـة بني املوظفني وبني القـادة داخـل املؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مبنيـة على
االحرتام املتبادل.
ومن الزاويـة النقـديـة فـإن الفرق بني نظريـة إكس وبني نظريـة واي أن نظريـة واي توازن بني
متطلبات املؤسـ ـ ـسـ ـ ــة وأهدافها وبني حاجات العاملني يف املؤسـ ـ ـسـ ـ ــة وهو األمر الذي ال يهم
نظرية إكس إذ أن مصـ ـ ــلحة العمل فقط فوق كل مصـ ـ ــلحة وهي املقصـ ـ ــد األول واألخْي يف
العمـل .وعليـه فـإن نظريـة واي تنـاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب طبيعـة النـاس أكثر من النمط اآلخر فهي على أقـل
تقدير تتيح اجملال لالستماع جلميع املوظفني وتعطي فرصة أكرب للتعبْي والتغيْي.
ونظرية واي أقرب للص ـواب ألهنا تراعي خص ــوص ــيات ومش ــاعر املوظفني وتنظر إليهم نظرة
فريق متعاون .نظرية إكس أقرب إل املس ـ ــلك البوليس ـ ــي الذي يتص ـ ــيد األخطاء .ولقد حذر
اإلســالم من األخالق الذميمة وعلى رأســها التجســس فقال للمســلمني عامة وللقائد خاصـة
ك إِ ِن اتهـبـعت عور ِ
ِ
ات النه ِ
دت أم ْن تجـ ْف ِسـ ـ ـ ـ مد جه ْم" .1هذا ال يعين أن العمل
اس أمفْ مسـ ـ ـ ـ م
"إِنه م
دَتجْم أو ك م
م ْ م مْم
اإلداري ال يتطلب املتابعة والرقابة ولكن املبالغة يف اس ــتخدام الس ــلطة جتعل الوص ــاية أس ــاس
الرقابة فتحرص العني الناقدة على أن تفتش عن األخطاء وهو األمر الذي يفسـ ــد العمل وال
يصـ ـ ـ ــلحه كما يتوهم بعض املدراء واملوجهني يف املدارس .النظرية القادمة سـ ـ ـ ــتحدثنا عن منط

َ( 1تذيب سنن أيب داود  -البن القيم ـ كتاب األدب -ابب يف التجسس).
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متميز يف اإلدارة حيث يقوم القائد ابلبحث عن اجلوانب اليت ميكنه فيها أن ميد يد املساعدة
إلجناز اإلعمال.
نظرية القائد اخلادم
كتـب غرين ليف  1990 – 1904( Greenleafم)
عن فلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـة القـائـد اخلـادم ( )Servant-Leadershipيف
مقـال نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره عـام  1970م .ولقـد واص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل التـأليف
والت ـ ــدري ـ ــب والتطوير يف ه ـ ــذا اجمل ـ ــال إل آخر عمره.
حظيت فلسـ ــفته ابهتمام كبْي بني املدراء واخلرباء وقادة
املؤسـســات .القائد كخادم نظرية ذات مضــامني عملية
تـدعم كـل من يريـد أن خيـدم النـاس ليقودهم كجمـاعـات
ومؤسـ ـسـ ــات .تقوم هذه النظرية على أسـ ــاس عاطفي ينص على أن الشـ ــعور خبدمة اآلخرين
غريزة إنسانية ينبغي استغالهلا َبكمة يف حميط القيادة.
تشجع نظرية غرين غرس وممارسة املبادئ األخالقية وعلى رأسها:
 .1التعاون.
 .2الثقة.
 .3احلكمة والنظر يف العواقب.
 .4االستماع.
 .5االستخدام األخالقي للقوة.
 .6تفعيل دور اآلخرين.
يقول غرين ليف عن فلسـفته اليت سـار عليها يف صـياغة نظريته حينما أضـع النظرايت فإنين
مثايل النزعة وعندما أطبق مدلوالت هذه النظرايت يف امليدان فأان أميل حنو اجلانب العملي.
”“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
حقل اإلدارة الرتبوية أن نظرية غرين ليف حتتوي على مبادئ مهمة لصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناع القرار يف حميط
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املدرسـة ألهنا هِ
تكون القائد احملبوب الذي خيدم لفرتات طويلة .إن صـفة االسـتماع اليت وردت
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
سـ ـ ـ ـ ــرعة حتقيق اهلدف ألهنا تعزز روح املشـ ـ ـ ـ ــاركة .أجاد غرين ليف يف اسـ ـ ـ ـ ــتخدام القصـ ـ ـ ـ ــص
لتوضـ ـ ـ ــيح فلسـ ـ ـ ـفة القائد كخادم فكتب كتاابً عن املعلم كقائد ( .)Teacher as servantولقد
ظهرت نظرايت معاص ـ ــرة يف علم اإلدارة َتتم ابلقيادة من خالل أس ـ ــلوب القص ـ ــة .واحلق أن
القصة سفينة رائعة حلمل املعاين النبيلة وغرسها يف النفوس.
ولقـد قـامـت البـاحثـة أفراح العجمي ،من جـامعـة الكويـت ،قسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم اإلدارة الرتبويـة ،بكتـابـة
رســالة ماجســتْي بعنوان :واقع ممارســة أعضــاء هيئة التدريس ألبعاد القيادة اخلادمة يف برانمج
ماجس ـ ـ ــتْي الرتبية بامعة الكويت من وجهة نظر الطلبة .ولقد ش ـ ـ ــارك أ .د .بدر حممد ملك
يف جلسة مناقشة هذه الرسالة املتميزة.
يف ظل نظرية القائد كخادم تتغْي حقيقة الكثْي من املمارس ــات بل تص ــبح اللهجة الدارجة
يف العمل خمتلفة فعندما يس ـ ـ ــأل القائد املوظف فإن الس ـ ـ ـؤال يهدف إل املس ـ ـ ــاعدة ال املراقبة
فالقائد اخلادم ال يتتبع األخطاء وال يتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد أوجه التقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــْي ليكتب التقارير ويسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدم
صـالحياته يف العقاب ولكنه يسـأل ليطمئن على سـْي العمل وليقدم الدعم املطلوب ليتحقق
املقصـ ـ ـ ـ ــود .ميكن تطبيق فكرة القائد اخلادم مع األصـ ـ ـ ـ ــحاب أيضـ ـ ـ ـ ــا ويف األثر " مسـ ـ ـ ـ ـيِه جد الْ مق ْوِم
مخ ِاد جم جه ْم".
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مصطلحات تربوية مرتبطة ابإلدارة
فيما يلي ُمموعة مصطلحات تسلُّط الضوء على ُماالت وأهداف اإلدارة الرتبوية:1
 -1اإلدارة  :Administrationعمليات تنظيم علمي تتضمن توجيه املوارد البشرية واملادية
واملعرفية يف املؤسسة؛ لتحقيق األهداف املرغوبة أبكرب قدر من الكفاءة .ويرتكز عمل اإلدارة
على التخطيط ،واحلوافز املالية؛ واملعنوية لرفع الكفاءة اإلنتاجية يف ضوء معايْي قياسية لألداء،
وتتحدد عملياَتا يف :التنظيم والتوجيه والتنسيق والتخطيط والتقومي.
 -2اإلدارة اإلسرتاتيجية  :Strategic Managementإحدى أنواع اإلدارة اليت تقوم على
ُمموعة القرارات والنظم اإلدارية اليت حتدد اإلجراءات الالزمة؛ لتطبيق رؤية املؤسسة ورسالتها،
وحتقيق أهدافها يف األجل البعيد؛ مبا جيعل هلا ميزات تنافسية خاصة تسعى لتنفيذها من خالل
التحليل البيئي للمؤسسة .وتتم اإلدارة اإلسرتاتيجية عرب مراحل من أِهها :املسح البيئي -
تكوين اإلسرتاتيجية  -تغيْي اإلسرتاتيجية  -التقييم والرقابة.
 -3اإلدارة اإللكرتونية

Management

 :Electronicأسلوب إداري حديث يقوم على

االستفادة من تقنيات احلاسوب ،وتقنيات االتصاالت ،والشبكات الداخلية واإلنرتنت يف
تقدمي اخلدمات ،وإجناز املهام اإلدارية املتعلقة ابملؤسسة التعليمية.
 -4اإلدارة التعليمية  :Educational Administrationنظام خيتص بتنظيم اجلهد البشري
املوجه للتنسيق بني جهود العاملني يف املؤسسة التعليمية من أجل حتقيق األهداف التعليمية
أبقل قدر ممكن من اإلمكاانت املتاحة ،وأبكرب قدر من الكفاءة ،وتتميز اإلدارة الناجحة أبهنا
مسئولية اجتماعية َجاعية ،وأهنا عملية قيادية إنسانية تقوم على التجديد وتوظيف التكنولوجيا
احلديثة؛ ومن أهم عمليات اإلدارة التعليمية :التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق والتقومي.
 -5إدارة اجلودة الشاملة  :Total quality Managementإحدى العمليات اإلدارية احلديثة
اليت تستطيع املؤسسة تطبيقها من خالل اخلطط الشاملة للتحسني املستمر لألداء؛ مبا يقود

 1انظر :معج ـ ــم املصطلحات الرتبوية والنفسية (2016م) .املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج .ط :1الكويت.
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املؤسسة إل حتقيق رؤيتها املستقبلية ،وتغيْي ثقافة األفراد ،وزايدة إرضاء العمالء وتلبية مطالبهم،
عن طريق املشاركة الفاعلة جلميع العاملني.
 -6إدارة رايض األطفال

(KG) Management

 :Kindergartenالعمليات واألساليب

املقصودة لتنظيم الروضة ،والنشاطات املوجهة ملساعدة العاملني فيها على حتقيق أهداف
الروضة ،وإرضاء املستفيدين منها ،وتتكامل هذه العمليات وتتداخل فيما بينها؛ لبلول
األهداف املرجوة للروضة ،وترتجم يف خمرجاَتا من الناشئة الصاحلة ،ويقوم مبسئولية اإلدارة مدير
هو املسئول األول ،وهو قائد ملرؤوسيه ،ومركز املعلومات الذي ميد العاملني ابملعلومات املالئمة،
قادر على حل املشكالت ،وتوجيه املوارد املادية والبشرية وتعظيم استخدامها ،فهو
وهو بصفته ٌ

مبدعا.
جيب أن يكون ً

 -7إدارة الصف  :Classroom Managementعملية توظيف اإلمكاانت املتاحة واستثمارها؛

عددا من
لتحقيق الرتبية املتكاملة لشخصية املتعلم داخل بيئة الصف ،وتتضمن إدارة الصف ً
العمليات اإلدارية املتكاملة ،هي :التخطيط ،والتنظيم ،والتوجيه ،والتنسيق ،والتقومي ،وقد يكون

مسرحا.
الصف حجرة دراسية ،أو معمالً ،أو مكتبة ،أو ورشة مدرسية ،أو ملعبًا ،أو ً

 -8اإلدارة العشوائية  :Random Administrationمنط إداري يقوم على سيطرة األحداث

احلاضرة ،والعمل يف إطار املصاحل الذاتية لفريق اإلدارة ،وغياب النظرة العلمية التخطيطية،
وعدم احرتام تنظيمات املؤسسة ،وقصور التوجيه ،وعدم التنسيق ،وعدم وجود رقابة علمية
وقائية عالجية؛ مبا يساهم يف نشر مناخ غْي مالئم للتطوير واإلنتاج.
 -9اإلدارة املدرسية

Administration

ُ :Schoolمموعة عمليات لتعبئة القوى البشرية

ابملدرسة ،وتوجيهها؛ لتحقيق األهداف التعليمية ،وتقوم على تعاون َجيع اجلهود ،واألنشطة
وتنسيقها ،وكذلك العمليات من ختطيط وتنظيم وتنسيق وتوجيه وتقومي ومتابعة .ويقوم ّبا
إعدادا متكامالً وفق سياسة تضعها الدولة.
العاملون ابملدرسة والطالب ّبدف إعداد الطالب ً

 -10إدارة املعلومات  :Information Managementختطيط منظم ،ومراقبة ،يتحكم يف ختزين

املعلومات ،ونقلها ،ومعاجلتها بغرض توفْي املصادر من أجل التعلم عن طريق املتخصصني.
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-11

القيادة الرتبوية  :Educational Leadershipنشاط متخصص ميارسه مسئول

معا
تربوي للتأثْي على األفراد عن قصد ممن يعملون يف ُمال الرتبية ،وجعلهم يتعاونون ً

يف جو من التفاهم والتكامل واالنسجام لتحقيق األهداف املرغوبة ،ويتميز هذا النشاط

ابملبادأة والتمثيل والتكامل والتواصل والتقدير واإلنتاجية.
-12

تطوير التعليم ُ :Educational Developmentمموعة التغْيات اليت حتدث يف

نظام تعليمي معني بقصد زايدة فاعليته وحتسينه ،وجعله أكثر استجابة حلاجات
اجملتمع ،ومطالبه ،وقد يكون التطوير جزئياً؛ من مثل :إدخال مستحدَثت جديدة يف

إدارة التعليم ،أو يكون جذرايً يشمل نظام التعليم كله .وقد يكون التغيْي يف جانب،

أو أكثر من جانب من جوانب نظام التعليم يف اجتاه إجيايب يف ضوء معايْي علمية

معتمدة.
-13

التخطيط اإلسرتاتيجي املدرسي  :School Strategic Planningالتحليل املنظم

للمدرسة وبيئتها الداخلية واخلارجية ،ووضع األهداف اإلسرتاتيجية ملساعدة املدرسة
على وضع رؤية ورسالة واضحة يف ضوء القيم اليت تؤمن ّبا ،واملوارد املتاحة هلا ،مث
وضع الربامج املناسبة؛ لتحقيق هذه األهداف ،ويعتمد التخطيط اإلسرتاتيجي املدرسي
على معلومات أكثر تفصيالً عن الطالب واملعلمني واملوارد واإلمكاانت واللوائح
املنظمة.
-14

التخطيط اإلقليمي  :Regional Planningنوع من التخطيط املطبق على

مستوى اإلقليم ،الذي ميثل منطقة اقتصادية ،أو اجتماعية ،أو جغرافية هلا بنية خاصة
متميزة يف :الرتكيب السكاين ،واالقتصادي ،واالجتماعي ،ويفيد التخطيط اإلقليمي
يف تقليص التفاوت بني األقاليم.
-15

التخطيط الرتبوي  :Educational planningإجراءات علمية وعملية مستمرة

ومقصودة؛ لتحقيق األهداف الرتبوية أبفضل الوسائل مع االستثمار األمثل للموارد
املادية ،والبشرية املتاحة .ويفيد التخطيط الرتبوي يف تنفيذ املهام اإلدارية األخرى،
ومنها :التنظيم ،والتوجيه ،والتنسيق ،والتقومي ،كما أنه جزء من عملية حل املشكالت
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اليت تواجه املؤسسات الرتبوية حاليًّا ،وجتنبها يف املستقبل ،وهو يف ذلك يقق أهدافًا
اجتماعية ،وسياسية واقتصادية ،وثقافية.
-16

التخطيط الرتبوي الطويل املدى  :Long Term Educational Planningختطيط

خيتص مبدة ترتاوح بني عشر سنوات أو أكثر ،ويركز على إعطاء خلفية عن التوقعات،
واملسارات الرتبوية على املدى البعيد.
-17

التخطيط التعليمي  :Instructional Planningعملية علمية لتحقيق أهداف

تعليمية تتعلق ابملعارف ،واملهارات ،والقيم الالزمة إلعداد املواطن الصاحل ،ووضع
الربامج والصي التعليمية الالزمة؛ الستغالل اإلمكاانت املتاحة ،ويشرتط فيه أن تكون
األهداف إجرائية حمددة.
األصول اال تصادية
َتـدف الرتبيـة إل ربط املتعلم ابحتيـاجـاتـه املـاديـة واملعنويـة وَتتم ابسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمـار البيئـة احمليطـة بـه
وترشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ــد اجلهود ويظهر ه ــذا التوج ـه جلي ـا من خالل تعليم الطف ــل وت ــدريب ــه على احلرف
والصـ ـ ـ ــناعات وحسـ ـ ـ ــن اسـ ـ ـ ــتغالل املوارد الطبيعية حسـ ـ ـ ــب طبيعة اجملتمع الذي قد يعتمد يف
معيشته على الزراعة أو الصناعة أو الرعي أو الصيد أو األنشطة البحرية أو التجارية.
علم اقتصـ ـ ـ ـ ــادايت التعليم  :Economics of Educationهو "العلم الذي يدرس العالقة بني
التعليم واالقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد من خالل االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتغالل األمث ــل للموارد املت ــاح ــة من اهليئ ــات اخلْيي ــة
واملؤسـسـات االجتماعية وغْيها للحصـول على أعلى إنتاجية من خالل التأثْي يف املدخالت
والعمليات واملخرجات ،ويدرس علم اقتصـ ـ ـ ـ ــادايت التعليم؛ ختصـ ـ ـ ـ ــيص املوارد للتعليم ،وتوزيع
هــذه املوارد على النش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطــات التعليميــة املختلفــة مبــا يعمــل على إعــداد خمرجــات مرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة
للمسـ ـ ــتفيدين ،كما يهتم هذا العلم مبتابعة التزامات الدولة بتطبيق املبادئ اإلسـ ـ ـرتاتيجية؛ من
مثل :تكافؤ الفرص التعليمية وُمانية التعليم ،ومن الناحية الرتبوية تعد دراسـ ــات اقتصـ ــادايت
التعليم خطوة مهمة يف بناء اخلطط التعليمية وصـ ـ ـ ـ ـ ــناعة القرار التعليمي الرشـ ـ ـ ـ ـ ــيد ،وكشـ ـ ـ ـ ـ ــف
االحنرافات املالية واهلدر يف التعليم" .ومن أبرز املصـ ـ ـ ــطلحات الرتبوية االقتصـ ـ ـ ــادية املعاصـ ـ ـ ــرة
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مفهوم التنمية املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة (" )Sustainable Developmentالعملية اليت تليب مطالب األجيال
احلالية دون أن يكون ذلك على حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب األجيال القادمة ،ويشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتط محاية املوارد البيئية
وص ـ ــيانتها مبا فيها العناص ـ ــر احلرجة ذات الوظائف احلياتية األس ـ ــاس ـ ــية واملوارد املتجددة وغْي
املتجددة ."1إن رأس املال البشـ ــري مدار األصـ ــول االقتصـ ــادية ،ومن أبرز مصـ ــادر رأس املال
البشري؛ التعليم والرتبية ،والتدريب ،والبحث العلمي.

وعن اتريخ تطور عالقة االقتصاد ابلرتبية جندها عند يف كتاابت آدم مسيث .ورد يف
املوسوعة العربية العاملية" :يمـعج ُّد آدم مسيث أاب االقتصاد احلديث .وقد بىن مسيث
وهو أستاذ فلسفة أسكتلندي مذهبه على بعض املبادئ واألفكار السابقة ولكنه
فهما أفضل لكثْي من األنشطة االقتصادية .ويضم كتاب مسيث ثروة
كان ميتلك ً
األمم (1776م) الكثْي من األفكار اليت اليزال االقتصاديون احلاليون يقبلوهنا
أساسا للسوق احلر .وقد قال مسيث أبن املنافسة احلرة وكذلك التجارة احلرة،
ً
كفيلتان مبساعدة االقتصاد على النمو .كما قال أبن املهمة الرئيسية للحكومة جيب
أن تكون العمل على أتكيد املنافسة الفعالة .عاش مسيث إابن حقبة الثورتني
األمريكية والفرنسية ،وتوافق تشديده على احلرية االقتصادية مع االعتقاد املتزايد
ابحلرية السياسية الذي سرى خالل تلك الفرتة .وبدأ الناس يتقبلون أفكار مسيث،
كما جرى تطوير النظرايت اجلديدة عن اقتصاد السوق احلر .وقد أجطلق على مسيث
وأتباعه مصطلح االقتصاديني الكالسيكيني" (بتصرف).
ومن جهـة أخرى فـإنـه من انفلـة القول أن نـذكر هنـا أن التنميـة االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديـة يف أي ُمتمع
مرهونة بفاعلية نظم التعليم اليت تقوم ِبرشـ ـ ـ ــاد وتوجيه الطاقات البشـ ـ ـ ـرية ،وحتسـ ـ ـ ــني املهارات
اإلنتاجية ،ومن يدرس جتربة النمور األس ـ ـ ـ ـ ــيوية مثل س ـ ـ ـ ـ ــنغافورة وماليزاي يعلم أن األمم الفقْية
حققت جناحاً ابهراً وتقدمت تقدماً اقتصادايً ملموسا ألهنا تلك مناذج تعليمية متفوقة.
 1معج ـ ــم املصطلحات الرتبوية والنفسية (2016م) .ص .117
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قبل أربعني س ـ ـ ـ ــنة كان الكثْي من أطفال َجهورية س ـ ـ ـ ــنغافورة ينامون يف كل ليلة وهم جياع
ألهنم فقراء جـداً .سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنغـافورة دولـة ذات موارد طبيعيـة حمـدودة مقـارنـة بكثْي من دول العـاَل
ولكنها  -كما يقول هورد غاردنر – اعتنت بتنمية العقول فأص ـ ـ ـ ـ ــبحت يف مص ـ ـ ـ ـ ــاف الدول
التكنولوجية الغنية .هذه اجلزيرة الدميقراطية هلا مكانة مرموقة يف قائمة املســابقات الثقافية اليت
تعقـد لطالب وطـالبـات املـدارس يف العـاَل .لقـد غـدت املنـاهج التعليميـة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنغـافوريـة حمط
أنظار الباحثني والدورايت املطبوعة ألهنا قادت إل مكاسـ ـ ـ ـ ــب ملموسـ ـ ـ ـ ــة ورغم اهلزات املالية
العنيفة اليت أصـ ــابت ُمموعة النمور ودول جنوب شـ ــرق آسـ ــيا يف هناية القرن املاضـ ــي إال أن
اقتصادها شكل واحداً من أقوى اقتصادايت دول العاَل.
وميكن أن خنتزل املعـادلـة التنمويـة يف عـاَل اليوم بكلمـات قليلـة وهي :إن املعرفـة قوة ،والقوة
عماد االقتصـ ـ ــاد يف األمم الراقية .تتجلى أِهية البجعد االقتصـ ـ ــادي يف الدور املتعاظم لوسـ ـ ــائل
التكنولوجيــا العــابرة للقــارات اليت بــدأت ختزن العلوم يف طرائق الكرتونيــة مبتكرة تــاز بودة
التخزين ودقة التنظيم كما جتمع بني السـ ـ ــهولة والسـ ـ ــرعة ولعل وفرة املعلومات الناجتة من ثورة
االتصــاالت وغزو الفضــاء من األدلة اليت تكشــف لنا صــدق ما ســبق ذكره .هذه اخلصــائص
اليت اختزلت الوقت واجلهد جعلت مؤسـ ـ ـسـ ـ ــات التعليم ترسـ ـ ــم سـ ـ ــياسـ ـ ــاَتا املالية على ضـ ـ ــوء
املعطيات التكنولوجية اليت تعترب عصـ ـ ـ ــب العوملة .العوملة نتاج حلركة رأمسالية غربية اقتصـ ـ ـ ــادية
لرتويج بض ــائعها التجارية ولتوس ــيع أنش ــطة ش ــركاَتا .لذلك فإن الثقافة ومؤس ـس ــاَتا ال بد أن
تتأثر ّبذه املتغْيات العاملية اليت اجتاحت الساحة التعليمية وهيمنت على مساراَتا العلمية.
إن النقلة الثقافية اليوم ال بد من فهمها وفق املعطيات االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ــادية ألهنا ش ـ ـ ـ ـ ـ ــديدة
التعلق ّبا فاالزدهار االقتص ـ ـ ـ ـ ــادي يواكبه حركة تقدمية علمية تعليمية .تواجه مؤس ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــات
التعليم حتدايً حقيقياً ألهنا مسئولة عن إعداد وتنمية األجيال خلوض التنافس احلضاري لألمم
اليت إمـا أن تقود أو تقـاد وهـذا يتحـدد حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب مهـاراَتـا يف معرفـة حـاجـة األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواق احملليـة
والعـامليـة وحس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب تلبيـة احلـاجـات وإعـداد العمـال املهرة ،واإلدارات النـاجحـة .إن التغْيات
اجلوهرية الناجتة من حركة العوملة وانعكاساَتا على األسواق طبقاً للتطورات السريعة تستدعي
تغْيات مناسـبة من مؤسـسـات التعليم السـتيعاب الواقع ومواجهة االحتياجات وإال أصـبحت
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منـاهج التعليم تعيش يف حـالـة انفص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام جتعـل الطـالـب يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعر ابإلحبـاط مبجرد خترجـه من
املدرسة ألنه تعلم ما ال يتاجه وأِهل تعلم املهارات اليت ينبغي أن تؤهله للحياة العملية.
واليوم من معاين اقتصـادايت الرتبية  Economics of Educationأن املؤسـسـات الرتبوية تقوم
بدورها املنشـود حنو تنمية اإلمكانيات املتوفرة أبقصـر الطرق ،وأقل التكاليف ،وأفضـل النتائج
كما وكيفا وأن تدعم مؤس ـس ــات الرتبية عملية التنمية االقتص ــادية يف اجملتمع بش ــكل ش ــامل.
وفق الرؤية السـ ــابقة تجصـ ــبح الرتبية عملية اسـ ــتثمار  Education is investmentله عائد ومردود
على الفرد واجملتمع خاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة على املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى البعيد ألن التعليم عملية إبداعية طويلة األمد:
.Learning is a long-term creative process
ويف هــذا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــاق فــإن التعليم اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمــار مزدوج متوازن للطــاقــات البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريــة من جهــة
واإلمكانيات املادية من جهة أخرى .تقود هذه املواءمة إل مفهوم االسـ ـ ـ ــتثمار مبفهومه العام
إذ أن االسـ ـ ــتثمار هو جحسـ ـ ــن االسـ ـ ــتفادة من َجيع املوارد املتاحة حمليا وعامليا خلدمة اجملتمع.
العلم هو إكس ـ ـ ـ ــْي احلياة الذي يول املواد اخلام إل مواد مثينة تنفع البش ـ ـ ـ ــر وهلذا فإن التعليم
أفضـ ـ ــل وسـ ـ ــيلة لالسـ ـ ــتثمار وزايدة اإلنتاج وجتويد نوعية اإلنتاج وهكذا فإن األسـ ـ ــر واملدارس
والكليــات هي البنوك احلقيقيــة يف اجملتمعــات املتقــدمــة كلهــا .عنــدمــا تنعزل الرتبيــة عن توجيـه
الناشـئة اقتصـادايً ال ميكن وقف اهلدر الناتج من اجلهل ابسـتخدام املوارد الطبيعة وميتد الضـرر
كما هو مش ـ ــاهد إل خس ـ ــائر مادية فادحة تنتج من تدمْي الناش ـ ــئة للمرافق العامة يف البلد.
ومن جهة أخرى فإن هجرة العقول ذات التخص ـصــات النادرة إل البالد األجنبية من ضــمن
عوائق التعليم اليت َتدد اقتص ــاد الش ــعوب وتش ــتت الطاقات وتبدد اآلمال .الدول اليت تتمتع
ابلرخاء املادي ال تبخل على مؤسـ ـسـ ــاَتا التعليمية فتقوم بتلبية مطالبها وخاصـ ــة فيما يتصـ ــل
بتمويل األَباث العلمية ،وإنشاء الصروح الثقافية والتخصصية .لذلك فإن هذه الدول ترصد
ميزانيات خاصـة من دخلها القومي لتعزيز األوضـاع التعليمية وال تقبل فكرة التقشـف يف مثل
هذه القضااي املصْيية.
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لقد كانت اقتص ـ ــادايت الرتبية والتعليم وما تزال حتظى بنص ـ ــيب كبْي من اهتمام اجملتمعات
ألسباب عديدة ومتداخلة منها:
 .1أن الرتبيـة يف جوهرهـا عمليـة تنميـة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاملـة لتهيئـة الفرد لتعمْي بيئتـه احمليطـة مبـا يعود
عليه وعلى ُمتمعه ابلنفع كما أهنا عملية تنمية للطاقات أينما وجدت.
 .2حتتاج املؤسـ ـ ـسـ ـ ــات التعليمية اليوم إل إمكانيات مادية كبْية كي تصـ ـ ــل إل أهدافها
الرتبوية.
 .3ال ميكن فصـل العملية الرتبوية عن الواقع واألمن االقتصـادي فحالة الركود أو السـيولة
يف البلد هلا صلة بنمط التثقيف.
 .4التنافس احلضاري بني األمم اليوم قائم على تربية اجملتمع ليصبح قوة اقتصادية عاملية.
 .5توعية اجملتمع مبخاطر العادات اخلاطئة ص ـ ـ ـ ـ ـ ــحيا ونفس ـ ـ ـ ـ ـ ــيا واجتماعيا مثل التدخني،
واملخدرات ،وأمراض السـ ــمنة وضـ ــغط الدم ومرض ال ُّسـ ـكر  ..ميكن أن ترشـ ــد ميزانية الدول
(االسـ ـ ـ ــتهالكية) 1وتضـ ـ ـ ــمن فاعلية األفراد إذ أن مقارعة اجلهل مبخاطر تلك األمراض وكيفية
مواجهته ـا حتميــة تربويــة جيــب أن منــارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهــا لنكبح غجلموائِهــا ولنقلــل مغوائِلهــا قبــل أن تجلتهم
األموال بال طائل وتجستنزف الطاقات ابلباطل أو ابجلهل أو الكسل.
 .6ال يكتمل االس ـ ـ ــتقالل الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــي إذا كانت الدولة ختض ـ ـ ــع للعبودية ابس ـ ـ ــم الديون
اخلارجية فتكون ورقة الض ـ ـ ــغط يف اختاذ القرارات احمللية واإلقليمية والدولية .أض ـ ـ ــرت القروض
اخلارجية اليت تقدمها الدول املتقدمة صــناعياً للدول النامية مبصــاحل الشــعوب الضــعيفة وال بد
من هنضة اقتصادية قوامها العلم واإلرادة لتحرير األمم املستضعفة من قبضة النظام الرأمسايل.
 .7قضـااي العصـر املصـْيية وثيقة الصـلة ابلكيان االقتصـادي .يتزايد االهتمام العاملي يوماً
وحس ـ ــن اس ـ ــتغالل املوارد اخلام،
بعد يوم بقض ـ ــااي التنمية ومنها قض ـ ــااي ترش ـ ــيد االس ـ ــتهالك ،ج
وتقليــل التلوث الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــاعي ،ومحــايــة البيئــة ،وزايدة متوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط دخــل الفرد ،ومعــاجلــة الزايدة
السكانية ،ومواجهة الفقر واآلَثر الناَجة عن البطالة واألمية وعدم العدالة يف توزيع الثروات.
 .8يؤكد خرباء االقتص ـ ـ ـ ـ ــاد على أن أركان عملية التنمية االقتص ـ ـ ـ ـ ــادية احلقيقة هي :رأس
املــال ،املوارد الطبيعيــة ،والتقنيــة ،واليــد العــاملــة .هــذه األركــان ال ميكن عزهلــا أبــداً عن حركــة
 1الصراع العاملي حمكوم مبدى قدرة األمم على استخدام التكنولوجيا وإدارة الثروات.
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الرتبية والتعليم بل إن املؤس ـ ـس ـ ــات التعليمية من أقدر املؤس ـ ـس ـ ــات على توجيه هذه األركان.
العلم واملؤس ـســات التعليمية من أقدر وســائل االســتفادة احلكيمة من املوارد الظاهرة والثروات
الكامنة.
 .9اندي الكثْي من رواد الرتبية بضرورة "خصخصة التعليم" مبعىن إاتحة الفرصة للقطاع
األهلي واملؤسسات التجارية اخلاصة ابستثمار أمواهلا يف حقل التعليم وبدأت هذه احلركة –
بسلبياَتا وإجيابياَتا  -تتزايد ابستمرار يف الساحة العربية وال بد من حتديد سبل التعامل معها
ووضع الضوابط الدقيقة لتطبيقها.
 .10يستدعي تزايد اهلوة بني الفقراء واألغنياء حتركات عادلة يف توفْي الفرص التعليمية
العدالة االجتماعيَّة يف املنظومة
فالعدالة االجتماعية من أمسى منطلقات األصول الرتبوية .م
اقتصادي يعمل على إزالة الفروق االقتصاديَّة الكبْية بني طبقات
االقتصادية تعين "نظام
ه
اجملتمع" (معجم اللغة العربية املعاصرة) .إن سيطرة التجار وأهل املكانة السياسية واالقتصادية
على مفاصل الدولة من األمور اليت تعيق العدالة االجتماعية فتضيع املصاحل العامة ويستحوذ
أصحاب النفوذ على ثروات البلد .وظيفة الرتبية النقدية كشف مثل هذه املعضالت اجملتمعية
إلعادة صياغة اجملتمع على حنو سليم.
ميكن للمؤسـ ـ ـسـ ـ ــات التعليمية أن تسـ ـ ــاهم يف النهضـ ـ ــة االقتصـ ـ ــادية للدول من خالل عدة
أشكال منها:
 -1املسـاِهة يف صـياغة األهداف اإلسـرتاتيجية للدولة من أجل تلبية االحتياجات املرحلية
واملستقبلية وإعداد الكوادر.
 -2ختريج العمـالـة املطلوبـة من أجـل تقليـل العمـالـة الوافـدة وإجيـاد االكتفـاء الـذاِت أو على
األقل حتقيق التوازن بني العمالة الوطنية والعمالة األجنبية.
 -3رفع كفـاءة العـاملني وفق مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجـدات سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق العمـل والتقـدم التكنولوجي والعلمي
املتزايد .الدورات التنشيطية وسيلة من وسائل االرتقاء مبهارات املوظفني.
 -4إعادة أتهيل أصحاب التخصصات ممن يعملون يف ختصصات جديدة يف حال وجود
فائض يف أعداد املتقدمني لوظائف معينة أو االستغناء عن بعض التخصصات نظراً للتغْيات
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الطارئة .األص ـ ـ ــل أن يعمل العامل يف ُمال ختص ـ ـ ـص ـ ـ ــه ولكن إذا حالة الظروف املتنوعة دون
ذلك فهو َباجة إل إعادة أتهيل يف برانمج قريب من ختص ـص ــه األص ــلي مما يس ــتوجب على
املؤسسات التعليمية املتنوعة أن تقوم بتوفْي دورات مكثفة للتعامل مع مثل تلك احلاالت.
 -5تنمية الوعي االس ـ ـ ــتهالكي عند طبقات اجملتمع من مواطنني ومقيمني ص ـ ـ ــغاراً أم كباراً
على حد س ـواء .ميكن غرس القيم االقتص ــادية اإلجيابية من خالل تعليم الطفل االقتص ــاد يف
الطعام ويف اسـ ــتخدام املياه وعدم اإلسـ ــراف يف اسـ ــتخدام الطاقة الكهرابئية .فيحافظ الطفل
منـذ نعومـة أظفـاره على إغالق األنوار إذا خرج من الغرفـة ،ويـدرك أن امليـاه نعمـة ال تـدوم مع
اإلسراف ،وأن هللا سبحانه ال يب املسرفني ولو كنا نعيش بقرب األهنار اجلارية.
 -6أتصــيل قيم اإلحســان واإلتقان يف العمل وتعظيم شــأن حتمل املســئولية فمن أخذ أجراً
مقابل عمل قد غش فيه ،أو قصـ ـ ـ ـ ـ ــر متعمداً فيه فإنه قد أخذ ماالً حراماً ولن يبارك هللا جل
ثناؤه يف مثل تلك األموال احملرمة .من األِهية مبكان أن يشـ ـ ـ ـ ــعر اإلنسـ ـ ـ ـ ــان أنه لبنة حيوية يف
جـدار اجملتمع فـإذا فرط بـدوره وتكـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل يف عملـه فـإن اجملتمع يقـل إنتـاجـه .جيـب أن يعتقـد
الفرد أن أبواب احلالل أوس ـ ـ ـ ـ ــع من دهاليز احلرام وأن املال إذا كان من كس ـ ـ ـ ـ ــب احلالل فإنه
يدوم ويتص ـ ــل وأن مال احلرام -إن عاجالً أو آجالً -ميحقه هللا فينقطع وينفص ـ ــل .وهنا أتِت
املناهج الدراسية لتقوم بغرس هذه املفاهيم االقتصادية األساسية لسالمة األمن القومي.
 -7تشـجيع املبادرات اإلبداعية السـتثمار خْيات اجملتمع ابلشـكل األمثل يف قطاع الزراعة
والصـناعة .اجملتمع القوي هو الذي يرص على تشـجيع املبادرات اجلادة اليت من شـأهنا زايدة
الدخل القومي وتطوير عمليات استثمار املواد اخلام.
 -8فتح أبواب املؤسـ ـ ـسـ ـ ــات التعليمية لذوي االحتياجات اخلاصـ ـ ـة  ..وَجيع الطاقات يف
اجملتمع لينالوا حقهم من التعليم األس ـ ــاس ـ ــي والتعليم العايل وفتح ميادين العمل هلم ليقوموا يف
املساِهة يف إثراء سوق العمل.
 -9تشـ ـ ـ ــجيع الطالب والطالبات يف التخصـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــات النظرية والعملية التطبيقية اليت يتاج
ومســتقبالً حىت ال تتكدس طوابْي من أصــحاب التخصـصــات يف ميدان
إليها اجملتمع حاضـراً ج
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معني بسبب فائض عدد اخلرجيني عن احتياج سوق العمل وبسبب سوء التخطيط كما آلت
إليه األوضاع اليوم.
 -10املؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات التعليمية الناجحة هي اليت تسـ ـ ـ ــتقطب خربات العمالة الوافدة املتميزة
وتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفيـد منهـا وتتبنـاهـا قبـل أن جَتـاجر إل بالد الغرب أو أي جهـة أخرى .إن فتح اجملـال
لتلك العقول املتميزة فيه تطعيم للكوادر الوطنية وتنويع وجتديد للطاقات البشرية.
 -11تفعيل دور املؤس ـســات التعليمية مثل اجلامعات يف مؤازرة االقتصــاد يف اجملتمع ميكن
أن يكون من خالل إجراء الدراس ـ ـ ــات وتقدمي املش ـ ـ ــاريع وأحياانً تطبيق ومتابعة نتائجها فيما
يتعلق بتنشـيط االقتصـاد .كما أن الكليات واملعاهد واجلامعات تسـتطيع مد جسـور التواصـل
الثقايف يف ميدان االقتصـ ـ ـ ــاد مع املؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات العاملية وحتقيق االسـ ـ ـ ــتفادة الواعية من خربات
اآلخرين.
 -12من املهام املنوطة ابملؤسـ ـ ـسـ ـ ــات التعليمية أن ترسـ ـ ــخ مفهوم التعليم بال حدود وتفتح
أبواّبا وتطور مناهجها لتطبيق هذا املفهوم .إن التعليم املســتمر هو االســتثمار احلقيقي للثروة
البش ـ ـ ـ ـ ـرية كما أنه يض ـ ـ ـ ـ ــمن التجديد والقوة ويفظ اجملتمع من التخلف االقتص ـ ـ ـ ـ ــادي والركود
واجلمود .املؤسـ ـ ـسـ ـ ــات التعليمية تسـ ـ ــتطيع أن تغرس يف اجملتمع أِهية التعليم بال حدود وتوفْي
فرص التعلم للجميع وترسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيخ مفهوم التحرر من قيود الزمـان واملكـان والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن من خالل
التغلب على العوائق اليت حتول بني املرء وعملية التثقف.
 -13من املعايْي املهمة اليت جيب أن تغرسـ ـ ـ ــها مؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات التعليم ضـ ـ ـ ــرورة احلفا على
املمتلكات العامة واملشـ ـ ــاريع اليت تقدمها الدولة للمواطنني .إن األضـ ـ ـرار اليت تصـ ـ ــيب املرافق
العامة قد تكلف الدولة املاليني من األموال وهي داللة على ش ـ ـ ـ ـ ـ ــيوع قيم س ـ ـ ـ ـ ـ ــلبية ال تعطي
املصلحة العامة أي اعتبار.
 -14تشـ ــجيع العمل اليدوي واملهن اليت تتطلب العمل امليداين من الوظائف الشـ ـريفة وما
زالت أمساء العائالت تجعرف ابسم صنعة األجداد مثل عائلة النجار والبناي والشاوي واحلداد
والصـ ــياد والصـ ــفار والكندري والقالف والصـ ــانع .كل عمل شـ ـريف خيدم اجملتمع جيب أن ال
يس ــتنكف املرء منه وعندما يتقر اجملتمع األعمال اليدوية فإنه يتنكر لقيمه األص ــيلة ،واترخيه
157

العريق ،وتعاليم الدين .دور املؤسـســات التعليمية أن تعطي صــورة حســنة عن أصــحاب املهن
صـناعِ .دراسـة اجلم ْد موى يف علم االقتصـاد يشـْي إل
اليدوية وتغرس القيم املوجبة حنو العمال وال ج
معني مع التقييم
"منط من ال هِدراس ـ ـ ـ ــات املنظَّمة يهدف إل تقييم املوارد املتاحة لتحقيق غرض َّ
املتالزم لقدرات وإمكانيَّات تدبْي هذه املوارد" (انظر :معجم اللغة العربية املعاصرة).
 -16فتح امليدان للمؤس ـســات األهلية واجلهود التطوعية خلدمة مؤس ـســات التعليم وتفعيل
وجتويد خمرجاَتا.
 -17تظل فكرة مد اجلس ـ ـ ـ ـ ــور على مس ـ ـ ـ ـ ــتوى اجلامعات والتعاون اإلقليمي والعاملي لدعم
االقتصـ ـ ــاد واسـ ـ ــتثمار املوارد من مسـ ـ ــتلزمات احلركة الثقافية .ال بد من تفعيل فكرة التضـ ـ ــامن
والتكافل والتعاون االقتصادي بني األقطار العربية واإلسالمية.
 – 18تفعيل دور املرأة اقتصـ ـ ــاداي شـ ـ ـريطة أن ال تتخلى عن دورها األسـ ـ ــاسـ ـ ــي يف تنشـ ـ ــئة
األجيـال ،ودون أن تفقـد كرامتهـا من خالل أعمـال ال تنـاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب طبيعتهـا .إذا عطـل اجملتمع
طاقاته فإنه يدفع الثمن من خالل التفكك الذي يصيب اجملتمع فكلما انل أفراد اجملتمع من
اجلنسني حظا كبْيا من التعليم اهلادف ،انعكس ذلك على إنتاجهم يف العمل.
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األصول السياسية
س ـ ــياس ـ ــة الناس مبعىن فن اس ـ ــتخدام الس ـ ــلطة وممارس ـ ــة النفوذ يف التعامل مع اآلخرين بنمط
مؤثر ،وتشــمل دائرَتا ميدان الســياســة األس ـرية واملدرســية واجملتمعية وهناك ارتباط واضــح بني
التنشـ ـ ــئة السـ ـ ــياسـ ـ ــية وبني التنشـ ـ ــئة االجتماعية فاجملتمع الدميقراطي مثال يجرحب ابحلوار ويجوفر
فرص االختيار ويف املقابل يرفض التسـ ـ ـ ــلط واإلجبار .هذه القيم تجغرس من الصـ ـ ـ ــغر يف حميط
األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة .الكثْي من امل ـدارس يف أحن ــاء الع ــاَل ج ول م ــالي ـاً من قِب ــل احلكوم ــات وعلي ــه ف ــإن
احلكومات ترسـ ــم السـ ــياسـ ــات الرتبوية للمؤسـ ـسـ ــات َبكم النفوذ املايل والسـ ــياسـ ــي .املدارس
ترمومرت أمني ومؤشـر دقيق يقيس سـالمة الرؤية السـياسـية املهيمنة يف اجملتمع فالنظام التعليمي
أدق مؤش ــر لطبيعة احلياة الس ــياس ـية الفاش ــلة أو الناجحة أو املتأرجحة .التعليم ترَجة إجرائية
تسـتمد روحها وتصـوراَتا ومسـاراَتا من الفلسـفة السـياسـية للمجتمع وكلما اتضـحت املقاصـد
السـياسـية وآلياَتا املوضـوعية املطلوبة للقطاع التعليمي ،لعبت املؤسـسـات التعليمية دوراً فاعالً
أساسه التخطيط الدقيق الواعي.
إن نظام التعليم  Educational Systemال ميكن فص ـ ـ ـ ــله عن نظام الدولة وس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــاَتا،
ونظام التعليم يقص ـ ــد به ُمموعة العناص ـ ــر الرتبوية املرتبطة بعالقات منتظمة ببعض ـ ــها لتحقيق
أهداف السـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــة التعليمية ،والنظام التعليمي نظام مفتوح يتكون من مدخالت وعمليات
وخمرجــات وتغــذيــة مرتـدة ،ومن أبرز مــدخالتــه الطالب واملعلمون واملوارد البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريــة واملــاليــة
واإلدارة التعليمية والتجهيزات التعليمية واملناهج الدراسية.1
ويف اجملتمعات ذات األنظمة الس ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــية تظهر مفاهيم عديدة مرتبطة بدميوقراطية التعليم
 :Educational Democracyتعميم التعليم العــام وجعلــه إلزاميًّـا يف متنــاول َجيع املواطنني
على اختالف طبقاَتم االجتماعية ،كما يقص ــد ّبا التش ــاركية جلميع الناس يف احلص ــول على
فرص تعليمية .ودميقراطية التعليم حتول مؤسـ ـسـ ــات التعليم إل مؤسـ ـسـ ــات دميقراطية يشـ ــارك
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أعضـ ــاؤها يف إدارَتا ووضـ ــع لوائحها ،ويكون الطالب واملعلمون أسـ ــاس إدارَتا ،ول ابء دور
يف توجيهها والرقابة عليها.1
وعن أِهية السـياسـة وعالقتها ابلنظام التعليمي قال الفيلسـوف
األملاين عمانويل كانط (1824م1804-م) :
"مثة اكتشافان إنسانيان يق لنا اعتبارِها أصعب االكتشافات:
فن حكم الناس ،وفن تربيتهم" .وهلذا فإن الرتبية السـ ـ ــياسـ ـ ــية من
أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعب الفنون يف عاَل يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهد تغْيات سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعة ومتباينة بل
ومتناقضة.
وظيفة الرتبية السـ ــياسـ ــية حتقيق التماسـ ــك والضـ ــبط االجتماعي وذلك من خالل مسـ ــاعدة
اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ــان على فهم نظام احلكم العام بغرض املشـ ـ ـ ـ ـ ــاركة يف مناشـ ـ ـ ـ ـ ــطه والتعايش احلكيم مع
االختالفات وحتقيق التقدم وفق تطلعات ومصاحل اجملتمع ويف إطار التسامح واحلرية والعدالة.
من أهم عوامل فس ــاد احلياة الس ــياس ــية :اختالل موازين العدالة االجتماعية ومن انعكاس ــات
ذلك :تغليب املنفعة الشـخصـية على املصـلحة العامة ،وزايدة الضـغوطات االجتماعية ،وكثرة
االحنرافـات الفكريـة ،وغيـاب املبـادئ األخالقيـة ،وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيطرة االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبـداد ،والقمع ،واإلرهـاب
الفكري ،وهيمنة أهل النفوذ االقتصـادي ،وَتميش دور املرأة ،وتقليل دور أهل االختصـاص،
وســيطرة النظرة اآلنية وغياب الرؤية املســتقبلية ،واالنشــغال بســفاســف األمور وإِهال القضــااي
املصْيية .يتمثل دور الرتبية السليمة حنو السياسة يف أمرين:
أوالً :توجيه َجيع فئات اجملتمع حنو السـ ــياسـ ــة العادلة الشـ ــاملة مبسـ ــتوايَتا املختلفة لتحقيق
ذلك التضامن فال بد من تسخْي املؤسسات الرمسية وغْي الرمسية لتكوين ثقافة سياسية واعية
تتحمل أعباء املسئولية.
َثنياً :إفساح اجملال للناس كي يشاركوا السلطة عرب القنوات املناسبة للقيام يف عملية املراقبة
العامة وكش ــف التجاوزات وعالجها َبكمة مما ييس ــر للجميع أس ــباب االس ــتقرار والنظام يف
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نطاق العدالة فإن من مقتضـيات السـياسـة جحسـن اإلدارة ،واإلدارة اجليدة ال تكون مبعزل من
جهود اجملتمع .إن زايدة وعي النس ـ ـ ـ ــاء والرجال يف املش ـ ـ ـ ــاركة الفاعلة ُمتمعيا يتيح هلما فرص
تصــحيح املســارات الســياســية وحفظ املال العام وايصــال الشــخص املناســب ألرفع املناصــب.
وحاجة العرب اليوم إل نش ـ ــر تربية س ـ ــياس ـ ــية رش ـ ــيدة ال تقل أِهية عن ض ـ ــرورة معاجلة األمية
األبدية والتكنولوجية والقانونية بل هي نتيجة أليمة لتلك األمية الثقافية.
يتضـ ـ ــمن النسـ ـ ــق السـ ـ ــياسـ ـ ــي يف أدبياته مفاهيم كربى مثل القرار واحلكم والقوة والنفوذ ويف
ميدان الرتبية يهتم املربون بتمكني  Empowerوتفعيل املعلم والطالب يف عملية املسـ ـ ـ ـ ـ ــاِهة يف
ص ــنع القرارات .من أش ــكال الس ــياس ــة التس ــلطية يف املدارس -أو حىت يف األس ــرة واجملتمع-
اسـ ــتخدام العنف البدين مع الطالب أو فرض القرارات املدرسـ ــية واآلراء الفردية وتسـ ــفيه آراء
اآلخرين وهي تقع ضـ ــمن ممارسـ ــة السـ ــيطرة على الفرد ومصـ ــادرة رأيه .ومن املوضـ ــوعات اليت
تندرج حتت هذا الباب أيض ـاً حقوق األقليات والفئات املســتضــعفة مثل أِهية تعليم احملرومني
من الفقراء ألن هلم من احلقوق اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانيـة مـا لغْيهم واملطـالبـة بتعليم املرأة فهو مفتـاح ملعرفـة
احلقوق والواجبات اجملتمعية وكذلك من املوضـوعات اليت تشـغل الرأي العام العاملي ما يتصـل
ِبفس ـ ـ ـ ــاح اجملال ألص ـ ـ ـ ــحاب اإلعاقات وغْيهم يف أخذ حقوقهم من فرص عادلة للتعليم غْي
احملدود وتوفْي فرص مناسبة للعمل.
من احلقوق املثْية للجدل يف عاملنا العريب قضـ ــية حدود حرية الرأي والتعبْي ومن ميلك حق
الوصــاية الفكرية من البشــر على البشــر .بشــكل عام فإن كرامة اإلنســان واحرتام خصــوصــياته
أصـ ـ ـ ــبحت من احلقوق املدنية والسـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــية يف منظومة حقوق اإلنسـ ـ ـ ـان والنظام الرتبوي من
خالل مؤسـ ـ ـسـ ـ ــاته املتنوعة هو الذي يغرس يف الفرد واجملتمع أِهية تطبيق تلك احلقوق .يقوم
التعليم اجليد بتشكيل وصياغة الفرد كمواطن يتمتع ابلوعي السياسي .Political awareness
أول خطوة يف توســيع نطاق احلرايت والتحرر من ضــيق التســلط إل آفاق احلرية أن ندرس
األدبيات اخلاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ّبذا الباب فتتوفر القناعة وتزيد الرغبة يف تطبيق حرية مساع الرأي اآلخر
واالسـ ـ ــتفادة منه إن كان انفعاً مث تبدأ األسـ ـ ــرة واملدرسـ ـ ــة بتنشـ ـ ــئة اإلفراد على ذلك وتسـ ـ ــعى
احلركات اإلصــالحية ووســائل اإلعالم إل تعزيز هذه املمارســات يف أوســاطها وتنادي بتوسـع
دائرة املشاركة الشعبية الواعية.
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قال حممد الغزايل يف كتابه السـ ـ ـ ـ ـنة النبوية بني أهل الفقه  ..وأهل احلديث "والشـ ـ ـ ـ ــورى يف
دولة اخلالفة برزت يف صـ ـ ــور شـ ـ ــىت ،وليس املهم أي طراز نسـ ـ ــتمسـ ـ ــك به؟ بل املهم أن نوفر
الض ـ ـ ــماانت واألس ـ ـ ــاليب اليت جتعل الش ـ ـ ــورى حقيقة مرعية ،فيختفي الفرد املس ـ ـ ــتبد ،و وت
الوثنيات الس ـ ـ ـ ـ ـ ـياس ـ ـ ـ ـ ـ ــية ،ويرتجح الرأي الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحيح دون عوائق ،ويتقدم الرجل الكفء دون
أحقـاد...هـل ميكن ذلـك يف غيبـة العقـائـد واألخالق؟ هـذا مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتحيـل! لقـد نقـل الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق
اإلسـ ـ ـ ـ ــالمي صـ ـ ـ ـ ــورة الدميقراطيات الغربية يف مرحلة هابطة من اترخيه ،صـ ـ ـ ـ ــرعته فيها مواريث
جاهلية ،وخدعته تقاليد اس ـ ـ ـ ــتعمارية س ـ ـ ـ ــفيهة ،فماذا حدث؟ مت تزوير االنتخاابت على حنو
مذهل ،وشقت الوثنيات السياسية طرقها وسط هالة من أتييد شعيب مكذوب!".
ويف هذا السياق السياسي ،يعتقد املفكر العراقي عبداجلبار الرفاعي أن "الدولة احلديثة أعقد
وأعمق مؤسسة ابتكرها اإلنسان ،احتاجت البشرية إل آالف التجارب الفاشلة حىت
استطاعت أن تبتكر هذه الدولة" ..الدولة هي قوة العقل احملقق لذاته" ،كما يقول الفيلسوف
العميق هيغل ،وذلك ما ال تدركه اجلماعات الدينية [وغْيها] ،ألهنا مازالت أسْية الفهم
السطحي املبسط للدولة ومؤسساَتا".
يشْي د .شفيق الغربا ( )2015إل أن "حرية
الرأي أصبحت مشكلة النظام الرمسي العريب.
هكذا يارب النظام الرمسي العريب سرااب ويضيع
جهوده بينما مشكالت التنمية والرتدي ترتاكم.
كل املطلوب أن توسع املؤسسات الرمسية
صدرها ،وأن تقبل بتنوع اآلراء ...ومن حق
املواطن التعبْي عن تصوراته ،وللدولة حرية
االختيار قبوال أو رفضا .فرضية أن تصريح خيرب
عالقة مع دولة صديقة غْي صحيحة .إن ما
خيرب العالقة مع دولة أخرى هو موقف رمسي
فقط .آراء املواطنني واإلعالميني غْي ملزمة".
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معايري لقياس احلرايت يف اجملتمع
مير اإلقبال على الدميقراطية أو املش ـ ـ ـ ـ ــاركة الش ـ ـ ـ ـ ــعبية بدرجات متفاوتة تبدأ من الرفض التام
ملضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمون الفكرة إل القبول املطلق يف َجيع اجملتمعــات العربيــة املعــاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة .يرفض البعض
اس ــتخدام كلمة الدميقراطية اماً ألهنا كلمة غربية هلا اترخيها ومدلوالَتا ومدايَتا .هذا التباين
له ص ـ ــداه يف اخلطاب الديين والعلماين والقومي إلص ـ ــالح الوض ـ ــع الس ـ ــياس ـ ــي املتأزم يف العاَل
العريب بعد أن أص ـ ـ ـ ـ ــبحت احلرايت مكبوتة إن َل تكن مس ـ ـ ـ ـ ــحوقة .الدميقراطية أو املش ـ ـ ـ ـ ــاركة
الشـعبية ابلسـلطة مبعىن منهج سـياسـي سـلمي إلدارة األمور ،وتنظيم األدوار ،وتقدير املصـاحل،
ض ـ ـ ــرورة ُمتمعية لتحس ـ ـ ــني أداء احلركة يف اجملتمع طاملا أن األمر ال يتعارض قواعد الش ـ ـ ـريعة.
ججتند الرتبية احلديثة َجيع مؤسـ ـسـ ــاَتا لرتسـ ــيخ معاين احلياة الدميقراطية لتشـ ــارك معظم شـ ـرائح
اجملتمع يف اختاذ قراراَتا الوطنية وفق ثوابت اجملتمع علماً أبن الدميقراطية ليســت ُمرد انتخاب
وترشـ ــيح ومهرجاانت خطابية .من التجارب العربية السـ ــباقة يف مضـ ــمار احلياة الربملانية جتربة
الكويـت وهي جتربـة واقعيـة للمجتمع املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلم الـذي يتبىن منهج الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورى يف إدارة الـدولـة
ويس ـ ــتفيد من التجارب الس ـ ــياس ـ ــية العاملية مبا يتوافق مع مقاص ـ ــد الش ـ ـريعة اإلس ـ ــالمية .ينص
دسـتور دولة الكويت على "أن نظام احلكم يف الكويت دميقراطي ،السـيادة فيه لألمة مصـدر
السلطات َجيعا" علما أبن الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع. .
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.
عندما جتد الطالبة يف أنشـطة الفصـل يف مدرسـتها وكليتها برملاانً صـغْياً فإهنا تعايش أبدايت
الدســتور وتفهم طبيعة العمل الســياســي احلر منذ الصــغر فينشــأ الوالء ملنهج الشــورى وللحياة
املدنية .وجيب أن تقوم مؤسسات اإلعالم بتعميق وتطبيق وإثراء مفهوم املواطنة.
ينبغي أن تلعب املدرس ـ ــة يف الكويت دورا حض ـ ــاراي رائدا يف غرس املفاهيم الس ـ ـياس ـ ــية من
خالل:
 .1بيان عظمة القيم السـ ــياسـ ــية يف اإلسـ ــالم " ،فالبشـ ــر َبسـ ــب األصـ ــل واملولد ال فرق
دوما بني العدالة واملسـ ــاواة
بينهم ،ولذا فهم سـ ـواء وهم أمام القضـ ــاء سـ ـواء ،فاإلسـ ــالم جيمع ً
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لرتابطهما ،فاختالل املسـ ـ ــاواة خيل ابلعدالة ويفسـ ـ ــدها .واإلسـ ـ ــالم يقرر أن الناس س ـ ـ ـواسـ ـ ــية
كأســنان املشــط ،والتفاضــل الوحيد هو يف تقوى هللا ،فال امتياز وال تفاضــل .وقد مثل أكثر
من خليفة أمام القضاء مع خصومهم( ".املوسوعة العربية العاملية).
 .2التأكيد على أِهية الدستور الكوييت يف استقرار وتقدم البلد.
 .3تقدير نعمة احلرية واملكاسب الوطنية واالفتخار ّبا واحملافظة عليها.
 .4شحذ ذهن املتعلم كي يتعلم كيف يفكر موضوعياً ويعرب سلمياً.
 .5تقدير أِهية املشاركة يف القرار.
 .6غرس مهارات وقيم احلياة الربملانية (التحليل – املناقش ــة  -التص ــويت – املش ــاركة يف
صنع القرار – إبداء الرأي – احرتام االختالفات – التعاون مع القرارات اجلماعية).
 .7تس ـليط الض ــوء على بعض مظاهر احلياة الربملانية بش ــكل حمس ــوس (الزايرات امليدانية
جمللس األمة).
 .8نقد التصرفات غْي املقبولة واليت تتناىف مع أبدايت احلرية والعدل (األاننية-التسرع-
الغلو).
 .9تشجيع غرس مفاهيم التنشئة السياسية وقيمها وتطبيقاَتا يف حياة الناشئة.
االجتماعيُ :مموعة األنشـطة اليت َتدف إل إعادة
 .10الرتكيز على سـياسـات اإلصـالح
ه
التَّنظيم للمؤ َّسـ ـسـ ــات االجتماعيهة للوصـ ــول إل مسـ ــتوى أفضـ ــل من العدالة االجتماعيهة ،كما
يقصـ ــد به القضـ ــاء على الفسـ ــاد يف األجهزة احلكوميهة واملتناقضـ ــات يف أهداف املؤ َّسـ ـسـ ــات
املختلفة ونظمها (انظر :معجم اللغة العربية املعاصرة).
ينادي املربون اليوم ببناء وعي تربوي عريب متكامل يكرس ممارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حقوق اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان يف
الرتبوية .وأتسـ ـ ــيسـ ـ ـاً على هذا السـ ـ ــياق فإن التوجهات الرتبوية املعاصـ ـ ــرة تنادي
مؤسـ ـ ـسـ ـ ــاتنا ه
ِبدخال مبادئ وقيم العدالة االجتماعية ضمن املناهج الدراسية.
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العلوم السياسية والرتبية
ترتبط العلوم السياسية ارتباطًا وثي ًقا ابلعلوم األخرى ،مثل االقتصاد والتاريخ والقانون
والفلسفة واالجتماع .يزود علم االجتماع الباحث السياسي مبختلف جوانب التطور االجتماعي
ذات األثر املباشر على احلياة السياسية .ارتبطت أِهية دراسة العلوم السياسية يف األزمنة احلديثة
مهما يف حتليل
بصعود جنم الدميقراطية وانتشارها ً
نظاما للحكم؛ فالعلوم السياسية تؤدي ً
دورا ً

العمليات احلكومية ،حيث يناط بعاَل السياسة دراسة وحتليل عمليات األجهزة احلكومية .كما
ينصب االهتمام يف هذا الصدد على اإلحاطة ابحلقائق األساسية املتعلقة ابحلكومة ،مما جمي هِكن
من تقومي األداء احلكومي وإصالحه .ويعد هذان العامالن من أهم مرتكزات الدميقراطية .إضافة

لذلك تناط بعلماء السياسة تطوير برامج التثقيف السياسي ،وتدريب األجيال اجلديدة اليت
بدوهنا ال ميكن للدميقراطية أن تزدهر .وقد اتسعت وتشعبت ميادين العلوم السياسية ،مما أاتح
فرصا متنوعة للعمل يف هذا اجملال .فهم يشرتكون
للمتخصصني والباحثني واملدرسني ً
كمستشارين يف الربامج احلكومية ،أو يقدمون النصح واملشورة للموظفني العموميني.1
"وابتساع رقعة اجملتمعات بشراً ومساحة أصبح علم السياسة يركز على األخص على

أصول الدول وتطوراَتا ،فيصف دساتْيها ويلل أوضاعها ويدد أساليبها ويفسر قواعدها
القانونية ،والتنظيمات اليت تفرضها على األفراد واجلماعات مبا فيها تنظيمات العمل واالقتصاد
والعالقات االجتماعية والتعليم وآليات التقانة ومؤسسات السهر على تطبيق القوانني وتفصيل

أحكامها .وال خيرج عن حلقات هذا التنظيم منشأ األحزاب السياسية وَجاعات الضغط،
والتأثْي ،وتيارات الرأي العام ،عدا عن أن من أهم ما أصبح خيصه علم السياسة ابلعناية
العالقات الدولية يف ُمتمع دويل متنام متشابك العالقات متعدد املنظمات متداخل املصاحل
والسمات ،مستمداً من هذه املمارسة امليل إل إثبات مبادئ عامة تدير اجملال لدراسات
مستجدة متقدمة"2.
 1املوسوعة العربية العاملية ،العلوم السياسية ،الرايض.
 2رفيق جوجياِت ،علم السياسة ،يف :املوسوعة العربية .ج ،11ص  .389دمشق.
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مقتطفات من وثيقة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
( Universal

اعتمــدت اجلمعيــة العــامــة لألمم املتحــدة اإلعالن العــاملي حلقوق اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
 )Declaration of Human Rightsيف عام  1948م .فيما يلي مقتطفات من الوثيقة:

املادة األول :يولد َجيع الناس أحرارا متساوين يف الكرامة واحلقوق وقد وهبوا عقال وضمْيا
وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح اإلخاء.
 املادة الثامنة عش ــرة :لكل ش ــخص احلق يف حرية التفكْي والض ــمْي والدين ويش ــمل هذااحلق حرية تغيْي داينته أو عقيدته ،وحرية اإلعراب عنهما ابلتعليم واملمارســة وإقامة الشــعائر،
ومراعاَتا سواء أكان ذلك سرا أم مع اجلماعة.
 املادة التاسـعة عشـرة :لكل شـخص احلق يف حرية الرأي والتعبْي ويشـمل هذا احلق حريةاعتناق اآلراء دون أي تدخل واس ـ ـ ــتقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها أبية وس ـ ـ ــيلة كانت
دون تقيد ابحلدود اجلغرافية.
 املادة السادسة والعشرون: -1لكل ش ـ ــخص احلق يف التعلم ،وجيب أن يكون التعليم يف مراحله األول واألس ـ ــاس ـ ــية
على األقل ابجملان ،وأن يكون التعليم األويل إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفين واملهين ،وأن
ييسر القبول للتعليم العايل على قدم املساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
 -2جيب أن َتدف الرتبية إل إمناء شـ ـ ـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ـ ـ ــية اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ــان إمناء كامال وإل تعزيز احرتام
اإلنسـ ـ ـ ــان واحلرايت األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية وتنمية التفاهم والتسـ ـ ـ ــامح والصـ ـ ـ ــداقة بني َجيع الشـ ـ ـ ــعوب
واجلماعات العنصرية أو الدينية ،وإل زايدة ُمهود األمم املتحدة حلفظ السالم.
 -3ل ابء احلق األول يف اختيار نوع تربية أوالدهم.
 -املادة السابعة والعشرون:
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 -1لكل فرد احلق يف أن يش ـ ـ ـ ـ ــرتك اش ـ ـ ـ ـ ـرتاكاً حراً يف حياة اجملتمع الثقايف ويف االس ـ ـ ـ ـ ــتمتاع
ابلفنون واملساِهة يف التقدم العلمي واالستفادة من نتائجه.
 -2لكل فرد احلق يف محاية املص ـ ـ ـ ـ ــاحل األدبية واملادية املرتتبة على إنتاجه العلمي أو األديب
أو الفين.
 املادة الثامنة والعش ــرون :لكل فرد احلق يف التمتع بنظام اجتماعي دويل تتحقق مبقتض ــاهاحلقوق واحلرايت املنصوص عليها يف هذا اإلعالن حتققا اتما.
 املادة التاسعة والعشرون: -1على كل فرد واجبات حنو اجملتمع الذي يتاح فيه وحده لشـ ـ ــخصـ ـ ــيته أن تنمو منوا حرا
كامال.
 -2خيضــع الفرد يف ممارســة حقوقه وحرايته لتلك القيود اليت يقررها القانون فقط ،لضــمان
االعرتاف َبقوق الغْي وحرايته واحرتامها ولتحقيق املقتض ــيات العادلة للنظام العام واملص ــلحة
العامة واألخالق يف ُمتمع دميقراطي.
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األصول الفلسفية
من أهم األسـ ــئلة الفلسـ ــفية اليت تظهر يف كتب الفالسـ ــفة عرب السـ ــياقات التارخيية :من أين
جئنا وكيف س ــنعيش وملاذا اخرتان هذا النوع من التفكْي؟ ما طبيعة النفس البشـ ـرية؟ هل هي
طبيعة خْية كما قال روسـ ـ ـ ــو ( 1778 – 1712م) وأن النفس صـ ـ ـ ــفحة بيضـ ـ ـ ــاء كما يرى
جون لوك ( 1704 – 1632م)؟ كيف تتم عمليـة التعلم ونقـل الثقـافـة وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاغـة أهـداف
الرتبية ومضـ ـ ـ ــاميها؟ ما ضـ ـ ـ ـوابط النقاش يف املسـ ـ ـ ــائل الرتبوية لتوضـ ـ ـ ــيح وتكييف األفكار؟ ما
الســعادة وكيف حنققها؟ ما حقيقة العلم واحلياة؟ كيف نصــل إل احلقائق؟ وكيف نتعامل مع
االختالفات؟ ما القيم الثابتة؟ ما املراد ابحلرية؟
نقصـ ـ ــد ابألصـ ـ ــول الرتبوية الفلسـ ـ ــفية حصـ ـ ــيلة األفكار القدمية واجلديدة اليت حتاول بصـ ـ ــورة
منهجية أن تفهم األس ــس املؤثرة يف الرتبية ومص ــادرها وأهدافها وقض ــاايها الكربى .تس ــاعدان
الفلس ـ ـ ـ ــفة يف اإلجابة عن األس ـ ـ ـ ــئلة الكربى مثل :ملاذا نتعلم؟ وماذا نتعلم؟ ومىت نتعلم؟ وأين
نتعلم؟ وكيف نتعلم؟
حتوالً يف
"تجع هد الفلس ـ ــفة اختص ـ ــاص ـ ـاً مش ـ ــوقاً ،كما أهنا ممارس ـ ــة يوميهة من ش ـ ــأهنا أن حتدث ه

اجملتمعـات .وحتـث الفلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـة على إقـامـة حوار الثقـافـات إذ جتعلنـا نكتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف تنوع التيـارات
الفكرية يف العاَل .وتس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد الفلس ـ ـ ـ ـ ـ ــفة على بناء ُمتمعات قائمة على مزيد من التس ـ ـ ـ ـ ـ ــامح
واالحرتام من خالل احلـث على إعمـال الفكر ومنـاقش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اآلراء بعقالنيـة .ومن وجهـة نظر
اليونس ــكو ،تع هد الفلس ــفة كذلك وس ــيلةً لتحرير القدرات اإلبداعية الكامنة لدى البش ـرية من
خالل إبراز أفكار جديدة .وتجنشـ ـئ الفلس ــفة الظروف الفكرية املؤاتية لتحقيق التغيْي والتنمية
املستدامة وإحالل السالم".1
كلمـة الفلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـة  Philosophyيواننيـة األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ،ومركبـة من مقطعني ِهـا "فيليـا" أي جحمـب
و"صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوفيــا" أي احلكمــة فيكون معنــاهــا حمبــة احلكمــة أو حــب املعرفــة .أول من أطلق هــذه
الكلمة على احلكمة هو فيثاغورس الفيلسـ ــوف اليوانين والعاَل الرايضـ ــي املشـ ــهور الذي عاش

https://ar.unesco.org/commemorations/philosophyday
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1

اّلل س ــبحانه وتعال وليس
يف القرن الس ــادس قبل امليالد .قال فيثاغوس :إن احلكيم احلق هو ه
لسنسان أن يزعم أبنه ميلك احلكمة وكل ما يسمح له به هو أن يبها وأن يطلبها.
جند يف الرتاث اإلسـ ـ ــالمي تعريفات عديدة لكلمة فلسـ ـ ــفة مع مربرات تشـ ـ ــرح مقاصـ ـ ــدها.
"علم الفلس ـ ـ ــفة ويس ـ ـ ــمى عند بعض ـ ـ ــهم علم األخالق وتدبْي املنزل :علم أبص ـ ـ ـ ٍ
ـول تعرف ّبا
حقائق األشياء والعمل مبا هو أصلح .وفائدته :العمل مبا اقتضاه العقل من جحسن وقبح".
حتتوي الفلسـ ـ ــفة على تصـ ـ ــورات اجتهادية كلية لقضـ ـ ــااي مصـ ـ ــْيية س كينونة اإلنسـ ـ ــان يف
شرية وتدرس الغاية من
املاضـي واحلاضـر واملسـتقبل إذ أن الفلسـفة تتطرق إل طبيعة النفس الب ـ
هذه احلياة إل آخر القضـ ـ ـ ــااي اجلوهرية يف حياة الناس .املعطيات الفلسـ ـ ـ ــفية هلا انعكاسـ ـ ـ ــات
واضـ ــحة على صـ ــياغة األهداف وعلى خطط التعليم والسـ ــياسـ ــات الضـ ــابطة للعمل الرتبوي.
مييل كثْي من الباحثني إل احلديث عن الفلســفة اإلســالمية ولكن من اإلشــكاليات اليت تربز
أن الفلسـفة بوتقة لألفكار الوضـعية وهي كلمة ارتبطت اترخيياً ابآلراء النسـبية واآلراء اليت قد
تصـيب وقد ختطئ مما دفع ببعض الباحثني إل التحفظ على مصـطلح "الفلسـفة اإلسـالمية".
يعرض الدين اإلسـ ـ ــالمي حقائق كلية سـ ـ ــاملة من النقص والتناقض ومصـ ـ ــدر الدين الوحي ال
العقول البشـرية .ارتبطت كلمة الفلسـفة بملة من املصـطلحات الفكرية املتناقضـة بل واملنكرة
للدين .وعليه فإن آراء املفكرين كلها قابلة للنقاش حىت آراء كبار علماء اإلسـ ــالم أما ثوابت
وقطعيات الدين اإلسالمي فال ُمال يف معارضتها ملن آمن واستنار قلبه وعقله.
يؤكد الكاتبون يف ميدان أص ـ ـ ـ ــول الرتبية على أن الفلس ـ ـ ـ ــفة الرتبوية طريقة ال تنظر يف األفكار
اجملردة فحس ــب ولكنها أيضـ ـاً طريقة تعليمية تنظر يف كيفية اس ــتخدام األفكار بطرق أفض ــل.
تقودان الفلس ـ ـ ــفة الرتبوية إل معرفة األس ة ةةس اليت اتاجها يف عملنا يف التعليم والرتبية فهي

ألموعة من املعتقدات اليت ترشة ة ة ة ةدان إىل ما ينبغي عمله يف ممارس ة ة ة ةةة التعليم وكيال يتعلم
وينمو اإلنسةةان ابلشةةفل الصةةحيح .يظن بعض الناس أن الفلس ــفة الرتبوية من املوض ــوعات
النظرية غْي املهمة واحلقيقة أن هذا التصـ ـ ـ ـ ــور يف حقيقته فلسـ ـ ـ ـ ــفة .ال ميكن أن نعزل فلسـ ـ ـ ـ ــفة
الرتبية عن حياتنا فاألس ـ ــرة اليت ختتار مدرس ـ ــة خاص ـ ــة أو عامة أو دينية أو مهنية ألطفاهلا يتم
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اختاذ القرار على ضـوء فلسـفة تتبناها األسـرة .وعليه فكل معلم عنده فلسـفة تربوية جتعله يقرر
وسائله التعليمية وتصرفاته الرتبوية وتعامله مع الطالب.
من أهم مسات الفلس ــفة أن ميادينها واس ــعة واجلدل يف مس ــائلها عظيم واخلالف يف ص ــحة
وصـدق النتائج حمل نظر وقبول ورد عند البعض .بسـطت الفلسـفة اليواننية رؤاها على معظم
ميادين الفلســفة فكثْي من املســائل الكلية املطروحة يف الفلســفة ســبق التعرض هلا يف كتاابت
اليواننيني فهم الرواد األوائل هلذا العلم .الفلسـ ــفة يف ُمملها ُمموعة من األفكار املفرتض أهنا
منظمة تتصـ ـ ـ ــل بطبيعة األشـ ـ ـ ــياء وحقيقتها وجتيب عن األسـ ـ ـ ـئلة املتفرعة منها مثل :ما طبيعة
اإلنس ـ ـ ــان؟ ما املعرفة وكيف وماذا وملا يتعلم اإلنس ـ ـ ــان؟ وهذه األس ـ ـ ــئلة تدرجيياً س ـ ـ ــتقودان إل
مفهوم العدل واخلْي والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدق واجلمال والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجاعة فتتألق قوة الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلة وقيمها .وكلما
اتض ــحت اإلجابة واقرتبت من الص ـواب وجنحنا يف تطبيق النتائج ،انعكس هذا على حتقيقنا
للمقاصد املنشودة يف تعزيز املشرتكات اإلنسانية.
اخلالصة أن الفلسفة يف ُمملها سلسلة من اخلطوات املنطقية اليت تقود الفكر حنو مساعي
تكوين تصــورات مبدئية لفهم قضــااي إنســانية شــائكة س اهتمامات الفرد واجملتمع .ويف هذا
املسار تسعى الفلسفة إل حتقيق أهداف عدة منها:
.1
.2
.3
.4
.5

حماولة البحث عن أسئلة تواجه الفرد واجملتمع.
مواصلة احلوار من جيل إل آخر.
تشجيع النقد اإلجيايب ،واجلدل املنطقي ،والشك املنهجي.
حتليل األفكار والنظم والقيم.
دراسة الطرف املخالف لنا يف الرأي وفتح احلوار املوضوعي.

 .6حماولة فكرية دائمة للوصول إل حقائق األمور وتقدير اخلالف.
 .7توفْي اعتقــادات واجتــاهــات ملواجهــة أحــداث احليــاة ،والتخطيط للمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبــل ،وفهم
التغْيات.
 .8االطالع على أفكار الفالسفة يف ميدان الرتبية من زوااي متعددة.
 .9تنشيط العقل وتشجيع طرح األسئلة وفتح أبواب احلوار.
 .10تعميق الفهم وتوجيهه حنو املفاهيم الكربى :احلرية والعدالة واجلمال واخلْي.
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 .11تدريب الفرد على االستقالل يف الرأي وتبين فلسفة خاصة به.
نظرية املعرفة
من أهم موض ـ ــوعات الفلس ـ ــفة البحث يف طبيعة املعرفة ومص ـ ــادرها وتس ـ ــمى بنظرية املعرفة
( )Epistemologyوهن ــاك ع ــدة طرق للمعرف ــة يتف ــاوت الب ــاحثون الرتبويون يف تقريره ــا .ميكن
إجياز مصادر نظرية املعرفة يف اآلِت:
 -1التعلم من التقاليد " "Knowing based on traditionsحيث يتعلم اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ــان من الذي
يشـاهده بشـكل غْي مقصـود أو مقصـود من حياته اليومية والبيئة احمليطة مثل معرفة ما ينبغي
أن يلبس وكيف يتحـدث .أيخـذ الفرد من الكبـار معلومـاَتم التـارخييـة واالجتمـاعيـة اليت حتقق
التجانس الثقايف يف اجملتمع.
 -2التعلم من اخلربة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة " "Knowing based on experienceوهي التجــارب
الش ـ ــخص ـ ــية واالس ـ ــتنتاجات والقناعات اليت تتكون بعد حدث معني كأن يتعامل مع ش ـ ــركة
معينة ويكتشف أهنا ال تلتزم ابلعقد وحترص على الربح املادي اجلشع دون النظر إل مصلحة
العمالء يف الشـركة فهنا تتكون معلومة واضـحة عند الفرد وعلى ضـوئها ينصـح هذا الشـخص
اآلخرين بعدم التعامل التجاري مع هذه أو تلك املؤسسة.
 -3الــدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املنظمــة " "Knowing based on systematic studyوهي تبــدأ مع اخلطوات
املنهجية يف َجع املعلومات وحتليلها وفق أسس علمية جحمددة تتسم ابملوضوعية ""Objectivity
والص ـ ــدق " "Validityوالثبات " ."Reliabilityومن ص ـ ــور التعلم :الدراس ـ ــة املنهجية من الرتاث
اإلنسـ ـ ـ ــاين املتدفق حيث نكون تصـ ـ ـ ــوراتنا يف كثْي من األحيان من سـ ـ ـ ــبق السـ ـ ـ ــابقني يف كل
اجملاالت.
 -4الدين  Knowing based on Divine Revelationوهو من أهم مصادر املعرفة والطمأنينة
يف حي ــاة الن ــاس قــدمي ـاً وحــديث ـاً وإن أنكره أهــل اإلحلــاد فيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتحي ـل – لــدى املؤمنني ابهلل
سـ ــبحانه -أن خيلق هللا جل جالله اخللق مث يرتكهم بال إرشـ ــاد .ولقد مت اسـ ــتخدام قوة الدين
لقمع احلرايت وترويج اخلرافات والصـ ــد عن االكتشـ ــافات العلمية ،والوصـ ــاية الفكرية وأحياان
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مطارة املفكرين والتنكيل ابلفالس ــفة وس ــفك دمائهم ،وحرق كتبهم .وقع ذلك  -بدرجة من
الدرجات  -يف كل احلضارات على مر التاريخ.
 -5احلس والتجربـة العلميـة Knowing based on Empiricism :من أهم أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـال التعلم
املنظم املبين على التعلم من خالل التجربة العملية والعلمية واملشاهدة احلية املدروسة.
 -6احلدس والشـ ـ ـ ـ ـ ــعور الداخلي Knowing based on Intuition :وتشـ ـ ـ ـ ـ ــمل املعارف اليت
نتوصـ ـ ــل إليها من غْي الوسـ ـ ــائل السـ ـ ــابقة ومصـ ـ ــدرها اإلحسـ ـ ــاس النفسـ ـ ــي الداخلي .التاجر
الناجح مع مرور الوقت تنمو لديه حاس ــة يكتش ــف من خالهلا الص ــفقات املرَبة وكذا املعلم
ببص ـ ــْيته الثاقبة يكتش ـ ــف جوانب االبداع لدى طلبته .كثْي من األحاس ـ ــيس الذاتية والذوقية
ُمانبة للصواب ويصعب قياس نتائجها ،وال ختلو من املبالغات والشطحات.
-7املعرفة املبنية على معرفة األسباب والتحليل املنطقي:
and logical analysis Knowing based on reason

وهي دراسة املقدمات ملعرف النتائج والتفكْي املتسلسل الذي يتولد من استنباط األفكار.
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املدارس الفلسفية
ها حنن أوالء يف عصر ما بعد احلداثة واتساع نطاق النسبية واحنسار ساحة اليقني .إنه
عصر ما بعد اجملتمع الصناعي ويتسم ابنتشار األقمار الصناعية ،وازدهار احلواسيب الرقمية،
وال زلنا نردد الكثْي من النظرات اليت نظن أهنا معاصرة يف حني أن جذورها قدمية قد ارتبطت
أبمساء فلسفية المعة اعتنت ابلفكر وبذلت جهوداً جبارة لتوفْي إجاابت تفصيلية ألسئلة
مصْيية س احلياة والكون.
يطلق مصطلح احلداثة بوجه عام على مسْية اجملتمعات الغربية منذ عصر النهضة إل
اليوم ويرى البعض – يف مقارابته  -أن ما بعد احلداثة بدأت منذ منتصف الستينيات إل
اليوم .أشار املفكر الرتبوي القدير :علي أسعد وطفة إل مفهومي احلداثة والتحديث" :يتمايز
مفهوما احلداثة عن مفهوم التحديث يف اللغتني الفرنسية واإلنكليزية .فاحلداثة هي مو ال
عقلي جتاه مسألة املعرفة وإزاد املناهج اليت يستخدمها العقل يف التوصل إىل معرفة
ملموسة .أما التحديث فهو عملية استجالب التقنية واملخرتعات احلديثة حيث توظف هذه
التقنيات يف احلياة االجتماعية دون إحداث أي تغيْي عقلي أو ذهين لسنسان من الكون
والعاَل".
لقد خطت الرتبية اإلنسانية  -عرب القرون املاضية  -خطوات واسعة ولكنها ما زالت ال
تلك مذهباً فكراي كامال لواقعها وملا ينبغي أن نفعله يف حقل الرتبية لتحقيق السالمة
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
وتتفق معها يف بعض اجلوانب يف حني أن بعضها قد تتناقض مع غْيها جوهرايً إال أهنا يف
النهاية حتاول أن تضع نظرية متماسكة للتغيْي أو التفسْي وفقاً ملبادئ ترى جدواها .ال شك
أن العاملني يف ميدان الرتبية يعملون على تنمية الوعي الثقايف ويطلعون على هذه النظرايت
يف عاَل يعج ابلفلسفات وال ميكن أن نفقه التحدايت املعاصرة وأن نواجه املخاطر املتزايدة
من غْي أن نفهم مكوانت وحماور األفكار والتوجهات والتجارب العاملية ،ويف الوقت نفسه
علينا أن نعرف مواطن الضعف ،وجوانب القوة فيها.
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املدارس الفلسفية كثْية وعلى رأسها املدارس التالية :املدرسة املثالية ،والواقعية ،والطبيعية،
والرباغماتية ،والوجودية ،والالمدرسية .لن نتحدث عن الفلسفة (أو املذهبية) اإلسالمية لعدة
اعتبارات أِهها أننا نورد مالحمها العامة يف تضاعيف أكثر مباحثنا يف هذا الكتاب فال حاجة
لتكرارها ابلتفصيل .من املعلوم أن فلسفات الرتبية كاملثالية ألفالطون ،والواقعية ألرسطو،
والرباغماتية لديوي ،والالمدرسية إليفان إيلش والوجودية لسارتر والطبيعية لروسو حاولت أن
تضع أسس املناهج الدراسية ولكنها َجيعاً ال تلك مناهج تفصيلية لرتبية األسرة كأهم وحدة
ملساندة املدرسة وهلذا جاءت الفلسفة اإلسالمية مبالمح شاملة ختتلف اما عن املدارس
الفلسفية وحنن َباجة ماسة إل تبنيها حسب متغْيات العصر فهي َثبتة يف أصوهلا ،متجددة
يف وسائلها.
من املعلوم عند املتخصصني يف أصول الرتبية أن فلسفات الرتبية َجيعها حاولت أن تضع
بعض حمتوايت املناهج الدراسية ولكن املدرسة التقدمية (الرباغماتية) من أكثر املدارس
الفلسفية توفيقا .هاَجت الفلسفة الرباغماتية التعليم التقليدي التلقيين العقيم وفتحت األبواب
عملياً للرتكيز على املهارات احلياتية العملية للمتعلم يف مدارسنا من أجل بناء الشخصية
القادرة على التعايش واملؤهلة خلدمة اجملتمع فطالبت ابالعتناء ابألنشطة املدرسية اليت تقوم
على اخلربة واملشاريع اليت يعدها وينفذها الطالب ِبشراف املدرس.
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
العاَل أَجع .وألن الفلسفة اليواننية تركت بصماَتا على عدد هائل من جهابذة الفكر ومنهم
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
متعددة رغم اجلدل الطويل والنزاع الشديد الذي يوم حول دالالَتا إال أهنا ساِهت بشكل
أو آبخر يف تكوين معاَل الفلسفة الرتبوية.
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الفلسفة املثالية والوا عية
اجلدل السوفسطائي 1واحلوار السقراطي واملناظرات يف نقد املسلمات من أشكال الثقافة
اليت انتشرت يف بالد اليوانن فنشأت الكثْي من احلركات الفكرية املتناقضة ولكن أِهها وأكربها
الفلسفة املثالية مث الواقعية .الفلسفة املثالية ( )Idealismورائدها أفالطون الذي يرى  -مثل
أستاذه سقراط ( 470ق.م –  399ق.م)  -أن القيم والفضائل َثبتة ال تتغْي وأن الرتبية
جيب أن تعتين ابلتأمل واخليال بينما ترى املدرسة الواقعية ( - )Realismورائدها أرسطو (384
ق.م –  322ق.م)  -أن العناية ابحلواس أهم من الرتكيز على اخليال وتتفق مع املثالية يف
كون الفضائل َثبتة .ال شك أن النزعة املثالية متأصلة يف جذور الفكر اهلندي والصيين مما
يعين أن املثالية ال تعين ميالد مدرسة فكرية غْي معروفة على اإلطالق قبل اليوانن.
أعلت املدرسة الواقعية من شأن احلواس وأنزلت الفلسفة من مساء التأمل واملثل إل عاَل
الواقع واحلواس وبذلك اتسعت ساحة املناهج الدراسية ألهنا بدأت تشمل العلوم الفلكية
والرايضية عالوة على العلوم األدبية التقليدية .ترى املثالية طبيعة اإلنسان على أنه يتكون من
ثنائية الروح واجلسد وال بد من مراعاة هذه الثنائية لتنشئة الفرد ابلشكل القومي .جيب أن
تسمو الرتبية ابلروح دون إِهال للجسم وألن عاَل املثل هو غاية السمو الروحي فإن الفضائل
حقائق مقبولة عاملياً والقيم الكربى َثبتة ال تتبدل .ميثل الروح العاَل اليقيين األزيل أما عاَل
اجلسد واحملسوسات فإنه عاَل مؤقت خادع لذلك فإن الرقي الفكري خْي من كسب املعاش.
التأمل يف عاَل الروح مرحلة من مراحل الكمال.
قدمت الفلسفة املثالية للتعليم فكرة التوليد السقراطي الذي يقوم على إَثرة العقل ودفعه
للبحث الذاِت .يهتم التعليم عند املثاليني بقضااي فلسفية جتريدية روحية كما أصبحت الطرق
القدمية الرتيبة  -القائمة على إعالء شأن التفكْي التجريدي والفلسفة واملنطق واألدب ،وحفظ
املعلومات  -حتتل أوسع مساحة يف املدارس.
ِ
ِ 1
طائي :جس ِف ْسطائيهة؛ فرقة تنكر احلِ ِهسيات والبديهيات وغْيها ،وتجعىن ابجلدل والتَّالعب
جسوف ْسطائيَّة [َجع] :مفردها جسوف ْس ه
ابأللفا بقصد اإلقناع ،وهي فرقة يواننيهة قدمية عارضها جسقراط وكشف عن مغالطتها .ص - 1073كتاب معجم اللغة
العربية املعاصرة  -س ف س ط  -املكتبة الشاملة احلديثة.
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ومن جهة أخرى أيَّد جون لوك ( 1704 – 1632م) املدرسة الواقعية ألهنا أعطت الفكر
النقدي ُماال أوسع وألهنا ترى أن التجربة والواقع واحلواس -ال املثال والتجريد -أساس املعرفة
وأهنا أسلم طريق للحصول على العلم ،والبحث فيه ،واالستفادة منه .الطفل كما يرى لوك
صفحة بيضاء تستقي سطورها من مداد جتارب الواقع .جاءت هذه الفلسفة لتؤكد على
ضرورة دراسة الظواهر الطبيعية إل جانب العناية ابلرايضيات وسائر العلوم.
يعد القسيس جون آموس كومينوس ( 1670-1592م) من رواد املدرسة الواقعية احلسية
وهو فيلسوف تشيكي .كان كومينوس أول من ألف كتاابً مصوراً لألطفال ألغراض تعليمية
مساه عاَل احملسوسات املصورة .قبل أكثر من أربعمائة سنة قدَّم كومينوس عمله املنهجي املبتكر
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
"طريقة عرض األشياء بدالً من الكلمات والرموز وذلك بعرض األشياء نفسها مصورة" .وال
عجب أن يراه الباحثون كأول مؤسس للرتبية احلديثة اخلاصة ابلطفل وأنه معلم األمم .وإل
العلم ألنه اعتىن ابلرتبية العقلية واألخالقية على حد سواء عالوة
هذا اليوم يعتز األوربيون ّبذا م
على أنه وضع منهجه احلسي يف التدريس فأثَّر لعدة قرون يف الفكر الرتبوي العاملي .رغم أن
حياته املضطربة كانت مليئة ابحملن السياسية والدينية إال أنه أسعد أطفال العاَل بوسائله
التعليمية.
رسخت الواقعية منهج التجريب والنقد العلمي والشك املنهجي وشجعت املتعلم على
مالحظة الظواهر الطبيعية بصورة منتظمة واندت ِبعمال العقل
يف التحليل واستغالل احلواس للتوصل للحقائق اليقينية كما فعل
فرانسيس بيكون .ويف هذا السياق عكس الفيلسوف الفرنسي
رينيه ديكارت (1650 – 1596م) جانباً من جوانب هذا
املنهج يف مقولته الشهْية "أان أفكر ،وإذن فأان موجود" .ال ميكن
الوصول للحقائق الدينية والدنيوية إال من خالل منهج الشك.
املنهج الشكي هو الطريق الصحيح ملعرفة وجود هللا ،وملعرفة احلياة
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واحلقيقة .ويف الفكر اإلسالمي جند الغزايل يؤكد على أن الشك وسيلة للتنوير فيقول "من َل
يشك َل ينظر ،ومن َل ينظر َل يبصر ،ومن َل يبصر يبقى يف العمى والضالل".
َل تفرق فلسفة ديكارت بني عاَل املثل والروح وبني عاَل اجلسد والواقع ،وَل تتوسع يف التأمل
العقلي كما فعل أفالطون .من حمامد الواقعية كحركة فكرية أهنا اهتمت ابلرتبية املهنية ودعت
إل ضرورة ربط املناهج التعليمية ابجملرايت اليومية واحلاجيات احلياتية الفعلية.
املدرسة الطبيعية
هناك العديد من البواعث اليت دفعت املفكرين إل بلورة املدرسة الطبيعية ( )Naturalismيف
أواخر عصر النهضة بعد اضمحالل التعليم وبعد أن ضعفت احلركة اإلنسانية ظهرت الفلسفة
الطبيعية لتنادي ابلرجوع إل املناشط التعليمية اليت تتماشى مع القوانني الطبيعية األصيلة
كتشجيع اخلربات املباشرة والرحالت امليدانية .ومن هنا فإن العقاب البدين يتناىف مع أبدايت
هذه الفلسفة القائمة على تشجيع الذاتية ورفض التعسف الذي يقمع تنمية امليول الطبيعية
للطفل.
اهتم جان جاك روسو – 1712( Jean-Jacques Rousseau
 1778م) ابلبعد اإلنساين وأخذ يف بلورة الفلسفة الطبيعية وذلك
يف كتابه إميل فرسم للرتبويني مسار التعليم ورسخ دور الطبيعة ال
املدرسة يف تنمية األطفال .قصة إميل جتسد أِهية الطبيعة يف تربية
الطفل تربية صحيحة حترره من املدارس واألنشطة الصفية اليت
تج مكبل النفس بقيود كثْية ،وتكبل الفكر بكوابح عديدة ،و نع
الطفل من االنطالق والتعلم والتمتع ابلعاَل الفسيح من حوله
والذي يتوي على خربات ثرية تفي َباجته وتليب طموحاته .طالب روسو بتلبية احتياجات
الطفل وضرورة إزالة العقبات اليت تواجهه وفقا ملتطلبات بيئته على أن ال تتناىف طرائق التعليم
مع حرية الطفل ومنوه.
يري الباحثون يف ُمال الطفولة أن جان جاك روسو من الذين أحدثوا تغيْياً يف النظرة إل
الطبيعة اإلنسانية وحاجات اجملتمع ألنه اندى ابلتعلم الذاِت ومنع التسلط واالكراه والعقاب
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البدين الذي كان شائعا حينئذ يف أحناء العاَل .واندى روسو َبرية الطفل يف اللعب والتناغم
مع الطبيعة .وَل ينصف جان جاك روسو املرأة ففي كتابه إميل يقول« :املرأة وجدت خصيصاً
إلسعاد الرجل ..وإذا كان على الرجل أن يسعدها يف املقابل فإن ذلك أقل أِهية ففضيلته
تكمن يف أنه قوي.
اندت الفلسفة الطبيعية بضرورة احرتام الفروق الفردية ومحاية الطفل من الضغوط اجملتمعية
اليت حتدث ابسم التنشئة و ارسها األسرة أو املدرسة دون اعتبار لذاتية الفرد .أنصار هذا
املذهب مثل يوحنا هنري بستالوزي ( 1827 – 1746م) وفردريك فروبل (– 1782
1852م) وروسو وسبنسر عملوا على إرساء دعائم تربوية ذات صبغة نفسية للتعامل مع
األطفال على أساس تشجيع واحرتام حرية الطفل يف كيفية تنمية امللكات النفسية والعقلية
اخلْية للمتعلم ويفسد طبيعته السوية فالواجب أن
واجلسدية .يجفسد التعليم املدرسي النفس ِه
نعرف املراحل العمرية واملناشط التعليمية املناسبة لسيكولوجية النمو يف كل مرحلة .ومبا أن
الطبيعة واخلربات اليت تتناغم معها هي أساس التعامل مع النفس فإن الطبيعة وكل ما ينسجم
مع نواميسها هي مصدر املعرفة ومنها نستقي أصول الرتبية وابلتايل فإن الضغوطات اخلارجية
مثل الواجبات املدرسية واالختبارات تعكر صفو النمو الطبيعي.
الفلسفة الالمدرسية
تتفق الفلسفة الالمدرسية وتؤكد على معظم األفكار املذكورة يف الفلسفة الطبيعية بل هي
امتداد طبيعي للفلسفة الطبيعية .ابدئ ذي بدء ال ينكر أحد أن األنشطة الالمدرسية ضرورة
ثقافية ،ومعيار هنضة األمم ،وعماد احلركة التعليمية يف الدول املتقدمة والفقْية على حد سواء.
الالمدرسية ) (Deschoolingأو الال درس "حركة تعليمية اجتماعية ظهرت لتنادي ِبلغاء
املدارس النظامية يف اجملتمع ،ويعتقد املنتمون إل هذه احلركة أن املدرسة واملؤسسات املماثلة
ال ميكنها أن تقدم للطالب التعليم األفضل ،كما أهنم يعتقدون أن الناس يققون تعلماً أفضل
عندما يتعلمون أبنفسهم ،واندت هذه احلركة ابلرتكيز على التعلم الذاِت والتلمذة املهنية والتعلم
عن بعد ،واكتساب مهارات التعلم مدى احلياة كأساليب تعلم بديلة للمدرسة النظامية ،وتتهم
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هذهه احلركة املدرسة بتجاهلها لقدرة الفرد على أن يتعلم بنفسه من احلياة وابحتكارها للعملية
التعليمية ومنح الشهادات".1
يرى بعض الفالسفة أن املدارس اليوم أداة من أدوات التحطيم ال التعليم وهي مقولة تتضمن
على نظرات نقدية للواقع .تنادي الفلسفة الالمدرسية بعدم االعتماد الكلي على املؤسسات
التعليمية يف القيام مبهمة الرتبية والتثقيف ألهنا ختدم مصاحل الطبقة األرستقراطية وفئات قليلة.
استبدادي ،يتول فيه احلكم طبقة من النبالء أو األشراف
طبقي
"األرستقراطيَّة نظام
ه
سياسي ه
ه
عامة الشعب" (معجم اللغة العربية املعاصرة) .ويعترب إيفان إليش  Evan Illichو جون
دون ه
هولت 2من زعماء هذه الفلسفة.
يف مقاله "بدالً عن التعليم"؛ عوضاً عن الرتبية
 of Educationشرح إيفان إليش (2002 -1926م)
مسات الفلسفة الالمدرسية أي عندما ال تنحصر الدراسة
يف مكان أو مؤسسة فإن التلميذ يف هذه الرؤى:
In Lieu

 .1يقرتب من بيئته بشكل كبْي.
 .2يتعلم من خالل جتاربه
ويستفيد من أخطائه.
 .3يتعلم من أقرانه.
 .4يتفاعل مع بيئته اجيابيا.
 .5يقق ذاته وتزداد ثقته بنفسه.
 .6يقق املنفعة اليت يتاجها عمليا.

learning by doing

 .7التعلم من خارج أسوار املدرسة أساس الفلسفة الرتبوية ومن مث فإن احلياة كلها هي
املدرسة الفعلية.
1
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مؤلف ومعلم أمريكي يدعم التعليم املنزيل والتعليم الذاِت املعتمد على الطالب.
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 .8محاية البيئة الطبيعية وظيفة مهمة من وظائف الرتبية.
 .9التخلص من رهبة املدرسة وقيودها.
وبنظرة نقدية صارمة تعقب إليش فكرة املدارس احلديثة وذكر أن الدول تنفق مبال ضخمة
عليها يف حني أهنا ال تنفع الفقراء فما زالت أحواهلم كما هي بل ساهم التعليم يف زايدة سيطرة
أصحاب النفوذ فازداد الفقْي فقراً وازداد الغين ثراءً فاحشا .ختربان الدراسات امليدانية أن الكثْي
من أبناء الفقراء يتسربون من الدراسة وقليل منهم ينهي الدراسة يف املرحلة املتوسطة والثانوية.
يثْي إليش موضوعاً يف غاية األِهية عن الفرص التعليمية العادلة " Equal educational
 "opportunityفهل العدالة أساس التعامل يف مدارسنا؟ أم أن املناطق النائية ال أتخذ حصتها
كما أتخذها مناطق النخب؟ يف كتابه ُمتمع بال مدارس يرى إليش أن اجملتمعات املعاصرة
قامت بتقديس املدارس وصورت التكنولوجيا أبهنا خالص البشرية من أزمات الفقر واملرض
ِ
واجلهل وهو األمر الذي َل يتحقق .مازالت الطهبـ مقة ِ
حة الربوليتاراي proletariat
م م
العاملمة ال مكاد م
ِ
صراع الطهبمـ مقات  class struggleرغم وعود ابطلة كلها عدمية اجلدوى futile promises
تعيش يف م
كما يصفها إليش.
ومن رواد هذه املدرسة أيضا وندل بْيي الذي انتقد الرتبية املعاصرة وطرح التساؤالت حوهلا
كما بني أِهية الرعاية األسرية واالقتصاد املنزيل .وطالب ديفيد أور املدارس ابستحداث مقرر
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
أساسياً للعملية التدريسية .من منظور ديفيد أور ،جيب أن تلعب األنشطة الالصفية دوراً
رئيسيا يف مدارسنا ومن اخلطأ أن تدور العملية الرتبوية حول كتاب مدرسي ال صلة له ابلبيئة
الطبيعية .يطالب ديفيد أور يف أطروحاته أن تكون الرتبية البيئية فلسفة عامة تزج يف َجيع
املناهج الدراسية وليست مادة دراسية منفصلة فقط ال هم هلا إال االمتحاانت واحلفظ
واألوراق .مهما يكن األمر فإن اجملالت الرتبوية التخصصية والدراسات األكادميية أعطت
أطروحات ديفيد أور اهتماماً كبْياً.
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(Edu-

تتمحور فلسفة الالمدرسية حول كلمتني ِها" :الرتبية البيئية" وهي يف أدبيات الرواد
 .)cologyحتاول الرتبية البيئية أن جتيب على سؤال مهم جداً وهو :كيف ميكن لسنسان أن
يعيش ابنسجام مع بيئته الطبيعية؟.
رغم أن دراسات عربية عديدة ترَجت وانقشت الفلسفة الالمدرسية إال أننا حنتاج إل أن
نسلط الضوء على غياب املدرسة عن مساء الوطن العريب إذ أن عدد األطفال العرب الذين َل
يدخلوا املدرسة فاق مليوين طفل يف بعض األقطار .وتدل اإلحصائيات الصادرة عن املراكز
اإلسرتاتيجية والدراسات والتخطيط يف العاَل العريب على أن ماليني البنات واألوالد َل يدخلوا
املدرسة قط ،أو غادروها بعد أن دخلوها وهم يف مرحلة مبكرة من حياَتم ،وذلك يف املدن
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
األسرية كما َتتم ابلرتبية البيئية بل لقد وجه اإلسالم طاقات الفنانني حنو رسم املناظر الطبيعة
وطالب اجلميع ابلتأمل يف ملكوت السماوات واألرض وحذر من اإلضرار ابملوارد الطبيعية.
الفلسفة الالمدرسية هي عودة للبساطة والشمولية والواقعية ،وعودة إل اجلذور الرتبوية اليت
جتعل تعلم املهارات احلياتية أساس املناهج الدراسية وهي أيضاً يف ُمملها دعوة انقدة للتقدم
املادي الذي لوث البيئة واستنزف اخلْيات ويف النهاية فإن الالمدرسية يف كثْي من أطروحاَتا
تتفق مع أساسيات اإلسالم ،وبدهيات العقل ،وأخالقيات اإلنسان .عاَل بال مدارس فلسفة
رؤية لعدد من املفكرين.
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الفلسفة الرباغماتية والتقدمية
ترجع أصول الفلسفة الرباغماتية ( )Pragmatismإل كتاابت هريقليتس املفكر اليوانين
وكونتليان اخلطيب الروماين وشارلز بْيس ووليم جيمس .تسمى الرباغماتية ابألداتية والذرائعية
والنفعية والعملية .ال ممرب ْغماتيَّة ابختصار "مذهب فملسفي يمرى َّ
أن ِمعيار األفكار النَّاجحة يف
ه
قيمة نتائجها العمليَّة".
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
املدرسة يف منظومة ديناميكية متكاملة متجانسة .ربطت هذه الفلسفة الرتبية خبدمة اجملتمع
مع إعطاء املتعلم قدرا كبْيا من احلرية يف اختيار ممارساته .رسخ جون ديوى معاَل هذه النظرية
ودفع ّبا إل عاَل الشهرة واألضواء حىت غدت من أكثر املدارس الفلسفية انتشاراً يف العاَل
ٍ
جهود
الغريب والعريب .وقام إمساعيل القباين ( 1963 – 1898م) –املريب املصري -ببذل
علمية وعملية ضخمة لنشر هذه الفلسفة يف مصر وسائر أرجاء الوطن العريب ونذر حياته
احلافلة لذلك الغرض وجعلها من أولوايت الرتبية العربية املعاصرة.
تدور َجيع حماور املدرسة التقدمية حول مفهوم اخلربة واملمارسة وخطوات التفكْي العلمي
القائمة على مهارة حل املشكالت ( )Problem-Solving Skillsوخدمة اجملتمع الدميقراطي
وتبين مبدأ املشاريع كوسيلة من وسائل التعلم .وتؤكد أيضاً على ضرورة جتاوز املاضي واملتعلم
أحوج ما يكون إل ثقافة اليوم والغد أيخذ منها على قدر حاجته للحياة الفاعلة املفعمة
ابخلربات الناجحة .ال شك أن هذه املدرسة قامت بثورة فكرية اترخيية ضد املدارس التقليدية
اليت اهتمت ابملعلومات وقللت من شأن املهارات .ال تؤمن هذه املدرسة بثبات القيم بل
األخالق نسبية تتحدد وفق قناعات اجملتمع فالقيم تتفاوت حقيقتها حسب وضع وزمن
اجملتمع وقناعات الفرد .من هنا فال حاجة كبْية للدين واملوضوعات النسبية يف املناهج
واملناشط التعليمية .أهم حمور يف هذه الفلسفة أن الطريق لكسب املعرفة يكون ابملمارسة
احلسية وال يتحقق ابملدارسة التأملية.
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مهــدت الفلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفــة الرباغمــاتيــة للرتبيــة التقــدميــة ( )Progressivismويعتربهــا البعض التطبيق
الرتبوي هلــا .ظهرت هــذه املــدرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف أمريكــا يف بــدايــة القرن العشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين وأبرز روادهــا هو
الفيلسـوف واملريب الشـهْي :جون ديوي .نشـطت احلركة التقدمية واكتسـحت السـاحة الرتبوية
األمريكية يف الفرتة ما بني 1945-1920م .دعت هذه احلركة الضـ ـ ـ ــاغطة إل دعم العملية
التعليمية مبزيد من اجلهود اإلنس ـ ـ ـ ـ ــانية والطاقات املتخص ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــة ،واإلمكانيات املتاحة .ومن
الواض ــح أن احلركة التقدمية جتاوزت اجلدل الفلس ــفي النظري وأنزلت الفلس ــفة من برج اجلدل
العـايل إل واقع النـاس الفعلي .كـانـت الفلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـة لفرتة طويلـة اتئهـة يف دهـاليز املثـاليـات وَل تر
نور العمـل اإلجرائي إال قليالً ،وكثْيا مـا كـانـت األفكـار النظريـة ترتاكم مث حتتقن مث ختتنق يف
عروق الفالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفــة ألهنــا تغــذت ابلنظرايت واجملــادالت من دون أن تعرف طريقهــا إل عــاَل
التجارب.
جاءت املدرس ـ ــة التقدمية ثورة عارمة على س ـ ــلبيات النظام التعليمي التقليدي العقيم الذي
يقوم على التمحور حول املعلم والكتاب املقرر وطرائق التعليم اجلامدة.
أكدت املدرسة التقدمية على اآلِت:
 -1اخلربة املباش ـ ــرة مع البيئة احمليطة أفض ـ ــل مناخ للتعلم .تس ـ ــتند فلس ـ ــفة الرتبية إل قاعدة
أسـ ــاسـ ــية وهي أن التعلم الفعال ينتج من خربات تعليمية ممتعة قائمة على مبدأ اإلبداع وحل
املشكالت.
 -2االعتماد على الكتاب املدرسـ ــي واملنهج والتقوقع يف إطاره ال يناسـ ــب املتعلمني إذ أن
التعلم اجليد جيب أن يقوم على أساس مبدأ احلرية واملرونة واخلربة والشمول.
 -3املعلم كــاملوجــه اإلداري الــذي يتيح ويوفر األجواء املنــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة للتعليم من خالل طرح
األسئلة وتوجيه اهتمامات املتعلمني إل امليادين اإلنتاجية.
 -4مراعاة الفروق الفردية لكل متعلم َبيث يتعلم الطالب كيف يسـ ـ ـ ـ ــأل عن البيئة احمليطة
به ويستفيد منها وهذه من أهم املهارات احلياتية.
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 -5على املدرسـ ـ ـ ــة أن ال تنحصـ ـ ـ ــر يف نفسـ ـ ـ ــها وعليها أن ال تنعزل عن احمليط االجتماعي
اخلـارجي الـذي ييط ابملـدرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .واليوم ذهـب بعض رواد املـدرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة التقـدميـة إل أبعـد من
أطروحـات جون ديوي حيـث اقرتحوا :أن تكون َجيع الربامج الـدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة من املواد اليت يريـد
املتعلم دراستها ويرغب يف تعلمها ومن الواضح أن هذا التوجه اجلديد عليه انتقادات كثْية.
َ -6جيع العلوم والقيم نســبية متغْية واملدارس جيب أن تركز على أســلوب حل املشــكالت
وأن تقوم بتزويـد املتعلم ابملهـارات اليت تس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـده على التغيْي ال املعلومـات اليت قـد تتغْي يف
املستقبل.
الفلسفة الوجودية
فلسفي يرى أ هن الوجود سابق على املاهيهة ،وأن اإلنسان جحهر
الوجوديَّة "مذهب
الفلسفة ج
ه
يستطيع أن يصنع نفسه ويتهخذ موقفه كما يبدو له حتقي ًقا لوجوده الكامل ،كما يراها سارتر".
تؤمن الفلسفة الوجودية  Existentialismابحلرية اإلنسانية املطلقة يف احلياة وهي ابلتايل ثورة
حقيقية متواصلة على كل القيم املتوارثة وَجيع الفلسفات السابقة .الوجودية رؤية فلسفية للوجود
اإلنساين ،ظهرت يف أوراب – عقب احلرب العاملية األول ( 1918 – 1914م) – يف أملانيا
أوالً مث يف فرنسا .ال يساوران شك يف أن الوجودية كنظرية وتطبيق ليست حركة جديدة بل
جذورها يف هذا املضمار ضارب يف القدم وعندما حتررت أوراب من سلطة الكنيسة أصبح املفكر
ال خياف من نشر خواطره اخلطْية فاستغل البعض أجواء احلرية لنسف كل احلدود الدينية
وقصف َجيع السدود اجملتمعية .تنقسم هذه املدرسة إل قسمني :القسم الديين املؤمن
ابلنصرانية ،والقسم امللحد .القاسم املشرك بني القسمني أهنما ياوالن فلسفياً بيان ماهية الوجود
اإلنساين .الوجودية امللحدة هي املعروفة واألكثر شهرة يف الثقافة العربية والعاملية ولقد تلقفها
– لألسفُ -مموعة غْي قليلة من املسلمني ضمن سلسة االخرتاق الثقايف اإليديولوجي يف
السبعينيات من القرن املاضي ،وحنن هنا سنتعرض ملرتكزات هذا القسم مع بيان ُممل للتطبيق
الرتبوي .تلغي هذه الفلسفة خصوصيات اإلنسان ككائن اجتماعي يتأثر مبعطيات اجملتمع ال
ميكن أن يتغافل عن حميطه الذي يعيش فيه كما أن النظرة الوجودية امللحدة حترم اإلنسان من
الصلة الروحية خبالقه فال تعطي أي وزن للمضامني الدينية.
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يقوم هذا املذهب على أساس اإلنسان يصنع ذاته وكيانه
ِبرادته .والفيلسوف الفرنسي جون بول سارتر (Sartre, Jean-
 1980 - 1905( )Paulم) أكرب منظر هلذه املدرسة اليت ال
تقيم وزانً للدين وال القيم الثابتة .انتشرت أفكاره يف النصف
الثاين من القرن العشرين وخاصة يف ميدان القصة والشعر .ومن
نتائج التحرر التام من أنظمة اجملتمعات :الدعوة العلنية لسابحية
اجلنسية ،وتسفيه األداين ،واالستهتار ابملبادئ العامة ،وتقديس
اإلنسان ،وقمع احلِس اجلماعي.
للوجودية أتثْي كبْي يف كثْي من العلوم املختلفة ،كعلم النفس  ،psychologyوالطب
النفسي  ،psychiatryوعلم الرتبية ،واآلداب ،فقد اهتم الفالسفة الوجوديون بعلم النفس،
والطب النفسي ،خاصة سارتر كما قدمت الوجودية منوذجاً جديداً ،ومصطلحات جديدة
لتطوير منط إنساين جديد يف الفلسفة الرتبوية ،فسعت الوجودية إل تطوير املناهج الرتبوية.1
تظهر املالمح الرتبوية الرئيسية يف الفلسفة الوجودية يف تشجيع الشك واحلرية واحلوار واألدب
والبحث عن احلقيقة ،فاملعرفة احلدسية أساس الفلسفة الكلية ،وأن اإلنسان هو الغاية يف احلياة.
وحثت الوجودية على اخلربات التثقيفية املنبثقة من الفنون واآلداب.
يقول د .سعيد إساعيل علي يف كتابه فقه الرتبية
"ولعل أهم إفادة ميكن أن تعطيها لنا دراسة الرتبية
الوجودية أهنا تدربنا على فن البحث عن السؤال
ال اجلواب ،ذلك أن هذه مهارة حنن يف أشد
احلاجة إليها يف ُمتمعنا العريب املعاصر حيث
تغمران من كل جانب إجاابت احلضارات الغربية،
فإذا عرفنا أن الفالسفة الوجوديني يف سبيل البحث
عن السؤال يثورون على حالة هذه احلضارة الغربية
 1عصام غصن عبود ،الوجودية ،يف :املوسوعة العربية .ج .142 ،22دمشق.
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الراهنة اليت اهتمت ابألجوبة ،لو عرفنا هذا معرفة جيدة ،فمن املرجح أن نرفض هذه اإلجاابت
ونبدأ يف البحث عن السؤال اخلاص بنا املميز لثقافتنا وجملتمعنا الذي نريد له التطوير والنهوض"
(ص .)315
ولقد جاءت الرتبية الوجودية بعد خماض طويل واضطراب كبْي لتعاجل الفوضى اليت أصابت
أوراب الصناعية بعد اشتعال احلروب الطاحنة وفشل الدين النصراين يف إجياد إجابة وافية
واستجابة مقنعة لقضااي العصر .جنحت الوجودية يف جوانب عديدة يف توجيه سهام النقد
للحضارة الغربية وتوجهاَتا الفكرية .جاءت النظرية الوجودية لتحل املشكالت مبنهج الشك
ولتبدد احلْية يف النفوس ولكن األمر ازداد غموضاً واضطرااب فقام الغربيون بتفنيدها .ال ميكن
للباحث املسلم أن يغض الطرف عن خلل وحتلل الفلسفة الوجودية يف ميدان االعتقاد والعمل
ألهنا من أخطر املذاهب اليت تنخر جيل الشباب خاصة وتدفع ّبم إل هاوية الشرك ،والقنوط،
والعزلة فكيف تطمئن القلوب ،وتقر النفوس؟ ال ريب أن امللحد الذي ينكر خالقه قد جحد
دالالت العقل ،وأنكر شواهد الفطرة ،وأِهل مسلمات احلواس ،وجهل األخبار الصادقة
املتواترة ،وَجيعها آايت بينات تشهد بوجود اخلالق.
يقدم الفالس ـ ـ ــفة عرب القرون تص ـ ـ ــورات ملا نراه ،ونريده ،ونفكر به .وألن الفلس ـ ـ ــفة نتاج
إنساين صرف فإن النقص والقصور والتناقض يظهر فيه وال ميكن التخلص منه .ولقد نشأت
مذاهب فلسـ ــفية كثْية على مسـ ــرح الفكر اإلنسـ ــاين وكلها َل تسـ ــلم من سـ ــهام النقد .مكمن
اخلطر يف الفلسفات الفاسدة أهنا تساهم يف اختيارات عملية خاطئة .والوجودية ِهشت دور
الدين يف حياة الناس وعملت على تقويض األخالق.
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مصطلحات فلسفية
فيما يلي ُمموعة مصطلحات تربية ذات صلة ابألصول الرتبية الفلسفية:1
نظرية :Theory
قاعدة عامة تستند على وقائع تعرض تفسْي لظاهرة معينة.
نظرية املعرفة (إبستمولوجيا) :Epistemology
تستعمل كلمة إبيستيمولوجي للداللة على علم املعرفة ،وهي مؤلفة من َجع كلمتني
يواننيتني logos :مبعىن دراسة و ،epistemeوهي أحد مباحث الفلسفة ،ويهتم بدراسة املعرفة
وطبيعتها ،وطرق احلصول عليها.
منظومة القيم :Value System
املعايْي املقبولة لدى الفرد أو اجلماعة للحكم على السلوك ابلصواب أو اخلطأ ،وهي نظام
أساسا للسلوك
معقد الرتكيب ،وجزء من العقد االجتماعي غْي الظاهر ،والذي يعمل بوصفه ً
اإلنساين.
القيم :Values
عبارة عن تنظيمات ألحكام عقلية انفعالية معممة حنو األشخاص واألشياء واملعاين وأوجه
النشاط ،وهي موضوع االجتاهات ،وتعرب عن دوافع اإلنسان ،و ثل األشياء اليت توجه رغباتنا
واجتاهاتنا حنوها.
القيم البيئية :Environmental Values
ُمموعة القواعد السلوكية اليت تنظم وحتكم نظرة األفراد واجملتمع إل البيئة املادية (من مثل:
األهنار والضوضاء وحركة املرور ...إخل) ،والبيئة غْي املادية (ما يتعلق ابهلوية والثوابت احلضارية؛
من مثل :اللغة والتاريخ والدين) ،وغايتها :احلفا على البيئة بنوعيها من التلوث واالخرتاق
واإلفساد.

 1معج ـ ــم املصطلحات الرتبوية والنفسية (2016م) .املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج .ط :1الكويت.
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القيم الرتبوية :Educational Values
أحكام ومعايْي ومبادئ ومفاهيم ومعتقدات راسخة حتكم سلوك الفرد واجملتمع ،وتوجه
أفراد اجملتمع حنو أهداف حمددة ،وتنبثق تلك القيم من عقيدة اجملتمع وتراثه الثقايف ،ومن أمثلتها:
احلق واخلْي واجلمال ...إخل.
القيم اجلمالية :Esthetic Values
ُمموعة املبادئ الراسخة يف النفس ،واليت ترتكز عليها الفنون اجلميلة واألدبية وتقوم عليها،
ومن منطلقها يوجه سلوك األفراد واجملتمع حنو السمو األخالقي والفين ،وتظهر يف تقدير األفراد
وتصويرا وموسيقى وحنتًا ...إخل.
أداب ورمسًا
لسبداع الفين اإلنساينً :
ً
قيم مهنة التدريس :Values of Teaching Profession
ُمموعة األحكام املعيارية واملبادئ األخالقية اليت تتطلبها طبيعة املهنة لضبط السلوك الذي
تقتضيه مسئوليات وأدوار املهنة ،واليت تظهر من خالل سلوك املعلم اللفظي أو العملي.
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الفصل الرابع :من أعالم الرتبية
أفالطون
( 427ـ 347ق.م)
التغْيات والتطورات املبكرة اليت انتـ ـ ــابـ ـ ــت الفكر الرتبوي كثْية
ولوالهـا ملـا تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكلـت الرتبيـة ابلطـابع الـذي نعـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره .أفالطون
( )Platoاسـ ـ ـ ــم يعرفه املثقفون يف َجيع أحناء العاَل واقرتنت شـ ـ ـ ــهرته
الفائقة ابلفلسـ ـ ـ ـ ـ ــفة ومازالت كتبه الكثْية ،وأفكاره الوفْية من أقدم
مص ـ ـ ـ ــادر املعرفة اليت هلا وزهنا يف الرتاث اإلنس ـ ـ ـ ــاين .امسه أرس ـ ـ ـ ــطو
قليس ولقبه أفالطون أي الضـ ــخم .ولد يف أثينا ولزم احلياة العلمية
وأخذ ينهل من علم أسـ ـ ـ ــتاذه سـ ـ ـ ــقراط الذي قتل على يد خصـ ـ ـ ــومه من الدميقراطيني يف عام
 399ق .م .فاعتزل أفالطون احلياة الس ـ ــياس ـ ــية ألنه أدرك أن الرتبية  -ال الس ـ ــياس ـ ــة  -هي
األس ــاس فرحل إل إيطاليا وص ــقلية ومص ــر وبدأ يركز فكره يف فلس ــفة العدل .عندما عاد إل
أثينا أسس مدرسته الرائدة اليت أمساها األكادميية .ساِهت مدرسة األكادميية يف احلفا على
آَثر أفالطون ومنهج تعليمه لفرتة طويلة من الزمن وظلت هذه املدرسـ ـ ـ ـ ـ ــة ملدة تسـ ـ ـ ـ ـ ــعة قرون
مفتوحة األبواب للراغبني ابلدراسة.
كانت األكادميية تجدرس الرايضـ ــيات والفلك واملوسـ ــيقى واألخالق والطب واعتمدت
الـدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املنهجيـة يف إعـداد القـادة ،وتنميـة العقول ،وَتـذيـب النفوس حىت جـاء اإلمرباطور
الروماين جوسـ ـ ــتينيان عام  529م فأغلقها .جاءت كلمة أكادميية من اسـ ـ ــم رجل يوانين هو
أكــادميوس وكــان بطالً قوميـاً .قــامــت األكــادمييــة على أرض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ويف مزرعتــه .ومع مرور الزمن
أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبحت كلمة األكادميية ذات داللة علمية يف معظم لغات العاَل إذ يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمها الناس
بكثرة يف حيــاَتم العــاديــة ومنــاقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاَتم اليوميــة وإن جهلوا اتريخ وجــذور هــذه الكلمــة اليت
مازالت تطلق على كثْي من املدارس العلمية والعسكرية ،واملنتدايت األدبية والفنية.
ركز أفالطون على فكرة إعداد املواطن الصاحل واملدينة الفاضلة وبث أفكاره يف كتابه
اجلمهورية والقوانني وركز على مفاهيم تعليمية عديدة من أِهها مفهوم احلوار واملناظرة واملناقشة
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والشرح .يتفق مع أستاذه سقراط يف أهنما ركزا على مادة الفلسفة وقاما ِبعالء شأن العقل،
واألفكار املثالية ،وخدمة الوطن ،وااللتزام ابألخالق الفاضلة.
عاش أفالطون يف بيئة معظم أفرادها تدين بدين الصــابئة ،وعبدة األصــنام ،ونب منهم َجع
من العلماء فكانوا من أبرز أس ـ ـ ــاطني الفلس ـ ـ ــفة والعلوم الرايض ـ ـ ــية ،واملنطقية ،والعلوم النقلية.
رغم تقــادم الزمن فمــازالــت اللغــة اإلغريقيــة جتــد عنــايــة أكــادمييــة كبْية يف جــامعــات الغرب
والشرق على حد سواء.
العوامل اليت أثرت يف ففر أفالطون
 .1نشـ ــأ أفالطون يف أسـ ــرة أرسـ ــتقراطية ذات
مكانة اجتماعيه كبْية ومصــادر غنية .اســتناداً إل
التقاليد اليواننية فإن التعليم اجليد كان من نصيب
النجخبة اليت قبضـ ــت على انصـ ــية األمور وهلذا فإن
أبناء هذه األســر كانوا يف طليعة املتعلمني األحرار
بـل كـان النظـام التعليمي للـدولـة يقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر عليهم
ويعترب ممن سواهم ِمن األرقاء ُمرد خدم عليهم أن
يكدحوا من أجل خدمة هذه الش ـ ـ ــرية .لقد عاش أفالطون يف أس ـ ـ ــرة أرس ـ ـ ــتقراطية ولكن ال
نعرف شيئا كثْياً عن تفصيالت حياته األسرية.
 .2درس أفالطون على يد سقراط ( 480ـ  399ق.م) عدة سنوات فتفتحت آفاقه،
وتفتَّقت أفكاره ومن أقوال سقراط الدالة على عمق فهمه ألركان العملية التعليمية وشروط
طالب العلم قوله "ينبغي للطالب أن يكون شااب ،فارل القلب ،غْي ملتفت إل الدنيا ،صحيح
املزاج ،حمبا للعلمَ ،بيث ال خيتار على العلم شيئا من األشياء ،صدوقا ،منصفا ابلطبع."...
وقال "لست مواطناً ألثينا أو اليوانن ،أان مواطن للعاَل" ،وقال" :اعرف نفسك بنفسك".
ميكن حتليل منهج سقراط يف التعليم من خالل كتاابت أفالطون اليت تبني أنه كان يقدر مهارة
النقد ،ويعلي من شأن التفكْي املستدمي ،ومييز بني املعلم اجليد وبني املعلم الذي يعيش مع
التناقض كما أن سقراط آمن بقوة الرتبية يف إجياد حياة أفضل ويرى أن املتعلم يتحمل اجلانب
األكرب من مسئولية التعلم واحلصول على املعرفة.
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 .3مقتل أسـتاذه سـقراط بسـبب أطروحاته الفلسـفية وكان هالكه على يد "الدميقراطيني"
ممـا جعـل أفالطون يعـادي احلريـة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة وينـادي بنظـام ال خيتلف كثْيا عن األنظمـة
الدكتاتورية وهو القائل" :الدميقراطية شــكل فاتن من أشــكال احلكم مليئة ابلتنوع والفوضــى،
هِ
وتوزع نوعاً من القيمة للمتساوين وغْي املتساوين على حد سواء".

 .4احتكاكه ببالد كثْية مثل إيطاليا وصقلية ومصر فساِهت أسفاره يف منو أفكاره.
 .5احلرب الطـاحنـة اليت جرت بني مـدينـة أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــربطـة وأثينـا من جهـة ومعـارك اليوانن مع
الفرس من جهـة أخرى وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك يف بعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـا كمقـاتـل .رغم أن اللغـة والـدين والـدم عوامـل
مش ـ ــرتكة بني املدينتني إال أن املص ـ ــاحل االقتص ـ ــادية واألفكار الس ـ ــياس ـ ــية كانت أش ـ ــد أتثْياً يف
عالقة اجلارتني مما انعكس أثره على شخصية أفالطون وابلتايل فلسفته العامة ككل.
 .6اطالعه على فلسفة الشرقيني يف اهلند وفارس وأتثر أتثراً كبْياً ابحلضارة املصرية.
 .7احتكاكه بنواب الفكر مثل سـ ـ ـ ــقراط وإقليدس وأرسـ ـ ـ ــطو 1كما أن حماوراته مع النواب
تدل على اسـتفادته منهم واعتزازه ّبم إذ أن كتب أفالطون تدل على شـغفه مبحاورة اآلخرين
وتدوينه ملسـ ـ ــاجالَتم ومنافسـ ـ ــاَتم وحماوراَتم .عمد أفالطون إل أتسـ ـ ــيس مدرسـ ـ ــة األكادميية
وسـ ــار حنو العمل املنظم .اسـ ــتخدم أرسـ ــطو أسـ ــلوب التعليم احلر البسـ ــيط حىت أنه كان يعلم
الناس أثناء سْيه يف الطريق .املشاؤون هم تالميذ أرسطو .كان أرسطو يف مدرسته "اللوقيون"
يدرس طالبه ماشـ ــيا فعرف أتباعه ابملشـ ــائني .قال الغزايل يف املنقذ من الضـ ــالل إن أفالطون
أس ـ ـ ــتاذ أرس ـ ـ ــطو "الذي رتب هلم املنطق َّ
وهذب هلم العلوم وحرر هلم ما َل يكن حمرراً من قبل
وأنض ــج هلم ما كان فجاً من علومهم" .ألن أرس ــطو اهتم ابحلواس وخالف أس ــتاذه فإن العلم
التجرييب احلـديـث يعرف أِهيـة هـذا املفكر الـذي وجـه الفكر الغريب خـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حنو اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمـار
التجارب يف عاَل االكتشافات والصناعات.
 .8احلركات الفكرية اليت سـادت اليوانن مثل السـوفسـطائية جعلت أفالطون يرص على
مهـ ــاَجتهـ ـا من خالل طرح منهجـ ــه الـ ــذي يعتمـ ــد على االقنـ ــاع العقلي أكثر من منهجيـ ــة
االعتماد على احلواس.
 1املشهور عند البعض أن أرسطو كان معلما ووزيراً لالسكندر املعروف بذي القرنني املذكور يف سورة الكهف
والصواب أن الدالئل التارخيية ال تثبت ذلك.
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 .9أحب أفالطون الش ـ ــعر ،وطالوة اللس ـ ــان يف ص ـ ــدر ش ـ ــبابه مث ما لبث أن تراجع عن
رواية الش ـ ــعر وتوقف عن تدوين قص ـ ــائده فأحرق أش ـ ــعاره وهجر هذا امليدان العاطفي وحتول
حنو التأمل والتفكْي املوضوعي.
 .10اقرتب أفالطون من بعض احلكـام يف صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقليـة ولكنـه َل ينجح يف تطبيق أفكـاره من
خالهلم بل تض ــرر منهم فتوجه إل التدريس يف مدرس ــته "األكادميية" اليت كانت مبثابة جامعة
لدراسة علمي الفلسفة والسياسة.
 .11التعلم عن طريق احلوار املعروف ابملنهج السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقراطي ( )Socratic methodجعـ ـ ــل
أفالطون ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ــب أفك ــار وافرة ومتك ــاثرة .ه ــذا املنهج من أروع طرائق التعليم ألن ــه يبىن
الشـ ــخصـ ــية اليت تسـ ــتطيع التعبْي عن آرائها فتنتج النظرايت وتنجح يف التواصـ ــل مع اآلخرين
واملشاركة االجيابية يف صنع القرارات اليت تتجاوب مع احتياجات اجملتمع.
بعض آراد أفالطون الرتبوية
يرى أفالطون أن الرتبية جيب أن ختدم األغراض الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــية إلقامة العدل كما أنه اعتىن
ابلرتبية الوطنية فقال "َل يولد اإلنسان لنفسه .ولد اإلنسان لوطنه" .وذلك أن موضوع الرتبية
الوطنية وغرس الوالء وخوض احلروب قضية مصْيية .اهلدف األمسى للرتبية عند أفالطون هو
أن يتم إعداد اإلنسـ ـ ـ ـ ــان ليكون مواطناً صـ ـ ـ ـ ــاحلاً .ويرى أن الدولة جيب أن تراقب ما ينشـ ـ ـ ـ ــره
األدابء و نع كل ما ينايف األخالق والتعاليم اليت حددها لدولته الفاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلة .حمبة الفلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفة
مرحلة عالية يصل إليها النواب واحلكماء .واحلاكم يف رأيه جيب أن يكون فيلسوفاً.
لفـت أفالطون االنتبـاه إل مفـاهيم جتريـديـة كـاجلمـال واحلق والعـدل والص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدق واألخالق.
عاَل املثل خيتلف عن الواقع وتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوراتنا ال ثل احلقيقة الكاملة كما هي .وآمن أبن األرواح
خالدة وأما البدن فإنه مؤقت وخادم للروح .كان أفالطون يلقن احلكمة ألصـ ـ ـ ـ ــحابه ماشـ ـ ـ ـ ــياً
تعليماً هلا واتبعه على ذلك أرسـطو ويسـمى هو وأصـحابه ابملشـائني" .كان تالمذة أفالطون
ثالث فرق :وهم اإلش ـ ـ ـ ـ ـراقيون والرواقيون واملش ـ ـ ـ ـ ــائيون فاإلش ـ ـ ـ ـ ـراقيون :هم الذين جردوا ألواح
عقوهلم عن النقوش الكونية فأشـ ـرقت عليهم ملعات أنوار احلكمة من لوح النفس األفالطونية
من غْي توســط العبارات وختلل اإلشــارات .والرواقيون :هم الذين كانوا جيلســون يف رواق بيته
ويقتبسـون احلكمة من عباراته وإشـاراته .واملشـائيون :هم الذين كانوا ميشـون يف ركابه ويتلقون
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منه فرائد احلكمة يف تلك احلالة وكان أرس ــطو من هؤالء ورمبا يقال :إن املش ــائني :هم الذين
كانوا ميشون يف ركاب أرسطو ال يف ركاب أفالطون".
أشــار أفالطون يف كتابه (اجلمهورية) إل فكرة شــيوعية النســاء واألوالد .وختيل أفالطون أن
هناك مدينة فاضـلة يرأسـها فيلسـوف ولكنه أِهل أِهية القانون يف حياة الشـعب وتدارك ذلك
يف كتابه "النواميس" وكذلك تنازل عن فكرة الشـيوعية الشـاملة وطالب الدولة بتزويج الرجال
وطرح فكرة التجنيد اإللزامي على اجلميع بعد أن كان يقول أن التهذيب يغين عن الشـ ـ ـرائع.
حذر أفالطون احلاكم من الس ــكر والكس ــل واألخالق الوض ــيعة .الدولة الص ــاحلة ابلنس ــبة له
هي اليت تتمتع أبربع ص ــفات وتس ــعى إل غرس ــها يف نفوس الناس وهي (احلكمة  -العفة -
الشجاعة -والعدالة) وتظل العدالة أهم الفضائل.
ورغم حديث أفالطون الطويل عن العدل واإلنس ـ ـ ــان إال أنه يرى أن النس ـ ـ ــاء أقل قيمة من
الرجال ،وأقل اتقاانً لألعمال اليت يؤدوهنا نسـ ـ ـ ـ ــبة إل الرجل ابسـ ـ ـ ـ ــتثناء احلياكة والطبخ .هذه
الصورة املتحيزة سيطرت على فكر الفالسفة وممارسات الناس لعدة قرون وخاصة يف العصور
الوسطى وإل اآلن فإن مواضع التحيز َل تسلم منها حىت املناهج الدراسية الغربية والعربية.
يرى أفالطون أن الطفل منذ سن السابعة جيب أن يستمع إل القصة اهلادفة ويعتاد مساع
األدب األخالقي وعلى املربني االعتنـ ــاء بنمو الطفـ ــل من اجلـ ــانـ ــب اجلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي وإعـ ــداده
للمستقبل.
يف كتابه "اجلمهورية" جند أفالطون يجورد هذا احلوار الرتبوي اهلام يف تربية األطفال:
"س [س ـ ـ ــقراط] :فيجب تلقني تالميذان ،منذ حداثتهم ،احلس ـ ـ ــاب ،واهلندس ـ ـ ــة ،وكل فروع
العلوم االبتــدائيــة ،اليت هــد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيــل لفن املنطق -مع االعتنــاء بتلقينهم العلم بطريقــة غْي
إجبارية.
ل [بوليمارخس] :وملاذا؟
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س :ألنه ال جيوز أن ميزج َتذيب احلر بشــيء من مالبســات االســتعباد ،ألن إرغام اجلســد
يف األعمال اجلسدية ال يدث أتثْياً يف اجلسد .أما يف أمر العقل فال يتأصل علم يف املذاكرة
إذا أاتها بطريق اإلرغام.
ل :حقاً.
س :فيجب ،أيها الصديق الفاضل ،إعطاء الدروس لألحداث أبسلوب األلعاب والتسلية،
دون أدىن ظاهرة إرغام لكي يتمكن كل منهم من معرفة ميله اخلاص" .وهو األمر الذي أكد
عليه فالس ـ ــفة الرتبية مثل برتراند رس ـ ــل ( 1970-1872م) الذي يرى أِهية إاتحة الفرص ـ ــة
للطفل ليلعب وينطلق على سجيته مع األوالد ومع الكبار أيضاً.
ولقد قسم أفالطون مراحل التعليم إل عدة مستوايت:
 .1سن ما قبل السادسة يصف هلم القصص والتسلية فهي مرحلة حضانة.
 18-6 .2يتعلمون عناصر أساسية (القراءة والكتابة واحلساب واملوسيقى).
 20-18 .3تدريبات عسكرية.
( 30-20 .4رايضيات وهندسة).
 ( 35-30 .5الفلسفة و اجلدل و القانون ).
 50-35 .6االشتغال ابحلكم.
 50 .7االعتزال وصياغة النظرايت الفلسفية.
احلوار واملناظرة واملناقشة من ركائز التعليم العايل كما يقول أفالطون يف كتاابته .ولقد أظهر
أفالطون أِهية الرتبية العقلية والروحية واجلس ـ ــدية وذكر أن الفيلس ـ ــوف جيب أن يتقر الذات
اجلسـ ـ ـ ــدية .ولقد قلل أفالطون من أِهية الوظائف املهنية واليدوية .ومن أقواله االجتماعية يف
معاش ــرة الناس ابحلس ــىن قوله "أض ــعف الناس من ض ــعف عن كتمان س ـ هِـره ،وأقواهم ممن قوي
على غضبه ،وأغناهم من قنع مبا يج ِهسر له".
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أفالطون يف تراثنا الرتبوي
أتثرت اللغة العربية والعاملية ابلثقافة اليواننية وميكننا أن نســتدل على ذلك بملة من األدلة
منهــا بعض الكلمــات اليت نتحــدث ّبـا اليوم وهلــا أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوهلـا اليواننيــة مثــل كلمــة األكــادمييــة،
وطالس ـ ـ ـ ـ ــم ،والفلس ـ ـ ـ ـ ــفة ،واإلس ـ ـ ـ ـ ــطرالب ،والفانوس ،واألس ـ ـ ـ ـ ــطول ،واألوملبياد ،والدميقراطية،
واملوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيقى ،والقـانون ،واجلغرافيـا .كثْي من تلـك الكلمـات هي لغـة علم وحض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة وحركـة
وسـياسـة وإدارة نقلت من اليوانن فأمسـت عملة عاملية متداولة عند أهل املشـرق واملغرب وهلا
داللـة واحـدة .ومن األدلـة على عمق أثر احلض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة اليواننيـة بثقـافـات العـاَل أن اتريخ معظم
العلوم اقرتن ِبس ـ ــهامات اليواننيني جفرتَجت كتبهم بش ـ ــىت اللغات .ومن األدلة أيض ـ ـاً أن أمساء
المعة مثل فيثاغورس وس ـ ـ ــقراط وأبقراط وأفالطون وأرس ـ ـ ــطو وأرمخيدس وجالينوس وإيس ـ ـ ــوب
 ...دخلت منذ عصر مبكر إل عاَل الفكر وفتحت بواابت الثقافة.
كانت الدولة العباس ـ ـ ــية أول من عين ابلعلوم اليواننية بش ـ ـ ــكل ش ـ ـ ــامل فبدأت حركة علمية
رمسيـة واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـة ومنظمـة لرتَجـة كتبهم إل اللغـة العربيـة .شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجع اخللفـاء كـل املرتَجني على
االطالع على علوم اليوانن وكان من اخللفاء من قد اشــتهر ابلتمكن يف العلوم اليواننية ولقد
كان أبو جعفر املنصـ ــور قد عرف بسـ ــعة علمه يف العلوم الشـ ــرعية من جهة والعلوم الفلسـ ــفة
من جهة أخرى.
جنــد كالم أفالطون ال ـذي ترجم إل اللُّغمـة الْ معمربِيَّـة منثورا يف كثْي من الكتــب اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالميــة
الرتاثية الفلســفية يف الدرجة األول مث التارخيية والشــرعية والطبية واألدبية والســياســية والرتبوية.
وكالمه قد يكون منقوالً بنصـ ـ ـ ــه املرتجم أو مبعناه العام أو خمتص ـ ـ ـ ـراً من قوله وفعله أو شـ ـ ـ ــرحاً
لبعض حكمه .بعض أقوال أفالطون تفيض ابلفضائل وتومض ابإلميان واليقني ولكن البعض
اآلخر مليء ابلشك والشبهات.
من األمور املتفق عليها أن فكر اليوانن بسـ ـ ــلبياته وإجيابياته لقي رواجاً بني أوسـ ـ ــاط الكثْي
من املثقفني املس ـ ــلمني ،ترَجة ومناقش ـ ــة ،والس ـ ــيما فكر أفالطون وأرس ـ ــطو .رفض الكثْي من
العلمـاء ذكر علوم اليوانن وبعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم مثـل الغزايل نقـدهـا وهنـاك من أخـذ وابل يف ذلـك مثـل
ابن رشد الشارح األكرب لكتب أرسطو.
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قال الشـ ــهرسـ ــتاين يف امللل والنحل" أفالطون بن أرسـ ــطن بن أرسـ ــطوقليس ،من أثينة ،وهو
آخر املتقدمني األوائل األس ــاطني .معروف ابلتوحيد واحلكمة ،ولد يف زمان أردش ــْي بن دارا،
يف س ــنة س ــت عش ــرة من ملكه ،ويف س ــنة س ــت وعش ـرين من ملكه كان حدَث متعلما يتلمذ
لسقراط .وملا اغتيل سقراط ابلسم ،ومات ،قام مقامه ،وجلس على كرسيه".
قال أفالطون ما من علم مســتقبح إال واجلهل به أقبح  ..إن الفضــيلة تســتحيل يف النفس
الرديئة رذيلة ،كما يسـ ــتحيل الغذاء الصـ ــاحل يف بدن السـ ــقيم إل الفسـ ــاد .وقال غذاء الطبيعة
من أنفع أدويتها ..الدليل على ض ـ ـ ـ ــعف اإلنس ـ ـ ـ ــان أنه رمبا أاته اخلْي من حيث ال يتس ـ ـ ـ ــب
والشـ ــر من حيث ال يرتقب ..إذا اسـ ــتشـ ــارك عدوك فجرد له النصـ ــيحة ألنه ابالسـ ــتشـ ــارة قد
خرج من عداوتك إل مواالتك ..من اسـ ـ ــتحى من الناس وَل يسـ ـ ــتح من نفسـ ـ ــه فال قدر هلا
عنده ..انبس ــاطك عورة من عوراتك فال تبذله إال ملأمون عليه ..احفظ الناس يفظك هللا..
إذا أردت أن تعرف شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكر الرجـل على املزيـد فـانظر كيف كـان صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــربه على النقص ،كـان
مكتواب على ابب أفالطون من َل يكن مهندسا فال يدخلن منزلنا.
ويف وص ـ ـ ـ ــية أفالطون لتلميذه أرس ـ ـ ـ ــطو "اعرف معبودك واحفظ حقه ،وأدم على التعليم ال
تحن أهل العلم بكثرة علمهم بل اعترب أحواهلم بتجنبهم الش ــر والفس ــاد وال تس ــأل هللا ش ــيئاً
ينقطع نفعه وتيقن أن املواهب كلها من عنده والتمس من حضـ ـ ـرته النعم الباقية والفوائد اليت
ال تفارقك" ."..قال أفالطون :فليسـ ـ ـ ـ ــتمع لألصـ ـ ـ ـ ـوات احلسـ ـ ـ ـ ــنة فإن النفس إذا حزنت مخد
نورها ،وإذا مسعت ما يطرّبا ويسرها اشتعل منها ما مخد".
ذكر أبو حيان التوحيدي ،يف اإلمتاع واملؤانسة ،عن أفالطون أنه قال "إن للنفس لذتني:
لذة هلا ُمردة عن احلسد ،ولذة مشاركة للجسد فأما اليت تنفرد ّبا النفس فهي العلم واحلكمة
وأما اليت تشارك فيها البدن فالطعام والشراب وغْي ذلك" .وقال "مثل احلفيم كمثل النملة
جتمع يف الصيال للشتاد وهو جيمع يف الدنيا لآلخرة"" .العلم مصباح النفس ينفي عنها
ظلمة اجلهل فما أمكنك أن تضيف إل مصباحك مصباح غْيك فافعل"" .موت الرؤساء
أصلح من رآسة السفلة ..وإذا خبل امللك ابملال كثر اإلرجاف به"" .من يصحب السلطان
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فال جيزع من قسوته كما ال جيزع الغواص من ملوحة البحر"" .إن هللا تعال بقدر ما يعطي
من احلكمة مينع الرزق".
ومن أقواله يف الرتبية السياسية أيضا "أول رايضة الوزير أن يتأمل أخالق امللك ومعاملته،
فإن كانت شديدة فظة عامل الناس بدوهنا ،وإن كانت لينة مطلقة عاملهم أبقوى منها ليقرب
من العدل يف سعيه"" .امللك كالنهر واألمراء كالسواقي فإن كان عذابً عذبت وإن كان ملحاً
ملحت".
ومن عالمات السلطان املظفر احلكيم يف رأي أفالطون" :عالمة السلطان املظفر على
العدو ،أن يكون قوايً يف نفسه ،الزماً لصمته ،مفكراً يف رأيه وتدبْيه بقلبه ،وأن يكون عاقالً
يف ملكه ،شريفاً يف نفسه ،حلواً يف قلوب الرعية ،رفيقاً يف سائر أعمالهُ ،مرابً لعهد من
تقدمه ،خبْياً أبعمال من هو أقدم منه صلباً يف دينه وعزمه .وكل ملك جتمعت فيه هذه
اخلالل وحصلت له هذه اخلصال كان يف عني عدوه مهيباً وال جيد العائب له معيباً إذا كان
امللك يرى أن حوله وقوته ابهلل جلت قدرته وإن كان عدوه قوايً فإنه يظفر به".
قـال القزويين يف آَثر البالد وأخبـار العبـاد إن أفالطون اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخلف تلميـذه أرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطو على
كرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي احلكمـة وكـان أفالطون اتركـاً للـدنيـا وال يعلم احلكمـة إال من كـان ذا فطـانـة ونفس
خْية ،والتلميـذ أيخـذ منـه احلكمـة قـائمـاً تبجيالً للعلم .هـذا ولقـد كـان أرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطو طـاليس قـد
مسي ابملعلم األول ألنه نقح علم احلكمة وهذب مس ــائلها وهاجم التقليد ووض ــع أس ـس علم
املنطق وخالف أسـتاذه أفالطون فقيل له" :كيف خالفت األسـتاذ؟ فقال" :األسـتاذ صـديقي
واحلق أيضاً صديقي لكن احلق أحب إل من األستاذ".
يف كتاب طبقات األطباء البن أيب أصـ ـ ــيبعة ُمموعة من تعاليم أفالطون اجلامعة وفيما يلي
طائفة منها "للعادة على كل شـ ـ ـ ــيء سـ ـ ـ ــلطان ،وقال إذا هرب احلكيم من الناس فاطلبه وإذا
طلبهم فـاهرب منـه .وقـال من ال يواس اإلخوان عنـد دولتـه خـذلوه عنـد فـاقتـه .وقيـل لـه َل ال
جتتمع احلكمة واملال؟ فقال لعز الكمال .وس ـ ـ ــئل من أحق الناس إن يؤ ن على تدبْي املدينة
فقال من كان يف تدبْي نفس ـ ــه حس ـ ــن املذهب .وقيل له من يس ـ ــلم من س ـ ــائر العيوب وقبيح
األفعال فقال من جعل عقله أمينه وحذره وزيره واملواعظ زمامه والصـ ـ ـ ـ ـ ــرب قائده واالعتصـ ـ ـ ـ ـ ــام
اّلل جليس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه .وقـال امللـك هو كـالنهر األعظم تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمـد منـه األهنـار
ابلتوقي ظهْيه وخوف َّ
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الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغار فإن كان عذاب عذبت وإن كان ماحلاً ملحت .وقال إذا أردت أن تدوم لك اللذة
فال تستوف امللتذ أبدا بل دع فيه فضله تدوم لك اللذة .وقال أفالطون إايك يف وقت احلرب
أن تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعمـل النجـدة وتدع العقـل فإن للعقـل مواقف قد تتم بال حاجة إل النجـدة وال ترى
للنجدة غىن عن العقل وقال غاية األدب أن يســتحي املرء من نفســه ،وقال ال تطلب ســرعة
العمل واطلب جتويده فإن الناس ال يسـ ـ ـ ـ ـ ــألون يف كم فرل من هذا العمل وإمنا يسـ ـ ـ ـ ـ ــألون عن
جودة صنعه.
وقال أفالطون إحسـ ـ ــانك إل احلر يركه على املكافأة  ...وقال األش ـ ـ ـرار يتبعون مسـ ـ ــاوئ
الناس ويرتكون حماسـنهم كما يتتبع الذابب املواضـع الفاسـدة من اجلسـد ويرتك الصـحيح منه،
وقال ال تسـتصـغر عدوك فيقتحم عليك املكروه من زايدة مقداره على تقديرك فيه وقال ليس
تكمل خْييَّة الرجل حىت يكون صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديقاً للمتعاديني ،وقال اطلب يف احلياة العلم واملال حتز
الرائس ــة على الناس ألهنم بني خاص وعام فاخلاص ــة تفض ــلك مبا حتس ــن والعامة تفض ــلك مبا
لك.
وقال أفالطون ال تصــحب الش ـرير فإن طبعك يســرق من طبعه ش ـرا وأنت ال تدري .وقال
إذا قـامـت حجتـك يف املنـاظرة على كرمي أكرمـك ووقرك وإذا قـامـت على خسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس عـاداك
واصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطنعهـا عليـك .وقـال من مـدحـك مبـا ليس فيـك من اجلميـل وهو راض عنـك ذمـك مبـا
ليس فيك من القبيح وهو ساخط عليك .وقال إمنا صار التقليد واجباً يف العاَل ألن الضعف
فيه قائم يف الناس .وقال من تعلم العلم لفضيلته َل يوحشه كساده ومن تعلمه جلدواه انصرف
ابنصراف احلظ عن أهله إل ما يكسبه.
ومن أقوال أفالطون ليكن خوف ــك من ت ــدبْيك على ع ــدوك أكثر من خوف ــك من ت ــدبْي
عدوك عليك .وقال شـهوات الناس تتحرك َبسـب شـهوات امللك وإرادته .وقال ما معي من
1
فض ـ ــيلة العلم إال علمي أبين لس ـ ــت بعاَل ،وقال األمل خداع الناس .وقال :احفظ الناموس
يفظك ،وقال إذا ص ـ ـ ــادقت رجالً وجب أن تكون ص ـ ـ ــديق ص ـ ـ ــديقه وليس جيب عليك أن
 1انموس [مفرد] :ج نواميس :قانون أو شريعة "نواميس الطبيعة -انموس اجلاذبية -خرق الناموس مبعىن ترك الطريق
الشرعي ،وطعن فيه.
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تكون عدو عدوه .وقال املشــورة تريك طبع املســتشــار وقال ينبغي للعاقل أن ال يتكســب إال
أبزيد ما فيه وال خيدم إال املقارب له يف خلقه.
مرةج املبادي حلوةج العواقب ،وأثر الرذائل حلوة املبادي مرة العواقب.
وقال أكثر الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل ه
وسـ ــأله أرسـ ــطوطاليس مباذا يعرف احلكيم أنه قد صـ ــار حكيماً؟ فقال إذا َل يكن مبا يصـ ــيب
من الرأي معجباً وال ملا أيِت من األمر متكلفاً وَل يسـ ــتفزه عند الذم الغضـ ــب وال يدخله عند
املرح النخوة.
وسـئل أفالطون :مم ينبغي أن جيرتس؟ فقال :من العدو القادر ،والصـديق املكدر واملسـلط
الغاضـ ـ ــب .وسـ ـ ــئل أي شـ ـ ــيء أنفع لسنسـ ـ ــان؟ فقال :أن يعىن بتقومي نفسـ ـ ــه أكثر من عنايته
بتقومي غْيه.
تعليقات موجزة على ففر أفالطون
ال ميكن نقد فيلسـوف إال ابلنظر إل سـياق عصـره فإن املرء ابن بيئته يتأثر ّبا سـلباً وإجياابً
ولكن هذا ال مينع من تدوين بعض املالحظات اجلوهرية ومنها:
َ .1ل يهتم أفالطون كثْياً ابجل ــان ــب العملي يف الت ــدريس ويف املق ــاب ــل ركز على اجل ــان ــب
النظري الفلسفي القائم على التأمل واملثالية.
 .2ه هون من شأن العمل اليدوي.
َ .3ل يض ــع ض ـوابط تكبح من س ــلطة الدولة جتاه إنتاج املفكرين وَل يعط ض ــماانت ولو
حمددة حلماية أصـ ــحاب الفكر من سـ ــطوة وبطش السـ ــلطة احلاكمة رغم أن أسـ ــتاذه سـ ــقراط
راح ضـ ـ ــحية تسـ ـ ــيب الدولة .هل الفلسـ ـ ــفة لوحدها تقود للعدالة؟ ما معيار قياس العدل؟ ال
يكاد الباحث يف كتب بعض الفالســفة يظفر ِبجاابت شــافية أو كافية ألمثال هذه األســئلة
اجلوهرية.
 .4قدم أفالطون للفالسـ ـ ـ ـ ــفة من بعده األمل يف أِهية التغيْي االجتماعي والسـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ـي
والسلوكي مع تعظيم دور الرتبية يف ذلك.
 .5غموض اجلانب الديين.
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الزراع … .تلك اآلراء تدل على
 .6شـ ـ ــيوعية النسـ ـ ــاء ،تفضـ ـ ــيل احلكام على الصـ ـ ــنهاع و ه
موازين أخالقية وإنسانية هشة فالناس سواسية كأسنان املشط يف آدميتهم وحقوقهم يف احلياة
الكرمية وهو األمر الذي َل يذكره أفالطون وسار على عكسه يف سياسته الرتبوية.
 .7من أهم نقاط الض ـ ـ ــعف يف فلس ـ ـ ــفة أفالطون وتطبيقاَتا الرتبوية أنه قس ـ ـ ــم الناس إل
ثالثة أصــناف مفص ـولة جتســد اجملتمع الطبقي الذي يتنعم فيه األغنياء على حســاب الفقراء.
فيما يلي نظرة أفالطون لطبقات اجملتمع:
• أانس من الذهب (احلكام) قوة عاقلة.
• أانس من الفضة (العسكر) قوة عصبية.
• أانس من النحاس (وهم الزراع والصناع) قوة شهوانية.
 .8كان هدف مدرسة األكادميية إعداد السياسيني والقادة ممن يكمون ابلعدل ووفق
أسس عقلية ويعتربها بعض الباحثني أول جامعة عاملية.
 .9أثرت تعاليم أفالطون ببعض فالسفة املسلمني فنقلوها يف كتبهم.
 .10حظيت أفكار أفالطون ابهتمام الفكر الغريب إل عصران هذا ففي كل عام تظهر
مقاالت أكادميية جديدة يف موضوع "اجلمهورية" يف حماولة لتحليل أفكاره .افتنت فالسفة
الرتبية أبفكار أفالطون ومازال فكره احلي يشحذ أذهان املربني رغم مرور آالف السنني .يقول
جون ديوي "إن قراءِت احملببة هي حماورات أفالطون وأن الفلسفة احلق هي يف الرجوع إليه".
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جون ديوي
(1952 —1859م)
يعترب جون ديوي ( )John Deweyمن أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهر أعالم
الرتبية احلديثة على املسـ ــتوى العاملي .ارتبط امسه بفلسـ ــفة
الرتبية ألنه خاض يف حتديد الغرض من التعليم وأفاض يف
احل ــدي ــث عن ربط النظرايت ابلواقع من غْي اخلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
للنظام الواقع والتقاليد املوروثة مهما كانت عريقة .ولد يف
أمريكــا يف واليــة فرمونــت  Vermontيف مــدينــة برلنغتون.
كان أبوه يف حالة اقتص ـ ــادية جيدة وأمه من أس ـ ــرة مثقفة
وثرية .س ــاِهت والدته يف حثه على املثابرة يف طلب العلم وكانت ش ــديدة التعلق به وحريص ــة
على تعليمــه .كــان ديوي منــذ صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغره حمبــا للقراءة واالطالع ويقضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي معظم وقــت فراغــه
ابملكتبات وله حمبة للعناية ابألطفال.
حصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ديوي على درج ــة ال ــدكتوراه من ج ــامع ــة جون هوبكنر ( 1884م) وعم ــل يف
التدريس وأثناء ذلك قام مع زوجته "أليس" ببناء مدرس ـ ـ ــة جتريبية ليطبق مش ـ ـ ــاريعه يف امليدان
وأقام مدرس ـ ـ ـ ــته التجريبية يف مدينة ش ـ ـ ـ ــيكاغو يف عام 1896م وطبق أفكاره التقدمية املبنية
على املنهج التعليمي املتمركز حول الطفل.
لقد أتيحت الفرصـ ـ ـ ـ ــة لديوي فزار الكثْي من دول العاَل وحاضـ ـ ـ ـ ــر فيها ونشـ ـ ـ ـ ــر أفكاره ويف
منتص ـ ـ ــف اخلمس ـ ـ ــينات من القرن العش ـ ـ ـرين أص ـ ـ ــبحت فلس ـ ـ ــفة الرتبية الرباغماتية من أش ـ ـ ــهر
الفلسـ ـ ـ ــفات وقد القت رواجاً حىت يف العاَل العريب .وقام ديوي بتأليف عدة كتب وهي تدل
على سـ ـ ــعة اهتماماته .تركز كتبه على الرتبية وعلم األخالق والفلسـ ـ ــفة وعلم النفس وكثْياً ما
تكررت كلمة خربة  Experienceيف حمتوايت كتبه ورسائله .من أهم كتب جون ديوي:
واجملتمعThe school and Society .

 .1املدرسة
 .2الدميقراطية والرتبيةDemocracy and Education .
 .3اخلربة والرتبيةExperience and Education .
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نفكرHow We Think .

 .4كيف
 .5احلرية والثقافةFreedom and Culture .
أتثر ديوي فكراي بدراســات هيجل الفلســفية وفروبل النفســية ودارون التطورية وكان امتدادا
لبْيس ووليم جيمس يف فلس ـ ـ ـ ــفتهما الرباغماتية القائمة على املنفعة والعائد امللموس أو الذي
ميكن أن يالحظ ابلقي ــاس .حرص ديوي على الت ــأكي ــد على غرس مب ــدأ تربي ــة املتعلم على
إتباع منهج علمي يف حل مشـ ـ ــكالته احلاضـ ـ ــرة من خالل دراسـ ـ ــة املشـ ـ ــكلة وفرض الفروض
وجتريبها.
جنح ديوي يف هجومه على فلس ـ ــفة التعليم النمطية التقليدية وس ـ ــاهم يف دفع عجلة التعليم
إل مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار مغـاير لـه حيـث اندى أبِهيـة اخلربة يف التعليم وانتقـد أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوب التلقني ( Rote
 )learningوأنكر االعتماد الكلي على الكتاب املدرسي واملعلم كما شن هجومه على النظام
التعليمي الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارم املبين على الطـاعـة التـامـة للوائح اإلداريـة اجلـامـدة .توجـه ديوي إل جعـل
املـدرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بيئـة ثريـة ابخلربات حـافلـة َبركـة املتعلمني من أجـل تكوين عقليـة علميـة راش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
تسـتطيع حل املشـكالت أبسـلوب منهجي .من القواعد اليت جاهد ديوي من أجل ترسـيخها
أن الطفل لس الرتبية ونقطة ارتكازية يف العملية التعليمية وأنه لن يتعلم بشكل أمثل إال من
خالل اخلربات احلياتية فإن تعلم الســباحة مثال ال ميكن أن يتحقق من دون أن ميارس املتعلم
عملية السباحة داخل املاء وكذلك شأن سائر املهارات العقلية واالجتماعية.
من جانب آخر فإنه ومن خالل جتاربه ودراس ـ ــاته ش ـ ــدد على أِهية ربط املدرس ـ ــة ابجملتمع
واندى ابحلياة الدميقراطية ومبا أنه من أبرز علماء الفلس ـ ـ ـ ــفة التقدمية والرباَجاتية فإنه حص ـ ـ ـ ــر
الرتبية ابملنفعة واملص ـ ـ ــلحة وأن التعليم جيب أن خيدم األغراض العلمية واألهداف الواقعية اليت
تنفع الفرد احلر واجملتمع الدميقراطي.
عمل ديوي يف التدريس يف كل من جامعة "متش ـ ـ ـ ـ ــغن" و"منيس ـ ـ ـ ـ ــوات" ويف جامعة "إلينويز"
وبدأ أعماله التجريبية قي مدرس ـ ـ ـ ـ ــته اخلاص ـ ـ ـ ـ ــة أبفكاره ولعل االجتاه التقليدي القدمي العقيم َل
يوافق على توجهات ديوي فاسـ ــتقال يف عام 1904م والتحق بامعة "كولومبيا" يف نيويورك
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إل أن تقاعد يف عام 1930م .وَل تكن جهود ديوي منحص ـ ـ ـ ـ ـ ــرة يف الوالايت املتحدة فلقد
دعته تركيا يف العشرينات من القرن املاضي ليضع هلا أسس تربية تقدمية.
األففار الرتبوية
الرتبية كما يتصـورها ديوي شـىت اخلربات اليت يسـتطيع ّبا الفرد أو اجملتمع من يصـل عليها
للتكيف مع البيئــة وحتقيق النمــاء ،والرتبيــة يف حقيقتهــا هي احليــاة .وّبــذا حــدد ديوي غرض
الرتبية كحركة ختدم املتعلم يف يومه قبل غده مع التأكيد على أهنا عملية ُمتمعية دميقراطية إذ
أن قوة اجملتمع هي اليت تص ـ ـ ـ ــب األفراد وتص ـ ـ ـ ــي األهداف فالعالقة بني الرتبية واجملتمع عالقة
وطيدة منذ ِ
القدم.
ترسـ ــم الفلسـ ــفة عند ديوي مسـ ــارات التعليم وال ميكن الفصـ ــل بني الفلسـ ــفة والرتبية فاألول
يقدم التصــورات الضــرورية والثاين ميثل التطبيق العملي لتلك التصــورات .إن إســهامات ديوي
ميكن تصـنيفها حتت العلوم الرتبوية والفلسـفية والنفسـية والسـياسـية .إذا أردان أن نوجز فلسـفة
وعقيـ ــدة ديوي الرتبويـ ــة فـ ــإن التعليم األمثـ ــل عنـ ــده هو الـ ــذي يغرس مهـ ــارات وال يكـ ــدس
معلومات ،وهو الذي يالمس متطلبات الواقع ،وال ينغمس يف تقديس املاضي.
ومما يرتتب على الرؤية الفلسـ ـ ــفية السـ ـ ــابقة َجلة من التطبيقات الرتبوية منها أن الرتبية تقوم
على مبـدأ تفـاعـل املتعلم مع البيئـة احمليطـة بـه واجملتمع الـذي يعيش فيـه ولـذلـك فـإنـه يتـاج إل
تنمية مهاراته الفكرية والعملية دائماً ليقوم َبل املش ـ ـ ــكالت بش ـ ـ ــكل راش ـ ـ ــد وأس ـ ـ ــس علمية.
اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتناداً هلذه الرؤية فإن العلوم النظرية وتش ـ ـ ـ ـ ـ ــعيباَتا الكثْية ليس ـ ـ ـ ـ ـ ــت ذات أِهية يف املنهاج
التعليمي طاملا أهنا ال ختدم املتعلم يف تصريف شئون حياته .قام ديوي بتحويل عملية َتذيب
اإلنس ـ ــان من العناية ابملثل العقلية اجملردة إل االهتمام ابلنتائج املادية امللموس ـ ــة .يف ظل هذه
ج
الفلسـفة اليت عجرفت ابسـم الرباغماتية واألداتية والوظيفية فإن البحث العلمي حلل املشـكالت
الواقعية أهم أداة يف احلياة ملعرفة احلقائق ولرتبية الفرد ولتكوين اجملتمع الدميقراطي.
يرى ديوي أن أسـ ـ ــلوب احملاضـ ـ ــرة من الطرائق القاصـ ـ ــرة يف التعليم ومنافعها حمدودة ألهنا ال
تتيح الفرصــة للمتعلم كي يســتكشــف الواقع ،وجيمع املعلومات ،ويقيس األمور ،ويبحث عن
احللول .هلذا فإن أسـ ـ ــلوب السـ ـ ــعي يف حل املشـ ـ ــكالت القائم على حرية املتعلم أكثر إجيابية
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وخْي من الدروس التقليدية القائمة على حماض ـ ـ ـ ـ ـرات املعلم التلقينية .وهكذا فإن جون ديوي
ال يتفق مع طريقـة جون فريـدريـك هربرت يف توصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـل املعلومـات عرب خطوات منهجيـة يف
عرض الدرس ألن الطالب سيكون سلبيا فاملعلومات أتِت إليه يف الفصل وال ينجذب إليها.
من أفكار ديوي الرتبوية طريقة املش ـ ـ ــروع " "project methodويقص ـ ـ ــد ّبا أن يقوم املتعلمون
ابختيار موض ـ ـ ـ ـ ـ ــوع واحد ودراس ـ ـ ـ ـ ـ ــته من عدة جوانب كأن يذهب املتعلمون إل مزرعة وفيها
يتعلمون كيفيــة الزراعـة ويسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمعون إل اتريخ الزراعـة يف تلــك املنطقــة ويتعــاون كـل فرد من
اجملموعـة بعمـل جزء من املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع .يف عمليـة تنفيـذ املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع يقوم الطـالـب بمع البيـاانت
املطلوبة من املكتبة أو مقابلة األس ـ ــاتذة .من أهم مسات طريقة املش ـ ــروع كنش ـ ــاط ش ـ ـامل أن
املتعلم عادة سـ ــيتفاعل معه ألنه قد يكون شـ ــارك يف اختيار املوضـ ــوع .طريقة املشـ ــروع تشـ ــبع
حـاجـة املتعلم النفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة ألهنـا تراعي الفروق الفرديـة ،وتـدفعـه إل التعلم اجلمـاعي ،وحترره من
قيود الكتاب املدرسي.
َل يوضـ ـ ـ ــح ديوي تفاصـ ـ ـ ــيل طريقة املشـ ـ ـ ــروع يف التدريس ولكن تلميذه كلباترك قام بوضـ ـ ـ ــع
التفاصيل .من أهم خطوات طريقة املشروع للفرد أو للمجموعة :وجود أهداف حمددة وفق
ينادي جون ديوي برتس ـ ـ ـ ـ ـ ــيخ احلياة الدميقراطية وتكوين االجتاهات واملواقف اليت تش ـ ـ ـ ـ ـ ــكل
الس ـ ـ ــمات الش ـ ـ ــخص ـ ـ ــية للفرد القادر على احلوار واالختيار وإبداء الرأي ،وحل املش ـ ـ ــكالت،
وصنع القرار النافع وقيمة األفكار وجودَتا تقاس بنتائجها.
من الواض ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن كتاابت ديوي حتمل يف طياَتا نقداً الذعاً للرتبية التقليدية الس ـ ـ ـ ـ ـ ــائدة يف
عص ـ ـ ـ ـ ــره وعلى مر العص ـ ـ ـ ـ ــور .انتقد الرتبية اليت تعتمد على حفظ املعلومات عن ظهر قلب،
وإعداد املتعلم للمس ـ ـ ـ ــتقبل مع جتاهل احلاض ـ ـ ـ ــر وَتميش املرحلة اليت يعيش ـ ـ ـ ــها املتعلم .كانت
القـاعـدة هي أن املعلم هو أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس العمليـة الرتبويـة وجـاء ديوي ليقلـب املوازين وينقـل الفكر
الرتبوي إل لس الرتبية أي إل املتعلم واحتياجاته.
كانت كتاابت ديوي دعوة قوية حطمت سـ ـ ــيادة األسـ ـ ــلوب التقليدي الذي سـ ـ ــاد التاريخ
اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاين لفرتات طويلـة ويف مقـابـل ذلـك جـاء املـذهـب الرباغمـاِت ليؤكـد على دور كـل من
األسـ ـ ـ ـ ــرة واملدرسـ ـ ـ ـ ــة واجملتمع يف تنمية املتعلم ليعيش حراً مفكراً منتجاً .الرتبية عند ديوي هي
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احلياة يف حاضـ ـ ـ ــرها أوالً مث َتتم ابملسـ ـ ـ ــتقبل .يؤكد ديوي على أن البيت أول مكان يتعلم فيه
الفرد الدميقراطيـة ويعتربها منهج حيـاة مث يف هناية الكتـاب يتحـدث عن أمريكـا كنموذج عاملي
يقوم على البحـث العلمي والتجربـة واإلميـان ابلتعـدديـة الثقـافيـة .وانقش ديوي يف كتـابـه احلريـة
والثقافة  Freedom and Cultureاملاركس ـ ــية كفلس ـ ــفة س ـ ــياس ـ ــية واقتص ـ ــادية وخالفها من حيث
حرية الفرد ،فاملاركســية تكبل اإلنســان وتضــحي مبيوله واهتماماته واختياراته من أجل الصــاحل
العام.
من خالل مراجعة كتاابت جون ديوي ميكن اس ــتخالص فلس ــفته الرتبوية يف ض ــوء عقيدته
الرتبوية ،ودور املدرسة واجملتمع ،وتطوير أساليب التفكْي وفق مناهج علمية وخربات ثرية.
العقيدة الرتبوية جلون ديوي:
-1كل تربية فاعلة تقوم على مشاركة الفرد يف الوعي االجتماعي للجنس البشري.
 -2املدرسة مؤسسة اجتماعية ابلدرجة األول وينبغي أن تعكس صورة احلياة

اجلماعية:

”"I believe that the school is primarily a social institution.

 -3احلياة االجتماعية للطفل هي األساس جلميع األنشطة التعليمية.
 -4منط التعلم جيب أن يعتمد على طبيعة منو قوى الطفل واهتماماته.
 -5الرتبية هي الطريقة األساسية للتقدم واإلصالح االجتماعي.
أعلى ديوي من ش ـ ــأن اخلربة اإلنس ـ ــانية واعتربها مص ـ ــدر العلوم والقيم وال قيمة هلا من غْي
قيم احلرية .وخبالف املدرس ـ ــة املثالية فإن ديوي يرى أن املعرفة والقيم نس ـ ــبية غْي َثبتة فالعقل
البشري هو احلاكم الذي يقرر الصواب واخلطأ.
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أهم وظائال املدرسة:
 -1تبسيط وترتيب عناصر ميول الطفل اليت يراد إمناؤها.
 -2تطهْي املتعلم من العادات االجتماعية املذمومة وَتذيب أخالقه.
 -3حتقيق االنفتاح املتوازن للناشـ ـ ـ ــئني كي يعيشـ ـ ـ ـوا يف بيئة مصـ ـ ـ ــغرة فيها مشـ ـ ـ ــاركة وآتلف
وتكاتف.
املدرسـ ـ ـ ـ ــة عند ديوي بيئة دميقراطية تسـ ـ ـ ـ ــعى إلجياد املواطن الدميقراطي والرتبية عملية دائمة
للفرد ليساهم يف بناء اجملتمع مع مراعاة الفروق الفردية يف التدريس ووضع املنهج الدراسي.
أسس التففري العلمي:
 -1وجود خربة َتم الطالب.
 -2ظهور مشكلة وعند املتعلم احلافز حللها من خالل عملية التفكْي.
 -3مالحظة املشكلة وربطها ابملعلومات السابقة عند املتعلم.
 -4وضع الفروض واالحتماالت حللها.
 -5اختبـار الفروض واقعيـاً ليتحقق املتعلم من صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدقهـا .قـائـد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـارة مثال إذا توقفـت
سـ ـ ــيارته وَل يعرف السـ ـ ـبب فإن هذه املشـ ـ ــكلة تجعترب خربة حية وموقف يدفعه إل التفكْي يف
سـ ـ ــبب املشـ ـ ــكلة وهذا يدعوه إل اسـ ـ ــرتجاع معلوماته عند سـ ـ ــبب توقف السـ ـ ــيارات عموما.
حرص الس ــائق على تص ــليح العطل وعالج اخللل أيض ــا يدفعه إل وض ــع احتماالت وفروض
مثل (نفاذ الوقود -عطل يف البطارية…).
كيف يعمل هذا؟ كيف يص ـ ــلح هذا هنا … هذه األس ـ ــئلة التجريبية هي أس ـ ــاس فلس ـ ــفة
ديوي الــذي َل يتهبع األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئلــة النظريــة التجريــديــة .يرى ديوي أن التفكْي العلمي املبين على
القدرة على الفهم والتحليل وحل املش ــكالت العملية أفض ــل من حش ــو أذهان املتعلم َبش ــد
املعلومات فاألصل يف التعليم غرس املنهج العلمي يف التفكْي.
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تعليق على أففار جون ديوي
يقوم التفكْي العلمي كنش ـ ــاط إنس ـ ــاين على مبدأ اإلميان بقدرة احلواس والعقل والربهان من
أجل الوصـ ــول للحقائق بصـ ــورة موضـ ــوعية تعتمد على إجراء التجارب ،واثبات النتائج حتت
ُمهر االختبار .هذا املنهج الذي ينادي به اإلســالم يعمل على كســر احتكار العلم على فئة
مـا كمــا يعمــل على نبــذ األوهـام والغيبيــات اليت ال سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــد هلـا .جـاء جون ديوي لْيكز على
احلواس وكل ما ميكن قياسه مادايً وبذلك أخذ جانباً من املنهج العلمي السليم.
إن أسلوب حل املشكالت احلاضرة خْي مهارة يتعلمها اإلنسان ملستقبله وملواجهة تغْيات
احلياة والتغلب على مش ـ ــكالَتا .جيمع الباحثون على أن فكر ديوي مازال يلعب دورا حيوايً
وعلميـاً وعمليـاً يف امليـدان الرتبوي املعـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر رغم االنتقـادات املوجهـة والتحـدايت املتزايـدة.
الكثْي من أعالم الفكر الرتبوي العريب املعاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال يثْيون نقطة جوهرية هامة عند حديثهم
عن فلسفة ديوي وهي أنه غرس يف أعماق الرتبية فلسفته اإلحلادية ()Atheistic Philosophy
حيث أصبحت القيم نسبية.
كتب ديوي تقريراً عن طرق إصـ ـ ــالح التعليم يف تركياَ .ل نعثر على أي دراسـ ـ ــة حتليلية هلذا
املوض ـ ــوع علماً أبن ديوي ملس جوانب حيوية يف كيفية إص ـ ــالح مؤس ـ ـس ـ ــات التعليم يف تركيا
وذلك من املنظور الغريب .اهتم تقرير ديوي بضــرورة توســيع دائرة التعليم املهين وتوجيه التعليم
يف تركيا حنو الدراس ـ ـ ـ ـ ــات العملية .التقرير هو مثرة لزايرة ميدانية قام ّبا ديوي لرتكيا ووجد أن
العلوم النظرية هي السـائدة يف حني أن العلوم العصـرية مهملة .كما طالب ِبنشـاء مؤسـسـات
وختصصات تليب التطورات يف ذلك العصر الصناعي.
طريقة املشـ ـ ـ ــروع كطريقة للتعليم يف املدارس فيها إبداع وكسـ ـ ـ ــر للجمود يف منط التعليم كما
أهنـا تعطي الطـالـب مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحـة يف تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيـل املالحظـات والنزول للميـدان وأخـذ اخلربات من
خالل التعلم التعاوين املنظم .لكن من العقبات اليت واجهت ديوي ومازالت تواجه فكرته أن
طريقة املشـ ـ ــروع تسـ ـ ــتلزم تكاليف مالية ومتطلبات إدارية غْي متوفرة يف املدارس العادية .ومن
سلبيات هذه الطريقة أن بعض الطالب يف اجملموعة سيقومون يف أداء املشروع وإجناز الشطر
األكرب منه فيصـ ـ ـ ـ ـ ــعب التحقق من مشـ ـ ـ ـ ـ ــاركة اجلميع يف إعداد وتنفيذ املشـ ـ ـ ـ ـ ــروع .مييل بعض
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الطالب للعم ـ ــل الفردي والرتبي ـ ــة جي ـ ــب أن َتتم ابلفروق الفردي ـ ــة .ومن الثغرات أن املواد
الدراســية تتداخل ويقع فيها التكرار يف بعض املوضــوعات أو اإلِهال يف موضــوعات أخرى.
وأهم عقبة أننا من الصـ ـ ـ ـ ــعب أن نقيس مدى اسـ ـ ـ ـ ــتيعاب الطالب للمادة العلمية املطلوبة إذا
كان يف املش ــروع مراحل كثْية .إض ــافة لذلك فإن بعض املش ــاريع قد تس ــتغرق وقتاً طويالً مما
يصعب معه تقييم مستوى الفائدة املرجوة.
تعرض ديوي للنقـد عنـدمـا اقرتح طريقـة حـل املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكالت كطريقـة من طرائق التـدريس يف
املدرسـ ــة .وميكننا أن نوجز بعض التحدايت العملية اليت قد تواجه أسـ ــلوب حل املشـ ــكالت
فيما يلي:
 .1يتاج أسـ ـ ــلوب حل املشـ ـ ــكالت إل معلم له إملام مبسـ ـ ــائل متنوعة وله ثقافة واسـ ـ ــعة
وجتربـة متجـددة وهـذا النمط من املعلمني احملرتفني قلـة ألن املـدارس التقليـديـة ال تعتين ّبم وال
تلك مصادر متنوعة لتنمية ثقافتهم.
 .2الطالب الطموح احملب لالس ـ ـ ــتكش ـ ـ ــاف س ـ ـ ــوف يس ـ ـ ــتفيد من هذا الربانمج أكثر من
الطالب الذي يتاج إل عون املعلم.
 .3املدارس ذات املوارد احملدودة س ـ ـ ـ ــتحص ـ ـ ـ ــر مش ـ ـ ـ ــكالَتا (األنش ـ ـ ـ ــطة) داخل األس ـ ـ ـ ـوار
املدرسية.
 .4حل بعض املشكالت سيولد أحياانً املزيد من التساؤالت واملتاهات.
 .5املبـالغـة يف التـأكيـد على حريـة املتعلم ،ومرونـة املنـاهج ،ودميقراطيـة القرار قـد تؤثر يف
املخرجات النهائية وال تتحقق األهداف املرجوة.
هذه التحدايت ال تقلل من قيمة هذه الطريقة فلكل وسـ ـ ـ ــيلة تربوية نقاط اجيابية وأخرى
س ـ ـ ـ ــلبية وال تس ـ ـ ـ ــلم أي نظرية من التحدايت وهذه طبيعة احلياة الرتبوية .إننا نتوقع منو متزايد
ألفكـار ديوي ألن التكنولوجيـا احلـديثـة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفتح املزيـد من آفـاق البحـث احلر واملش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع
اإلبداعية واالنفتاح الثقايف.
لقد تعلم ديوي من إس ــهامات الفلس ــفة الكالس ــيكية مث رس ــم مدرس ــته احلديثة على أس ــس
نفس ـ ــية واجتماعية خمتلفة .لقد أخذ من س ـ ــقراط ص ـ ــفة الص ـ ــرب ،ومن أفالطون عمق التأمل،
ومن أرسـ ـ ـ ـ ـ ــطو فكرة الواقعية مث قدم لنا  -مع غْيه  -الفلسـ ـ ـ ـ ـ ــفة الرباَجاتية بغية تكوين الفرد
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الليربايل واجملتمع ال ــدميقراطي .ربط ديوي الفلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ــة ابلرتبي ــة مث ربط الرتبي ــة ابحلي ــاة العملي ــة
ومشـكالَتا وحتدايَتا بشـبكة فكرية ذات نزعة عملية .هذه الشـبكة هي نظرايته الشـاملة اليت
تعترب من أبرز نظرايت الرتبيـة احلـديثـة القـائمـة على مبـدأ البحـث احلر املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمر عن املعرفـة
النابعة من اخلربة املباشرة والنشاط الذاِت.
ماراي منتسوري
( 1952 – 1870م)
بينما كانت أفكار جون ديوي د احلركة التقدمية
أبساسيات التطوير الرتبوي يف أمريكا كان األمر نفسه
يف أوراب يسْي حنو تطوير نظرايت جديدة تثري الرتبية
والتعليم يف أحناء العاَل وكانت ماراي منتسوري ( Maria
 )Montessoriعلى رأس قائمة رواد الفكر الرتبوي يف
ميدان الطفل نظرايً وعملياً .منتسوري شخصية قوية تاز

بسعة وعمق الفكر إل جانب حركة نشطة مؤثرة وصلت بصماَتا شرق وغرب العاَل يف أقل
من نصف قرن .أتثرت ماراي أبفكار روسو الذي طالب بعودة الطفل إل أحضان الطبيعة
فناصرت فكرة تربية الطفل وفق ميوله وقامت بعمل إبداعي إجرائي لتنمية الطفل روحياً وفكرايً
وحركياً عرب ُمموعة أنشطة تليب حاجاته وتنمي إمكانياته داخل مؤسسات متخصصة طبقاً
ملواصفات وأهداف تعليمية معينة .آالف من مؤسسات رايض األطفال إل اليوم ويف دول
كثْية تنتمي فكرايً وعملياً لفلسفة ماراي يف طرق التعليم اخلاصة بتنمية األطفال وآالف
اجلامعات تدرس فكرها الرتبوي اخلصب.

ولدت ماراي منتس ـ ـ ـ ـ ــوري يف إيطاليا مدينة ش ـ ـ ـ ـ ــيارافال  Chiaravalleألس ـ ـ ـ ـ ــرة حمافظة ولكنها
دخلت كلية الطب بامعة روما  University of Romeوخالفت التقاليد وختص ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــت فيما
بعد يف دراسـة أمراض األطفال ومشـاكل ضـعاف العقول .خترجت عام 1894م وعملت يف
التــدريس يف جــامعــة رومــا فــاهتمــت ابألنثروبولوجيــا  anthropologyوطرائق التعليم pedagogy
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كما عملت طبيبة مسـ ـ ــاعدة يف مسـ ـ ــتشـ ـ ــفى األمراض العقلية مما جذّبا إل دراسـ ـ ــة األطفال
أصـحاب املصـاعب العقلية وجنحت يف أتسـيس مدرسـة ترعى ضـعاف العقول واكتشـفت أن
هلم قـابليـة للتعلم اجليـد .الحظـت الحقـاً أن الطرق التقليـديـة يف التـدريس من أهم أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـاب
ظهور التأخر الدراسـ ــي لدى األطفال .عملت ماراي على توفْي جو من احلرية للطفل ليختار
األلعاب واألنشـطة املتوفرة يف املدرسـة من أجل تطوير قدراته املعرفية ومهاراته احلرية أبسـلوب
اللعب.
اش ــرتطت ماراي يف الوس ــائل التعليمية اليت ينبغي أن توجد يف املدرس ــة أن تكون قادرة على
جـذب عنـايـة الطـالـب وتقويـة دافع التعلم عنـده .يف عـام  1915م تبنـت مئـات املـدارس يف
العـاَل نظرايت ماراي واليوم جند الكثْي من أفكـارها األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلـة وأنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطتهـا التعليميـة املبتكرة،
ووسـ ـ ـ ـ ــائلها املقرتحة أصـ ـ ـ ـ ــبحت من الثوابت الرتبوية احلديثة وأضـ ـ ـ ـ ـحت من أهم معايْي تقييم
املناهج وإدارة املدارس اخلاصة ابألطفال يف مرحلة احلضانة ورايض األطفال.
توجت ماراي جهودها بس ـ ـ ــلس ـ ـ ــلة من األس ـ ـ ــفار واحملاض ـ ـ ـرات الدولية فأص ـ ـ ــبحت أول طبية
إيطالية تفتح آفاقاً عاملية للطفل مليئة ابالبتكار وتس ـ ـ ـ ـ ــتحق االنتش ـ ـ ـ ـ ــار .ختطت ماراي الرتبية
التقليـديـة فبنـت بيوت األطفـال واملـدارس ( Casa dei Bambini
 )Children's Houseيف بداايت القرن املاضي وكانت يف بداية
أمره ــا قرب حي فقْي يف روم ــا .لق ــد اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتف ــادت م ــاراي من
أطروحات فروبل وروسـ ـ ـ ـ ــو وبسـ ـ ـ ـ ــتالوزي كما أتثرت يف بداايت
مشـ ـ ـ ـوارها العلمي "بان إيتار" و"إدوارد سـ ـ ـ ــيفان" فكل منهما
عجين ابلتخلف العقلي.
بثـت مـاراي منهجهـا وعص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة جتـارّبـا يف ُمموعـة من كتبهـا
مثل:
 .1منهج منتسوري
(.)The Montessori Method, 1912
 .2طريقة منتسوري املتقدمة
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(.)The Advanced Montessori Method 1917-18
 .3سر الطفولة (.)The Secret of Childhood 1936
 .4الرتبية لعاَل جديد
(.)Education for a New World 1946
 .5من أجل تربية القدرات اإلنسانية
(.)To Educate the Human Potential 1948
 .6اكتشاف الطفل (.)The Discovery of the child
 .7العقل املس ـ ــتوعب (.)The Absorbent Mind, 1949
وتتابعت قص ــص جناح مدارس منتس ــوري فقامت يف
أربعني سنة بنشر خرباَتا يف العديد من الدول وأشرفت على
أتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس برامج إعـداد وتـدريـب املعلمني وخالل هـذه الفرتة ترَجـت كتبهـا إل َجيع اللغـات
العاملية املهمة .تركت منتسـ ــوري إيطاليا هرابً من احلركة الفاشـ ــية ( )Fascist ruleاليت أسـ ـسـ ــها
موسـوليين يف إيطاليا وتوسـعت مع نفوذ االشـرتاكية ومبا أن الفاشـية كنظام سـياسـي واجتماعي
ال يتماشـ ــى مع طبيعة اإلنسـ ــان احلر والنزعة الدميقراطية َل تتأقلم ماراي معه .كانت حماضـ ـراَتا
يف دول فقْية وغنية فحاض ــرت يف أوراب وأمريكا ويف اهلند وس ــري النكا وإس ــبانيا مث اس ــتقرت
ماراي يف هولندا حيث توفيت سنة  1952م.
بعض األسس الرتبوية عند ماراي منتسوري
بدأت ماراي مشوارها الرتبوي يف حقل األطفال مع ُمموعة من املعاقني عقلياً وأحرزت

تقدماً ملموساً .هذه التجربة النافعة جعلتها توسع نطاق جتارّبا فشقت طريقها حنو األطفال

العاديني وحققت جناحاً فاقرتبت من عقل وقلب وجسد الطفل وراحت تفرد الصفحات تلو

الصفحات وهي تتحدث عن أسرار ومفاتيح الدخول إل عاَل الطفل .ميكننا أن جند مالمح
واضحة ملنهج ماراي يف مسألتني نراِها من أهم املسائل اليت كننا من فهم فلسفة ماراي؛ أوالً:
طبيعة الطفل وطرائق التعلم ،وَثنيا :وظيفة املعلمة (املوجهة).
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فيما يلي بعض نظرات ماراي يف الطفل وأهداف الرتبية وطرائقها:
طريقة منتسوري يف التدريس  :Montessori Method of Instructionإحدى الطرق الشائعة
يف تدريس األطفال يف كل من احلضاانت ورايض األطفال ،وتعتمد هذه الطريقة على استخدام
احلواس وتفعيلها يف عملية تلقي املعرفة ،هذه الطريقة للدكتورة انصب اهتمامها على حماولة
تعليم األطفال القراءة والكتابة .وقد صممت منتسوري طريقتها وخططت هلا من خالل
االستجابة احلرة للطفل ،وجعله أكثر حرية يف التعلم بصورة طبيعية َبيث حتدد أهداف ُماالت
أنشطتها ودور الطالب فيها ،وما ميكن أن يكتسبه املتعلم منها .وتساعد طريقة الوحدات على
إزالة احلواجز بني املواد الدراسية ،وعلى زايدة إجيابية الطالب يف دراستها.1
 .1املالحظات العلمية والعملية ملاراي تثبت أِهية الطفولة املبكرة وتطالب بضرورة استثمار
الطاقة العاطفية الكامنة يف الطفل .وتقول ماراي "إن جاء اخلالص ،فإنه يبدأ ابألطفال ما
داموا صانعي اإلنسانية .إن لألطفال قدرات غْي معروفة ميكن أن تكون مفاتيح مستقبل
أفضل .فإن أردان جتدداً وانبعاَثً حقيقياً ،فإن تنمية الطاقة البشرية هي املهمة اليت ينبغي أن
تضطلع ّبا الرتبية".2
 .2الطفل خملوق مبدع ومن حقه أن يتعلم ويعامل كشخص مستقل right To be treated
" .as an individualخطوة الرتبية األول هي أن نؤمن للطفل بيئة تسمح له بتنمية الوظائف
اليت حددَتا له الطبيعة .وهذا ال يعين أن علينا إرضاءه والسماح له أبن يفعل ما يشاء ،بل
يعين أن نكون على استعداد للتعامل مع نظام الطبيعة ،ومع إحدى سننها القائلة بوجوب أن
يتم هذا النمو عرب جتارب الطفل اخلاصة".
 .3التعلم الذاِت ( )self-educationحمور العملية التعليمية ألهنا تتوافق مع ميول ومهارات
واجتاهات الطفل.

 1معج ـ ــم املصطلحات الرتبوية والنفسية (2016م) .املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج .ط :1الكويت.
 2روهرس ،هرمان ( 1995م) .ماراي مونتسـ ـ ـ ـ ـ ــوري .يف :مفكرون من أعالم الرتبية .منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة .اليونسك و :مستقبلياتُ ،ملة الرتبية الفصلية .مطبوعات اليونسكو :مكتب الرتبية الدويل.
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 .4الصمت وسيلة من وسائل التعليم واللعب وتنمية حاسة السمع عند منتسوري يف
حني أن املدارس التقليدية حترص على اهلدوء كمظهر من مظاهر النظام والطاعة فقط .فلسفة
الصمت وتطبيقاَتا لألطفال من األمور اليت َل ينتبه هلا املربون من قبل كما قالت منتسوري.
الصمت يكون مطلوابً يف املدارس التقليدية عندما خيتل توازن األمور فقط أما عند ماراي
فاألمر خمتلف.
 .5النمو اإلنساين هو سلسة من الوالدات املتعاقبة.
 .6ركزت على أِهية اخلربة الذاتية للطفل كأساس من أسس التدريس الناجح.
 .7أعطت اهتماما كبْيا للوسـ ـ ـ ــائل التعليمية حىت أهنا قامت بنفسـ ـ ـ ــها ِبعداد وتصـ ـ ـ ــميم
بعض الوسائل.
 .8اندت بض ــرورة فتح بيوت لألطفال من س ــن  7-3س ــنوات حيث يقوم البيت بتنمية
اجلـانـب العـاطفي واالجتمـاعي للطفـل مع الرتكيز على اللعـب وكـان ظهور أول بيـت خلـدمـة
تلك الفكرة عام 1906م.
 .9على النقيض من مدرسـ ــة اجلشـ ــطالت فإن منهج منتسـ ــوري يقوم على أِهية توصـ ــيل
املعلوم ــات من خالل ت ــدريس املعلوم ــات اجلزئي ــة مث االنتق ــال إل املعلوم ــات الكلي ــة أي أن
البداية تكون بتعلم احلروف اهلجائية مث يتعلم الطفل الكلمات أو اجلمل.
 .10ابلغت منتســوري يف التأكيد على أِهية االعتناء ابحلواس كالســمع والبصــر وقالت أن
احلواس أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس النمو العقلي وهي نوافـ ــذ املعرفـ ــة .رين احلواس لـ ــه أِهيـ ــة كبْية يف النمو
البيولوجي واالجتماعي أيضا كما تقول منتسوري.
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مس ولية املعلمة
لقد رمست ماراي مسئولية املعلمة (املوجهة) بصورة خمتلفة عن النظرة التقليدية فدور املوجهة
يتمثل يف مراعاة األمور التالية:
 .1إعداد بطاقة املالحظة املنظمة وهي تضم معلومات وتعليقات عن الطفل تسجلها
املوجهة ابنتظام .هذه البطاقة شاملة ألهنا ترصد الطفل عاطفيا وعقلياً وجسداً.
 .2املعلمة ال تتدخل يف شئون املتعلم بل تساهم يف توفْي احتياجاته وخاصة الوسائل
التعليمية .األساس يف العملية الرتبوية عند منتسوري هو ميول املتعلمني وأنشطتهم
الذاتية وحريتهم الشخصية وبناء على ذلك فإن هدف الرتبية هو تنمية شخصية املتعلم.
 .3ال تقوم املعلمة ِبعداد الدروس التقليدية ألهنا تقلل من مساحات احلرية فالصغار ال
يبون اإلجبار واحلرية أساس النمو السليم.
 .4املعلمة تعد البيئة التعليمية الثرية الشائقة اليت تناسب استعدادات وميول األطفال.
 .5املعلمة قدوة اجيابية السيما يف هدوئها ،ومستها ،ومساحتها.
 .6الصرب والتعاطف مع الطفل من مستلزمات العمل التعليمي ألهنا تتسق مع احرتام ذاتية
الطفل .ومن أشهر أقوال ماراي "اترك الطفل يعمل ما يفكر فيه" ( سهام بدر،2000 ،
اجتاهات الفكر الرتبوي يف ُمال الطفولة ،ص .)193
 .7وسيلة العقوبة (احلرمان من اللعب) والرتهيب والنقد ليست من األساليب املهمة يف
تربية الطفل فاملوجهة ال تتدخل إال يف مسائل حمدودة جداً.
 .8جيب أن تتمتع املعلمة بملة مهارات متميزة يف ُمال احلركة واملوسيقي والرواية والرسم
كي توفر املناخ املالئم واملمتع للطفل.
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تعليقات موجزة على طرائق ماراي
إضـ ــافة للتحليالت السـ ــابقة ومن خالل جوالتنا العديدة يف املدارس األمريكية وحديثنا مع
عدد من املسئولني والعاملني يف مدارس رايض األطفال وجدان أن مدارس ماراي منتسورى:
 -1هلا انتشـ ــار وتواجد يف عدة دول رغم وجود مدارس ومناهج جديدة وبديلة فإن بعض
املدارس اخلاصــة ما زالت تســْي على إرشــادات منتســوري وبعضــها حتمل االســم نفســه وتتبىن
الفلس ـ ــفة املنتس ـ ــورية برمتها .قوة مسعة املدرس ـ ــة املنتس ـ ــورية يف العاَل جعلت الكثْي من األس ـ ــر
يطمئنون هلذه النوعية من املدارس.
 -2عندها وضـوح كامل يف األهداف ونوعية األنشـطة لكل مرحلة عمرية وهذه األهداف
يفهمها العاملون يف املدرسة كما يفهما أولياء األمور.
 -3متقيــدة يف منهج واحــد يعتمــد على اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيعــاب الفروق الفرديــة وتعزيز حريــة اللعـب
والتعلم من خاللـه .يلتزم العـاملون يف هـذه املـدارس بنظريـة مـاراي وال يضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيفون عليهـا وهـذا
جيعل النظرية جامدة وضيقة اآلفاق ألهنا مقيدة إلبداعات العاملني.
 -4ال تعتين مدارس منتس ـ ـ ـ ــوري كثْياً ابألنش ـ ـ ـ ــطة الورقية من كتابة ورس ـ ـ ـ ــم بقدر اهتمامها
ابلربامج احلركية األخرى كما يزعم بعض الناقدين مع أن منهجها من الناحية النظرية َل يغفل
هذا اجلانب.
 -5األنش ــطة اجلماعية االجتماعية ال حتتل مكاانً ابرزاً يف منهج منتس ــوري إذ أن منهجها
مبين على مراعاة اجلوانب النفسية أكثر من اجلوانب االجتماعية يف رأينا.
 -6رغم أِهية هذه املدرس ـ ــة إال أهنا ال تص ـ ــلح للجميع وهذا ش ـ ــأن َجيع املدارس البش ـ ـرية
وما ذلك إال لتفاوت الفكر واختالف الطباع فبعض األطفال قد يناسـ ـ ـ ــبهم االخنراط يف مثل
هذه املدرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والبعض اآلخر يفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل مدارس هلا عناية أكرب ابجلوانب الدينية أو اجلوانب
االجتمـاعيـة .وبطبيعـة احلـال ،فـإن أهم مسـة للرتبيـة هي أهنـا متنوعـة وهلـا العـديـد من النظرايت
والتطبيقات وال ختلو مدارسها من جوانب القوة والضعف.
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يؤكد موريس ش ـ ـ ـربل يف كتابه "علماء الرتبية وعلماء النفس " على أن أهم االنتقادات اليت
مت توجيهها لنظرية منتسوري هي كاآلِت:
 " .1ال تؤكد منتسوري على كلية الفرد بل تريب كل حاسة مبفردها.
 .2خططت بنفس ــها إنتاج الوس ــائل التعليمية دون أن أتخذ بعني االعتبار عفوية الطفل
وحريته يف اختيار األلعاب ويف إمكانية خلق اللعب من صنعه وابتكاره.
 .3أِهلت مونتس ـ ـ ــوري تنمية اخليال يف براُمها التعليمية ألهنا أكدت جدا على احلواس.
رغم االنتقادات العديدة اليت وجهت إل هذه الطريقة يف الرتبية فقد انتشـ ـ ـ ـ ــرت يف كل بلدان
العاَل كما تعرضت إل تعديالت كثْية يف األلعاب والوسائل واالنتظام".
 .4الحظت د .سهام حممد بدر أن ماراي أِهلت احلاسة األدبية عند الطفل.
 .5وتعتقد س ـ ـ ـ ـ ــهام حممد بدر أن منتس ـ ـ ـ ـ ــوري اعتمدت على تعليم احلروف مث الكلمات
فـاجلمـل وهو منهج ال ينـاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب عقـل الطفـل .والـذي نراه أن منهج التعليم من خالل اجلزء
للكل قد يناسـ ـ ــب بعض الطالب وأن اخلالف نسـ ـ ــيب فأهل املشـ ـ ــرق واملغرب قدميا كما ذكر
ابن خلدون قد اختلفوا يف هذا املوضوع ومن الواضح أن د .سهام تنتصر ملدرسة اجلشطالت
اليت تؤكد على تعليم الكليات (الكلمات) قبل اجلزئيات (األحرف).
 .6رغم أتثر ماراي منتسوري ابلدين إال أهنا َل تضع معاَل واضحة للرتبية الدينية.
 .7أِهلت ماراي يف منهجها املتاحف واملس ـ ـ ــرح والتمثيل واألش ـ ـ ــغال اليدوية .رغم أِهيتها
ومناسبتها لألطفال.
علق كلبـاترك ( )Kilpatricعلى ُمهودات مـاراي بعـد دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاملـة فقـال "لقـد جعلـت
منتس ـ ـ ـ ـ ــوري من نفس ـ ـ ـ ـ ــها خْي قدوة ملا جيب أن تكون عليه األم يف املنزل واملربية يف روض ـ ـ ـ ـ ــة
األطفال ،واملعلمة يف املدرسـ ـ ـ ــة االبتدائية مبا أكدته من وجوه من اعتماد الطفل على نفسـ ـ ـ ــه
ومن اقتص ـ ـ ـ ـ ــار تدخلها يف أموره على أض ـ ـ ـ ـ ــيق احلدود ومن اختص ـ ـ ـ ـ ــارها لزمن الدرس مما يثْي
الش ـ ـ ــوق ويدفع امللل ويش ـ ـ ــد االنتباه ويدفع للعمل ويدعو لسقبال وينش ـ ـ ــر يف املدرس ـ ـ ــة حياة
طبيعية تنمي امليول والقدرات" .ألعاب منتس ـ ـ ـ ـ ـ ــوري وس ـ ـ ـ ـ ـ ــيلة خص ـ ـ ـ ـ ـ ــبة لتنمية االبتكار وحل
واملشكالت.
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أ د بن مسفويه
(421 - 320هـ =  1030 – 932م)
أبو علي اخلازن هو أمحد بن حممد بن يعقوب املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهور بلقب ابن مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكويه ولقبه
مسكويه نسبة إل املسك .ويسمى أيضا يف كتب الرتاث مبشكويه 1وهي مدينة بقرب الري.
ولــد أمحــد يف بالد فــارس يف مــدينــة الري .طلــب العلم ّبمــة عــاليــة ووجــد غرامــه يف القراءة
واالطالع على كتب األدب والتاريخ والكيمياء والفلس ـ ـ ـ ــفة .ويف بغداد دخل قص ـ ـ ـ ــور الوزراء
فكانوا يس ــتعينون به ويثقون فيه ويس ــتش ــْيونه مث اتص ــل اببن العميد وأخذ من أدبه مث أص ــبح
خازان للكتب يف مكتبة عضد الدولة بن بويه فزاد إطالع ابن مسكويه وتوسعت دائرة ثقافته
وتوثقت عالقاته أبركان الفكر يف عصـ ــره واسـ ــتقلت شـ ــخصـ ــيته .وبرع ابن مسـ ــكويه ابألدب
والفلسفة والتاريخ واألخالق واهتم ابلكيمياء ويجقال أنه حاول أن يصنع الذهب فلم يفلح.
كان اخلازن يف ذلك العصـ ــر يتفظ ابلكتب ويرمم شـ ــعثها ويبذهلا للمحتاج إليها ويسـ ــهل
اس ـتعارَتا للفقراء وعلى اخلازن أن يراعيهم أكثر من األغنياء .وليس للخازن أن يعْي الكتاب
إال برهن .ولقـد ذكر العلمـاء أِهيـة هـذه املهنـة وواجبـاَتـا كمـا فعـل عبـدالوهـاب السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكي يف
كتابه معيد النعم وعلى هديه كتاب ابن طولون الصـ ـ ــاحلي الدمشـ ـ ــقي يف كتاب نقد الطالب
لزغل املناصب.
يز ابن مس ـ ــكويه بص ـ ــناعة الطب فكان خبْيا يف أص ـ ــوهلا وفروعها وملس ـ ــكويه من الكتب
"كتاب األشـربة" "كتاب الطبيخ" كتاب َتذيب األخالق" .وقال القفطي يف أخبار العلماء
أبخيار احلكماء "مسكويه :أبو علي اخلازن من كبار فضالء العجم وأجالء فارس له مشاركة
حس ـ ـ ــنة يف العلوم األدبية  ...وله مناظرات وحماض ـ ـ ـرات وتص ـ ـ ــانيف يف العلوم فمن تص ـ ـ ــانيفه
كتاب أنس الفريد وهو أحسن كتاب صنف يف احلكاايت القصار والفوائد ".
كان ابن مسـكويه شـديد التأثر بفالسـفة اليوانن مثل أفالطون وأرسـطو وبروسـن وجالينوس
وحاول يف كتاابته اجلمع والتوفيق بني الشـ ـ ـ ـ ـريعة اإلسـ ـ ـ ـ ــالمية والفلسـ ـ ـ ـ ــفة اليواننية .ثقافته هي
خليط من ثقافة العرب واهلند والفرس واليوانن .قرأ ابن مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكويه كتب الفالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفة وثقف
 1لقب مشكويه قليل االستخدام واجلمهور يقولون ابن مسكويه.
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الفلس ـ ـ ـ ــفة اليواننية ونقل الكثْي من آراء فالس ـ ـ ـ ــفتهم وتبناها يف مناقش ـ ـ ـ ــاته .ش ـ ـ ـ ــكل النموذج
السـياسـي عند الفرس قبل اإلسـالم الكثْي من آراء ابن مسـكويه فيما يتصـل ابلرتبية السـياسـية
فأبرز مالمح العدل وتطبيقاته من الشـواهد اإلســالمية وأحلقها ببعض النماذج الفارســية طبقاً
للتجربة الساسانية.
هنج ابن مس ـ ـ ـ ــكويه هنج الفالس ـ ـ ـ ــفة يف تبين أفكاره وربطها أبدبياَتم ومناقش ـ ـ ـ ــاَتم وآمن أن
الشـريعة اإلسـالمية وشـعائرها تشـمل على منهج واضـح يف رايضـة النفس وَتذيب اخللق وأهنا
تعلي من شأن العقل وهي بذلك تنسجم مع معطيات الفلسفة.
كان ابن مســكويه مؤرخا وأديبا وحكيما ومبتكراً ويف كتبه داللة على ذلك .من أهم كتب
هذا العاَل اجلليل:
َ" .1تـ ــذيـ ــب األخالق وتطهْي األعراق" وهـ ــذا الكتـ ــاب من أهم وأقـ ــدم كتـ ــب الرتبيـ ــة
األخالقية.
" .2جت ـارب األمم وتعــاقــب اهلمم" وهو كتــاب اترخيي قــال عنــه العلمــاء "كتــاب عظيم
النفع".
.3
.4
.5
.6
.7
.8

"آداب العرب والفرس".
"كتاب السعادة".
"أنس الفريد".
"فوز النجاة" .وهو كتاب يف األخالق.
"األدوية املفردة".
"كتـاب يف تركيـب البـاجـات من األطعمـة" .وهـذا الكتـاب يـدل على سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـة علمـه

وعلى سبقه التارخيي يف الكتابة التفصيلية عن فنون الطبخ.
من الواض ـ ــح أن ميله الكبْي لفالس ـ ــفة اليوانن جعله ياول أن يص ـ ــب أفكاره بثمار نتاجهم
دون اإلخالل بقواعــد األخالق اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالميــة اليت آمن أهنــا تــدعو إل احملبــة واحلكمــة واخلْي
والفضـيلة والعدل .عاصـر ابن مسـكويه شـخصـيات علمية فذة مثل ابن العميد األديب ،وابن
س ـ ــينا الطبيب ،والبْيوين اجلغرايف الش ـ ــهْي .اتس ـ ــم عص ـ ــر البوهيهني ابلتوس ـ ــع يف الرتَجة والتفنن
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ـجع وش ـ ـ ــهد أيض ـ ـ ـاً العناية ،ابلكتب واملكتبات ،واحملاض ـ ـ ـرات
بكتابة الكتب أبس ـ ـ ــلوب مس ـ ـ ـ َّ
واملناظرات العلمية بني العلماء ويف قصور األمراء ،وتنوعت العلوم النقلية والعقلية.
توص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ابن مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكويـه إل أن تقومي األخالق يجقـدم على التعليم وأن مـا يتعلمـه الطفـل
ابحملاكاة واملعاشـ ـ ــرة واملعاينة أفضـ ـ ــل مما يتعلمه ابملواعظ والقول .فكر ابن مسـ ـ ــكويه يف الرتبية
الس ـ ــياس ـ ــية يقوم على فلس ـ ــفة قوامها أن الدين واحلجكم توأمان ،ال يكتمل أحدِها إال ابآلخر
فكالِها يسـ ــعيان للعدل ويعارضـ ــان االسـ ــتبداد .يرى ابن مسـ ــكويه أن النظام السـ ــاسـ ــاين يف
إيران قبل اإلسالم يتضمن صورا مشرقة للعدل السياسي تتوافق مع املقاصد اإلسالمية.
فلسفته الرتبوية
من منظور فلسفي ،ميكن مالحظة اآلِت من دراستنا لبعض كتاابت ابن مسكويه:
 -1اهتم ببيان اختالف الفالسـفة يف فهم طبيعة النفس البشـرية وتسـاءل هل هي مطبوعة
على اخلْي أو الشر؟
 -2آمن ابن مس ــكويه بقدرة الرتبية على التغيْي ،ويطلق على الرتبية اس ــم التأديب والتقومي
والتهذيب والسـ ـ ــياسـ ـ ــة ويقول "والشـ ـ ـريعة هي اليت تجقوم األحداث وتعودهم األفعال املرضـ ـ ــية
وتعد نفوسـهم لقبول احلكمة وطلب الفضـائل والبالل إل السـعادة اإلنسـية ابلفكر الصـحيح
والقياس املسـتقيم وعلى الوالدين أخذهم ّبا وبسـائر اآلداب اجلميلة بضـروب السـياسـات من
الضــروب إذا دعت إليه احلاجة أو التوبيخات إن صــدَتم أو اإلطماع يف الكرامات أو غْيها
مما مييلون إليه من الراحات أو يذرونه من العقوابت .حىت إذا تعودوا ذلك واس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمروا عليه
مدة من الزمان كثْية أمكن فيهم حينئذ أن يعلموا براهني ما أخذوه تقليدا".
 -3آمن ابن مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكويــه أن هنــاك فروق ـاً فرديــة بني النــاس وجيــب أن يراعي املعلم ذلــك
فتحدث عن مراتب الناس يف قبول األخالق الفاضلة.
 -4أن فالســفة اليوانن ومدارســهم الفلســفية من أبرز املدارس اإلنســانية اليت حاولت ســرب
أغوار النفس وحتليلها حتليالً فلسـ ــفياً .من مدارسـ ــهم الفلسـ ــفية املدرسـ ــة الرواقية (.)Stoicism
والرواقية اترخيياً مذهب فلسـ ـ ـ ــفي أنشـ ـ ـ ــأه الفيلسـ ـ ـ ــوف اليوانين زينون السـ ـ ـ ــيِهشـ ـ ـ ــيومي (-336
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264ق.م) .مسوا ابلرواقيني ألن معلمهم زينون كان يقوم بتعليمهم يف رواق و هِ
اق سـ ـ ـ ـ ــقف
الرمو ج
يف مقــدم البيــت .يؤمن الرواقيون كمــا يقول ابن مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكويــه أن النــاس كلهم خيلقون أخيــاراً
ابلطبع مث بعد ذلك يصـ ــْيون أشـ ـراراً مبجالسـ ــة أهل الشـ ــر وامليل إل الشـ ــهوات الرديئة اليت ال
تقمع إال ابلتأديب فينهمك فيها مث يتوص ـ ــل إليها من كل وجه وال يفكر يف احلس ـ ــن والقبيح
منها .ويؤمن الرواقيون بوحدة الوجود وأن ليس يف الوجود إال املادة.
 -5احلديث عن مصـ ـ ــاحبة األخيار واألشـ ـ ـرار املبثوث يف كتاابت ابن مسـ ـ ــكويه فيه داللة
على فهم فالس ــفة املس ــلمني ألِهية الدور االجتماعي والبيئة احمليطة وخاص ــة َجاعة الرفاق يف
عملية التنشئة.
 -6تتسـ ـ ــم كتاابت ابن مسـ ـ ــكويه ابألمانة العلمية واملنهجية يف عرض االختالفات العلمية
والكتابة املوسـ ــعة املوثقة لدراسـ ــة وَبث قضـ ــية واحدة من عدة جوانب وبعمق .من الواضـ ــح
جـداً أن ابن مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكويـه يعرض اآلراء أبمـانـة علميـة وجترد مث يقول رأيـه ويرجح بني اآلراء ويف
هذا دليل على أن االجتهاد ال التقليد مسة من مسات املفكر.
 -7تدل كتاابت أعاظم املفكرين يف ميدان الفلس ـ ـ ـ ــفة على أنه ال ميكن فص ـ ـ ـ ــل الرتبية عن
الفلسفة كما أن للرتبية أساسيات نفسية (سيكولوجية) واجتماعية (سسيولوجية).
 -8الفكر اإلنســاين املفتوح يتجاوز احلدود اجلغرافية والزمانية فكل حضــارة تتأثر ابألخرى
وتنفتح عليهـا وتتمـازج مع بعض أفكـارهـا وتظـل انتـاجـات املفكرين معـاَل مهمـة للـدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
اجلادة ليتم االستفادة من مثارها وجتنب سلبياَتا.
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الرتبية األخال ية عند ابن مسفويه
كتـاب "َتـذيـب األخالق" من أهم اآلَثر العلميـة ألمحـد بن مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكويـه يف ميـدان الرتبيـة
األخالقية .وفيما يلي َجلة من اآلراء الرتبوية اليت أشار إليها أمحد بن مسكويه:
أ) حب الناس بعضـ ــهم للبعض اآلخر واجب ألهنم أعضـ ــاء لبدن واحد وقوام اإلنسـ ــان
بتمام أعضاء بدنه فكل واحد يتمم اآلخر.
ب) تتكون األخالق من أربع فضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل وهي احلكمة والعفة والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجاعة والعدالة وهي
مصدر سائر الفضائل .أضداد هذه الفضائل :اجلهل والشره واجلنب واجلور.
ت) ربط بني األخالق السيئة واألمراض النفسية كاخلوف واحلزن والغضب.
ث) استخدم كلمة التهذيب وأتديب وتقومي مبعىن الرتبية.
ج) إتباع اللذات البدنية الدنيئة تدمر اإلنس ـ ـ ـ ــان .يقول ابن مس ـ ـ ـ ــكويه "والناس مائلون
ابلطبع اجلسداين إل الشهوات فيكثر أتباعهم".
ح) يرى ابن مس ـ ــكويه أِهية تربية الطفل وطالب بض ـ ــرورة وض ـ ــع املناهج املتنوعة له ألن
املناهج تلعب دورا كبْيا يف التأثْي يف ش ــخص ــية املتعلم .يقول ابن مس ــكويه "فمن اتفق له يف
الصبا أن يرَّب على أدب الشريعة ويؤخذ بوظائفها وشرائطها حىت يتعودها مث ينظر بعد ذلك
يف كتــب األخالق حىت تتــأكــد تلــك اآلداب واحملــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن يف نفس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ابلرباهني .مث ينظر يف
احلسـ ــاب واهلندسـ ــة حىت يتعود صـ ــدق القول وصـ ــحة الربهان فال يسـ ــكن إال إليها مث يتدرج
حىت يبل إل أقصى مرتبة اإلنسان فهو السعيد الكامل".
حذر من أن يس ـ ـ ــمع الطفل الش ـ ـ ــعر الفاحش وهناه عن االس ـ ـ ــتكثار من الطعام
خ)
واالهنماك يف امللذات.
د) عقد فص ـ ـ ـ ــال يف أتديب األحداث والص ـ ـ ـ ــبيان وأكثره كما قال منقول من بروس ـ ـ ـ ــن
اليوانين ولعل تلك اآلراء اس ـ ـ ـ ـ ــتفاد منها الغزايل رمحه هللا يف كتابه إحياء علوم الدين ومما جاء
يف ذلك الفصل أِهية احلياء عند الطفل وأنه أول منازل النجباء وأن النفس مستعدة للتأديب
وجيب أال َتمل .وأن نفس الصـيب سـاذجة َل تنتقش بعد بصـورة كما يقول ابن مسـكويه فإذا
نقشـ ــت بصـ ــورة فقبلتها نشـ ــأ عليها واعتادها .حث ابن مسـ ــكويه على لبس الثياب البيضـ ــاء
وطالب الطفل َبفظ مقطوعات أدبية من األخبار واألشـ ــعار فمن املعلوم أن احلاسـ ــة األدبية
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تثري العقل وجتعل اخليال خصباً .لقد أكد بن مسكويه على أن املعلم عليه أن ميدح املتعلم
إذا ظهر منـه خلق َجيـل وأن يتغـافـل عن بعض الزالت .وطـالـب مبنع الطفـل من النوم ابلنهـار
وأيضـا مينعه من النوم الكثْي ليالً ألنه مييت اخلاطر .كما جيب أن مينع من الفراش الوثْي حىت
يتصــلب بدنه ويتعود اخلشـونة .وطالب بتعويد الطفل احلركة واملشــي وركوب اخليل والرايضــة.
يف هذا الفصـ ـ ــل أيضـ ـ ــا كشـ ـ ــف عن أِهية األخالق واألدب وحسـ ـ ــن التعامل مع املعلم وأكد
على أِهية اللعب واالسرتاحة يف بعض األوقات.
ذ) قرن السـ ـ ــعادة ابلرتبية وأكد على أن "اإلنسـ ـ ــان يف ابتداء تكوينه حمتاج إل سـ ـ ــياسـ ـ ــة
الوالدين مث إل الشريعة اإلهلية والدين القيم حىت َتديه وتقومه إل احلكمة البالغة ليتول تدبْي
نفسه إل آخر عمره".
ر) الدين عند ابن مس ـ ـ ـ ــكويه هو "وض ـ ـ ـ ــع إهلي يس ـ ـ ـ ــوق الناس ابختيارهم إل الس ـ ـ ـ ــعادة
القصوى".
ز) تكلم عن الصــداقة ومدح الصــداقة بني األخيار وحث على اإلكثار منها ألهنا تكون
ألجل اخلْي وسـببها هو اخلْي .كيف يتم اختيار الصـديق من منظور بن مسـكويه .أوالً :جيب

أن يكون الصــاحب حســن العشــرة والســلوك مع أهله مث مع أصــدقائهَ .ثنياً :جيب أن يســن
إل كل من يسـ ـ ــن إليه .وَثلثاً :أن ال يرص على حمبة متاع الدنيا من ذهب وفضـ ـ ــة .رابعاً:
أن ال يب الرائسة والغلبة والرتؤس .وخامسا :عليه أن يبتعد عن اللهو احملرم.
س) يرى أمحد بن مسـ ـ ـ ــكويه أن ال يكثر اإلنسـ ـ ـ ــان من األصـ ـ ـ ــدقاء إذا َل يسـ ـ ـ ــتطع الوفاء
َبقوقهم وأنه جيب أن ال يتتبع صـ ـ ـ ــغار عيوب صـ ـ ـ ــديقه .ولقد توسـ ـ ـ ــع ابن مسـ ـ ـ ــكويه آبداب
الصـداقة وذكر منها تعاهد زايرة الصـديق وعدم االسـتهانة ابليسـْي من حقه إذا أَل به حادث
وأن يتلقـاه ابلوجـه الطلق واخللق الكرمي وأن تظهر لـه يف عينيـه وحركـاتـه مـا يـدل على احلفـاوة
به وأن يتعامل مع أص ـ ــدقاء ص ـ ــديقه بنفس الس ـ ــماحة والس ـ ــخاء .وعلى الص ـ ــديق أن ينش ـ ــر
حماسن صديقه وأن يشرتك معه يف كل خْي يصل عليه وأن ينصحه برفق.
ش) من خالل حتليل كالم ابن مس ـ ــكويه جنده يطالب ابلتعليم املس ـ ــتمر وميكن اس ـ ــتنباط
أهم أسـ ــباب التعليم املسـ ــتمر مبا يلي -1 :أن العلم ال هناية له وفوق كل ذي علم عليم2 .
_ أن ترك العلم يدل على إعجاب اإلنسـان بنفسـه وهو خلق ذميم - 3 .النسـيان آفة العلم
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وعلى اإلنسان أن جيدد معارفه وعلومه كي يسلم من تلك اآلفة - 4 .ترك طلب العلم دليل
الكسـ ــل وهو خبالف أخالق السـ ــعي والعمل -5 .من أسـ ــباب سـ ــعادة اإلنسـ ــان طلبه للعلم
ففيه لذة مطالعة احلكمة -6 .ال خيلو اإلنسـ ــان من اجلهل وعالج اجلهل هو العلم فاحلكمة
هي اليت ختلص اإلنسان من الظنون الكاذبة اليت هي نتائج اجلهاالت.
ص) طالب مبحاس ـ ـ ــبة النفس ومعاقبتها كلما ارتكب اإلنس ـ ـ ــان الس ـ ـ ــيئات وذلك اباللتزام
ببعض األعمال الص ــاحلة اليت ّبا كد وتعب مثل ص ــالة النوافل .ومن وس ــائل حماس ــبة النفس
ومعرفة العيوب قبول نص ـ ـ ـ ـ ـ ــيحة األص ـ ـ ـ ـ ـ ــدقاء بل ويدعو أمحد بن مس ـ ـ ـ ـ ـ ــكويه إل ما دعا إليه
جالينوس من أن خيار الناس ينتفعون أبعدائهم فطالب الفضـ ـ ــيلة يسـ ـ ــتفيد من كل الناس إذا
رأى احلكمة عندهم.
ض) أشــار إل الفروق الفردية بني الناس وكما يقول أن "الفضــل مقســوم بني البشــر وليس
يكمل الواحد منهم إال بفض ــائل غْيه .وكل من كانت فضـ ـيلته عند غْيه فواجب عليه أن ال
يعجب بنفسه".
مع األخالق الفاضلة
ملاذا كتب ابن مسكويه كتاابً كامالً عن َتذيب األخالق وتطهْي األعراق؟
لعله أتثر برتاث اليوانن واس ــتس ــلم لفكرهم الوافد ولكن املس ــألة ليس ــت ّبذه البس ــاطة! إن
مقص ـ ــود اإلس ـ ــالم هو االرتقاء ابخللق وكلما َتذبت أخالق األمم كلما تقدمت يف مض ـ ــمار
احلضـ ـ ــارة .وألن لألخالق مقومات راسـ ـ ــخة أراد ابن مسـ ـ ــكويه أن يبينها للسـ ـ ــائرين يف درب
َتذيب النفس كما أنه أراد أن يرد على الشـ ـ ـ ــبهات اليت ترتدد على ألسـ ـ ـ ــنة بعض الفالسـ ـ ـ ــفة
الذين يرون أن األخالق وراثية ال تتغْي فال حاجة للرتبية والتعليم.
إننا نعتقد أنه أراد أن يثبت أن فضـ ـ ـ ـ ــائل العقل ال تتعارض مع فرائض الدين وأن للتهذيب
طرائق عملية كثْية ينبغي اإلطالع عليها واالسـ ـ ـ ــرتشـ ـ ـ ــاد ّبا .لقد كان يهدف إل أن يشـ ـ ـ ــرح
حمليب الفلس ـ ــفة أن الرتبية اإلس ـ ــالمية ال تتناقض مع كثْي من الفض ـ ــائل املعروفة يف احلض ـ ــارات
الس ـ ـ ــابقة فبعض ـ ـ ـها يتفق مع مض ـ ـ ــمون الفكر اإلس ـ ـ ــالمي .وأخْياً فإنه أراد أن يبني أن اخللق
احلميد هو أساس التفاضل بني الناس ال احلسب أو الرائسة.
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ولنرتك ابن مس ــكويه جييب أبس ــلوبه عن س ـؤالنا :ملاذا كتب ابن مس ــكويه كتاابً عن َتذيب
األخالق؟
يقول ابن مس ـ ـ ـ ـ ـ ــكويه يف مقدمة كتابه َتذيب األخالق وتطهْي األعراق" غرض ـ ـ ـ ـ ـ ــنا يف هذا
ِ
صـ ـل ألنف ِس ـنا خلقاً تمص ــدر به عنا األفعال كلها َجيلة وتكون مع ذلك مس ـهلة
الكتاب أن جحنم ه
علينا ال كلفة فيها وال مشقة ويكون ذلك بصناعة وعلى ترتيب تعليمي والطَّريق يف ذلك أن
نعرف أوالً نفوس ـ ــنا ما هي وأي ش ـ ــيء هي وألي ش ـ ــيء أجوجدت فينا ،أعين كماهلا وغايتها،
الرتبة العلية وما األش ــياء
وما قواها وملكاَتا اليت إذا اس ــتعملناها على ما ينبغي بلغنا ّبا هذه ُّ
العـائقـة لنـا عنهـا ومـا الـذي يزكيهـا فتجفلح ومـا الـذي يـجدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيهـا فتخيـب ف َّ
عز من قـائـل
ـإن هللا َّ
"ونـم ْف ٍ
اها {}9
س مومما مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّو ماها { }7فمأم ْهلممم مها فج جج مورمها موتمـ ْق مو ماها { }8قم ْد أمفْـلم مح ممن مزَّك م
يقول :م
اها {( "}10سورة الشَّمس) .
ب ممن مد َّس م
موقم ْد مخا م

وملا كان لكل صناعة ٍ
مباد عليها تبتين وّبا حتصل وكانت تلك املبادئ مأخوذة من صناعة
ِ
صـ ـناعات أن تجبني مبادئ أنفسـ ــنا كان لنا عذر واضـ ــح يف
أخرى وليس يف شـ ــيء من هذه ال ه
ِ
الوجيز وإن َل يكن مما قصـدان
ذكر مبادئ هذه ال ه
صـناعة على طريق اإلَجال واإلشـارة ابلقول م
له وإتباعها بعد ذلك مبا توخيناه من إص ــابة اخلجلق ال َّش ـريف الذي يش ــرف ش ـرفاً ذاتيهاً حقيقياً
ال على طريق العرض الــذي ال ثب ــات ل ـه وال حقيق ــة أعين املكتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ابملــال واملك ــاثرة أو
السلطان واملغالبة".
َّ
يتوي كتاب "َتذيب األخالق" على مباحث عديدة منها:
• تعريف اخللق.
• مناقشة دور الوراثة والبيئة يف تشكيل السلوك اإلنساين.
• التفريق بني اخلْي والسعادة.
• استعراض طرائق َتذيب األخالق وتربية الصبيان.
• مناقشــة املشــكالت االجتماعية والنفســية العارضــة (احلزن – الغضــب -اخلوف) مع
تقدمي احللول.
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•

امللبس.

التعريف املهـارات احليـاتيـة مثـل آداب الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداقـة وآداب الطعـام والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراب وآداب

• سرد بعض حماسن الشريعة اإلسالمية.
• تلخيص نظرية الرتبية األخالقية عند اليوانن.
وحفظت الكتب الرتاثية الكثْي من النظرات الفلس ـ ـ ـ ـ ــفية املتناثرة البن مس ـ ـ ـ ـ ــكويه وميكن أن
تندرج حتت علم النفس الرتبوي ومن هذه النظرات:

• "إننا قابلون لسص ـ ـ ـ ــالح" هكذا أكد ابن مس ـ ـ ـ ــكويه هذا األص ـ ـ ـ ــل يف مقدمة َتذيب
األخالق .الوراثـة تلعـب دوراً كبْياً يف تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكيـل السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك ولكن دور الرتبيـة أكرب يف تغيْي
النفوس .قـال ابن مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكويـه "إن أخالق النفس وإن كـانـت اتبعـة ملزاج البـدن فـإن التـأديـب
والسـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــة تصـ ـ ـ ــلح منها إصـ ـ ـ ــالحاً كثْياً" .وقال عن التأديب والتعليم "إن األدب جيري يف
النفس ُمرى القوت من البدن" .الرتبية عملية اجتماعية واإلنسـ ــان دائم األنس ابلناس هكذا
ينظر ابن مسكويه لسنسان ككائن اجتماعي مدين ابلطبع.
• يعشق الطفل مساع القصص اخلرافية وكلما كرب أحب معرفة احلقائق.
• يؤمن ابن مسـ ـ ـكويه أن املهارات إذا َل منارسـ ـ ــها َل نتقنها فيقول "إن الصـ ـ ــناعات ال
يكتفي فيها ابلتعلم املتقدم واملعرفة السابقة ّبا حىت يضاف إل ذلك العمل الدائم واإلرتياض
الكثْي وإال َل يكن اإلنسـ ـ ـ ــان ماهراً .والصـ ـ ـ ــانع هو املاهر بصـ ـ ـ ــناعته .مثال ذلك الكتابة فإن
العاَل أبص ـ ـ ــوهلا وإن كان س ـ ـ ــابق العلم غزير املعرفة إذا أخذ العلم وَل تكن له دربه انقطع فيها
وَل ينفعـه َجيع مـا تقـدم من علمـه ّبـا .وكـذلـك حـال اخليـاطـة والبنـاء وابجلملـة كـل صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـاعـة
مهنية كقيادة اجليش ولقاء األقران يف احلروب ليس تكفي فيها الشـ ـ ــجاعة وال العلم بكيفيتها
حىت يصل فيها االرتياض والتدريب فحينئذ تصْي صناعة".
•

من قواعد الص ـ ــحة النفس ـ ــية عند ابن مس ـ ــكويه التفاؤل .يقول ابن مس ـ ــكويه "وإمنا

حيسة ة ةةن العيب وتطيب احلياة يف الظن اجلميل واألمل القوي" .وهذا األمر من أهم قواعد
النجاح يف معرتك احلياة فال حياة كرمية من غْي األمل الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادق ،والتفاؤل اجلميل ،واإلرادة
القوية.
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تعليقات موجزة على كتاابت ابن مسفويه
تنم كتاابت أمحد بن مسـ ـ ــكويه الرتبوية ابلسـ ـ ــبق والرايد وتكشـ ـ ــف عن عقلية متفتحة
ابحثة عن القيم العملية الرفيعة إلسـعاد اإلنسـان ومحاية اجملتمع نظرايً وعملياً .لقد تفاعل ابن
مســكويه مع التحوالت احلضــارية يف عصــره فجاء فكره ترَجة صــادقة لبعض قســمات اجملتمع
املس ـ ــلم قبل ألف س ـ ــنة حينما بدأ يتأثر ِبفرازات الفكر اليوانين وغْيه فظهرت ثالث مدارس
فكرية تتعامل مع الفكر الوافد :املدرس ــة الوس ــطية اليت تص ــطفي الصـ ـواب من الرتاث الوافد،
واملدرسة الثانية ترده اماً ،واملدرسة األخْية تقبله دون نقد .لقد جاءت أعمال ابن مسكويه
كمحاولة وســطية جادة للتوفيق بني تعاليم الدين ومثار الفلســفة أبلفا لطيفة ،وبلغة ســلســة
املأخذ تس ــتهوي النفس .من املالحظ أن أمحد بن مس ــكويه َل يتعرض للرتاث اليوانين ابلنقد
ولكن الكثْي ممـا نقلـه يعـد من القيم اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانيـة العـامـة اليت ال وجـه لنقـدهـا فنقلهـا بعـد انتقـاء
و حيص.
ذكرت الباحثة اندية َجال الدين َجلة من املالحظات يف دراس ـ ـ ـ ــتها ألمحد بن مس ـ ـ ـ ــكويه،
فهي ترى أن بعض علماء املسـ ـ ـ ـ ــلمني من الفالسـ ـ ـ ـ ــفة نقلوا من تراث اليوانن مثل ابن سـ ـ ـ ـ ــينا
والغزايل دون أن يصـ ـ ـ ـ ـ ــرحوا بذلك ولكن ابن مسـ ـ ـ ـ ـ ــكويه صـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـرح أبنه نقل من كتب اليوانن.
وأشــارت اندية إل أن ابن مســكويه َل يذكر تفصــيالت حول املادة العلمية اليت ينبغي للصــيب
أن يتعلمها ويف نفس اللحظة َل يش ــر إل املعلمني وآداّبم كما يفعل س ــائر املهتمني مبوض ــوع
َتذيب األخالق .وذكرت أن ابن مس ــكويه أتثر ابلثقافات الوافدة ومن س ــلبيات هذا التوجه
أنه حتدث عن تعليم الصبيان وحدهم دون الفتيات.
هنـاك من يرى أن علم األخالق يف اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم جيـب أن ال خنلطـه بفلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـة اليوانن .قـال
بعضـ ــهم "وقد قضـ ــت الشـ ـريعة املصـ ــطفوية حق علم األخالق فلم تدع ألحد فيه مثاالً يقوله
وكالماً يتلكم به ،فالكتـاب والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـة يكفيـان ملن يريد إدراك هذا العلم والتحلي به عن تلك
الكتب املشـار إليها ،فإن الصـباح يغين عن املصـباح" .هذا التوجه يلغي كتباً كثْية من املكتبة
اإلس ــالمية قدميا وحديثا لكوكبة من علماء اإلس ــالم وال بد من دراس ــات مقارنة ش ـريطة بيان
مـا يتعـارض مع الـدين والتحـذير منـه كي ال يقع احملـذور .يبـدو أن كثرة املزالق النـاَجـة عن فتح
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هذا الباب الس ـ ـ ـ ـ ـ ــيما يف ميدان العقيدة من أهم األس ـ ـ ـ ـ ـ ــباب الداعية للتحذير من اخلوض يف
فلسفة األخالق وهو توجه له وزنه ومربراته الوجيهة.
ومهما يكن من أمر تلك املالحظات فإن أمحد بن مسكويه علم من أعالم الرتبية وله فضل
السبق يف كونه من أوائل من تناولوا موضوع األخالق وفلسفة الرتبية بعمق وتوسع وقام ِبفراد
موضوع الرتبية األخالقية يف كتاب حمدد الغاية ،عملي النزعة ،منظم املوضوعات ،واضح
األدلة ،قوي البيان ،يفيض ابألمل والتفاؤل.
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الفصل اخلامس :تغليق التعليق
ما خالص ـ ــة دراس ـ ــة األص ـ ــول؟ من الالزم للمعلم واملعلمة أن يفقها األص ـ ــول الرتبوية ملزاولة
مهنة التعليم النبيلة على بصــْية مث عليهما طلب العلم والتعليم بال حدود ومواصــلة العمل مع
الصــرب والثبات على مشـاق الطريق مع تصــحيح النيات وحينها تصــبح هذه املهنة أرفع املهن
قــدرا وأعظمهــا ِذكرا .هــذا كلــه من أجــل أن نقوم بواجبنــا يف العمــل والــذي يتجلى يف إزالــة
العوائق ،وتنظيم األنش ـ ـ ـ ـ ـ ــطة ،وفتح اآلفاق أمام املتعلمني واملتعلمات .املفاهيم الس ـ ـ ـ ـ ـ ــابقة هي
ُمموعة من الركائز املتص ـ ــلة ابألص ـ ـول النفس ـ ــية واالجتماعية والفلس ـ ــفية والدينية والس ـ ــياس ـ ــية
واإلدارية واالقتص ـ ـ ـ ـ ــادية والتارخيية اجلديرة ابلدراس ـ ـ ـ ـ ــة اجلادة إلثراء مس ـ ـ ـ ـ ــْيتنا الرتبوية التعليمية
املزدمحة ابلتحدايت املعاصـرة والطموحات املسـتقبلية .ميكن أن نسـتخلص بعض احلقائق اليت
ميكن أن تشـ ـ ــكل مبادئ جوهرية ينبغي أن تكون واضـ ـ ــحة يف أذهاننا بعد دراسـ ـ ــة الوجيز يف
تعليقة أصول الرتبية:
• األصول قواعد ومبجرد التفريط أبصل من األصول تتكاثر املشاكل.
• ال ميكن أن خنتزل جمهمة التعليم يف حدود البيوت أو نقصـ ـ ــرها على أنشـ ـ ــطة املدارس
فقط فعملية الرتبية عملية شاملة حتتاج إل تكاتف َجيع اجلهود اجملتمعية.
• أصول الرتبية ،من قبل ومن بعد ،هي مادة مرجعية تجوحد ثقافة املربني مهما اختلفت
خلفياَتم التخصصية.
• من األِهية مبكان أن نراجع األهداف والوس ــائل التعليمية والرتبوية يف ض ــوء التغْيات
العص ـرية واملتطلبات الوطنية واجملتمع الناجح هو الذي ينجح يف تش ــخيص العلل ويدد رؤية
واسعة وواضحة ملهمته التعليمية.
• ال يتم التعليم اجليد من غْي أصول تنظم األهداف والتطبيقات.
• الثبـات على تطبيق املبـادئ الرتبويـة الثـابتـة مع فهم املتغْيات العـامليـة واحملليـة املتالحقـة
يف عاملنا ،من أكرب التحدايت اليت تواجهنا اليوم يف السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحة العربية واإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية بل هي
أصعب معادلة حتتاج إل رؤية اسرتاتيجية عميقة ،ومرنة ،ومتوازنة.
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• َجيع األصـ ـ ـ ــول الرتبوية اإلسـ ـ ـ ــالمية ترجع أصـ ـ ـ ــوهلا إل ركائز أسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية وهي :العلم،
العبادة ،العدالة ،اجلمال.
• ســاِهت احلضــارات يف إثراء الفكر الرتبوي وال يق أن ننســب الفضــل حلضــارة معينة
مث ننكر سـ ـ ــائر احلضـ ـ ــارات مهما كانت املربرات ألن الفكر الرتبوي ينبع من خربات مرتاكمة
وجتارب متنوعة.
• تعرضـت املرأة لظلم كبْي وسـاِهت العادات اجلائرة واملوروَثت اخلاطئة يف حرماهنا من
حق التعليم ابستثناء تعلم بعض العلوم.
• إن الرتبية اإلســالمية يف صــميمها فكرة متكاملة للرتبية الفردية ،وحركة شــاملة للتنمية
اجلماعية ودور املصـلحني اليوم هو العمل على اسـتلهام األصـول واملبادئ العامة لسسـالم من
أجل رسـم املسـارات اإلصـالحية بلغة عصـرية وهندسـة أصـيلة .دراسـة األصـول الرتبوية للمسـلم
تعين أتصيل العلوم عرب املواءمة بني اخلصوصيات الدينية واملتطلبات املدنية.
• اس ــتقراء وقائع التاريخ ،والتبص ــر يف س ــنن احلياة ،وفهم األص ــول يقودان إل قاعدة ال
تتغْي وهي أن بذور الكفاح والبذل والعدل توصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إل ذروة اجملد ألن اجلِد واالجتهاد كان
وس ــيكون طريق اجملد والس ــداد ،للمجتمعات واألفراد ،وإال فإن دراس ــة األص ــول س ــتبقى ُمرد
نظرايت ال مصـ ــلحة فيها ،وال صـ ــلة هلا مبجرايت احلياة ،وال حترك سـ ــاكناً وهكذا هي عدالة
الس ـ ـ ـ ــماء تعلي من ش ـ ـ ـ ــأن العطاء .إن العقول الواعية تعلم أن االجتهاد والص ـ ـ ـ ــدق يف تطبيق
األصـ ــول غاية ومثرة املأمول ومن أجل ذلك نصـ ــول وجنول .إن أهم ما جيب أن يتوخاه املريب
بعد دراسته لألصول هو تطبيق املضامني الرتبوية ،وحتقيق املقاصد التعليمية.
• ال زالـت الرتبيـة هي القوة التقـدميـة احلقيقيـة القـادرة – وحـدهـا  -على إحـداث التغيْي
املنهجي املنشود إذا فقهنا األصول الكامنة لصنعة التعليم وإذا جنحنا يف تنفيذ شروط النهضة
ابعتبارها ضـ ـ ــرورة حضـ ـ ــارية وفريضـ ـ ــة إسـ ـ ــالمية .يبدأ طريق خدمة اجملتمع من داخل األسـ ـ ــرة
ومروراً ابملدرسـ ـ ــة واملسـ ـ ــجد وانتهاءً مبؤسـ ـ ـسـ ـ ــات التنشـ ـ ــئة االجتماعية وال بد من اإلميان بقوة
وقدرة الرتبية وأص ــوهلا على حتقيق املقاص ــد ،وحتس ــني األوض ــاع ،وجتويد األعمال ،وحل أش ــد
املشكالت ،ومعاجلة أعقد العقبات.
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رحم هللا اإلمام الغزايل الذي آمن أبن املعلم قد "تقلد أمراً عظيماً وخطراً جس ـ ــيماً فليحفظ
آدابه ووظائفه" وأن التـ َّْعلِْيم والتهعلم ِها من أعظم العبادات يف ال هدنيا.
تبوأت الرتبية مكانة عظيمة يف ركب احلضارة اإلنسانية فمنذ أن خلق هللا سبحانه اإلنسان
على سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطح ه ــذه األرض ،والرتبي ــة عملي ــة دائم ــة لتلبي ــة ح ــاج ــات الفرد واجملتمع ،ولتنميــة
الطـاقـات الظـاهرة والكـامنـة وهلـذا فـإن الرتبيـة جم ِه َّمـة كـل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخص يف اجملتمع كـل على قـدر
استطاعته.
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مصطلحات تربوية
فيما يلي ُمموعة مصطلحات جخمتارة ذات صلة ابألصول الرتبوية:1
التعليم اإللزامي :Obligatory Education
مرحلة تعليمية إجبارية جلميع األطفال يف سن السادسة  -غالبًا -وتلتزم الدولة بتوفْيه على
أنه حد أدىن للجميع ،ويلتزم أولياء األمور بتنفيذه على مدى سنوات االلتزام ( 12 -9سنة)،
وتتول السلطة التعليمية إصدار القرارات الالزمة لتنظيم اإللزام وتنفيذه ،ووصول هذا احلق
ألصحابه بغض النظر عن األصول االجتماعية أو الثقافية أو االقتصادية.
نظام بالك بورد :Blackboard System
نظام معلومات إلدارة التعليم ،ومتابعة الطالب ،ومراقبة كفاءة العملية التعليمية يف املؤسسة
فرصا كبْية للطالب كي يتواصلوا مع املقرر الدراسي خارج قاعة احملاضرات يف
التعليمية ،يتيح ً
أي مكان ،ويف أي وقت ،وذلك من خالل هذا النظام اإللكرتوين الذي يؤمن هلم أدوات
متنوعة لالطالع على حمتوى املادة العلمية للمقرر ،والتفاعل معها بطرق ميسرة ،ابإلضافة إل
التواصل مع معلم املقرر ،وبقية الطالب املسجلني يف املقرر نفسه بوسائل إلكرتونية متنوعة،
حيث يساعد هذا الطالب أبخذ الدروس بدون الذهاب إل اجلامعة ،فيكون الواجب
واالمتحان على اإلنرتنت.
النشاط :Activity
تعليما
ما يقوم به الطالب ذاتيًّا من خالل مروره خبربات تربوية متنوعة تؤدي إل تعلمه ً
سليماَ ،بيث ال يقوم التعلم على االستظهار ،بل بدينامية الطالب وتفاعله وممارسته لعديد من
ً
األنشطة داخل املدرسة وخارجها.
النشاط االستهاليل :Warming-up Activity
عمل ينفذه الطلبة للوصول إل حالة ذهنية كنهم من تلقي التعلم اجلديد ،وقد يكون
النشاط متعل ًقا بتعلم سابق ميهد للتعلم اجلديد ،أو نشاطًا استكشافيًّا يقود إل التعلم اجلديد.

 1معج ـ ــم املصطلحات الرتبوية والنفسية (2016م) .املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج .ط :1الكويت.
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املنهج املتمركز حول الطالب :Student-centered curriculum
منهج يراعى يف تصميمه حاجات الطالب وميوهلم وقدراَتم والفروق الفردية بينهم ،ويكون
فيه املتعلم فاعالً ونشطًا من خالل توجيهه للقيام بعديد من األنشطة اليت تنمي لديه املهارات
االجتماعية والذاتية وغْيها.
منهج النشاط :Activity Curriculum
املنهج الذي يهتم مبيول املتعلمني وقدراَتم واستعداداَتم وحاجاَتم ،ويتيح هلم الفرصة للقيام
ابألنشطة املختلفة اليت تتفق مع امليول ،وتعمل على إشباع تلك احلاجات بطريقة َجاعية.
املنهج :Curriculum
الوعاء الذي تتجسد وتنصهر فيه املعارف واملهارات والقيم واالجتاهات اليت َتدف إليها
الرتبية لبناء اإلنسان ،وتنشئة أفراد ميتلكون القدرات العقلية والكفاايت احلياتية والسلوكيات
القيمية اليت كنهم من التفاعل الذكي مع معطيات العصر ومتغْيات املستقبل ،فاملنهج أداة
الرتبية يف حتقيق فلسفة اجملتمع.
ملف إجناز الطالب :Student Portfolio
شكل من أشكال التقييم اليت يعتمد عليها التقومي البديل ،ويضم ملف إجناز الطالب
سجالت تراكمية تتضمن ُمموعة من الوَثئق تكون مبثابة أدلة يتم َجعها عن مستوى معارف
املتعلم وخرباته ،ومهاراته واجتاهاته ،وقيمه ،واستعداداته ...إخل ،يف أثناء عمل هذا املتعلم مع
زمالئه ومشاركته هلم يف إجناز مهام أو أَباث وتقارير علمية ،أو عمل أوراق َبثية .وميكن يف
ضوء هذه الوَثئق حتديد مستوى قدرات املتعلم ،حيث يستند إليها إل جانب وَثئق ومؤشرات
أخرى يف إصدار احلكم بدقة وموضوعية على مدى كن ذلك املتعلم ،ويدخل ملف إجناز
الطالب ضمن وسائل التقومي وأساليبه متعدد القياسات.
املعلوماتية :Informatics
املعرفة اليت تعرب عن كل ما يتاجه الفرد لكي يعمل بكفاءة يف ُمتمع يعتمد على املعلومات
ويتضمن العلم ابملفاهيم األساسية للحاسوب ،واملهارة يف استخدامه ملعاجلة املعلومات واآلَثر
االقتصادية واالجتماعية للحاسوب يف اجملتمع ،واليت أصبحت اآلن حتمية لكل اجملتمعات.
وهي منظومة املعارف املنتمية إل سائر أنواع املعلومات يف الطبيعة واجملتمع ويف التجهيزات
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التقنية ،سواء من حيث إنتاج هذه املعلومات وحتويلها ،أو من حيث ختزينها وتوزيعها .كما أهنا
ختصص أو مادة) متناميًا بسرعة مذهلة يعىن ابملعلومات.
علم (أو
ٌ
ٌ
املعلوماتية يف التعليم :Informatics in Education
منظومة متكاملة من املعلومات املنتمية إل سائر املعارف الرتبوية والتعليمية اليت ميكن
الوصول إليها عن طريق تقنيات احلاسوب واإلنرتنت وغْيها.
املعرفة اإلجرائية :Procedural Knowledge
املهارات والطرق والقواعد واألساليب ذات الطبيعة العملية ،اليت يهدف املعلم إل إكساّبا
للطلبة بعد مرورهم خبربات وأنشطة تعلمية من أجل قيامهم بعملية معينة بطريقة متقنة.
املراهقة :Adolescence
مرحلة االقرتاب أو التدرج حنو النضج ،وتبدأ بظهور عالمات البلول ،واليت تكون يف حوايل
 11لسانث ،و 13للذكور ،أو هنايتها ،فتتوقف على اكتمال النضج ،والذي يكون غالبًا من
الناحية البيولوجية يف سن  ،19أما من الناحية النفسية فيتوقف على زواجه واستقراره وعمله؛
لذا يرتبط ابلثقافات املختلفة واإلمكاانت.
مرحلة :Stage
معا يف أثناء حدوثهاَ ،بيث ميكن
ُمموعة من الظواهر أو األمناط السلوكية ،اليت تقرتن ً
تصنيفها منطقيًّا ،وعزوها إل مرحلة منو معينة ،فتحددها و يزها عن غْيها من املراحل.
مرحلة التعليم األساسي :Basic Education Stage
مرحلة تعليم أويل يف مدارس نظامية تكفل للطفل اكتساب احلد األدىن من املعارف
منتجا ،وتستمر
واملهارات واخلربات اليت تسمح له ابلتهيؤ للحياة ،وممارسة دوره بوصفه مواطنًا ً
فيها الدراسة ملدة تسع سنوات ،تنتهي مبنح اخلريج شهادة التعليم األساسي اليت تؤهله للقبول
ابملدارس الثانوية.
مرحلة احلضانة :Nursery Stage
كبْيا على حاضنة ترعاه خالل الفرتة منذ امليالد
املرحلة اليت يعتمد فيها الطفل
ً
اعتمادا ً
وحىت سن الرابعة من عمره ،ويتم فيها وضع اخلطوط العريضة لشخصية الطفل.
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مرحلة رايض األطفال :Kindergarten Stage
مرحلة أساسية يهتم فيها ابلنمو الشامل للطفل ما بني الرابعة وحىت السادسة يف مؤسسات
تربوية اجتماعية ،وَتدف إل حتقيق النمو املتكامل واملتوازن لألطفال من َجيع النواحي
املخرجات الرتبوية :Educational Outputs
َجلة ما اكتسبه املتعلم من معارف ومهارات وقيم واجتاهات بعد تنفيذ املنهج ،وقد تكون
املخرجات معرفية أو مهارية أو وجدانية.
دليل املعلم :Teachers Guide
مرجع يساعد املعلم يف حتقيق الرتابط بني أجزاء احملتوى من خالل عرض األهداف وخطة
التدريس لكل موضوع من موضوعات املنهج ،ومناذج ألساليب التدريس والوسائل التعليمية
واألنشطة اإلثرائية والتقومي ،مبا يراعي خربات الطالب ومستوايَتم.
التوثيق واملعلومات الرتبوية:Information Documentation and Educational :
أحد ُماالت اإلعالم الرتبوي ،ويستهدف تنميط العالقة بني الرتبية واإلعالم الرتبوي
وتوثيقها ،وتقوم ّبذا اجملال مراكز وإدارات التوثيق واإلحصاء الرتبوي يف اإلدارات الرتبوية ،كما
أن هناك هيئات ومؤسسات متخصصة يف مثل هذا التوثيق والنشر ،منها على سبيل املثال:
موقع إيريك الرتبوي على شبكة اإلنرتنت ،ويعد التوثيق الرتبوي مىت ما استخدم يف وسائل
بواي.
إعالما تر ًّ
اإلعالم لنشر هذه املعلومات واإلحصاءات ً
التوجيه :Guidance
عملية لتقدمي ُمموعة من اخلدمات املخططة لتيسْي النمو الشخصي للطالب من خالل
إمدادهم ابملعلومات املتنوعة واملناسبة ،وتنمية شعورهم ابملسئولية مبا يساعدهم على فهم ذواَتم،
والتعرف على إمكاانَتم ،ومواجهة مشكالَتم واختاذ قراراَتم .ويستخدم مصطلح "توجيه" على
مفهوما  -استخدام وجهة
أنه مفهوم ،ومكون تربوي ،وخدمة تربوية فيعين التوجيه  -بوصفه
ً
بواي إل توفْي
نظر (توجه نظري) من أجل مساعدة الفرد ،ويشْي التوجيه بوصفه
مكوان تر ًّ
ً
اخلربات اليت تساعد التالميذ على فهم أنفسهم ،ويتضمن التوجيه  -بوصفه خدمة -اإلجراءات
والعمليات اليت تنظم لبناء عالقة تقدمي املساعدة.
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توجيه الكبار :Adult Guidance
عملية يتم فيها إَثرة دافعية الكبار الختيار أعمال ومهن معينة ،وابلتايل ينتظمون من أجل
إعدادا مناسبًا لتلك األعمال
دراسة برامج خاصة تراعي خصائصهم وإمكاانَتم ،وتعدهم
ً
واملهن ،ويكون هذا اإلعداد معرفيًّا ومهارًّاي وفق معايْي ومستوايت معينة مع توفْي املساندة
النفسية الالزمة .وعندما تقدم خدمة مساعدة للكبار الذين تكثر مشاكلهم ابلتقدم يف السن
يف اجلوانب النفسية والصحية واالجتماعية للحفا على توافقهم يطلق عليه إرشاد
الكبار.Adult Counseling
تقومي املعلم :Teacher Evaluation
عملية تشخيص مواطن القوة والضعف يف أداء املعلم يف ضوء معايْي موضوعية لألداء
التعليمي؛ للوصول إل خطة منظمة لتطوير أدائه ،والوصول به إل مستوى أفضل من الفاعلية.
التقومي عن بـج ْعد :Distance Evaluation
نوع من التقومي يعتمد على تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات وتطبيقاَتا احلديثة؛ من مثل:
القنوات الفضائية واألقمار الصناعية ،والكمبيوتر وشبكة اإلنرتنت واهلواتف النقالة وغْيها .ويتم
يف َجيع املؤسسات التعليمية ،واهليئات اليت تقدم للمتعلمني برامج تعليم وتعلم عن بـج ْعد؛ من
مثل :اجلامعات املفتوحة.
التعليم عن بـج ْعد :Distance Education
عبارة عن إاتحة الفرصة للمواطن ،لكى يواصل تعليمه بعد فرتة من العمل واالنقطاع عن
التعليم ،ومن أشكاله املختلفة اجلامعة املفتوحة ،وهو نوع من التعليم ال يتقيد بكل قواعد التعليم
النظامي ،وإمنا يضمن املرونة واملناسبة لظروف الطالب املختلفة ،وهو تعليم يعتمد على بنية
تكنولوجية إلكرتونية يف إرساله واستقباله مع وسائط وبرُميات معدة لعمليات التعليم والتعلم.
التعلم التفاعلي عن بـج ْعد :Interactive Distance Learning
تكنولوجيا حديثة جتتمع فيها البياانت والصوت والصورة على وسيط واحد يف شبكة
االتصاالت العاملية ،هذا ابإلضافة إل أهنا وسائط تفاعلية ذات اجتاهني تسمح بتفاعل الدارس
مع املصدر التعليمي؛ من مثل :شبكات االتصال بواسطة الكمبيوتر Mediated Computer
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 ،Communicationواملؤ رات املرئية  ،Video conferenceواحملادَثت املباشرة عن بـج ْع ٍد
وغْيها.
الرتبية املقارنة :Comparative Education
دراسة حتليلية تقوم على املالحظة املوضوعية ،وجتميع الوَثئق عن النظم التعليمية يف دولة
معينة ،أو يف عدة دول خمتلفة ،يف ضوء فهم القوى والعوامل الثقافية واالجتماعية واالقتصادية
املؤثرة اليت عملت على تشكيلها ،وَتدف الرتبية املقارنة إل فهم النظم التعليمية وتفسْيها يف
غرضا نفعيًّا إصالحيًّا.
ضوء العوامل املسهمة يف تشكيلها ،كما أن هلا ً
تدريب املعلمني :Teachers Training
عملية خمططة ومنظمة ومقصودة تقوم بتنفيذها ومتابعتها وتطويرها أجهزة التدريب يف
وزارات الرتبية والتعليم وإداراَتا ومراكزها؛ ّبدف تطوير كفاايت املعلمني يف أثناء اخلدمة،
وحتسني أدائهم ،وإكساّبم املعارف ،واملهارات ،واالجتاهات اليت جتعلهم أكثر فاعلية وخربة يف
بواي ،وأكادمييًّا.
ُمال عملهم تر ًّ
التدريب يف أثناء اخلدمة :In-Service Training
عمليات مستمرة ،وخمططة ،وهادفة؛ لتنمية املعلم معرفيًّا ،ومهارًّاي ،ووجدانيًّا يف أثناء اخلدمة؛
لضمان مواكبة التطور الذي يطرأ على احملتوى وطرائق التدريس ،والتقومي ،نتيجة التطور
االجتماعي والتقين املستمر ،وتتم يف إطار نظام تربوي متجدد ،وتقنيات تربوية تعتمد على
معايْي حديثة يف التدريب.
التدريب يف موقع العمل :On-The-Job-Training
املمارسة الرتبوية حيث تعلم املهارات اليت ختص وظيفة معينة يف موقع العمل بطريقة مبدئية،
وهو اجتاه معاصر حيث تتعاون املؤسسات املعنية مع املدرسة يف هذا التدريب.
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أوراق عمل
ميكنك أيها القارئ الكرمي أن ختتار موضوعاً من املوضوعات التالية مث تبحث فيه ،وتعلق
عليه ،على أن يكون العرض موضوعياً يعتمد على مصادر أصيلة مث تناقش املوضوع مع
ُمموعة مهتمة .استعرض أهم احملطات التعليمية يف اتريخ الكويت وما الدروس املستفادة؟
 .1مـا أوجـه املقـارنـة بني الفلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـات الرتبويـة التـاليـة (املثـاليـة -الواقعيـة -الطبيعيـة) من
حيث وضع املناهج الدراسية؟
 .2ما اآلَثر الرتبوية لتجارب علماء النفس أمثال (ثورنديك  -مدرس ـ ـ ــة اجلش ـ ـ ــطالت -
جان بياجيه  -سكنر)؟
 .3كيف وضـ ــع رواد علم االجتماع أمثال أميل دور كامي وأوجسـ ــت كونت ومن قبلهما
ابن خلدون أسس الرتبية االجتماعية؟
 .4اخرت كتاابً من اإلصـ ـ ــدارات احلديثة يف موضـ ـ ــوع أصـ ـ ــول الرتبية واعرض أهم فصـ ـ ـوله
وانقش أهم األفكار اجلديدة فيه مع بيان أِهيتها؟
 .5ما أهم املنطلقات اليت على ضـوئها ميكن فهم الرتاث والفكر الرتبوي كأصـول اترخيية
ودينية اسـ ـ ـ ـ ـ ــتناداً لكتاب "الوجيز يف تطور الفكر الرتبوي" الذي قمنا بتأليفه وهو متوفر على
شبكة اإلنرتنت؟
 .6كيف نوظف األصول الرتبوية يف احلياة اليومية؟
 .7خلص أهم موضوعات كتاب " أصول الرتبية إضاءات نقدية معاصرة" للربفسور على
وطفة مث اكتب أهم الفوائد املستخلصة .الكتاب متوفر على شبكة اإلنرتنت وهو من اصدار
جامعة الكويت.
 .8قارن بني منجزات احلضارة الرومانية وبني منجزات احلضارة اليواننية.
 .9اذهب إل معجم يعتين ابملص ـ ــطلحات الرتبوية وقم ابختيار أربعة مص ـ ــطلحات ذات
صلة ابملعلم مث اذكر أِهيتها يف تنمية الكفاايت املهنية للمعلم يف عصر التواصل الرقمي.
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مصارحة ففرية
دائما

احملاور
 -1لدي القدرة على حتديد أهداف كتاب الوجيز يف
تعليقة أصول الرتبية.
 -2أجنوع معلوماِت عن أصول الرتبية من خالل الكتب
واجملالت واحملاضرات ومواقع اإلنرتنت …
 -3أخصص وقتا لقراءة الكتاابت األكادميية والرتاثية
يف أصول الرتبية.
 -4أحرص على تعزيز خرباِت الرتبوية ابجلديد من
خالل املشاركة يف الدورات التدريبية ،واألنشطة الثقافية.
 -5أمتلك املهارة الكافية لتسخْي التكنولوجيا احلديثة
مثل االنرتنت يف تطوير أفكاري.
 -6أستمع وأقرأ ملن ال أتفق معهم من املفكرين
وأستفيد منهم.
 -7عندي القدرة على االستفادة من جتارب
احلضارات السابقة يف حياِت العلمية العملية.
 -8أعرض اآلراء الفكرية اليت ال أتفق معها أبمانة
وأذكر يف كالمي آراء متنوعة ومن مصادرها األصيلة.
 -9أمتلك عالقات اجتماعية ثقافية لتبادل اخلربات
مع اآلخرين.
 -10عندي برامج حمددة لتنمية قدراِت العقلية
واإلبداعية وأحاسب نفسي ابنتظام.
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