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 02المحاضرة رقم

 مدخل مفاهيمي                        
 تمهيد: -

الفكر التربوي باهتمام متميز، كونه المنطلق األساسي لتكريس قيم األصالة في المجتمع، يحظى      

وخاصة أن التربية تهدف إلى تكييف اإلنسان مع مجتمعه بما فيه من أنماط  فالمجتمع محتاج إلى التربية،

        ثقافية وعادات مختلفة.

مع القائم ألطفاله وناشئته أن يكونوا عليه، تمثل النظرية التربوية النموذج الذي يرغب المجت      

ء، والمناهج التي تستعمل في إعدادهم، ومجتمع المستقبل الذي سيعيشون شىوالمؤسسات التي تعد هذا الن

فيه، والنظرية التربوية تشمل كذلك شبكة العالقات االجتماعية التي يرغب بها المجتمع لتنظيم سلوك البالغين 

لذلك يختلف مفهوم النظرية التربوية من مجتمع إلى مجتمع، ومن  ،يعملون بهافيه، والمؤسسات التي 

 .حضارة إلى حضارة، ومن عصر إلى عصر

 مفاهيم: -

  :مفهوم النظرية -1

النظرية مشتقة من الفعل )نظر(، ومعناه: حاول فهمه وتقصي معناه وحقيقته بالفهم والتجريب  -

  . واالختبار

نسق فكري استنباطي متسق حول ظاهرة أو مجموعة  ”: عبد الباسط عبد المعطيالنظرية  هي كما عرفها  -

إطارا تصوريا ومفهومات وقضايا نظرية توضح العالقات بين  -أي النسق-يحوي من الظاهرات المتجانسة،

 . الواقع وتنظمها

بين عدد هي عبارة عن مجموعة من البناءات واالفتراضات المترابطة التي توضح العالقات القائمة  -

  (.Kerlinger -من المتغيرات وتهدف إلى تفسير ظاهرة والتنبؤ بها. )تعريف كيرلنجر

  :مفهوم التربية -2

  ربيت الولد أي نميت قدراته وهذبت سلوكه حتى يصبح صالحا للحياة في بيئة معينة .يقال  -

  عي وتعميقه .التربية عملية مستمرة إلعادة بناء الخبرة بقصد توسيع محتواها االجتما -

  التربية الحقة البد أن تستوعب مظاهر الثقافة السائدة في المجتمع . -

من شروط التربة الصحيحة أن تنمي شخصية الطفل من الناحية الجسمية والعقلية والخلقية حتى   -

  يصبح قادرا على التكيف مع البيئة االجتماعية والطبيعية .

 السلوك: -3

تحاول أن تصف السلوك اإلنساني فمنهم من يرى أنه كل ما يقوم به الفرد من نشاط تعددت التعاريف التي  -

بما فيه النشاط الظاهري، كالرياضة والنشاط الباطني، كاإلدراك والتفكير واإلحساس، ويعتبر وسيلة اتصال 

 بين الفرد والجماعة وهو الوسط الذي تنتقل فيه الفكرة والمبدأ واالتجاه من فرد آلخر".

لنا: إن التربية تغيير في السلوك، ولكن معنى السلوك المتداول في الحياة اليومية انحصر في عقود ق -

 المتحدثين والسامعين؛ ليُقصر على الممارسات الظاهرة التي تبرز على أعضاء اإلنسان الخارجية.



معينة، ويتدرج هذا  غير أن المعنى الشامل للسلوك يعني: التفاعل بين اإلنسان والبيئة المحيطة في لحظه

التفاعل عبر حلقات خمس، هي: حلقة الخاطرة، وحلقة الفكرة، وحلقة اإلرادة، وحلقة التعبير، وحلقة 

 الممارسة.

 ومنهم من يرى أنه وسيلة الفرد التي يسلكها للوصول إلى الهدف، فهو إذن وسيلة الشباع دوافعه .

د يكون مجموعة التي تصدر عن فرد معين كما قد يكون فالسلوك اإلنساني هو أساس التفاعل بين األفراد فق

  مجموعة ردود األفعال التي تصدر عن فرد.

تجمع هذه التعاريف حول نقطة  اتفاق تتمثل في أن مفهوم السلوك هو وسيلة اتصال بين اإلنسان و محيطه، 

 تي تصطدم مع رغباته .إما للتعبير عن متطلباته وآرائه ، أو للسيطرة على األوضاع و إزاحة العوارض ال

  فلسفة التربية: -4

تحديد المكونات الرئيسة لشخصية اإلنسان الذي تتطلع التربية إلى إخراجه، والمجتمع الذي تعمل على  تعني 

تنميته في ضوء عالقات كل منهما بالمنشأ والكون والحياة واإلنسان والمصير، ولتجسيد هذه العالقات في 

هي: نظرية الوجود، ونظرية المعرفة،  ،فلسفة التربية على أربعة ميادين رئيسةواقع تربوي ملموس تركز 

، وطبيعة اإلنسان، ويفترض في كل نظام تربوي أن تتكامل برامجه ونظمه ومؤسساته إلخراج القيمونظرية 

ر متعلم يحمل تصورا شامال مفصال عن هذه القضايا األربع، ثم تكون لديه القدرة على ترجمة هذا التصو

فلسفة التربية اإلسالمية،  ،ماجد عرسان الكيالني.) في سلوكه وشبكة عالقاته مع الكون واإلنسان والحياة

2009. ) 

 مفهوم النظرية التربوية: -5

في العصر الحديث اتسع مفهوم النظرية التربوية لتعني التخطيط المسبق الشامل لما يراد أن يكون عليه   

ا يتقنه من مهارات، وما يتصف به من قيم وعادات واتجاهات، ولما يراد أن إنسان العصر من معلومات، وم

تكون عليه شبكة العالقات المنظمة لعمل المؤسسات وسلوك الجماعات المختلفة، مع مراعاة السنن النفسية 

 )ت(.وقوانين التعلم، ومراعاة الفاعلية التي تنتج أكبر كمية من )المخرجات( مقابل أقل كمية من )المدخال

  (التربية والتجديد ،ماجد عرسان الكيالني

المبادئ المترابطة هذه هي جزء من النظرية االجتماعية، كونها مجموع من المبادئ المترابطة التي توجه -

 ية .العملية التربوية وتحكم الممارسات التعليمو

النظرية التربوية تصف ن ، أي أهي التشخيص والعالج وظيفة النظرية التربويةإن يقول بول هيرست  -

 . وتقرر ما ينبغي عمله مع الناشئة، وتوجه وترشد الممارسات التربوية

هي مجموعة من المدركات والتصورات المنظمة التي يكونها األشخاص حول نظم التربية الستخدامها في  -

  كابحا لعملية التغير .تطوير هذا النظام وقد تكون ناجحة كما قد تكون فاشلة، وقد تكون دافعا كما قد تكون 

التي حملت مفاهيمها إلى مختلف أرجاء العالم بتوسعها  -في مطلع عصر النهضة الغربية الحديثة  -

بدا مفهوم النظرية التربوية بالتركيز على إعداد الفرد لالستمتاع بالحياة، واستغالل البيئة  -وانتشارها 

 والسلوك.المحيطة واالهتمام بالتربية الجمالية والبدنية 

"وفي العصر الحديث استمدت النظرية التربوية محتواها من السعي لرفع مستوى المعيشة، والنظر إلى 

كاستثمار اقتصادي ودعامة  -السياسية، واإلدارية، واالجتماعية، والثقافية، والعسكرية  -التربية وتطبيقاتها 

 من دعائم التطور التكنولوجي والعلمي الصناعي".

األخير تعقد المؤتمرات في األقطار المتقدمة، وتعد الدراسات، وتجرى األبحاث، إلخراج  "وفي العقد

اإلنسان الذي يعيش في قرية الكرة األرضية، وعصر البداوة التكنولوجية، التي يستعمل أهلها الطائرات بدل 

خاطبون سكان المعمورة الجمال، والفنادق الفاخرة بدل الخيام، ويديرون الشركات المتنقلة عبر القارات، وي

 عبر المحطات الفضائية، ويتكلمون مختلف اللغات، ويتفاعلون مع مختلف البيئات والثقافات"



وفي المجتمعات اإلسالمية لم ير المربون ضرورة بلورة نظرية تربوية طالما لديهم أصولها في القرآن 

م، حتى إذا حل التقليد محل االجتهاد تجزأ الكريم، ولكن استخراج هذه النظرية هو أمر لم يعطوه الجهد الالز

هذا المفهوم القرآني للنظرية التربوية عند المذاهب، ولم يعد هناك مفهوم نظرية بالمعنى الشامل الراسخ 

المحيط، واستمر هذا الفراغ حتى العصور الحديثة، حيث برزت أهميتها واإلحاطة بمحتوياتها وتطبيقاتها، 

يتعرضون في كل لحظة إلى كميات هائلة من الخبرات والمعلومات التي  -عات أفراًدا وجما -ألن الناس 

 يمطرهم بها التلفزيون.

 النظريات التربوية :أهداف  -5

 .دراسة الظواهر التربوية -

التعرف على الوقائع الثقافية واالجتماعية والشخصية المرتبطة بالظاهرة التربوية في نشأتها  -

 . وتطورها

العالقات التي تربط الظواهر التربوية بعضها ببعض، والتي تربطها بغيرها من الظواهر فهم طبيعة  -

  االجتماعية في المجتمع

الكشف عن أبعاد أو الوظائف االجتماعية،التي تؤديها الظواهر والنظم التربوية بالنسبة للجوانب  -

 .االجتماعية والثقافية في المجتمع

 . وآثاره على العمليات التربويةتحديد المضمون األيدلوجي للتربية  -

تحديد القوانين االجتماعية العامة التي تحكم الظواهر التربوية وما يرتبط بها من وقائع اجتماعية  -

  .وثقافية وشخصية

  . تحليل التربية كوسيلة للتقدم االجتماعي -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 03المحاضرة رقم

 مكونات وأصول النظريات التربوية
 تمهيد:

تربوية تتكون من عناصر ثالثة، هي: الحاجات الحاضرة، والتحديات الالتربة التي تنبت فيها أصول النظرية 

  المستقبلية، والخبرات الماضية.

 :وتتعدد األصول التربوية بتعدد مظاهر الحاجات والتحديات والخبرات، فهناك

  أصول النظرية التربوية: -1

  بلورة )الغايات( التي يحيا وينشأ اإلنسان المتعلم من أجلها.  ومحورها :األصول اإليمانية -

  ومحورها مساعدة المتعلم على اكتشاف ذاته وسنن حياته، وبلورة )هويته(. :األصول النفسية -

وحاضر ومستقبل، واكتشاف القوانين  اضيومحورها الوعي بتقسيمات الزمن إلى م :األصول التاريخية-

  والسنن التي توجه هذه األقسام الثالثة.

  ومحورها الوعي بقوانين صحة األمم ومرضها وموتها. :األصول االجتماعية -

  ومحورها القدرة على تسخير الكون واكتشاف قوانينه واالنتفاع بخزائنه. :األصول العلمية -

فجير طاقات العمل وتنمية مهاراته بالقدر الذي يتطلبه اإلنتاج ومحورها ت :األصول االقتصادية -

  واالستهالك في العصر القائم.

ومحورها الوعي بالنظام البيئي وتكامل عوالمه، والتعامل معها طبقا للسنن التي أبدعها  لطبيعية:األصول ا-

  رب هذه العوالم.

  ية واإلقليمية والعسكرية ...الخ .األصول السياسية : ومحاورها السياسة والعالقات الدول -

 النظريات التربوية تصنيفات -2

 أقطاب التفكير التربوي: -1

 قطب الموضوع:  -1-1

يرتكز هذا القطب على تيارين كبيرين على األقل : التيار الروحي والتيار الشخصاني، أما بالنسبة       

للتيار األول فيتعلق األمر بالعالقة اإلستعالئية والروحانية بين اإلنسان والكون، فالكائن الحي  اإلنساني 

ما يحدد األفكار في هذا القطاع من يتقرب من بعد روحاني في عالقته بالكون بواسطة غاياته وبديهياته، إن 

الفكر التربوي فهو الديانات والفلسفات الميتافيزيقية، وفيما يخص التيار الثاني الشخصاني  الذي نجده في 

هذا القطب والذي يطلق عليه أيضا اسم التيار اإلنساني أو التحريري أو العضواني، فهو يتميز بتعابيره 



الباطنية للشخص، مثل الحاجات، الرغبات، الطموحات، الدافعية، الطاقة....الخ  التبشيرية المتعلقة بالدينامية

. 

 قطب المجتمع: -1-2

نجد في هذا القطب تلك النظريات التي تحدد هدف التربية في إحداث تغيير هام في المجتمع، انطالقا      

ية تعد من حيث أساسها مسألة من منظور يركز عادا على تحقيق أكبر قدر من العدالة االجتماعية، فالترب

بنيات اجتماعية وثقافية، مما يعطيها دورا هاما في تغيير المجتمع والثقافة،  فإن العديد من النظريات تقترح 

 تكوين الفرد على تغيير المجتمع . 

 قطب المحتويات: -1-3

تشترك في هذا القطب النظريات اآلكاديمية التي تعتقد أن المعارف التي تعلم هي ذات بنيات موضوعية 

ومستقلة عن المتعلم أو المجتمع، وتعتبر قيم تلك المعارف والمحتويات أدوات قائمة بذاتها، ومن ثمة فإن 

مكن أن نميز في هذا القطب بين الطائل من االهتمام بعلم النفس اإلنساني وبالبنيات االجتماعية، من الم

اتجاهين هامين: االتجاه التقليدي الذي يعتني بالرجوع إلى القيم القديمة، ثم االتجاه الشمولي الذي تستحوذ 

 عليه مهارات الفكر النقدي والتفكير المنطقي ...الخ

 قطب التفاعالت بين األقطاب الثالثة: -1-4

لى أساس التفاعالت الموجودة بين األقطاب الثالثة، ومن الممكن تقوم النظريات األكثر ديداكتيكية ع    

الكشف هنا عن ثالثة اتجاهات وهي : النظريات التكنولوجية التي تعتني من حيث جوهرها بنمذجة 

التفاعالت بين الموضوع والمجتمع والمحتويات، فالكائن اإلنساني يعرف من منظور هذه النظريات كذات 

غذى بواسطة وسائل اإلعالم، ثم هناك النظريات النفس معرفية  التي تهتم في جوهرها تعالج المعلومات وتت

بأنواع الديداكتيك البنائية المصممة انطالقا من سيكولوجية التعلم،  ونجد النظريات االجتماعية المعرفية التي 

 .تعتني خاصة بأثر العوامل الثقافية واالجتماعية في التعلم

 :اهتمامها وية التربـ لنظرياتدراسة التي توليها امجاالت البحث وال -3

 . التربوية من الداخل  دراسة النظام التربوي والمؤسسات -

 :بنظم المجتمع األخرى يتضمن دراسة النظام التربوي في عالقاته  -

  وطالبوموجهين ومعلمين  واألدوار االجتماعية والدراسة لفئات المجتمع المدرسي من: مديرينة المكان -1

  واإلدارة المدرسية وإدارة الصف. النظم التربوية واإلدارية المتمثلة في: اإلدارة التربوية -2

القوة والبنية االقتصادية االجتماعية للطالب  االجتماعية: بنية المدرسة بنية حجرة المدرسة وبناء ىالبن -3

  والمعلمين.

  االجتماعي والتنشئة االجتماعية. التفاعلمنها الضبط االجتماعي و العمليات االجتماعية: -4

  وتكافؤ الفرص وديموقراطية التعليم. المفاهيم االجتماعية: منها القيم والثقافة واللغة والسياسة -5



واألمية والتسرب والتأخير الدراسي  المشكالت االجتماعية داخل النظام التربوي: منها الرسوب -6

  والحرمان الثقافي.

  بية: التربية النظامية والتربية الالنظامية  والتربية الغير نظامية.أشكال التر -7

مراحل التعليم: ماقبل المدرسة  المرحلة االبتدائية المرحلة اإلعدادية المرحلة الثانوية المرحلة الجامعية  - 8

 والتعليم العالي من حيث أهدافها وسياستها.  

 نظم التفاعل في النظريات التربوية : -5

 التفاعل بين النظام التربوي والنظام السياسي. -1

 التفاعل بين النظام التربوي والنظام االقتصادي. -2

 التفاعل بين النظام التربوي والنظام الطبقي. -3

  التفاعل بين النظام التربوي ونظام الدين والعقيدة. -4

  التفاعل بين النظام التربوي ونظام وقت الفراغ. -5

 ل بين المدرسة والمؤسسات السياسية.دراسة التفاع -1

 دراسة التفاعل بين المدرسة والمؤسسات االقتصادية. -2

 دراسة التفاعل بين المدرسة والمؤسسات االجتماعية. -3

 دراسة التفاعل بين المدرسة والمؤسسات الثقافية. -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 04المحاضرة رقم

 فلسفة التربية
 

 فلسفة التربية : -

والمجتمع  ،إخراجه إلىفلسفة التربية تعني تحديد المكونات الرئيسة لشخصية اإلنسان الذي تتطلع التربية 

ولتجسيد  ،الذي تعمل على تنميته في ضوء عالقات كل منهما بالمنشأ والكون والحياة واإلنسان والمصير

هي: نظرية الوجود،  ،ين رئيسةهذه العالقات في واقع تربوي ملموس تركز فلسفة التربية على أربعة مياد

ويفترض في كل نظام تربوي أن تتكامل برامجه ونظمه  ،ونظرية المعرفة، ونظرية الِقيَم، وطبيعة اإلنسان

عن هذه القضايا األربع، ثم تكون لديه القدرة على  ومؤسساته إلخراج متعلم يحمل تصورا شامال مفصال

 ع الكون واإلنسان والحياة.ترجمة هذا التصور في سلوكه وشبكة عالقاته م

ومن هذه الفلسفة تنبثق  ،مركز البذرة في شجرة العملية التربوية -أية فلسفة للتربية  -وتحتل فلسفة التربية 

أهداف التربية العامة وأهدافها الخاصة العملية، ومؤسساتها، ومناهجها، وطرقها ووسائلها في التعليم 

لك أنماط السلوك في واقع اإلنسان المختلفة، وفي جميع النشاطات ومن هذه الفلسفة تنبثق كذ ،والتقويم

 والممارسات.

فإنها تفرز السياسي الديمقراطي، واالقتصادي الديمقراطي، والعالم  ديمقراطيةفلسفة التربية مثال  -

فلسفة وإذا كانت  ،الديمقراطي، والمدرس الديمقراطي، والزوج الديمقراطي، والزوجة الديمقراطية... وهكذا

تفرز السياسي اإلسالمي، واالقتصادي اإلسالمي، والعالم اإلسالمي، والعسكري التربية إسالمية، فسوف  -

 اإلسالمي، واإلداري اإلسالمي، والفنان اإلسالمي، والزوج اإلسالمي، والزوجة المسلمة... وهكذا.

ة حيث تسري فيها كلها اتجاهات فلسف ،ومثله في موضوعات المعرفة، وفروع العلم، ومؤسسات اإلدارة

 أين يجلس على مقعد الدرس وفي م ولذلك يدرس فلسفة التربية كل ،اميزم التربية الموجهة وتكسبها طابعا

 وكان يتم تمكين هذه الفلسفة التربوية واحتاللها مركز التوجيه من خالل ما يلي: ،تخصص كان

 رسم سياسة تعليمية واضحة. -1

 أخالقية للعاملين في ميدان التربية بمختلف مواقعهم ومراكزهم. رة قواعدبلو -2

 مجلس تربية وتوجيه يضم ممثلين عن عناصر القوة في األمة، وهم: -3

 رجال المعرفة. -أ

 رجال التنفيذ واإلدارة. -ب

 رجال المال. -ج

 رجال التربية. -د

 ممثلون عن األسرة.   -هـ

 والتوجيه اإلعالمي.ممثلون عن مؤسسات اإلرشاد  -و

فلسفات رئيسة هي: الفلسفة المثالية، والفلسفة الواقعية، والفلسفة  ويوجه نظم التربية الحديثة خمس

 البراجماتية، والفلسفة الوجودية، والفلسفة الماركسية.

حيث ارتفعت األصوات مطالبة إعادة  ،م تعرضت هذه الفلسفات لحملة كبيرة من النقد1952ومنذ عام 

مة إياها بأنها سبب األزمات مته ،ر في أصول التربية التي بنيت على هذه الفلسفات ومشتقاتهاالنظ

م ثقافة اإلنتاج واالستهالك والقياالجتماعية واألخالقية الجارية، وأنها سجنت اإلنسان في سجن المادة و

 المادية.



وظهر مئات  ،لتربوية القائمةوفي السنوات األخيرة من عقد التسعينيات تصاعدت المعارضة للفلسفات ا

ية بالبحث عن بديل مناد الكتب واألبحاث التي أصدرتها الجامعات ومراكز البحث التربوي في أمريكا،

% من 35حيث توقف مقدار  ،كذلك شاركت الهيئات الشعبية في هذه المعارضة بطريقتها الخاصة ،تربوي

 -حسب رأيهم  -ألنها  -وليس الخاصة  -رس العامة المدا إلىالشعب األمريكي عن إرسال أبنائهم وبناتهم 

 مؤسسات تدرب الناشئة على الجريمة والمخدرات وفوضى الجنس، وأنشؤوا بدلها ما يسمى بالتعليم البيتي.

مراجعة  إلىوإزاء هذه الحمالت المركزة المتتالية اضطرت الهيئات الرسمية في الواليات المتحدة      

ية، وشاركت في هذا النقد الموجه لها من ذلك البحث، الذي أصدرته )جمعية مها التربوفلسفاتها ونظ

 م، ومما جاء في هذا البحث ما يلي:1997اإلشراف التربوي وتطوير المناهج( في والية فرجينيا عام 

 مالما كانت الحياة الحقيقية تدور حول المعتقدات والمقاصد والمعاني المؤثرة، فإن جواب السؤال القائل: "

ل وظيفتهم دعم ى تخريج العمال الذين جفهل هناك تعليم يتعد ،ا بههي مقاصد التربية؟ لم يعد أمرا مسلم

األعمال؟ وكيف يمكننا أن  االستقرار االقتصادي ونموه؟ وماذا نعلم أطفالنا إذا لم نرد جعلهم مجرد خدم لدنيا

 في قائمة تربية تقتصر على إدارة ة وأعمال شكسبير وأفالطون، والشعر واألدبيم الديمقراطنربط قي

والفنون؟ ماذا عن مشاعر البهجة والتراحم بين عوالم اإلنسان  عاألعمال؟ وماذا عن الحب والعاطفة واإلبدا

 والحيوان والطبيعة؟ ماذا يحدث لنفوسنا كأفراد وأرواحنا كاملة؟

وأفرزنا االعتقاد الذي يقول: إن الذي  في قرن ما تم تنظيم الحياة حول العلوم المادية واإلنتاج الصناعي،    

ى يصدق هذا مد فإلى أي ،وندفع ثمنه هلل ،وننتزعه ونثبته ،يستحق التقدير يقتصر على ما نلمسه ونحلله

االعتقاد؟ إن االعتقاد الذي يتركز حول الصناعة جعل كل ما هو غير محسوس وال مادي قليل القيمة 

م الناس على ما يمكن التحكم والتنبؤ به، في الوقت الذي يعيشون ويستحق اإلهمال، فلماذا نقتصر في تعلي

 حياة مليئة بالغيب والمعنويات واالحتماالت؟

وإذا كان العلم المادي يعلمنا أن الكائن الذي يستحق التقدير هو اآلالت وما تفرع عنها مما يحقق مزيًدا من 

يختارون تناول المخدرات التي تجعلهم يحسون بنشوة المتع الحسية، فبماذا إذًا نجيب أبناءنا وناشئتنا حين 

 ."أكبر، ويتخيلون أنهم أجمل وأقوي؟

ألنه إذا كان الغرب مصابًا باإلفراط  ؛يجب أن ال يقعدنا هذا النقد للعلم وتطبيقاته عن البحث العلمي وتطبيقاته

إهمال العلم، ولذلك فالمطلوب هو واإلسراف في تقديس العلم وإهمال الِقيَم الدينية، فنحن مصابين بالتفريط و

 تعالج االنشقاق القائم بين الدين والعلم وتحقق التكامل بين االثنين. "فلسفة تربوية"

وكانت نتيجة هذا النقد المستمر للفلسفات التربوية أن ظهر اليوم فلسفتان تربويتان: األولى هي )الفلسفة 

 . (GLOBAL EDUCATION) التربية الكونية( والثانية هي )فلسفة HOLISTIC EDUCATIONالشمولية(

والتي قادت إلى القطيعة بين علوم الدين  ،التخصصات المبتورة -أي: الفلسفة الشمولية  -وترفض األولى 

أي: علوم وسائل  -من ناحية وبين العلوم الطبيعية  -أي: علوم غايات الحياة  -واإلنسانيات واالجتماعيات 

ألن الفصل بين القسمين أفرز فريقين من الناس: أناس يدعون إلى غايات الحياة  ،من ناحية أخرى -الحياة 

 وأناس يملكون وسائل الحياة ويسيئون استعمالها. ،دون أن يملكوا وسائل تحقيقيها

فقد تطورت خالل العقود الثالثة  GLOBAL EDUCATION -أي: فلسفه التربية الكونية  -أما الثانية 

الذي بدأ كتاباته ببحث مشترك مع  (جيمس بيكر)ق المنادين بها المربي األمريكي وكان من أسب ،األخيرة

لمجتمع  تربيه"، ثم أتبعه بكتيب عنوانه "ركاب على األرض سواء"زميل له هو لي أندرسون بعنوان 

 -ا وما زالت تقوده -، ثم بدأت المؤتمرات الخاصة بـ)التربية الدولية( أو العالمية، التي قادتها "عالمي

  منظمة اليونسكو.

ثم كانت الخطوة الثانية حين أخذ بعض االقتصاديين فكرة العالمية، من ذلك ما نبه إليه بارنيه وموللر،      

وكذلك ظهرت الدعوة إلى تطبيقها في ميدان الثقافة، ثم بعد ذلك ظهر بها الرئيس األمريكي جورج بوش في 

صل في تطبيقاتها، ثم برزت المقاومة لتطبيقاتها السياسية ميدان السياسة وأخذت الدوائر السياسية تف



وتتساءل: أهي قرية الكرة األرضية أم  ،مثل الحملة التي تقودها االتحادات العمالية في أمريكا ؛واالقتصادية

 إستراتيجية نهب الكرة األرضية وتستنفر لمقاومة هذا النهب عمال العالم جميعهم؟

الكونية تتصف بصفتين: األولى: أنها تمتلك اإلطار الواقعي الذي ال مجال لتجاهله والواقع أن فلسفة التربية 

والثانية: أنها ما زالت تعاني من االفتقار إلى المحتوى الواضح الذي يمنع تفسيرها تفسيرات شتى،  ،وإنكاره

 واستغاللها لألغراض المتباينة.

ي وسائل االتصال والمواصالت، التي أحالت الكرة حقيقة واقعة أفرزها التطور الهائل ف فالعالمية كإطار

 أو دقائق في أصواتهم وصورهم. وثوان األرضية إلى قرية يتنقل الناس في حاراتها بساعات في أجسادهم،

خاصة أوروبا  -حيث تحاول القوى الكبرى  ،لكن المشكلة في )المحتوى( الثقافي واالجتماعي لهذه العالمية

ومهما كانت المشكلة القائمة، فإن ثقافات العالم التي  ،األرضية بثقافتها وممارساتهاعولمة الكرة  -وأمريكا 

وجدت نفسها في إطار العالمية الكونية سوف يستمر تفاعلها واضطرابها إلى أن يفرز هذا التفاعل ثقافة 

 ،تلك مة لهذه الثقافة أوعالمية تتغلب فيها األفكار والتطبيقات النافعة لإلنسانية كلها دون اعتبار للقوى الداع

ا َما يَْنفَُع النَّاَس فَيَْمُكُث : }-تعالى  -قال  ،ألن هذه الغلبة سنة حياتية وقانون كوني بَُد فَيَْذَهُب ُجفَاًء َوأَمَّ ا الزَّ فَأَمَّ

 .[17]الرعد:  {فِي األَْرِض 

امتشاق  -ا وإسالمي عربيا -، وإنما المطلوب لذلك ال داعي للوقوف من العولمة موقف الرفض السلبي    

ثم النزول إلى ساحة المعركة الثقافية العالمية  (ثقافية -تربوية )ورة نظرية وبل أسلحة الفكر والتفكير الحر،

مطمئنين إلى وعد هللا في أن الثقافة التي تمكث في األرض هي التي تنفع  ،بكل وسائلها وفي جميع ميادينها

فسوف يذهب كله  -هم األصولية واإلرهاب وت الضجيج اإلعالمي، والتجريح العقدي، -الناس، أما الزبد 

 جفاء، بعد أن يفتح هللا بصائر الناس وعقولهم على محتويات الثقافة اإلسالمية العالمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 05المحاضرة رقم

 المقاربات البيداغوجية                    
 :تمهيد -

مع حاجات  تهدف إصالحات األنظمة التعليمية إلى تحديث مقاصد وغايات التعلم لجعلها أكثر انسجاما

بشكل أنجع كما تهدف إلى تحقيق أهداف محددة للتكوين وتعليم األجيال المتمدرسة وتثقيفهم  األفراد والمجتمع

 مما يعدان متداخالن كالهما يسعيان إلى مدرسة أكثر نفعا ونجاعة .

يرى " جون ديوي " أن على نظام التربية أن يعمل على غربلة األفراد واكتشاف ما يصلحون له من أعمال 

ورات " ومع التط1924وإعداد الوسائل التي تعين لكل فرد العمل الذي تؤهله له طبيعته في الحياة " ديوي 

الحديثة التي عرفها هذا القرن وتطورات المناهج والبرامج والوسائل التعليمية التي تتماشى والتغيرات 

السريعة في مجال المعرفة كان من الواجب تحديث المناهج التعليمية وتعديلها بحيث تأخذ بعين االعتبار 

بحيث تنمي كفاءات وتسمح له  القدرة على تحويل المعارف وتجسيدها في خدمة ونفع الفرد والمجتمع

 بالتالؤم مع الواقع المعاش.

 :المقاربة بالكفاءات -1

من المعروف أن أهمية المؤسسات هي منح شبابنا القدرات والمهارات التي تسمح لهم فعال أن يكون كفء  

المعارف قابلة للتحويل للقيام بأشياء تنفعه وتنفع المجتمع وهذا ما نعني به المقاربة بالكفاءات وكفاءات تجعل 

والتجنيد في الوضعيات التي تمكننا من التصرف خارج المدرسة ومواجهة وضعيات معقدة أي التفكير 

 والتحليل والتأويل والتوقع واتخاذ القرارات والتنظيم والتفاوض .

ات مثل المحاسبة فاكتساب المعارف أو القدرات ال يعني أننا صرنا أكفاء وقد نستطيع اإللمام بقواعد والتقني

دون تطبيقها في الوقت المناسب وقد نستطيع اإللمام بالقانون التجاري كله ومع ذلك ال نعرف كيف نحرر 

 عقد من العقود.

 بهذا نقول أن الكفاءة ال توجد إال ما تأكد منها وتجلى في األداء.

ني ولذا ارتبط مفهوم الكفاءة فالمقاربة بالكفاءة في الوسط التربوي جاءت بعد تطبيقها في الميدان المه

 بالميدان المهني .    

 مفهوم الكفاءة : -

ـ هي مفهوم عام يشمل القدرة على استعمال المهارات والمعارف الشخصية في وضعيات جديدة داخل حقل 

 معين .

ـ هي مجموعة من التصرفات االجتماعية الوجدانية ومن المهارات النفسية الحس الحركي التي تسمح 

 ارسة الئقة لدور ما أو وظيفة ما أو نشاط ما.بمم

تستند الكفاءة إلى نشاط يستدعي مهارات معرفية نفس حركية أو اجتماعية أو وجدانية ضرورية إلنجاز هذا 

 النشاط سواء أكان ذا طبع شخصي أو اجتماعي أو مهني.

 المبادئ التي تميز المقاربة بالكفاءة : -

 من الكفاءات الواجب اكتسابها . ـ تنظيم برامج التكوين انطالقا

 ـ تغير الكفاءات وفق السياق الذي تطبق فيه.

 ـ وصف الكفاءات بالنتائج والمعايير .

 ـ مشاركة األوساط المعنية ببرنامج التكوين في مسار إعداد هذه البرامج .



 ـ تنظيم الكفاءات انطالقا من النتائج والمعايير المكونة لها .

 ـ اعتماد التكوين على الجانب التطبيقي الخاص . 

 ـ المعارف قابلة للتجنيد والمشاريع ) طريقة المشاريع (

 ـ المعارف توظف في حل المشكالت المعقدة ) طريقة حل المشكالت (

                                                                                المقاربة بالكفاءات وآثارها:  -

 ينتظر من اعتماد المقاربة بالكفاءات في بناء البرنامج:

المواظبة والحياة  ،العمل، ـ تكييف الغابات المدرسية مع الواقع المعاصر في ميدان ) السلوكيات العمل

 اليومية ( 

 ،ليل والتحليل التع ،ـ االهتمام بالقدرة على تجديد المعارف في وضعيات متنوعة مثل حل المشكالت النفسية 

 إصدار الحكم .

ـ ربط المعارف بوضعيات تسمح بالتعرف خارج المدرسة استثمار المعارف والمهارات لذا يجب حث 

وينبغي أن تنعكس المفاهيم والتقنيات على  ،التلميذ على استكشاف ما حوله يتصرف فيه داخل وخارج القسم

 شخصيته .

ة وميوله ورغباته وتكون حسب نموه تفاديا المعارف التي تتطلب ـ تبني المعرف حسب قدرات التلميذ العقلي

 من التلميذ الحفظ والتطبيق.

 وهناك كفاءات عرضية خاصة بكل المواد وكفاءات أفقية متعلقة بالمادة الواحدة.

 أنواع الكفاءات : -

 :وهي مجموع الكفاءات األساسية المرتبطة بالوحدة التعليمية. الكفاءة القاعدية 

 :وهي مجموع الكفاءات القاعدية المكونة والمرتبطة بدورة أو دورات أو مجال  الكفاءة المستهدفة

 تعلم.

 تقييم الكفاءات:  -

 تقييم الكفاءات حسب مؤشرات الكفاءة .

 مؤشر الكفاءة :  -

 هو السلوك الظاهري القابل للمالحظة والقياس الذي يبرز من خالل نشاط التعلم ويعبر عن حدوث فعل

 التعلم أو التحكم في مستوى الكفاءات المكتسبة. 

ومن خالل مجموع المؤشرات المرتبطة بالكفاءات الواحدة يمكن التأكد من تحقيق الكفاءة المستهدفة أو 

 عدمها. 

 أنواع التقييم:  -

 : يجب معرفة مؤشرات قبل التعلم أي التأكد من المعارف القبلية للتالميذ قصد  التقويم الشخصي

 يد استراتيجيات إلكساب التلميذ المعارف الجديدة .تحد

 :خالل التعلم مالحظة سلوك وأداء التلميذ أثناء سير األنشطة التعليمية. التقويم التكويني 

 : هو تقويم تحصيلي يهتم بنتائج التالميذ وإجراءاتهم . التقويم بعد التعليم والتدريب 

 ساهم في تكوين الشخصية للتلميذ .هناك كفاءات عرضية تهم كل المواد وهي التي ت

وهناك كفاءات خاصة بالمواد وتختلف هذه الكفاءات من مستوى إلى آخر ومن مادة إلى أخرى حسب 

 التخصص.     
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