
 - مقياس النظريات التربوية -

 السنة الثانية ليسانس 

 الدكتور :  طراد توفيق 

 الطبيعة والتعريف  -

 تمهيد:  -

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

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

         ثقافية وعادات مختلفة. 

المج       يرغب  الذي  النموذج  التربوية  النظرية  عليه،  تمثل  يكونوا  أن  وناشئته  ألطفاله  القائم  تمع 

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

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

لذلك يختلف مفهوم النظرية التربوية من مجتمع إلى مجتمع،    ،يعملون بها  البالغين فيه، والمؤسسات التي

 . ومن حضارة إلى حضارة، ومن عصر إلى عصر

 مفاهيم:  -

   :مفهوم النظرية -1

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

   .  واالختبار 

هي   - المعطي   النظرية   عبد  الباسط  عبد  أو    ”:  كما عرفها  متسق حول ظاهرة  استنباطي  فكري  نسق 

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

 .  العالقات بين الواقع وتنظمها 

ات القائمة بين  هي عبارة عن مجموعة من البناءات واالفتراضات المترابطة التي توضح العالق -

   (.Kerlinger -عدد 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  -

  اها االجتماعي وتعميقه .التربية عملية مستمرة إلعادة بناء الخبرة بقصد توسيع محتو -

   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 .



  فلسفة التربية: -3

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

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

التربية على أربعة ميادين رئيسة هي: نظرية الوجود،    ، العالقات في واقع تربوي ملموس تركز فلسفة 

ونظرية   المعرفة،  بالقيمونظرية  تتكامل  أن  تربوي  نظام  كل  في  ويفترض  اإلنسان،  وطبيعة  رامجه  ، 

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

ماجد عرسان  .) القدرة على ترجمة هذا التصور في سلوكه وشبكة عالقاته مع الكون واإلنسان والحياة

 (  .2009فلسفة التربية اإلسالمية،  ،الكيالني

 مفهوم النظرية التربوية: -4

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

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

المخت  الجماعات  المنظمة لعمل المؤسسات وسلوك  لفة، مع مراعاة السنن  أن تكون عليه شبكة العالقات 

من   كمية  أقل  مقابل  )المخرجات(  من  كمية  أكبر  تنتج  التي  الفاعلية  ومراعاة  التعلم،  وقوانين  النفسية 

  (التربية والتجديد  ،ماجد عرسان الكيالني ))المدخالت(.

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

 ية . العملية التربوية وتحكم الممارسات التعليموترابطة الم

ن النظرية التربوية تصف  ، أي أ هي التشخيص والعالج  وظيفة النظرية التربوية إن  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    -

ن كابحا لعملية  في تطوير هذا النظام وقد تكون ناجحة كما قد تكون فاشلة، وقد تكون دافعا كما قد تكو

  التغير .

 النظريات التربوية : أهداف  -5

 . دراسة الظواهر التربوية -

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

 .   وتطورها 

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

   لظواهر االجتماعية في المجتمع ا



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

 . االجتماعية والثقافية في المجتمع 

 .   تحديد المضمون األيدلوجي للتربية وآثاره على العمليات التربوية -

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

   .وثقافية وشخصية

   .  تحليل التربية كوسيلة للتقدم االجتماعي  -

  أصول النظرية التربوية: -5

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

  المستقبلية، والخبرات الماضية.والتحديات 

 : وتتعدد األصول التربوية بتعدد مظاهر الحاجات والتحديات والخبرات، فهناك

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

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

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

  والسنن التي توجه هذه األقسام الثالثة.

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

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

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

  واالستهالك في العصر القائم.

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

   بدعها رب هذه العوالم.أ

   األصول السياسية : ومحاورها السياسة والعالقات الدولية واإلقليمية والعسكرية ...الخ . -

 النظريات التربوية  تصنيفات -

 تمهيد : 

إن تصنيف النظريات التربوية  يأخذ بعين االعتبار التطور المذهل الذي عرفته الحركات المعرفية         

اإلعالم   وتكنولوجيا  المعرفة  عمليات  مواضيع  تناولت   التي  البحوث  أما  المعرفية،  واالجتماعية 

بإسهاماته التربوي  الفكر  على  أثرت  فلقد   ، الثقافية  االجتماعية  أن  والديداكتيكات  نذكر  أن  وينبغي   ،

والمعبرة   لها  المميزة  أشكالها  إبراز  وفي  التربية  ميدان  تطهير  في  يساعد  التربوية  النظريات  تصنيف 

تشكل   أربعة عناصر  االعتبار  بعين  أخذين  التربوية   النظريات  تصنيف  نقدم  أن  يمكن  تقدم  مما  عنها، 

الم )المتعلم(،  الموضوع   : وهي  التربية   في  التفكير  المجتمع  أقطاب  والشعب(،  )المواد  حتويات 



تكنولوجيا   )المدرسة،  الثالثة  األقطاب  بين   البيداغوجية  التفاعالت  الكون(،  البيئة،  العالم،  )األخرون، 

 االتصال( . 

 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  يتقرب من بعد روحاني في عالقته بالكون بواسطة غاياته وبديهياته، إن  

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

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

بالدينامية  المتعلقة  التبشيرية  الدافعية،    بتعابيره  الطموحات،  الرغبات،  الحاجات،  مثل  للشخص،  الباطنية 

 الطاقة....الخ . 

 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 

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

 تقترح تكوين الفرد على تغيير المجتمع .  

 قطب المحتويات:  -1-3

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

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

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

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

 عليه مهارات الفكر النقدي والتفكير المنطقي ...الخ 

 قطب التفاعالت بين األقطاب الثالثة:  -1-4

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

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

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

كذات تعالج المعلومات وتتغذى بواسطة وسائل اإلعالم، ثم هناك النظريات النفس معرفية  التي تهتم في  

ها بأنواع الديداكتيك البنائية المصممة انطالقا من سيكولوجية التعلم،  ونجد النظريات االجتماعية  جوهر 

 . المعرفية التي تعتني خاصة بأثر العوامل الثقافية واالجتماعية في التعلم



 : اهتمامها وية التربـ لنظرياتمجاالت البحث والدراسة التي توليها ا -2

 .  التربوية من الداخل   التربوي والمؤسسات دراسة النظام  -

 : بنظم المجتمع األخرى يتضمن   دراسة النظام التربوي في عالقاته  -

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

   وطالب 

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

وبناء   ى البن  -3 المدرسة  حجرة  بنية  المدرسة  بنية  االجتماعية    االجتماعية:  االقتصادية  والبنية  القوة 

   للطالب والمعلمين. 

  االجتماعي والتنشئة االجتماعية. منها الضبط االجتماعي والتفاعل العمليات االجتماعية: -4

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

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

   والحرمان الثقافي. 

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

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

 الجامعية والتعليم العالي من حيث أهدافها وسياستها.   

 نظم التفاعل في النظريات التربوية :  -

 التفاعل بين النظام التربوي والنظام السياسي.  -1

 التربوي والنظام االقتصادي. التفاعل بين النظام  -2

 التفاعل بين النظام التربوي والنظام الطبقي.  -3

   التفاعل بين النظام التربوي ونظام الدين والعقيدة. -4

   التفاعل بين النظام التربوي ونظام وقت الفراغ.  -5

 دراسة التفاعل بين المدرسة والمؤسسات السياسية.  -1

 المدرسة والمؤسسات االقتصادية. دراسة التفاعل بين  -2

 دراسة التفاعل بين المدرسة والمؤسسات االجتماعية.  -3

 دراسة التفاعل بين المدرسة والمؤسسات الثقافية.  -4

 : النظرية السلوكية  -1

  السلوك:تعريف  -1



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

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

  الممارسة.

أهمية البيئة الحسنة    وحين نسترجع تعريف السلوك القائل بأن السلوك تفاعل بين اإلنسان والبيئة، نتبين   -

التي تتكامل فيها المؤسسات، وتهيئ لإلنسان أن يتفاعل معها؛ ليتولد في ضميره وثقافته الخواطر الخيرة  

)الثقافة   خطورة  كذلك  ونتبين  الصالحة،  العادلة  والممارسات  العازمة  واإلرادات  الصائبة،  واألفكار 

المؤسس فيها  تضطرب  التي  الفاسدة(  و)البيئة  مع  اآلثمة(  يتفاعل  ألن  اإلنسان  وتضطر  وتتضافر  ات، 

والممارسات   المضطربة،  واإلرادات  الضارة،  واألفكار  الشريرة،  الخواطر  ليتولد في ضميره  تياراتها؛ 

  السيئة.

الجاهلة   التربية  الثاني نظريات  التفاعل  تفرز  بينما  المبصرة،  التربوية  النظريات  توفره  األول  والتفاعل 

 المدمرة.  

 ة السلوكية : النظري  -1

السلوكية    ظهرت      المتحدة األمريكيةفي    م1912  سنةالمدرسة  جون  ، ومن أشهر مؤسسيها  الواليات 

   . واطسن الذي وضع مسلمات النظرية السلوكية )التطورية ، الحتمية، العلمية، اإلختزالية(

من خالل عالقته       السلوك  مفهوم  حول  التمركز  النظرية  مرتكزات  النفمن  على  سبعلم  واالعتماد   ،

 . القياس التجريبي، وعدم االهتمام بما هو تجريدي غير قابل للمالحظة والقياس 

الكالسيكي(،        بافلوف)االشتراط  نظرية    : التالية  النظريات  مجموع  السلوكية  النظرية  ظمن  تندرج 

ة تولمان، وهم  نظرية ثورنديك ، نظرية سكنر ، نظرية جاثري نظرية دولر وميلر ، نظرية هل ، نظري

 من رواد النظرية السلوكية . 

تقسم بعض كتب النظريات التربوية النظرية السلوكية إلى نظريتين منفصلتين هما النظرية االرتباطية       

والنظرية الوظيفية، ويمثل النظرية االرتباطية كل من بافلوف وواطسون وجوثري وهم علماء علم النفس  

انات ثم إلى سلوك اإلنسان، يركز أصحابها على االرتباط بين األهداف  كانت معظم تجاربهم على الحيو

 والبيئة والسلوك، وتعرف بنظرية المثير واالستجابة . 

على       نماذجهم  وكانت  وسكينر،  وهل  ثروندايك،  قدمها  التي  النماذج  فتشمل  الوظيفية  النظرية  أما 

فقا لنتائج سلوكنا أو طبقا لمعززات أفعالنا أو  الوظائف التي يؤديها السلوك، أي أن األفراد يستجيبون و

 مدركات أفعالنا . 

بأفكار   واطسون،  مع  وخصوصا  السلوكية،  المدرسة  الذييورنداثتأثرت  عملية    يرى   ك  هو  التعلم  أن 

بين  العصبي  الجهاز  في  عالقات  أو  روابط  المثير،    إنشاء  المنبه  يثيرها  التي  الداخلية  األعصاب 

    العضالت فتعطي بذلك استجابات الحركة.   تنبه واألعصاب الحركية التي 



فكلما زاد عدد الروابط    يرى ثورندايك أن عملية التعلم تتم بتقوية الروابط بين المثيرات واالستجابات    

 كلما ارتفع مستوى التعلم.  

بات  ويتم تقوية الروابط عن طريق المران والتدريب ألنه يعطي فرصة لوصول المتعلم إلى االستجا      

   الصحيحة خصوصا إذا كانت تحمل في طياتها ثوابا يدعم تلك االستجابات. 

وكان ثورندايك يعتقد أن العقاب يضعف الروابط بين المثيرات واالستجابات غير المستحبة ولكنه        

 .  تراجع عن ذلك لما توصل إلى أن العقاب ال يؤدي إلى إبطال العادات واالستجابات الخاطئة 

ا يرى ثورندايك أن الفهم واإلدراك يصعب أو ال يمكن إثباته مباشرة لذا فانه يميل إلى االهتمام  أيض      

 . بقياس النتائج المترتبة على الفهم في حياة الناس 

في هذه النظرية يكون التركيز على البيئة الخارجية كعامل أساسي في تفسير السلوك ،والتدريس في       

 البيئية التي يمكن تنظيمها وتقديمها للتالميذ . ضوء ذلك يرجع إلى الظروف 

 المفاهيم األساسية في النظرية السلوكية :  -2-3 

   هي: و ثورندايك النظرية، وخصوصا مع سكينر  هذه وأهم المفاهيم التي نجدها في         

الموروثة وا  اإلرتباطية  - العقلية تتألف من توظيف االرتباطات  العمليات  القائل بأن كل  المذهب  : وهو 

المواقف واالستجابات وينظر إلى هذا ا لمذهب باعتبار أنه األساس في نظرية ارتباط المثير   لمكتسبة بين

 واالستجابة. 

أو غدد   - تكون عضلية  قد  أية ردود فعل ظاهرة  تطلق على  أو غيرها من ردود  االستجابات: وهي  ية 

 الفعل الظاهرة ) بما فيها الصور واألفكار( والتي تحدث كرد فعل لمثير ما. 

: أي عامل خارجي )مثير ما( يتعرض له الحي  ،  األول اإلثارة: ولهذا التعبير أي اإلثارة معنيان   -

 :أي تغير داخلي في الكائن الحي نفسه عن طريق أي عامل خارجي .   الثانيو

وهو حسب )سكينر(، مجموعة استجابات ناتجة عن مثيرات المحيط الخارجي طبيعيا  :  مفهوم السلوك   -

   . كان أو اجتماعيا

آخر  - لمثير  االستجابة  إفراز  أساس  على  ينبني  اإلجرائي  اإلشراط  اإلجرائي:  اإلشتراط  مثل  مفهوم   ،

   إحداث اإلستجابة. الجرس عند بافلوف حيث يكتسب المثير الشرطي قوة المثير الطبيعي في 

  مفهوم التعزيز والعقاب: أي استعمال التعزيز اإليجابي لبناء السلوكات المرغوب فيها. -

   . واستعمال العقاب لدرء السلوكات غير المرغوب فيها

ال  - التعلم: وهو حسب هذه  الممارسة    نظرية،مفهوم  الفرد ينشأ نتيجة  دائمة في سلوك  عملية تغير شبه 

 األداء لدى الكائن الحي.  ويظهر في تغير 

   مبادئ التعلم حسب النظرية اإلجرائية )السلوكية( : -4-

   حسب سكينر:  -                    



  .التعلم هو نتاج للعالقة بين تجارب المتعلم والتغير في استجاباته  -

   . التعلم يقترن بالنتائج ومفهوم التعزيز  -

   .اإلجرائي المراد بناؤه التعلم يقترن بالسلوك  -

  .التعلم يبنى بتعزيز األداءات القريبة من السلوك النمطي -

   التعلم المقترن بالعقاب تعلم سلبي.  -

  :ثورندايكحسب  -                

  .المكافأة أهم من العقاب  -.               التعلم عن طريق المحاولة والخطأ  -

  .التعلمأهمية وجود الدافع أثناء عملية  -

  .التكرار االلى ليس هو سبب التعلم وإنما الثواب المرتبط باالستجابة الصحيحة  -

 . التدرج من السهل إلى األصعب  -.         مبدأ الحرية للطالب أثناء عملية التعلم -

  في النظرية السلوكية : كيفية استثارة االهتمام وتوليد الدافعية لدى المتعلمين -

  .تركيز انتباه الطلبة على العمل المنوي ممارسته )اإلثارة( -

  .إثارة االهتمام باألمر المراد تعلمه )التشويق(  -

  .إثارة االهتمام باضطراد التحسن في األداء )الثواب( -

  . ربط مادة التعلم بأهداف المتعلم )االنتماء( -

  .المتعلم وحاجاته )االستعداد(ربط مادة التعلم بميول  -

  مدلول التعلم في نظريات السلوكية:  -2-5 

الملموسة والقابلة للمالحظة وال مجال للحديث عن     فال يمكن الحديث لديها عن التعلم إال عن السلوكات   -

 المشاعر واألحاسيس ألنها غير قابلة للقياس.  

  و ال مكان لما يسمى بالسيرورات أو العمليات الذهنية.  -

-   ( لـ  )سلوك  ثبالنسبة  فيها  مرغوب  واستجابة   مثير  بين  رابطة  عالقة  حدوث  في  يتمثل  ورندايك( 

  منتظر(.

ال   - قوة  تعتمد  تبعا  و  تضعف  أو  االستجابة  تثبت  واالستجابة:  المثير  بين  القائم  االرتباط  قوة  على  تعلم 

  .لطبيعة الجزاء اإليجابي أو السلبي الناجم عنها أو عن أدائها )التعزيز اإليجابي أو السلبي(

  الخحسن جدا ...  –ممتاز  –رائع  –كانت إجابتك موفقة  –أصبت  –التعزيز اإليجابي كأحسنت  -

توفقتال  - لم  للصواب  مجانبا  كنت  كقولنا  السلبي،  غير    ،عزيز  ألنها  ثانية  مرة  المحاولة  أعد  أخطأت، 

  الخسليمة ...

بالنسبة لـ )واطسون( كل السلوكات قابلة للتعلم بواسطة عملية اإلشراط سواء تعلق األمر بالسلوكات    -

 اللغوية أو االنفعالية أو الحركية.  



  م البد من ترجمته المنتوجات المنتظرة من التعلم إلى سلوكات وفقط إلى سلوكات.ثو من   -

 استجابة.  -------------تعزيز    --------------مثير 

   : التطبيقات التربوية للنظرية -2-6  

 :  يمكن االستفادة من هذه النظرية إذا اخذ المعلم األمور التالية بعين االعتبار         

 حسب ثروندايك:   -                

 . معرفة الروابط بين المثيرات واالستجابات من اجل تقويتها -

 . معرفة الحاالت التي تبهج الطالب والتي تضايقهم  -

 . االتفاق مع الطلبة حول خصائص األداء الجيد -

 .  وضوح المادة التعليمية -

 حسب بافلوف :  -              

  .ة الدراسةضرورة حصر مشتتات االنتباه في غرف -

  .أهمية ربط تعلم التالميذ بدوافعهم من جهة وأهمية تعزيز العمل التعليمي من جهة أخرى -

لن يقوم المتعلم بأي سلوك إال تحت تأثير دافع حقيقي قد يكون االنجاز أو المناقشة أو إشباع الميول أو    -

  .غيرها

   : التطبيقات التربوية للنظرية -2-6 

 :  فادة من هذه النظرية إذا اخذ المعلم األمور التالية بعين االعتبار يمكن االست         

 حسب ثروندايك:   -               

 . معرفة الروابط بين المثيرات واالستجابات من اجل تقويتها -

 . معرفة الحاالت التي تبهج الطالب والتي تضايقهم  -

 . االتفاق مع الطلبة حول خصائص األداء الجيد -

 .  وضوح المادة التعليمية -

 حسب بافلوف :  -              

  .ضرورة حصر مشتتات االنتباه في غرفة الدراسة -

  .أهمية ربط تعلم التالميذ بدوافعهم من جهة وأهمية تعزيز العمل التعليمي من جهة أخرى -

االنجاز أو المناقشة أو إشباع الميول أو  لن يقوم المتعلم بأي سلوك إال تحت تأثير دافع حقيقي قد يكون    -

  .غيرها

  حسب سكينر:  -                         



كل    وفي   حيث تعرض على الطالب المادة العلمية بصورة متدرجة على شكل اطر:  التعليم المبرمج    -

ل إلى اإلطار  إطار يجد المتعلم المثيرات كما يجد فرصة لالستجابة يعقبها التعزيز المناسب قبل أن ينتق

 .  التالي

وفقاً    - المتعلم  سير  يضمن  بما  األصعب  إلى  السهل  من  متدرج  بشكل  العلمية  المادة  ترتب  ما  وغالبا 

  .إلمكاناته سرعته الخاصة قدماً حتى نهاية البرنامج 

ويكون بشكل مستمر في المراحل األولية وبشكل متقطع    ،التشديد على أهمية التعزيز في عملية التعلم  -

 . ي المراحل الختامية ف

 . يشار أيضا إلى المخاطر بعيدة المدى التي يمكن أن تترتب على العقاب في المواقف التعليمية  -

  .بناء المواقف التعليمية  -

 محددات المدرسة السلوكية:   -2-7

 محدد اإلثارة 
محدد العرض النسقي  

 للمادة

محدد التناسب  

 والتكيف 
 التعزيز الفوري  محدد

للمضمون   معرفي  الالبد 

أن   للتلميذ  يقدم  الذي 

قادرة   شروط  فيه  تتوفر 

االهتمام   إثارة  على 

  والميوالت والحوافز.

وتقسيم   تفكيك  ومعناه 

وقائع   وفق  المادة 

ضبط   مع  ومعطيات، 

ثم   مكوناتها،  بين  العالقات 

تسلسل   وفق  تقديمها 

  .متدرج ومتكامل 

المقدمة    إن المادة 

أن   يجب  للتلميذ 

ومستوى   تتناسب 

جميع   من  نموه 

  .النواحي

االستجابات  تعزيز  تم  كلما 

المتعلم   عند  اإليجابية  اإلجرائية 

  .كلما وقع التعلم بسرعة أكبر

من خالل تجارب ثورندايك يبدو  

والمكافآت   التحسينات  تلقي  أن 

السلوك  يدعم  عامة  بصفة 

العقاب أن  حين  في    ويثبته، 

وبالتالي   االستجابة  فينتقص من 

  .من تدعيم وتثبيث السلوك
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الكامل السويسري، اسمه  النفس والفيلسوف  بياجيه عالم  التاسع     جان  بياجيه، ولد في  وليام فريتز  جان 

عام   من  نوشاتيل   1896أوت  النمو    في  النفس  علم  في  ونظريته  بأبحاثه  اشتهر  أنه  رغم  السويسرية 



والمعرفة إال أنه أيًضا عالم أحياء ومتمكن في المنطق والفلسفة، نشأ في أسرة مثقفة جًدا فوالده أستاذ في  

أن يدرس علم   ، حيث كانت بدايته في التعلم ونشر العلم قبل11األدب، بدأ في كتابة المقاالت في سن  

، وخالل هاته الفترة نشر العديد من الكتب  1921األحياء ويتفوق فيه إلى أن حصل على الدكتوراه علم  

 والمقاالت حول علوم البيولوجيا والطبيعة. 

مخلفًا العديد من الكتب واألعمال العلمية التي خلدت    1980توفي جان بياجيه في جنيف السويسرية عام  

  العلمي وخصوًصا علم النفس. اسمه في تاريخ البحث 

 تمهيد:  -

يمر اإلنسان خالل فترات عمره بالعديد من التجارب التي يكسب من خاللها المعرفة والخبرة في الحياة،  -

باإلضافة للتكيف والتأقلم مع البيئة التي يعيش فيها، وخالل عمره تنمو قدراته المعرفية بشكل تدريجي  

العديد   تتدخل  للفرد،  وعلى مراحل، حيث  المعرفي  النمو  في  والبيولوجية  والبيئية  الوراثية  العوامل  من 

وطريقة     ذلك ما اهتم به جان بياجيه، هي العوامل والمراحل التي تنمو فيها المعرفة والذكاء عند الطفل

 اإلدراك المعرفي والحسي للفرد. 

المعرفة خالل حياة  - نيل  التدرج في  بياجيه في نظريته على أساس  التعلم    ويركز  اإلنسان وأن طريقة 

 وحيازة الخبرات تختلف من مرحلة عمرية ألخرى وفق الظروف والعوامل التي تؤثر على الفرد. 

النظرية التكوينية تضع النمو كمحدد للتعلم وشرط لحدوثه، طبعا إذا توفرت الشروط البشرية    نإ -

   . )التعلم دائما تابعا للنمو(  والمادية المناسبة

تقود  - عملية  هو  الذي  التطور  حاالت  من  خاصة  حالة  التعلم  أن  بياجيه  وعي    يرى  زيادة  إلى 

 ، والخطأ شرط للتعلم . المتعلم

يت  - أشياء  المادية  هناك  المحددات  طريق  عن  تفسيرها  يمكن  ال  نموه  طور  في  وهو  الطفل  علمها 

  ، الموازنة  عامل  إليه  يشير  الذي  المحدد  بياجيه على  ويطلق  والنضوجية فحسب  والمتعلم  واالجتماعية 

تعلم جديدة المعرفي عنده بعد كل عملية  البناء  الذي يحدث في  التناقض  يزيل  ذاتيا بحيث  تعلمه  )  ينظم 

   جربة(.الت

كما أن التعلم الجديد قد يكشف عن أخطاء في البنى المعرفية القائمة فيساعد على إدخال التعديل الالزم    -

 عليها.  

اإلطار    - في  الجديدة  المعارف  تمثل  معه  يتم  تكيفي  تفاعل  على  ينطوي  بياجيه  عند  التعلم  الن  ذلك 

 ديدة.  المعرفي القديم ومالئمة المعارف القديمة مع الحقائق الج

 المفاهيم المركزية لنظرية التعلم البنائية:  -



مصادر المعرفة : يعترف بياجيه بأن ما يعرفه إنسان ما إنما ينجم جزئيا عما يتعلمه هذا اإلنسان من    -

تعني كيف   التعلم،  تقود  التي  الموازنة  الناس واألشياء، وعملية  المادية أي من عالم  بيئته االجتماعية و 

  ن تنظيم المعلومات المتناثرة في نظام معرفي غير متناقض.يستطيع اإلنسا 

التعلم هو تكيف عضوية الفرد مع معطيات وخصائص  وهو الهدف النهائي لعملية الموازنة،  التكيف:    - 

نتظام الموضوعية أو المتوقعة والموجود  المحيط المادي واالجتماعي ومختلف حاالت االضطراب والإل

  ل آليتي االستيعاب والتالؤم.في الواقع، وذلك من خال

تحقيق    - باتجاه  الموضوع  أو  الموقف  معطيات  استيعاب  بعد  الذات  استجابات  في  تغيير  هو  التالؤم: 

مع   الذات  تالؤم  هي  والمالءمة  الذات،  بنيات  في  للموضوع  إدماج  هو  االستيعاب  إن  وحيث  التوازن، 

  .  معطيات الموضوع الخارجي

إذ يشعر    االضطراب بعض    والضبط الذاتي: الضبط الذاتي هو نشاط الذات باتجاه تجاوز مفهوم الموازنة  

  .والتوازن هو غاية اتساقه   اإلنسان بأن هناك شيئا ما ليس على ما يرام 

االجرائية:  - السيرورات  حالتها    مفهوم  من  األشياء  عليها  تتغير  التي  بالكيفية  تهتم  اإلجرائية  المعرفة 

 ها الحالية. السابقة إلى حالت

  أما المعرفة الشكلية فتهتم باألشياء في حالتها الساكنة في لحظة زمنية معينة. -

مفهوم التمثل و الوظيفة الرمزية: التمثل،عند بياجي، ما هو سوى الخريطة المعرفية التي يبنيها الفكر    -

 المميز واللعب الرمزي ...   وذلك بواسطة الوظيفة الترميزية، كاللغة والتقليد   ،عن عالم الناس واألشياء

والتمثل هو إعادة بناء الموضوع في الفكر بعد أن يكون   ،والرمز يتحدد برابط التشابه بين الدال والمدلول

 غائبا.  

مفهوم خطاطات الفعل: الخطاطة هي نموذج سلوكي منظم يمكن استعماله استعماال قصديا، وتتناسق    -

  للفعل، ثم أنساقا جزيئة لسلوك معقد يسمى خطاطة كلية.الخطاطة مع خطاطات أخرى لتشكل أجزاء 

وإن خطاطات الفعل تشكل، كتعلم أولي، ذكاء عمليا هاما، وهو منطلق الفعل العملي الذي يحكم الطور    -

   الحركي من النمو الذهني.  -الحسي 

 مبادئ التعلم في النظرية البنائية:                        -

ينفصل عن   - النمائي  التعلم ال  وموارد    : التطور  )لكل مرحلة خصائص  والموضوع  الذات  بين  للعالقة 

  وأدوات وأساليب...(

  .)التجربة وليس التلقين(وليس باقتناء معارف عنه : التعلم يقترن باشتغال الذات على الموضوع  -

خطاطة تجمع  حيث المفهوم يربط العناصر واألشياء بعضها ببعض وال  : االستدالل شرط لبناء المفهوم   -

مختلفة  لحظات  في  التي تجري  األفعال  وبين  ما هو مشترك  إال على  ،  بين  يبنى  المفهوم ال  فإن  وعليه 



الفعل خطاطات  من  مادتها  تستمد  استداللية  استنتاجات  هو    ، أساس  الخطأ  أن  إذ  التعلم،  شرط  والخطأ 

 .  فرصة وموقف من خالل تجاوزه يتم بناء المعرفة التي نعتبرها صحيحة

للتعلم  - ضروري  شرط  بالتلقين  : الفهم  وليس  بالتجربة  يقترن  ونفي    ، والتعلم  تجاوز  هو  التعلم 

   لالضطراب.

  :التطبيقات التربوية للنظرية -

  . إلى مستويات تطور التفكير عند األطفال ومضامين هذا التطور في كل مرحلة نبه بياجيه -

أهمية التنظيم الذاتي الحر في تعلم طفل الروضة وضرورة عدم استعجال انتقاله إلى المرحلة الدراسية    -

  .الالحقة

 . التأكيد على القيام بالنشاطات التي تستثير التفكير واإلبداع -

 . المفاهيم ويضبط العالقات بين الظواهر بدل استقبالها عن طريق التلقين  جعل المتعلم يكون  -

 . جعل المتعلم يكتسب السيرورات اإلجرائية للمواضيع قبل بنائها رمزيا  -

المعرفة االستكشافية عوض االستظهار   - واتجاه  المشكالت  التعامل مع  المتعلم مناهج وطرائق    إكساب 

  والتعامل مع الخطأ كخطوة إتجاه المعرفة الصحيحة .

القياس    - اختبارات  إعداد  في  التربويين  ساعدت  عمرية  مرحلة  لكل  المعرفية  األبنية  عن  بياجيه  أفكار 

  .المختلفة

والحس    - الحدسي  والجانب  العليا  المراحل  في  المجردة  األفكار  على  االعتماد  أهمية  على  بياجيه  أكد 

 . األولى  حركي للمراحل

 االنتقال مـــن الهدف إلى المفهـــوم.  -

 االنتقال من الخارج إلى الداخل من السلوكية إلى المعرفية.  -

 من الواقع المدرك إلى الواقع المستدرك.  –

 صيغــة االشتغال المعرفــي ،يتخذ االشتغال المعرفي عامة صيغتين: -

 سيرورة إنتاج المعارف.  -2اكتساب المعارف.                   سيرورة -1

 : الروحانية النظرية -3

 تمهيد:   -

دفعات،         دائما على  نفسه  يعيد  التيارات على األرض، فهو  أقدم  للتربية من  الروحاني  التيار  يعتبر 

  وحي.ويعتقد الكثير من المحللين أن القرن القادم سيكون قرن العودة إلى ما هو ر

على   باإلجابة  ترتبط  أساسية  إنسانية  رغبة  تفعم  لم  الصناعية  الحضارة  أن  المحللين  من  الكثير  يعتقد 

 التساؤل الذي يحير اإلنسان وهو لماذا نحن موجودون على األرض؟ . 



من هذا التساؤل الذي حير اإلنسان أصبح اإلنسان دائما يبحث عن المعلومات والتفسيرات المتعلقة       

التربة  بمع فكأنة  التساؤل  هذا  عن  اإلجابة  تقدم  التي  الروحانية  الحركات  تكاثرت  هنا  من   ، الحياة  نى 

 الروحية هي خلق األلفة بين اإلنسان وذلك الواقع الروحي أو الميتافيزيقي . 

أفكاره حول ما هو موجود وراء الطبيعة والوجود   اتجاه تترسخ  أولهما  اتجاهين،  تأخذ  الروحية  التربية 

 و الذي يجب أن نتصل به، أما االتجاه الثاني هو الذي يربط روح الواقع والفرد .  وه 

 ماهية النظرية التربوية الروحانية :  -1

انتشارا واسعا في الواليات  من النظريات التي عرفت  النظريات التربوية الروحانية والوجدانية    تعتبر   -

ال من  العديد  أسهم  وقد  األمريكية،والعالم  منهم  المتحدة  التربوي،  التيار  هذا  من  نماذج  طرح  في  علماء 

، وغيرهم، وبالرغم من كون  ، فاتيناز، ماسلو، ليونارد، فار غيسون...أبراهام ماسلو ،وويليس هارمان

بالتيار   اليوم  تيار يدعى  النظريات جاءت متباينة، لكنها تصب جميعا في  المساهمين في نشر هذه  آراء 

للتربية الشرقية  تيا ، وهو  الروحاني  الفلسفات  السماوية ومن  الديانات  من  التربوية  أفكاره  يغذي  قديم،  ر 

 .  وغيرهما والهندوسية كالبوذية والطاوية 

اليوم  اإل - يواجه  اإلنسان  في كون  تكمن  التربية،  في  الروحانية  النظرية  منها  تنطلق  التي  شكالية 

 مشكلة أساسية، تتلخص في العبارات التالية:  

لقد             طموحات  "  على  جوهرها  في  تقوم  لكونها  بالمساوئ  مليئة  حضارة  لنفسه  اإلنسان  بنى 

مفرطة في األنانية، وإن أصل مشاكلنا يتحدد في التنظيم الصناعي للحياة على األرض، وأن هذه البنية  

 . ”الصناعية المنشغلة باستغالل الموارد واألشخاص، هي مصدر مشاكل المجتمع

تد       المنطلق  هذا  في  من  نجدها  التي  الكونية  األبدية  الفلسفة  إلى  الرجوع  إلى  الروحانية  النظرية  عو 

  أساطير الشعوب البدائية والديانات الكبرى.

الذي ينعت أيضا بالواقع ألتوحدي    -هدف التربية الروحية هو خلق األلفة بين اإلنسان والواقع الروحي   -

 .  الميتافيزيقي 

 : الروحانيةالهدف التربوي في ظل النظرية  -

آلراء أربعة من أنصار هذا    سنتعرض   أهداف التربية عند أصحاب النظرية الروحانية،لتعرف على      

وأحمد  (    1972وويليس هارمان. . )  (1970.(. وأبراهام ماسلو. )1980التيار مثل مارلين فورغسن )

 التربية الروحانية :  مدكور، قد يكون كافيا لتكوين فكرة عن

    :عند مارلين فورغسن -

تمنح    مساعدة - باطنية،  رحلة  معاني  يحمل  تعلم  خالل  من  داخلية،  تجربة  تحقيق  على  المتعلم 

بل ينبغي أن تحقق التربية التكامل    ، للتجربة الذاتية نفس األهمية التي تمنح للتجربة الموضوعية

 . روحي وما هو موضوعي، بين ما هو ذاتي



 . ستقاللتغيير ذات المتعلم من خالل مساعدته على تحقيق اليقظة واال-

جعله قادرا على اكتشاف كل أركان وخفايا التجربة الواعية، وقادرا على البحث في معاني األشياء و    -

 . أيضا على اختبار المجاالت الخارجية للذات ومراقبة أعماقها وحدودها 

صول  تعليم المتعلم كيف يتعلم، أي تمكينه من أساليب التفكير الذاتي والموضوعي الذي يمكنه من الو  -

وتقترح فورغسن كأسلوب لتحقيق ذلك، تعليمه كيف    ،إلى المعارف والمعلومات، وتعليمه كيفية معالجتها

 . يكون متفتحا على المفاهيم الجديدة

   .مساعدة المتعلم على اكتشاف األنظمة والعالقات بين األشياء والظواهر الفيزيائية والروحانية -

 : عند أبراهام ماسلو-

من المعلوم أن أبراهام ماسلو "يعرف أنه كان في أبحاثه األولى سلوكيا"، لكنه غير أفكاره فانتقل من    

نقده للسلوكية التي  ثم الميتافيزيقية  السلوكية إلى اإلنسانية ، ويرجع هذا التحول في أفكار هذا العالم إلى 

عند ماسلو في تسهيل معرفة المتعلم  ويكمن الهدف األساسي للتربية    ،يرى أنها جاءت لتسريع تعلم الطفل

أي أن يكتشف بيولوجيته الشخصية إلرضاء حاجاته، أما طريقة    ، اكتشاف انتمائه إلى هذا الكونولذاته،  

 : تحقيق هذا حسب هذا الباحث فتكمن فيما يلي

 التعليم الباطني أهم من التعليم الظاهري .  -

الشعو - مثل:  األساسية  النفسية  الطفل  حاجات  واالحترام  إرضاء  والحب  باالنتماء  الشعور  باألمن،  ر 

 . والتقدير 

آن  - في  أبدي  هو  وما  دنيوي  هو  ما  رؤية  من  تمكنه  التي  الصوفية  التجربة  تحصيل  على  قادرا  جعله 

 . واحد 

 . تمكين المتعلم من بلوغ اإلدراك الحدسي المتعلق بعالقته بالكون  -

 . تخلي عن النموذج السلوكي جعل التأمل والتفكير قلب العملية التربوية، وال -

وبلوغ إدراك حدسي، يمكنه من ربط عالقته    ،يكمن في مساعدة المتعلم على اكتشاف ذاته دور المدرس  -

 . جعل المتعلم متمكنا من معرفة كينونتهوبالكون،  

 : عند ويليس هارمان -

إنه يؤكد على أهمية  يرى هذا الباحث أن التجربة الموضوعية وحدها غير كافية لبلوغ الحقيقة، بل       

إعطاء التجربة الذاتية أهميتها التي تستحقها في العملية التربوية، هذه التجربة التي يجب أن تحظى بنفس  

المنطلق، يسطر هارمان مجموعة من األهداف   به أي تجربة موضوعية، ومن هذا  تتميز  التي  التنظيم 

 : ييجب على كل إستراتيجية تربوية أن تسعى إلى تحقيقها، وه 

   .البحث عن المطلق من خالل تنمية مظاهر الوعي -

 . مساعدة الفرد على عبور مسلك باطني مؤمن، ومساعدته على الخروج من قوقعته  -



المعرفة  - من  عليا  أشكال  إلى  االنتقال  والدين    تحقيق  العلم  بين  االختالفات  تتالشى  بحيث 

 واإلنسانية. 

 المعرفي والوجداني ......  نموهمتطلباته وعلى تحقيق   متعلممساعدة الالمعلم دوره هو  -

 على حسب تجربته الذاتية.   مساعدة المتعلم على تحديد المسار البيداغوجي الذي يرغبه  -

   .تركه يختار الدروس التي يعتقد أنها ستساعده في نموه الشخصي -

 .تركه يقيم تقدمه ويختار المعالجات الضرورية لذلك -

 : عند على أحمد مدكور  -

يعد هذا المفكر المصري أحد المساهمين التربويين في مجال التنظير التربوي الروحاني اإلسالمي،       

يتسق مع   أهدافها تحديدا  التربوية هو عدم تحديد  المناهج  أهم عوامل فشل  إن من  الباحث: "  يقول هذا 

وجوده  وغاية  الحياة  في  ووظيفته  الكون  في  ومركزه  خلقه،  مصدر  حيث  من  القول،  اإلنسان  هذا  "من 

نستطيع أن ندرك أن أثر النظرية الروحانية للتربية، يتجسد في خاصية "التوحيد" الذي ال يعني شيئا آخر  

ومن هذا    عزوجل،   في هذه النظرية سوى تحرير اإلنسان، أي نقله من عبادة العباد إلى عبادة هللا وحده

من ورائه تدريب الطالب على تعلم شعيرة  المنطلق يؤكد الدكتور على أحمد مدكور، أن كل هدف يقصد  

من شعائر الدين أو تشريع من تشريعاته، أو مهارة أو فكرة، أو اتجاه فهو هدف ديني، طالما القصد هو  

 عزوجل.  جعل المتعلم قادرا على اإلسهام في عمارة األرض وترقيتها بإيجابية وفاعلية، وفق منهج هللا 

مدك أحمد  على  كالم  من  نفهم  أن  نفسي  يمكن  أو  أوجداني  )معرفي  صنفها  كان  مهما  األهداف  أن  ور 

هذا   ليصب  الثالثة،  األصناف  بين  التكامل  تحقيق  هو  واحد،  نشاط  تحقيق  في  تصب  أن  يجب  حركي( 

التكامل في عبادة هللا وحده، إنه بالفعل تكامل جوانب النفس اإلنسانية الذي تدعو النظريات الروحانية إلى  

بوي، وهو ما يمكن أن يتحقق من خالل تحديد أهداف تركز على الجانب المعرفي  تحقيقه في العمل التر

 . والوجداني والجسمي في آن واحد، حتى ال يحدث خلل أو عدم توازن في النفس اإلنسانية

 : أما فيما يخص اإلجراءات العملية لتحقيق أهداف التربية الروحانية، فتكمن حسب أحمد مدكور - 

اإلصغاء، وتنمية قابليته للتأثر، وتطوير قدراته الحدسية، وتعليمه التضحية والتذاوب    تعليم الفرد كيفية  -

 . فالتربية الحقيقية هي تلك التي تؤدي إلى الحصول على النشوة وعلى اللذة العالية في التعلم ،الروحاني

التربوي         النظريات  ظل  في  التربوية  األهداف  على  اإلطاللة  هذه  خالل  من  أن  يمكننا  الروحانية  ة 

 : نستنتج ما يلي

    .يعتبر المتعلم جزءا من الكون، ينمو ويتطور من خالل العالقات التي يسمح بها العمل التربوي  -

في   - تعليمية،  كأهداف  محددة  تحقيقها،  إلى  الروحانية  التربوية  النظريات  تدعو  التي  القيم  إن 

عظماء "رجال  بها  أتى  التي  والديانات  والفلسفات  وسلم    األفكار  عليه  هللا  صلى  محمد  أمثال 

    .وغيرهم من األنبياء والرسل واألولياء، والمسيح عليه السالم وأفالطون و كريشنا



الشيء    - ثنائية  من  الفرد  تحرير  في  الروحانية  النظريات  أنصار  عند  التربية  أهداف  تكمن 

 ببلوغ التوحد.  أي من ثنائية الشخص والكون، من أجل بلوغ التحرر الذي يسمح  ،والموضـوع

رفض أصحاب هذه النظريات كل تمييز بين الفرد والكون، فهي تعتبرهما شيئا واحدا، والمتعلم    -

باعتباره جزءا من   لديه إال  التربية  الكون، ال يمكن أن تحقق أهداف  يعتبر جزءا من هذا  الذي 

   .الكل

 : النفسية المعرفية النظرية -4

 المعرفية النفسية: مدخل عام للنظرية  -

تركز النظريات المعرفية أهمية كبيرة لمصادر المعرفة واستراتيجيات التعلم )االنتباه والفهم والذاكرة    -

 واالستقبال ومعالجة وتجهيز المعلومات(،  

 وعي المتعلم بما اكتسبه من معرفة وبطريقة اكتسابها، يزيد من نشاطه الميتامعرفي.   -

 التدريب الحاصل لدى الفرد، يحدث تغييرا في سلوكه.   النشاط أو الخبرة أو  -

والترابط    - والتنظيم  التمايز  التالية:  الخصائص  خالل  من  المعرفية  بالبنية  المعرفية  النظريات  تهتم 

 والتكامل والكم والكيف والثبات النسبي. 

 تتلخص فيما يلي: ترى النظريات المعرفية أن حدوث المعرفة يمر عبر استراتيجية متتالية في الزمن و 

 االنتباه االنتقائي للمعلومات. -

 التفسير االنتقائي للمعلومات. -

 إعادة صياغة المعلومات، وبناء معرفة جديدة.  -

 االحتفاظ بالمعلومات أو المعرفة المحصلة بالذاكرة.  - 

 استرجاع المعلومات عند الحاجة إليها.  - 

كوفكا )سيكولوجية اإلدراك والتفكير والتعلم(، كيرت    من رواد هذه النظرية هم ماكس فيرتمر وكيرت   -

و   ميلر  مثل:  المعرفي  النفس  علم  علماء  ومن   ، االجتماي(  والسلوك  والدافعية  النفسي  )المجال  ليفيه 

 بوشفيلد و تولفنج و أوزوبل وبرونر وجانييه . 

 المفاهيم األساسية لالتجاه المعرفي:  -

 ا عملية التعلم: أهم مفاهيم التي تفسر من خالله      

واإلسمنت    - الياجور  لكن  فالحائط كل،  تكونه،  التي  األجزاء  الكل مختلف عن  الكلي:  الموقف  أو  الكل 

 والماء هي أجزاء. 

 المعنى:  هو ما يتم إدراكه شعوريا، حين تتفاعل الرموز والدالالت في تفكير الفرد. -

 والعمليات المعرفية. المعرفـة: تشير إلى تفاعل المحتوى المعرفي -

 تجهيز ومعالجة المعلومات: تركيب بنية معرفية تدمج المعلومات الجديدة، في الخبرات السابقة.  -



 بعض النظريات المعرفية:     -

 )ثورندايك(  شرطي )بافلوف( وإشراط إجرائي )سكنر( والمحاولة والخطأ ) نظريات تعلم سلوكية  - 

ليفين( ونظرية أوزبل ونظرية جان بياجيه  )نظريات تعلم معرفية   - والتعلم    الجشتالت والمجال )كيرت 

 باالكتشاف )برونر(. 

   نظريات التعلم االجتماعي المعرفي: روتر و بندورا -

معالجة    - نظرية  االكتشاف،    طريق  عن  التعلم  المعنى،  على  القائم  المعرفي  اللفظي  التعلم  نظرية 

 المعلومات 

 : اإلسالمية  التربوية  النظرية -5

        مدخل عام لنظرية التربية اإلسالمية : -

يعد التعليم بالنسبة لإلنسان ضرورة حياة ووجود وبدونه يفقد أهم خصائصه اإلنسانية والحضارية، بل    - 

  يفقد معنى آدميته، ويكاد يلحق بالكائنات التي لم ترزق نعمة العقل والنظر والتفكير واالعتبار.

م له هذه األهمية الفريدة لإلنسان فإنه أولى من غيره بالخضوع للسنن الكونية في التطوير  مادام التعلي  -

والتجديد، وإال لم يكن لإلنسان قوة دافعة نحو البناء الحضاري والنمو المعرفي، وتأكيد االستخالف في  

   األرض.

ال الرسل إليه وتسخير ما  إن تكريم هللا لإلنسان واستخالفه في األرض وتفضيله على المالئكة، وإرس  -

عداه له، وإسباغ النعم عليه ما ظهر منها وما بطن، وغير ذلك مما ال نحيط به علماً، كان كل هذا ليكون  

 . اإلنسان عبداً لخالقه 

مهمة التعليم في حياة اإلنسان هي أن تقربه من ربه، وأن تنأى به عن مزالق اإلثم والعصيان، ولهذا   -

فاطر: ىية   ﴿إِنََّما يَْخَشى هللاَ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء﴾ قرر القرآن الكريم أن الذين يخشون هللا خشيته هم العلماء:

28.   

التعليم   - إ  رسالة  التي ذهب  النظريات  المواطن    اليه كانت  بناء  التعليم في  تلتقي عند حصر رسالة  تكاد 

الصالح، فإن النظرية التربوية اإلسالمية تتوخى بناء اإلنسان الصالح، وهذا المفهوم اإلسالمي هو الذي  

ألنه ينطلق من مبدأ العبودية    ،يحفظ على اإلنسان كرامته وعزته، ويجعل منه عضًوا نافعاً للناس قاطبة

ال وأن  والطائفية  هلل،  العنصرية  قضايا  وأن  والواجبات،  الحقوق  في  ومتساوون  هللا،  خلق  كافةً  ناس 

   . والطبقية ال وجود لها في ذلك المفهوم

  :في النظرية اإلسالمية التعليم والتطوير  -

والسؤال الذي يفرض نفسه بعد هذا، ماهي الفلسفة التعليمية التي يجب أن يكون التطوير خادماً لها       

  معيناً على تحقيق أهدافها؟و



أنها أمة العقيدة التي صلح   – وهي خير أمٍة أُخرجت للناس – إن من أهم خصائص األمة اإلسالمية      

سبحانه،   هللا  بوحدانية  اإليمان  على  تقوم  التي  اإلنسانية  الفطرة  عقيدة  ألنها  واآلخرة،  الدنيا  أمر  عليها 

والعد  والمساواة  باألخوة  اإليمان  أو  وكذلك  جنسيته  إلى  نظر  دون  لذاته  اإلنسان  آدمية  واحترام  الة، 

  عقيدته..؟

األساس        ذلك  على  تنهض  اآلن  اإلسالمي  العالم  في  تطبق  التي  التعليمية  أو  التربوية  النظرية  فهل 

العقائدي، وتعمل على تأصيل قيمه في النفوس، وتوجيه السلوك البشري نحو االلتزام بكل ما يفرضه هذا  

  اس المتين؟األس

إن هناك معضلةً أو مشكلةً في النظرية التربوية المطبقة في العالم اإلسالمي، وهي تلك الثنائية التي       

مزقت التعليم إلى ما يسمى بالتعليم الديني والتعليم المدني، وهذه الثنائية التي انتقلت عدواها إلى كثير من  

إال بعد أن نكب باالحتالل الغربي، وفرض عليه ما فرض عليه  المجاالت والمفاهيم، لم يعرفها هذا العالم  

المفاهيم اإلسالمية الصحيحة   النظم السياسية واالقتصادية والتربوية، واالجتماعية، فبدأت  ما فرض من 

تلقت   أجيال  نشأة  ذلك  اإلسالمية، وضاعف من كل  المفاهيم غير  بعض  الذبول، وتطغى عليها  يعتريها 

عب وتعليمها  التي  ثقافتها  األصوات  علت  ثم  ومن  بالدنا،  في  االستعمار  فرضها  التي  والقوانين  النظم  ر 

  تنادي بفصل الدين عن الدولة، بل وتهاجم الدين نفسه أحياناً، ظهرت دعاوي العلمانية وغيرها من

   بالدين.   اإليديولوجيات التي بلبلت األفكار وجعلت األمة في أمٍر مريجٍ بالنسبة لكثير من القضايا المتعلقة

إن التطوير والتجديد أمر ضروري إسالمياً، فالجمود والركود يناقض سنة هللا في كونه، واإلسالم       

دين العقل والتفكير والدعوة، وأخذ الحكمة دون نظر إلى مصدرها أو قائلها، ومن ثَمَّ يجب علينا دائماً أن  

 ً  يراعي تطور الحياة وما يفرضه من تغييٍر وتجديٍد  نفّكر في كل قضايانا أو مشكالتنا تفكيًرا عملياً ناضجا

حتى ال يتخلف الركب، وحتى نظل في المكانة التي بوأنا هللا إياها وهي مكانة الخير والشهادة على غيرنا  

  من األمم.

اإلعداد       وإعداده  اإلنسان  بناء  مجال  في  خاصةً  منزلةً  يحتل  والتعليم  ضرورةً،  التطوير  دام  وما 

لينهض برسالته في الحياة، فإن هذا التطوير ينبغي أن يكون له منطلٌق محدٌد وغايةٌ واضحةٌ حتى  الصالح  

  يكون تطويًرا فاعالً ومؤثًرا ومحققاً لما يراد منه.

وهذا المنطلق هو فلسفة النظرية التربوية اإلسالمية والتأكيد على أن هذه الفلسفة قوامها توجيه السلوك     

تصرفاته محكوم بهذا الشرع حتى    يادة شرع هللا في دنيا الناس، وأن اإلنسان في كلالبشري كله نحو س

   يحقق معنى االستخالف في األرض والعبودية الكاملة للذي خلق فسّوٰى والذي قّدر فهدٰى.

قد يقع التغيير في النظرية التربوية في بعض المسائل اإلجرائية، أو تعديل وإضافة وحذف في المادة     

لمية، ومثل هذا التغيير قد يعد تطويًرا، ولكن األهم من ذلك أن يكون كل تغيير أو تعديل منبثقاً من  الع

  فلسفة النظرية ومعيناً على تحقيق رسالتها بصورة أقرب إلى الكمال إن لم تكن كاملةً.



تطوير        في  نبرز  أن  علينا  فإن  الوحدانية،  عقيدة  على  خصائصها  كل  تنهض  أمة  سياستنا    وألننا 

التربوية خصائص هذه األمة، وإال كنا كمن يحرث في البحر، أو ينفق جهده عبثاً، أو يسعى وراء سراٍب  

  خادعٍ وأمٍل خائٍب.

إن كل دول العالم حتى العلمانية منها تحاول أن توجه نظمها التربوية لخدمة األهداف العليا لها، بل       

ينية هي محور سياستها التربوية كما يحدث اآلن من اليهود في  إن من هذه الدول من يجعل األهداف الد 

األهداف   حيث  من  الدينية  عقائدنا  خدمة  في  التربوية  نظمنا  تكون  بأن  غيرنا  من  أولى  ونحن  فلسطين، 

   الكلية والمثل العليا والغايات التي تتجاوز هذه الحياة الدنيا إلى تلك الحياة الخالدة الحياة اآلخرة.

كان هناك من يمتعض أو يضيق صدره إذا جاءت إشارة إلى الدين وأن له الكلمة األولى في كل  وإذا       

دون   عائق  بأنه  الظن  أو  بالدين  الجهل  مبعثه  يكون  قد  واالمتعاض  الضيق  هذا  فإن  والقوانين،  النظم 

صور والفهم..  التطوير والتقدم، وأن الذين نفضوا أيديهم منه قد سبقونا وغلبونا، وهذا كله باطل من الت 

فنحن أمة ال يمكن أن تتقدم وتنهض بغير قيمها الدينية وال سبيل بحال من األحوال ألن يحدث لدينا ما  

حدث لدى غيرنا من الفصل بين الدين والدولة، وما يحدث في العالم اإلسالمي كله اآلن أوضح برهان  

وانتهاج الطريق القويم مردها إلى هذا    على أن البلبلة التي تهيمن على هذا العالم وتفقده وضوح الرؤية

التمزق الثقافي الذي جعل حياتنا بعضها يحمل اسم الدين، وبعضها اآلخر ال يقيم للدين وزناً وال يرعى له  

  حكماً.

ومرةً أخرى أقول إن التغييير مطلوب ومحمود، ولكنه إذا لم ينطلق من فلسفٍة تربويٍة إسالميٍة فإنه قد       

  إلى الجمود أو تغييًرا إلى عكس ما تتطلع إليه اآلمال يكون تطويًرا 

 


