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  :معنى التربیة لغة واصطالحا

فإذا : "، وفي القرآن الكریم، قال تعالى"ربا یربو بمعنى زاد ونما: "جاء في لسان العرب البن منظور :لغة
، أي نمت وازدادت، ورباه ) 5سورة الحج، اآلیة " (أنزلنا علیها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهیج

ى قواه الجسدیة والعقلیة والخلقیةبمعنى أنشأه، ون وترى األرض هامدة فإذا أنزلنا علیها : "و جاء في قوله تعالى. مّ
: وأیضا قوله تعالى". ألم نربك فینا ولیدا ولبث فینا من عمرك سنین: "وفي قوله تعالى".  الماء اهتزت وربت

للتربیة، فهي بمعناها الواسع تعني كل  إشارات إلى ذلك المعنى اللغوي". وقل رب أرحمهما كما ربیاني صغیرا"
عملیة تساعد على تشكیل عقل الفرد وجسمه وخلقه باستثناء ما قد یتدخل فیه من عملیات تكوینیة أو وراثیة، 
وبمعناها الضیق تعني غرس المعلومات والمهارات المعرفیة من خالل مؤسسات أنشئت لهذا الغرض كالمدارس، 

لف باختالف وجهات النظر ویتعدد حسب الجوانب والمجاالت المؤثرة فیها والمتأثرة كذلك فإن تعریف التربیة یخت
  .بها

والتربیة الصحیحة هي التي ال تفرض على الفرد فرضا، بل هي التي تأتي نتیجة تفاعل عفوي بین المعلم 
  .والمتعلم، أو باألحرى بین التلمیذ والمربي الماهر

التي ترجع إلى أصلها اإلغریقي الذي یعني توجیه   Peedagogyوقد یشار إلى التربیة بالبیداغوجیا 
وتعني توجیه والبیداجوج یعني عند   Ogogéوتعني ولد و  Paisاألوالد حیث تتكون هذه الكلمة من مقطعین 

اإلغریق المربي، أو المشرف على تربیة األوالد، وفي معجم العلوم السلوكیة إن التربیة تعني التغیرات المتتابعة 
التي تحدث للفرد، والتي تؤثر في معرفته واتجاهاته وسلوكه، وهي تعني نمو الفرد الناتج عن الخبرة أكثر من 

  .كونه ناتجا عن النضج

وقد جاء تعریف الیونیسكو في مؤتمرها بباریس لكلمة التربیة إنها مجموع عملیة الحیاة االجتماعیة التي 
مجتمعاتهم الوطنیة والدولیة ولصالحها أن ینموا وبوعي منهم كافة عن طریقها یتعلم األفراد والجماعات داخل 

  "قدراتهم الشخصیة واتجاهاتهم واستعداداتهم ومعارفهم وهذه العملیة ال تقتصر على أنشطة بعینها

  :اصطالحا

تنمیة الوظائف الجسمیة والعقلیة والخلقیة كي تبلغ : "في اللغة والعلوم أن التربیة هي" الصحاح"ورد في 
  ".كمالها عن طریق التدریب والتثقیف

التربیة هي عملیة هادفة لها أغراضها وأهدافها وغایاتها، وهي تقتضي خططا ووسائل تنتقل مع الناشئ من 
  .طور إلى طور ومن مرحلة إلى مرحلة أخرى
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ثناء أما التربیة بالمعنى الواسع، فهي تتضمن كل عملیة تساعد على تشكیل عقل الفرد وخلقه وجسمه باست
ذا رجعنا إلى مفكري التربیة عبر العصور، فإننا . ما قد یتدخل في هذا التشكیل من عملیات تكوینیة أو وراثیة وإ

  :نجد عدة تعریفات للتربیة منها

  .عرفها أفالطون بأنها تدریب الفطرة األولى للطفل على الفضیلة من خالل اكتسابه العادات المناسبة

ه یقول، بأن التربیة الصحیحة هي التي تساعد الفرد على تأدیة واجباته فإن) 1674- 1608(أما میلتون 
إن الهدف من التربیة : "العامة والخاصة في السلم والحرب بصورة مناسبة وماهرة، أما توماس االكویني، فیقول

  ".هو تحقیق السعادة من خالل غرس الفضائل العقلیة والخلقیة

، أما بستالوتزي فشبه التربیة "تحقیق العمل وتشجیع روح الجماعة أن الهدف من التربیة هو: "ویرى هیجل
  .الصحیحة بالشجرة المثمرة، التي غرست بجانب میاه جاریة

عملیة مستمرة إلعادة بناء الخبرة، بهدف توسیع وتعمیق مضمونها : "ویرى جون دیوي أن التربیة هي
  ".االجتماعي

اإلنسان من جمیع جوانبه النفسیة والعقلیة والعاطفیة والشخصیة فالتربیة عموما تعتبر عملیة شاملة، تتناول 
والسلوكیة وطریقة تفكیره وأسلوبه في الحیاة، وتعامله مع اآلخرین، كذلك تناوله في البیت والمدرسة وفي كل 

  .مكان یكون فیه، وللتربیة مفاهیم فردیة، واجتماعیة، ومثالیة

  

   :التربیة بالمعنى الفردي

هي إعداد الفرد لحیاته المستقبلیة، وبذلك فهي تعّده لمواجهة الطبیعة، كما تكشف بذلك عن مواهب الطفل 
  .واستعداداته الفطریة، وتعمل على تنمیتها وتفتحها وتغذیتها

  :أما بالمعنى االجتماعي

اثه ألن التراث فهي تعلم الفرد كیف یتعامل مع مجتمعه وتعلمه خبرات مجتمعه السابقة، والحفاظ على تر  
هو أساس بقاء المجتمعات، فالمجتمع الذي ال یحرص على بقاء تراثه مصیره الزوال، وبذلك فالتربیة بالمعنى 

  .االجتماعي تحرص على تمكین المجتمع من التقدم وتدفعه نحو التطور واالزدهار

   :وبالمعنى المثالي
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واالقتصادیة واإلنسانیة النابعة من تاریخ األمة فهي تعني الحفاظ على المثل العلیا للمجتمع، األخالقیة 
ومن حضارتها وثقافتها ومن خبراتها الماضیة ومن دینها، وعن طریق تعاملها وعالقتها باألمم األخرى، وعالقات 

  .األفراد فیها وغیرها

المربي : عموما فالتربیة ما هي إال وسیلة للتقدم البشري في كل مكان وللعملیة التربویة ثالثة أطراف هي
والمتربي والوسط الذي تتم فیه العملیة التربوي، وهي عملیة هادفة ال عشوائیة، أي أنها عملیة نمو اجتماعي 
نما هي مبنیة على التفاعل بین طرائقها الخاصة للوصول إلى عقل المتربي  نساني ال تقوم على التلقین، وإ وإ

  .ولتوجیهه وتربیته

ظر إلى الطفل كنقطة انطالق في عملیة التربیة التي ترتبط بالحیاة سواء أما التربیة بمفهومها الحدیث فتن
  .في بنائها كعملیة تربویة أو في نتائجها المعرفیة والسلوكیة، فالطفل هو مركز العملیة التربویة وتنمیته هي هدفها

و هي كما یقول بأنها تبلیغ الشيء إلى كماله، أ: "ولقد أقر مجمع اللغة العربیة في مصر تعریف التربیة
  ".المحدثون تنمیة الوظائف النفسیة بالتمرین حتى تبلغ كمالها شیئا فشیئا

وهي كذلك عملیة تهذیب للسلوك، وتنمیة للقدرات حتى یصبح الفرد صالحا للحیاة، فهي عملیة تغذیة، 
  .وتنشئة، وتنمیة جسدیة وخلقیة وعاطفیة

د الطفل على التفكیر الصحیح والحیاة الصحیحة بما وعندما نتكلم عن التربیة، فنعني بها تلك التي تع وّ
تزوده من معارف، وتجارب، تنفع عقله، وتغذي وجدانه، وتنمي میوله ومواهبه وتعوده العادات الحسنة، وتجنبه 
العادات السیئة، فینشأ قوي الجسم، حسن الخلق، سلیم العقل، متزن الشخصیة، قادر على أداء رسالته في 

  .الحیاة

  :مفهوم التربیةخصائص 

  .إن التربیة عملیة تكاملیة-

  .عملیة فردیة اجتماعیة-

  .تختلف باختالف الزمان والمكان-

  .عملیة إنسانیة-

  .عملیة مستمرة-
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و یرى توفیق حداد أن التربیة هي عملیة مستمرة ال یحدها زمن معین، وهي تمس كل جوانب حیاة الفرد  
قوة هائلة یمكنها القضاء على أمراض النفس وعیوبها، وأمراض والمجتمع، وهي أساس صالح البشریة، وهي 

  .المجتمع وعیوبه، ولذلك فهي كل مؤسسات المجتمع كاألسرة، والمدرسة، والسجد، ودور الحضانة

  :أهمیة التربیة 

 لقد برزت أهمیة التربیة وقیمتها في تطویر هذه الشعوب وتنمیتها االجتماعیة واالقتصادیة وفي زیادة قدرتها
الذاتیة على مواجهة التحدیات الحضاریة التي تواجهها، كما أنها أصبحت إستراتیجیة قومیة كبرى لكل شعوب 
العالم، والتربیة هي عامل هام في التنمیة االقتصادیة للمجتمعات، وهي عامل هام في التنمیة االجتماعیة، 

هام في إحداث الحراك االجتماعي، ویقصد وضرورة للتماسك االجتماعي والوحدة القومیة والوطنیة، وهي عامل 
وللتربیة دور هام في هذا التقدم . بالحراك االجتماعي في جانبه اإلیجابي، ترقي األفراد في السلم االجتماعي

كما أن التربیة ضروریة لبناء الدولة . والترقي ألنها تزید من نوعیة الفرد وترفع بقیمته ومقدار ما یحصل منها
رساء  كما أنها عامل هام في إحداث .الدیمقراطیة الصحیحة والتماسك االجتماعي والوحدة الوطنیةالعصریة،وإ
  .التغیر االجتماعي

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  األهداف التربویة
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  :لمحة تاریخیة عن تطور حركة األهداف التربویة

إن األهــداف التربویــة كانــت دائمــا موجــودة عبــر العصــور، الرتباطهــا بالعمــل التربــوي ولــو فــي أبســط صــوره 
البدائیة كتنشئة اآلباء لألبناء من أجل إعـدادهم للحیـاة ومـا تتطلبـه مـن خصـائص مهاریـة فـي شـتى مجـاالت البیئـة 

ولعـــل نظـــرة بســیطة لتطـــور النظریـــات التربویــة والفكـــر التربـــوي عمومــا كافیـــة لمالحظـــة  ،عطیاتهــا فـــي كـــل زمــنوم
تطـور وتنـوع أهـداف التربیـة، فنظـرة الفالسـفة الیونـان مـثال لمالمـح شخصـیة الرجـل المـراد تكوینـه، محاربـا كـان، أو 

كــل ذلــك لــم یكــن . وغیرهــا مــن األفكــار التربویــة فیلســوفا حكیمــا، وهــدف التربیــة المســیحیة لتكــوین الراهــب المتعبــد،
  .ولید زمن محدد بل یمتد امتداد تاریخ اإلنسان

وخضـــعت لتطـــور كـــان نتیجـــة تـــراكم . غیـــر أن الدراســـة العلمیـــة لألهـــداف، ظهـــرت فـــي وقـــت متـــأخر نســـبیا 
  .دراسات ومحاوالت عدیدة، قام بها علماء كثیرون

قبـل الحـرب العالمیـة األولـى بالعمومیـة والتجریـد، إلـى أن ظهـرت لقد تمیـزت األهـداف التربویـة بصـفة عامـة و 
، الــذي اهــتم بوضــع مــنهج 1918االتجاهــات األولــى فــي التفكیــر لمــا یجــري داخــل القســم مــع أعمــال بوبیــت ســنة 

  :أكثر توافقا مع الوقت وكیفیة استخدام الطرق الجدیدة، وهو یقول بخصوص األهداف

كــــون تخمینــــات غامضــــة، فیجــــب أن نتوقــــع أن تكــــون الطــــرق والوســــائل طالمــــا أن األهــــداف ال تخــــرج أن ت"
ـــم یطلـــب الدقـــة  غامضـــة أیضـــا، ولكـــن عصـــر الرضـــا الكامـــل بالعملیـــات غیـــر المحـــددة یمـــر بســـرعة وعصـــر العل

  ".والتحدید

وكــان الهــدف عنــده هــو رســم مــنهج مدرســي، ثــم رأى أنــه مــن الضــروري تحدیــد األهــداف لكــل مــنهج تحدیــدا 
  .أدائیا واضحا

أول خطــوة هامـة فــي حركـة األهــداف التربویـة وتصــنیفها، فقـد وضــحها ) 1929(وتعتبـر أعمـال رالــف تـایلور 
وتـــأثر الكثیـــر مـــن المفكـــرین بهـــذه األفكـــار التربویـــة، واعتبـــروا األهـــداف أساســـا لكـــل مـــنهج . فـــي عبـــارات ســـلوكیة

دریس ینبغـي تحدیـد األهـداف أوال، ثـم وضـع وهذا یعني أنه أثناء التخطیط للتـ. مدرسي أثناء بنائه والتخطیط لتنفیذه
ولعـل أهـم دراسـة، اتخـذت شـكال متمیـزا فـي . المادة التعلیمیة، فوضـع الخطـة، فتحدیـد الوسـائل، فالتنفیـذ، ثـم التقـویم

تاریخ حركة األهداف التربویـة، وكـان لهـا أثرهـا الواضـح فـي تحدیـد المسـار العلمـي الموضـوعي لألهـداف التربویـة، 
لمجـال، ومـا توصـلوا إلیـه حاولة التحكم فیها علمیا، هي ما قام به بلوم وزمالؤه من دراسات في هـذا اوتصنیفها، وم

ربـط األهـداف التربویـة بمكونـات الفـرد البشـري مثلمـا صـنف سـابقوهم سـلوك البشـر فـي  واذلك أنهم حـاول ،من نتائج
یقــوم بهــا الكـائن البشــري، والتــي یتوجــه  وهـي أهــم الوظــائف التـي. الفكـر، االنفعــال، العمــل: ثـالث مجــاالت أساســیة

  .الفعل التعلیمي إلى إنمائها
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جراءاتهـا كالنتـائج التـي توصـل إلیهـا  وتلتها أعمال ودراسـات أخـرى عدیـدة، تهـدف إلـى تخصـیص األهـداف وإ
تحدیـد : ، والتي تؤكد ضرورة توفر ثالثة عناصـر أساسـیة فـي الهـدف التربـوي جیـد الصـیاغة، وهـي)1962(ماجر 

وك المرغوب، تحدید الشروط التي یتحقق بها الهدف، تحدید المعاییر ومسـتوى األداء المقبـول، علـى أن یكـون السل
  .هذا السلوك بمثابة الدلیل على التغیر الذي حدث في شخصیة المتعلم نتیجة تعلم ما

ســـفة ســـتنتج بـــأن األهـــداف التربویـــة تعكـــس فلنض التـــاریخي لتطـــور حركـــة األهـــداف، مـــن خـــالل هـــذا العـــر 
المجتمـــع وقیمـــه وثقافتـــه وعاداتـــه وتقالیـــده واتجاهاتـــه فـــي كـــل مجـــاالت الحیـــاة، فبعـــد مـــا كانـــت تتمیـــز بالعمومیـــة 
والتجرید الفلسـفي صـارت تتمیـز بالخصوصـیة والدقـة نتیجـة تطـور الدراسـات النفسـیة والتربویـة التـي تهـتم بمالحظـة 

  .السلوك وقیاسه قیاسا علمیا

رة األهداف العامة للتعبیر عن الغایات، ومن یسـتعمل األهـداف الخاصـة لیـدل كما أن هناك من یستعمل عبا
  .بها على األهداف اإلجرائیة

إن تحلیــل األهــداف التربویــة یمــر عبــر مســتویات مختلفــة تتــدرج مــن العــام إلــى الخــاص، ومــن المجــرد إلــى 
  .مالمحسوس، ومن التخمینات العقلیة إلى الفعل السلوكي الذي یتجلى لدى المتعل

  :الغایات

هي عبارات فلسفیة عامة وواسعة، طموحة، تتسم بالتجرید والمثالیـة والتعقیـد، بعیـدة المـدى غیـر محـددة مـن  
  .حیث مدة تطبیقها

إنها تمثـل المسـتوى النظـري الـذي یضـبط التوجهـات الكبـرى للنظـام التربـوي اعتمـادا علـى فلسـفة وقـیم مجتمـع 
  .ما

یطبعهـا التجریـد والعمومیـة تعبـر عـن المقاصـد العامـة والبعیـدة المـدى  عبارة عن صـیغ: "یعرفها مادي لحسن
  ".التي ترید التربیة أن تحققها

إنهــا نــواتج مســتقبلیة متعلقــة بــالفرد والمجتمــع، ترغــب فــي تحقیقهــا ســلطة سیاســیة قائمــة، فــي ضــوء مقومــات 
ف األنظمــة السیاســیة والتربویــة فلســفیة، دینیــة، أخالقیــة لمجتمــع مــا، وعلیــه فهــي تختلــف مــن مجتمــع آلخــر بــاختال

  .السائدة

وتــزود . وتمثــل بــذلك المجــال الــذي یــتم فیــه العمــل التربــوي مراعیــا طبیعــة الفــرد والمجتمــع الــذي یطمــح إلیهمــا
التــي ترســم األبعــاد المعبــرة عــن  1976أفریــل  16المــربین بالمرجعیــة والمســار القیمــي وهــذا مــا جــاءت بــه أمریــة 

  .خصائص المواطن الجزائري
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  :المقاصد-المرامي

یــدا وأكثــر وضـــوحا وتحدیــدا مــن الغایـــات، لكنهــا ال تخلــو مـــن العمومیــة والتجریـــد، وهــي أقــل عمومیـــة وتجر  
وتظهــر علــى مســتوى التسـییر التربــوي، وهــي تعبــر عـن نوایــا المؤسســة التربویــة . وتـرتبط بالنظــام التربــوي والتعلیمـي

المرامــي وســیلة لتحقیــق  وتعتبــر. ونظامهــا التعلیمــي، وتتجلــى فــي أهــداف البــرامج والمــواد التعلیمیــة وأســالك التعلــیم
وأنهــا تلــك النوایــا التــي تعلــن آلفــاق أقصــر أمــد مــن الغایــات . الغایــات، كمــا أنهــا أكثــر تعرضــا لإلصــالح والتغییــر

  .وتبقى نوعیة

وبـــذلك فـــالمرامي أقـــل أمـــد مـــن الغایـــات، وأنهـــا عبـــارات مجـــزأة وتحلیلیـــة للغایـــات، وتـــرتبط المرامـــي بـــالقرارات 
  .ربویةوالمناشیر السیاسیة والت

   :األهداف العامة

إذا كانت الغایات هـي مـا یریـد المجتمـع تحقیقهـا فـي أبنائـه، فـإن ذلـك ال یـتم إال بعـد المـرور بأهـداف صـغیرة 
فتحقیـــق أهـــداف حصـــص مـــادة مـــا یفضـــي إلـــى تحقیـــق . تتحقـــق عبـــر حلقـــات تفضـــي الســـابقة منهـــا إلـــى الالحقـــة

لتعلـــیم یفضـــي إلـــى تحقیـــق الغایـــات التـــي ضـــبطها المجتمـــع األهـــداف العامـــة لتلـــك المـــادة، وتحقیـــق مرامـــي مـــواد ا
  .لتكوین الناشئة على أساسها

إن الهدف العـام هـو صـیاغة وتعیـین المعطیـات العامـة للـتعلم التـي یمكـن توقعهـا مـن تعلـیم وحـدة تعلیمیـة أو 
یحققهـــا كـــل واألهـــداف العامـــة تمثـــل قائمـــة مـــن المعطیـــات للعمـــل بهـــا، ولیســـت قائمـــة مـــن ألـــوان الســـلوك . مقـــرر

وكـل هـدف تعلیمـي عـام یتطلـب تحدیـدا دقیقـا لعینـة مـن السـلوك التـي تتطلـب بـدورها تحدیـدا أكثـر دقـة، . المتعلمین
  .تمثل إنجاز أنماط سلوكیة معینة من طرف المتعلم

والهــدف العــام هــو عبــارة علــى درجــة متوســطة مــن حیــث التعمــیم والتحدیــد والدقــة، وهــو یمثــل األداء النهــائي 
ویكــون مرتبطــا بوحــدة دراســیة أو . ع صــدوره عــن المــتعلم بعــد تــدریس مــادة دراســیة أو مــنهج دراســي معــینالمتوقــ

نشاط محدد، وهو یمثل جملة من القدرات والمهارات العامة التـي یكتسـبها التلمیـذ بعـد انتهائـه مـن مـنهج أو برنـامج 
الدراسـیة، وهكـذا یمكـن االطـالع علیهـا فـي ویعلن عن األهداف العامـة عنـد بدایـة وضـع البـرامج والمقـررات . معین

ــــة ــــة الوطنی ــــتعلم، مســــتعینة بــــالجرد . "مقدمــــة الكتــــب التــــي تقررهــــا وزارة التربی ــــیم وال فهــــي تبحــــث فــــي أنشــــطة التعل
ثـم تتناولهـا بالتوضــیح . واالصـطفاء والتبویـب، السـتخالص طائفـة مــن القـدرات والمهـارات والمواقـف وأنــواع السـلوك

یسـتنتج مـن هـذا التعریـف أن األهـداف ". هداف تسعى التربیة إلى إثارتها وتنمیتها لدى التالمیـذوالتحدید، ویجعلها أ
حركیـة، وتتجلـى فـي القـدرات والمهـارات -العقلیة، الوجدانیة، الحـس: العامة تصف مجاالت سلوك شخصیة المتعلم

تنمیــة هــذه الجوانــب خــالل فتــرة  ویتوجــه عمــل المــدرس بكــل وعــي إلــى ،مــتعلموالتغیــرات، التــي یــراد إحــداثها لــدى ال
  .تعلیمیة معینة أو خالل سنة دراسیة أو فصل
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  : األهداف الخاصة

وهــي ترجمــة األهــداف العامــة إلــى أهــداف للــدروس، وهــي تمثــل مجــال التنفیــذ علــى المــدى القصــیر والعاجــل 
ة مـا، عنـد االنتهـاء وعلى مستوى حصة دراسیة معینـة فـي مـادة مـا، حیـث یتحصـل فیهـا المـتعلم علـى قـدرة أو مهـار 

  .من تعلم معین

ویتضـمن الهــدف الخـاص مجموعــة مــن األهـداف اإلجرائیــة التــي تتحـدد بشــروط ومعــاییر معینـة فــي الموقــف 
  . التعلیمي

من خالل عرض مستویات األهداف التربویة نالحظ أن األهداف التربویة تتجـه نحـو الدقـة والتخصـص بـدءا 
لخاصـــة فتتفـــرع الغایـــات إلـــى مرامـــي وتتضـــمن هـــذه األخیـــرة مجموعـــة مـــن مـــن الغایـــات إلـــى األهـــداف التربویـــة ا

األهداف العامة التي تتجزأ إلى أهـداف خاصـة التـي تحلـل إلـى أهـداف إجرائیـة تمثـل السـلوك الـذي سـینجزه المـتعلم 
  .ویظهر هذا السلوك في جانب واحد أو أكثر من جوانب شخصیة المتعلم. بعد نهایة مقطع أو درس

  

 

  

  :لفشل في تحقیق األهداف التربویةأسباب ا

إن فشـــل الطالـــب فـــي . هنــاك عـــدة أســـباب تعیـــق األهـــداف التربویـــة، منهـــا مـــا هــو ذاتـــي ومنهـــا مـــا هـــو موضـــوعي
تحصــیل مســتوى معــین مــن المعــارف بعــد فتــرة تعلیمیــة معینــة قــد یعــود إلــى مجموعــة مــن األســباب نــذكر منهــا مــا 

  :یلي

  :ون على ثالثة أشكالأسباب تتعلق بالطالب نفسه، وهذه تك*

  .محدودیة إمكانیاته الذهنیة-

  .مشاكل صحیة ونفسیة-

  .ضعف المجهود المبذول-

  :أسباب تتعلق بالمعلم، وهي أیضا تكون على ثالثة أشكال هي*

  .محدودیة اإلمكانیات الذهنیة التي تسمح بمساعدة الطالب على تحقیق األهداف المسطرة-
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  .مشاكل صحیة ونفسیة-

  .ود المبذول في إعداد وتقدیم دروسهضعف المجه-

أسباب تتعلق بالتفاعل بین المعلم والتلمیـذ، إن سـوء التفاعـل بـین خصـائص المعلـم وتالمذتـه قـد یـؤدي إلـى *
  .سوء التوافق الذي ینعكس سلبا على تحصیل التالمیذ

  .أسباب تتعلق بالطرق والوسائل المستعملة في تحقیق هذه األهداف*

  .هداف نفسها كأن تكون صعبة جدا فوق مستوى التالمیذ أو غامضة أو غیر واقعیةأسباب تتعلق باأل*

  .أسباب تتعلق بتنظیم وتسییر المؤسسات التعلیمیة*

 

  :تحدید أهم المفاهیم والمصطلحات المتداولة في علوم التربیة

  :التربیة

عملیة متشعبة، ذات نظم وأسالیب "التربیة في التصور اإلسالمي كما یراها علي أحمد مدكور هي 
یصاله شیئا -متكاملة، نابعة من التصور اإلسالمي للكون، واإلنسان، والحیاة، تهدف إلى تربیة اإلنسان، وإ

إلى درجة كماله، التي تمكنه من القیام بواجبات الخالفة في األرض، عن طریق إعمارها، وترقیة الحیاة  -فشیئا
  ".على ظهرها وفق منهج اهللا

فالتعلیم وسیلة، والتعلم غایة، ألنه تعدیل في . ویتم تنفیذ هذا المفهوم عن طریق عملیة التعلیم والتعلم
  .یمي جید البد أن یكون له هدف تربوي في نفس االتجاهالسلوك في االتجاه المنشود، فكل عمل تعل

فالتربیة علم إخبار، حیث إنها إخبار عن . وكما أن التعلیم وسیلة للتربیة، فالعلم أیضا وسیلة للتربیة
وهي أیضا علم . الحقائق الكلیة والمعاییر والقیم اإللهیة الثابتة التي یتلقاها اإلنسان، فیسلم بها، ویتكیف معها

  .     إنها معرفة بقوانین اهللا في الكون التي تم اكتشافها من قبل حیث

  :التعلم

وهذا التعدیل .یعرف التعلم بأنه تغیر في األداء أو تعدیل في السلوك ثابت نسبیا عن طریق الخبرة والمران
المعتادة عن یحدث أثناء إشباع الفرد لدوافعه وبلوغ أهدافه، وقد یحدث أن تعجز الطرق القدیمة واألسالیب 

التغلب على الصعاب أو عن مواجهة المواقف الجدیدة، ومن هنا یصبح التعلم عملیة تكیف مع المواقف الجدیدة، 
ویقصد بتعدیل السلوك أو تغییر األداء المعنى الشامل أي عدم االقتصار على الحركات المالحظة والسلوك 
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نما ینصرف التغییر أیضا إلى العملیات العق لیة كالتفكیر، ویقصد بالخبرة والمران، أوجه النشاط الظاهر، وإ
  .المنسقة التي تخطط لها المؤسسات التعلیمیة وتنفذها

  :ویصنف التعلم من حیث أشكاله وموضوعاته إلى ما یلي

   :تعلم معرفي-

  .ویهدف إلى إكساب الفرد األفكار والمعاني والمعلومات التي یحتاج إلیها في حیاته

   :تعلم عقلي-

ف إلى تمكین الفرد من استخدام األسالیب العلمیة في التفكیر سواء في مجال المشكالت أو في مجال ویهد
  .الحكم على األشیاء

   :تعلم انفعالي وجداني-

  .ویهدف إلى إكساب الفرد االتجاهات والقدرة على ضبط النفس في بعض المواقف االنفعالیة

   :تعلم لفظي-

المتعلقة بالناحیة اللفظیة كالقراءة الصحیحة لمقال معین، أو نص ویهدف إلى إكساب الفرد العادات 
  .قصیر، أو أبیات شعر من قصیدة معینة، أو حفظ األعداد والمعاني

  

   :تعلم اجتماعي وأخالقي -

ویهدف إلى إكساب الفرد العادات االجتماعیة المقبولة في مجتمعه، وتعلم النواحي الخلقیة، كاحترام 
  .كبار السن، والدقة في المواعید، والتعاون مع اآلخرینالقانون، واحترام 

  :أما من حیث السهولة والتعقید فإن التعلم یصنف في نوعین هما

  :التعلم بطریقة آلیة غیر شعوریة-

ویطلق علیه التعلم البسیط، ویحدث هذا النوع من التعلم بطریقة غیر هادفة أو مقصودة، كخوف الطفل  
الفأر بشيء مؤلم أو صوت مزعج، أو خوفه من الطبیب نتیجة اقتران الطبیب باإلبرة  من الفأر نتیجة القتران

  .والخوف منها

  :التعلم المقصود-
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ویطلق علیه التعلم المعقد وهذا النوع من التعلم یتطلب من الفرد القیام بالجهد والفهم والتدریب واالنتباه،  
عقلیا كلعبة الشطرنج أو قیادة السیارة أو السباحة أو واستخدام بعض وسائل اإلیضاح، سواء أكان حركیا أو 

  .ركوب الدراجة

ومن خالل ما تقدم یمكن تعریف التعلم تعریفا بسیطا بأنه تعدیل للسلوك من خالل الخبرة، وقد أشار جیتس 
Gates   هو أن التعلم هو عملیة اكتساب الوسائل المساعدة على إشباع الحاجات والدوافع، وتحقیق األهداف، و

هو كثیرا ما یتخذ صورة حل المشكالت، ومعنى ذلك أن الشخص یتعلم في الغالب إن كان لدیه هدف واضح 
یتجه إلیه بنشاطه، فیسخر ما عنده من استعدادات في اكتساب الوسائل التي تساعده على الوصول إلى هذا 

  ).المشكل(الهدف وحل الموقف 

یمي یكون نتیجة لدافع معین، لكن توجد في حقیقة األمر یبین أن الموقف التعل  Gatesإن تعریف جیتس 
  .بعض المواقف التعلیمیة یتعلمها اإلنسان بدون قصد

أن التعلم ما هو إال تغییر في السلوك ناتج الستثارة معینة، وقد یكون نتیجة   Guilfordویرى جیلفورد 
  .ألثر منبهات بسیطة، وقد یكون نتیجة لمواقف معقدة

شامل أكثر مما یجب، فأحیانا تحدث مثیرات فجائیة، لكن ال   Guilfordتعریف جیلفورد وعموما نجد أن 
  .یتعلم منها اإلنسان، فمثال إغالق اإلنسان لعینه نتیجة لضوء قوي، أو سحب الفرد یده نتیجة لوجود شيء ساخن

  "الممارسةتعدیل ثابت نسبیا في السلوك ناتج عن "وبشكل عام فإنه یمكن تعریف التعلم على أنه 

وفي المراحل األولى تعلم مهارة معینة تكون استجابات الفرد مشتتة غیر منتظمة یعوزها التناسق واالنتظام 
وعن طریق التدریب الصحیح تتناقص االستجابات غیر الضروریة وتحذف االستجابات غیر المنتظمة حتى یقوم 

تتضح جزئیات الموقف الذي لم یفهمه الفرد من قبل الفرد بالمهارة في یسر وسهولة، ویحدث التعلم أیضا عندما 
ویركز هذا التعریف على التعلم المقصود الهادف، على أن من المعروف أن الفرد قد یتعلم  …إال بصورة عامة

لعل من أكثر اآلراء التربویة سخافة الرأي القائل إن "شیئا لم یقصد تعلمه، یقول دیوي في كتابه الخبرة والتربیة 
 یتعلم إال ما یحصل وقت الدرس، بل إن ما یتصل بدروس الهجاء أو الجغرافیا أو التاریخ من الشخص ال

معلومات تتفرع منها وتكملها، وتؤدي إلى تكوین االتجاهات النفسیة، وتحدید ما یحبه اإلنسان وما یكرهه، قد 
النفسیة هي األسس التي سوف  یكون بل كثیرا ما یكون أكثر أهمیة من هذه الدروس نفسها، ألن هذه االتجاهات

 .  یكون لها شأن في المستقبل، وأهم اتجاه نفسي یمكن تكوینه هو الرغبة في متابعة التعلم
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  :مفهوم التعلیم

فمن المربین من یركز جل . للتعلیم معاني كثیرة تختلف باختالف قائلها وفلسفته التربویة ومحور اهتمامه
لتي یحاول المدرس أن یوصلها لتالمیذه، في حین یعني البعض اآلخر بنمو اهتمامه على المعارف والمعلومات ا

معرفیا ووجدانیا /شخصیة المتعلمین ویهتم فریق ثالث بمخرجات التعلم، كما تنعكس في سلوك األطفال عقلیا
  .ونفسحركیا

  :وفیما یلي مجموعة من التعریفات لمفهوم التعلیم یعكس كل واحد منها فلسفة تربویة معینة

التعلیم عملیة نقل المعارف والمعلومات من المعلم إلى المتعلم في موقف یكون فیه للمدرس والدور األكثر -
وتخدم الطرق اإللقائیة مثل المحاضرة . تأثیرا، في حین یقتصر دور التلمیذ على اإلصغاء والحفظ والتسمیع

  .والشرح والوصف والتفسیر هذا المفهوم للتعلیم

هیل تفاعل المتعلم مع بیئته بهدف تحقیق النمو المعرفي، وذلك من خالل ما یقوم به التعلیم عملیة تس-
  .من بحث وتحلیل وتركیب وقیاس واكتشاف

یدخل ضمن هذا التعریف ما یسمى بمعالجة المعلومات، وهي عملیة تتطلب دورا نشطا إیجابیا من قبل 
كات تدخل نطاق السكیمات والتنظیم المعرفي المتعلم الذي یحول ما یكتسبه من معلومات إلى مفاهیم ومدر 

  .القائم، وذلك من خالل عملیات التمثیل والتوفیق واالستدماج

ودور المعلم في ظل هذا التعریف هو تهیئة البیئة التي تساعد الطفل االكتشاف وتوجیه نشاطه العقلي   
  .بحیث یحقق الهدف األساسي المتمثل في نمو الذكاء

ها األساسي مساعدة الطفل على تحقیق ذاته ونمو شخصیته وتلبیة حاجاته النفسیة التعلیم عملیة غرض-
وكما في التعریف السابق، یكون دور المتعلم إیجابیا وفعاال، في حین یقوم المعلم بدور األب و . ومطالب نموه

نطالق والتعبیر عن األخ األكبر الموجه والمرشد والمساعد على النمو بما یوفره من مناخ نفسي یساعد على اال
  .الذات ومواجهة مواقف اإلحباط وتحمل المسؤولیة والشعور بالنجاح وتكوین مفهوم ذات إیجابي

. التعلیم عملیة هدفها مساعدة الطفل على تحقیق النمو االجتماعي ومواجهة مطالب الحیاة في جماعة-
الندماج في جماعة واكتساب االتجاهات وهذا یتطلب من المعلم أن یقوم بدور توجیهي لمساعدة األطفال على ا

االجتماعیة اإلیجابیة، وتسلیط الضوء على المشكالت االجتماعیة للمساهمة في إیجاد الحلول المناسبة لها 
  .بمشاركة المتعلمین الفعالة

ني والمالحظ أن التعریف األول أقرب ما یكون إلى المفهوم التقلیدي لعملیة التعلیم في حین أن التعریف الثا
ویدور التعریف الثالث حول حاجات ومطالب النمو، في حین تستهدف عملیة التعلیم . ركز على النواحي العقلیة
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ومهما یكن من أمر فإن تركیز عملیة . في التعریف الرابع النمو االجتماعي للطفل وتفاعله مع البیئة المحیطة به
فإذا أخذنا . ن المسلمات في ممارستنا التربویةأصبح م - حاجاته وطبیعته ومطالب نموه-التعلیم حول الطفل

باالعتبار أن الغایة أو الغرض األساسي من التعلیم تحقیق النمو الشامل والمتكامل للطفل فإن مفهومنا یجمع 
  .بین التعریفات الثالثة األخیرة

  :مفهوم اإلستراتیجیة

والطریقة واألسالیب التي یتبعها ) یكاتالتكت(یقصد باإلستراتیجیة المنحى والخطة واإلجراءات والمناورات 
نفسي أو اجتماعي أو /معرفي أو ذاتي/المعلم للوصول إلى مخرجات أو نواتج تعلم محددة منها ما هو عقلي

  .حركي أو مجرد الحصول على معلومات/نفسي

 وعملیة التعلیم تتضمن جمیع هذه األهداف، إال أن التأكید على بعضها دون غیرها مسألة باألساس
فلسفیة، ففي حین تؤكد التربیة على التنمیة الشاملة والمتكاملة، وتسعى إلى توفیر المناخ واألنشطة التي تنمي 
التفكیر ومهارات التعبیر الحركي واللغوي واالنفعالي وفرص التفاعل االجتماعي، تركز مراحل التعلیم على 

  .المعرفیة بشكل خاص/الجوانب العقلیة

والبد من تحدید األهداف التعلیمیة أوال إذ علیها تتوقف عملیة اختیار االستراتیجیات المناسبة للخروج بنواتج 
تعلم معینة، على سبیل المثال، فإن المعلم الذي یؤمن بأن الهدف من التدریس ینحصر في تزوید التالمیذ بأكبر 

لمعلومات بأقصر الطرق وأسرعها أال وهي اإللقاء، كم من المعلومات سیختار اإلستراتیجیة التي تضمن وصول ا
أما إذا كان یهدف إلى تنمیة عقل الطفل وتفكیره فإنه . ومن تكتیكاتها المحاضرة والشرح والتفسیر والوصف

سیؤكد على إستراتیجیة معالجة المعلومات للتوصل إلى استنتاجات ومفاهیم وتفكیر منطقي من خالل تحلیل 
یجاد ال عادة تنظیمها أو تركیبها بالشكل الذي یؤدي إلى المزید من التعلمالمعلومات وإ ویكون . عالقات بینها وإ

یجابیا، في حین بقوم المعلم بتوجیه نشاط المتعلمین العقلي مستخدما أسلوب  دور المتعلم في هذا الموقف فعاال وإ
مكاناتها بما یسمح  باالكتشاف ویعزز ویشجع ویساعد لتحقیق الحوار والتساؤل، ویعد البیئة التعلیمیة بأدواتها وإ

  .األهداف المحددة

وهكذا بالنسبة للمخرجات االجتماعیة، فإن أنسب إستراتیجیة ما كان منها یتیح الفرصة لألطفال للتفاعل 
فیما بینهم والمشاركة في الحیاة االجتماعیة من حوله، ویوفر جوا من التعاون والمشاركة في األنشطة الجماعیة 

  .رحالت ومشروعات البیئة واأللعاب بأنواعهامثل ال

أما إذا كانت المخرجات المحددة نفسیة ذاتیة فإن إستراتیجیة المعلم ینبغي أن تؤدي إلى تكوین وتنمیة 
مفهوم إیجابي عن الذات من خالل إحساس المتعلمین بأهمیتهم كأفراد، والعمل على تحقیق مطالب نموهم وتلبیة 

تاحة الفرصة   . لهم لتحمل المسؤولیة والمشاركة الفعالة في األنشطة التعلیمیة التي تتناسب وقدراتهم حاجاتهم وإ
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  :التعلیمیة

اعتبرت التعلیمیة وال زالت كفن التدریس، وهذا المفهوم یحمل في طیاته كثیر من المعاني واألفكار 
  :والتصورات التي نحاول تلخیصها فیما یلي

د وموحد للتدریس ولكن له طرق خاصة تابعة لصاحبها ویعني هذا أن لیست التعلیمیة طریقة أو منهج واح
لكل معلم أسلوبه الخاص في تأدیته للعمل التعلیمي شریطة أن یكون هذا العمل مكلل بالنجاح یعني أن هذا 

  .یكون معترف به من خالل نتائجه لدى التلمیذ وتأثیره العمیق والمثمر على تفكیره وسلوكه" الفن التعلیمي"

كاد أن تبنى التعلیمیة على قدراتها للبروز بعالقة تربویة ناجحة بین المعلم والتلمیذ بفضل وسائل مدروسة ت
قواعد منطقیة ومقننة متعلقة أساسا بتلقین المعارف للنشئ الصاعد ونشیر  - كما هو منتظر منها عادة- ولیس 

قة التربویة كما هو عادي في كل الفنون في هذا الصدد ما هي أهمیة الجانب الالمنطقي والالشعوري في العال
  .التي یلعب فیها الجانب العاطفي والمحسوس دورا حاسما

طرق ووسائل خاصة لتلقین المعارف أو - عند بعض االختصاصیین-فیحتمل أن تكون للتعلیمیة كفن
  :المعلومات والتي ینصح استعمالها لنجاح عملیة التدریس حسب المنوال التالي

  .میذ حاجة ماسة للتعلم بفضل حوافز مختلفة وجذابةخلق لدى التل-

  .ربط المعلومات الجدیدة بالمعلومات القدیمة أو السابقة-

  .االطالع على الجدید والتعمق فیه-

  .استیعاب الجدید عن طریق التكرار واالستظهار-

  .استعمال الجدید في أعمال تطبیقیة متنوعة-

  .اع ما هو محفوظفتح مجاالت متعددة وفرص مختلفة السترج-

رغم استعمال هذه التقنیات كلها تبقى التعلیمیة كفن مرهونة بشخصیة المعلم وبالكیفیة التي یطبق بها 
 .المعلومات وباختیار الوقت المناسب الستعمالها

  :تطور مفهوم التعلیمیة

ي الواحد، ولعل البد من اإلشارة إلى أننا نجد في اللغة العربیة عدة مصطلحات مقابلة للمصطلح األجنب
ذلك یرجع إلى تعدد مناهل الترجمة، وكذلك إلى ظاهرة الترادف في اللغة العربیة، وحتى في لغة المصطلح 

تعدد المصطلحات المستقاة من اإلنجلیزیة في : األصلیة، إذ ترجم إلى لغة أخرى نقل الترادف إلیها من ذلك
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اهرة كثیرة في العربیة سواء تعلق األمر باإلنجلیزیة أم شقیها البریطاني و األمریكي، و الشواهد على هذه الظ
بي المعاصر على تنوع خطاباته و المعارف المتعلقة به، ر بالفرنسیة وهما اللغتان اللتان یأخذ منهما الفكر الع

تعلیمیة ، تعلیمیات، علم التدریس، : الذي تقابله في اللغة العربیة عدة ألفاظ و هي   Didactiqueمنها مصطلح
اختار بعض تتفاوت هذه المصطلحات في االستعمال ففي الوقت الذي . علم التعلیم، التدریسیة، الدیداكتیك

تجنبا ألي لبس في مفهوم المصطلح ، نجد باحثین آخرین یستعملون علم التدریس " كتیكادید"الباحثین استعمال 
ات ، أما مصطلح تدریسیة فهو استعمال و علم التعلیم و باحثین آخرین لكنهم قالئل یستعملون مصطلح تعلیمی

  .غیر شائع 

اصطالح قدیم جدید ، قدیم حیث استخدم في األدبیات التربویة منذ بدایة القرن  Didactiqueكلمة تعلیمیة 
تنا الراهن ، وفیما سیأتي نحاول تتبع قالت التي ما انفك یكتسبها حتى و ، و هو جدید بالنظر إلى الدال17

  .لهذا المصطلح بدایة من االشتقاق اللغوي وصوال إلى االستخدام االصطالحيالتطور التاریخي 

و هذه األخیرة مشتقة " تعلیم"یقول األستاذ حنفي بن عیسى، كلمة تعلیمیة في اللغة العربیة مصدر لكلمة 
م أي وضع عالمة أو سمة من السمات للداللة على الشيء دون إحضاره إن أما في اللغة الفرنسیة ف. من عّل

و تعني فلنتعلم أي یعلم بعضنا بعضا، أو أتعلم  Didaktikosكلمة دیداكتیك صفة اشتقت من األصل الیوناني 
تعني التعلیم، وقد استخدمت هذه الكلمة في علم  Didaskeinتعني أتعلم و  Didactikoمنك و أعلمك و كلمة 

 Ratich wulf(و رتیش والف كانج) K.helwing(من قبل كل من كشوف هیلنج 1613التربیة أول مرة سنة 
gang  ( في بحثهما حول نشاطات راتیش التعلیمیة ، و قد استخدموا هذا المصطلح كمرادف  لفن التعلیم، و

سنة )  Kamenski(كانت تعني عندهم نوعا من المعارف التطبیقیة و الخبرات ، كما استخدمه كومنیسكي 
ول أنه یعرفنا بالفن العام لتعلیم الجمیع مختلف المواد التعلیمیة، حیث یق" الدیداكتیكا الكبرى"في كتابه  1657

  .ویضیف بأنها لیست فقط فن التعلیم بل للتربیة أیضا

حیث ظهر الفیلسوف األلماني فردریك هیربارت،  19واستمر مفهوم التعلیمیة كفن للتعلیم إلى أوائل القرن 
تستهدف تربیة الفرد، فهي نظریة تخص النشاطات المتعلقة  الذي وضع األسس العلمیة للتعلیمیة كنظریة للتعلیم

بالتعلیم فقط، أي كل ما یقوم به المعلم من نشاط، فاهتم بذلك الهربرتیون بصورة أساسیة باألسالیب الضروریة 
  .لتزوید المتعلمین بالمعارف، واعتبروا الوظیفة األساسیة للتعلیمیة هي تحلیل نشاطات المعلم في المدرسة

)  Dewey(القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین ظهر تیار التربیة الجدیدة بزعامة جون دیوي وفي 
وقد أكد هذا التیار على أهمیة النشاط الحي والفعال للمتعلم في العملیة التعلیمیة، واعتبروا التعلیمیة نظریة للتعلم 

  .ال للتعلیم
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كمرادف للبداغوجیا )  Laland(وقد استخدمه الالند  الدیداكتیك اشتق من البیداغوجیا موضوعه التدریس
  .أو للتعلیم

كما أن الدیداكتیك علم تطبیقي موضوعه تحضیر وتجریب استراتیجیات بیداغوجیة لتسهیل إنجاز 
المشاریع، فهي علم تطبیقي یهدف لتحقیق هدف عملي ال یتم إال باالستعانة بالعوم األخرى كالسوسیولوجیا، 

االبستیمولوجیا، فهي علم إنساني مطبق موضوعه إعداد وتجریب وتقدیم وتصحیح االستراتیجیات والسیكولوجیا، و 
  .البیداغوجیة التي تتیح بلوغ األهداف العامة والنوعیة لألنظمة التربویة

فالدیداكتیك نهج أو أسلوب معین لتحلیل الظواهر التعلیمیة، فهو الدراسة العلمیة لتنظیم وضعیات التعلم 
عیشها المتربي لبلوغ هدف عقلي أو وجداني أو حركي، كما تصب الدراسات الدیداكتیكیة على الوضعیات التي ی

العلمیة التي یلعب فیها المتعلم الدور األساسي، بمعنى أن دور المدرس هو تسهیل عملیة تعلم التلمیذ، 
المالئمة لتعلمه مع تحضیر األدوات  بتصنیــــــــف المادة التعلیمیة بما یالئم حاجات المتعلم وتحدید الطریقة

المساعدة على هذا التعلم، وهذه العملیة لیست بالسهلة، إذ تتطلب مصادر معرفیة متنوعة كالسیكولوجیا لمعرفة 
الطفل وحاجاته، والبیداغوجیا الختیار الطرق المالئمة، وینبغي أن یقود هذا إلى تحقیق أهداف على مستوى 

ج التعلم على مستوى المعارف العقلیة التي یكتسبها المتعلم وعلى مستوى المهارات السلوك، أي أن تتجلى نتائ
  .الحسیة التي تتجلى في الفنون والریاضیات وعلى المستوى الوجداني

كما یمكننا أن نقول أن الدیداكتیك علم ینشئ نماذج ونظریات حول التدریس قصد تفسیر ظواهره والتنبوء 
  .بها

ریف أن الدیداكتیك تهتم بكل ما هو تعلیمي تعلمي، أي كیف یعلم األستاذ مع نستخلص من هذه التعا
التركیز على كیف یتعلم التلمیذ، ودراسة كیفیة تسهیل عملیة التعلم وجعلها ممكنة ألكبر فئة، ثم اتخاذ اإلجراءات 

  .التعلمي المناسبة لفة التالمیذ ذوي صعوبات في التعلیم، وبالتالي فهي دراسة التفاعل التعلیمي

لفسیر العملیة التعلیمیة، إذ   (René Richterich(یمكن لنا أن نستعین بشكل وضعه رونییه ریشتریش 
متعلمون في عالقة مع معلم لكي یتعلموا محتویات داخل إلطار مؤسسة من : یقول أنها عملیة تفاعلیة من خالل

  .النتائج أجل تحقیق أهداف عن طریق أنشطة وبمساعدة وسائل تمكن من بلوغ

  .فالتعلیمیة بهذا تقنیة شائعة، تعني تحدید طریقة مالئمة أو مناسبة لإلقناع أو إلیصال المعرفة
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  :تعریف المنهاج

  :تعریف المفهوم التقلیدي للمنهاج لغة

لسان العرب، القاموس المحیط، المعجم (ومن خالل استعراض معنى المنهاج في بعض القوامیس العربیة 
وجاء في منجد اللغة واإلعالم كلمة نهج، . الطریق الواضح: ومنهاج بمعنى) نهج(نجد أنها مأخوذة من ) الوسیط

ومنه أنهج فالنا، بمعنى ینهج، أي یلهث، وكذلك نهج األمر بمعنى أبانه،  ونهج الرجل نهجا، بمعنى انبهر،
وأوضحه، والطریق سلكه، ومنه أنهج الطریق أو األمر، بمعنى أوضح واستبان، ومنه أیضا انتهج الرجل بمعنى 

ومنه  سلك، وقیل طلب النهج أي الطریق الواضح ومنه المنهج، والمنهج والمنهاج یفید بمعنى الطریق الواضح
لكل جعلنا شرعة " 48وقد وردت في القرآن الكریم في سورة المائدة اآلیة . منهج ومنهاج التعلیم أو الدروس

  .بمعنى الطریق الواضحة التي ال لبس فیها وال غموض" ومنهاجا

أي " حتى ترككم على طرق ناهجة) ص(لم یمت رسول اهللا : "وقد ذكر ابن عباس رضي اهللا عنهما قوله
إن كلمة منهاج الواردة في اآلیة الكریمة، وفي قول ابن عباس رضي اهللا عنه تعني الطریق . ضحةطریق وا

  .الواضح، وناهجة تعني واضحة

وفي اإلنجلیزیة تقابل كلمة . أما في اإلغریقیة فتعني الطریقة التي ینهجها الفرد حتى یصل إلى هدف معین
وهناك كلمة أخرى . تیني ومعناها مضمار سباق الخیل، وهي كلمة مشتقة من جذر ال)  Curriculum(منهاج 

وتقابل هذه الكلمة " المقرر"تستعمل أحیانا مرادفة لكلمة منهاج أحیانا تستعمل بمعنى خاص وهي كلمة 
، ویقصد بهذه الكلمة في العربیة وباإلنجلیزیة المعرفة التي یطلب من الطلبة تعلمها  Syllabusباإلنجلیزیة كلمة 

  .ع خالل سنة دراسیةفي كل موضو 

المسمى " كم المعرفة"؟ إنها تعني "المنهاج"تعني كم المعرفة، فماذا تعني كلمة " المقرر"إذا كانت كلمة 
أحیانا بالمحتوى، وتعني األنشطة التعلیمیة التعلمیة التي ستوصل هذا المحتوى إلى المتعلم، وتعني التقویم، 

حتوى، باإلضافة إلى المعلم والمتعلم والظروف المحیطة بهما، نالحظ وأخیرا األهداف المتوخاة من تعلم هذا الم
المشتمل " المقرر"أن المنهاج مفهوم واسع جدا  یتسع حتى یكاد أن یشتمل على كل ما تحتویه التربیة، بعكس 

  .على عنصر واحد من عناصر المنهاج أال وهو كم المعرفة أو المحتوى
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دام كلمة منهج لتدل على منهجیة التفكیر والحصول على المعرفة، ویفضل البعض في الحقل التربوي استخ
  .بینما یستعمل كلمة منهاج للداللة على الوثیقة التربویة

  :تعریف المنهاج اصطالحا

أما اصطالحا فإن المهتمین بحقل التربیة یخلفون فیما بینهم، كل حسب مدرسته الفكریة التربویة، أو حسب 
قومیة، أو المعرفیة، ویمكن إجمال أسباب االختالف، وبالتالي صعوبة الوصول إلى اتجاهاتهم الدینیة، أو ال

  :تعریف موحد إلى األمور التالیة

  .اختالف اآلراء التربویة ومدارسها عبر العصور وباختالف األمم-

التطور الذي لحق مفهوم المنهج بمرور الزمن، شأنه في ذلك شأن معظم العلوم والفنون وكان نتیجة -
  .هذین السببین ظهور عدة مفاهیم للمنهج لعل أوضحها الفرق بین المنهج التقلیدي، والمنهج الحدیثل

  .صعوبة التفریق بین المنهج عند تخطیطه، والمنهج عند تطبیقه-

األهداف، والمحتوى، (فالمنهج على مستوى التخطیط هو وثیقة مكتوبة تشتمل عناصر المنهج األساسیة 
  ).ویموطرق التدریس والتق

فالمنهاج هو مجموعة من المواد الدراسیة وموضوعاتها التي یتعلمها التالمیذ، وهذا هو المفهوم التقلیدي 
  .للمنهج، حیث فهمه الدارسون على أنه الكتاب المدرسي

وهذا . وهو عبارة عن مجموعة حقائق ومعلومات ومفاهیم منظمة بشكل جید، بحیث یسهل فهمها وتعلمها
  .مفهوم األول، حیث یركزان على المحتوى الدراسيأیضا مرتبط بال

وهذا مفهوم ". سلسلة منظمة ومتتابعة من المهارات التي سیتعلمها التلمیذ"أما جونسون فیعرفه على أنه 
جیمس (، ویتفق أیضا مع المربي األمریكي )سكنر(قریب من تحلیل المهمات الذي أكد علیه العالم األمریكي 

  ).التدریس(المنهج خطة مكتوبة جاهزة للتنفیذ  الذي یعتبر) میكدانلد

: كما أن المنهج هو مجموعة من األسالیب التقلیدیة العامة متمثلة في تعلیم التلمیذ األساسیات العامة في 
  .الریاضیات، والكتابة، والقراءة، والمنطق، وقواعد اللغة، وكتابات األدیان العظام

داریین، وتالمیذ، (دائم ونشط بین البشر من جهة كما أن هناك من یعرفه على أنه تفاعل  مدرسین، وإ
، وبین األشیاء األخرى من معلومات ووسائل تعلیمیة، وطرق تدریس، وتجهیزات مادیة من جهة )وعلماء نفس

  .أخرى
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، وله )طرق التدریس(وله عملیات ). التالمیذ والمواد الدراسیة(وهو نظام محدد المعالم له مدخالته 
  ).معارف ومهارات متعلمة(مخرجاته 

وهذا المفهوم جاء نتیجة للتطورات التقنیة، وتطور نظریات التعلم، وهو یمثل وجهة نظر السلوكیین وعلى 
  .رأسهم سكنر أبو تكنولوجیا التعلیم، والتعلیم المبرمج

  .  كما أن المنهج هو عبارة عن خبرة تربویة متنوعة المجاالت

ن العلوم التي تلقى في المدرسة، وهو الذي یشغل اآلراء بالدرجة األولى هو بیان مفصل ع: "ویعرفه بینیه
تضعه السلطة العامة، ولكن كلما كانت هناك أسباب سیاسیة واقتصادیة أو غیر ذلك اتجهت إلیه األنظار 

  ".وارتفعت األصوات بتعدیله

ما تحمله من نظریات، یشیر بینیه في هذا التعریف إلى نقطتین أساسیتین أولهما العلوم والمعارف و 
  .وقوانین، وقواعد علمیة، وثانیها األفكار واآلراء الفلسفیة وما تحمله من مبادئ فلسفیة وقیم أخالقیة اجتماعیة

وقد أهمل هذا التعریف الظروف التي یطبق بها البرنامج وكذلك بالنسبة للوسائل التي تساعد على إنجازه، 
من قریب وال من بعید وهو عنصر مهم في العملیة التربویة، لذا یتطلب  ولم یشیر هذا التعریف إلى المتعلم ال

  .أثناء بناء المنهاج أخذ بعین االعتبار خصائص نمو الطفل والمراهق

  ".هو ما یحدث لألطفال في المدرسة نتیجة لما یفعله المعلمون: "ویعرف البرنامج كانساس بقوله

لتلمیذ في المدرسة، ومجمل هذه التغیرات التي تحدث من هذا التعریف یشیر إلى التغیرات التي تحدث ل
خالل األثر الذي یتركه المحتوى في التلمیذ، ولم یشیر هذا التعریف إلى األهداف والطرق التربویة والتقویم 

  .التربوي والخبرات

  ".راسیةمفهوم المنهج الدراسي غالبا ما یعني المواد الد: "ویعرفه عبد اللطیف فؤاد إبراهیم حیث یقول

ركز هذا التعریف على المادة الدراسیة وأهمل الجوانب األخرى من المنهاج كاألهداف والطرق التربویة 
  ".تشكیل الجماعة للخبرات المرئیة داخل المدرسة: "والخبرات، والمحتوى والتقویم، ویعرفه بیونشامب بأنه

  .والطرق والتقویمركز هذا التعریف على الخبرة، ولم یوضح دور األهداف والمحتوى 

  :تعریف المنهج

كل الخبرات المرسومة والمخطط لها مما تقدمه المدرسة : " (Neagly & Evans(تعریف نیجلي و ایفان 
  ".لطالبها لكي یحققوا النتائج المرجوة مستغلین أقصى ما لدیهم من قدرات
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ساعد الطالب على تحقیق أقصى ما برامج األنشطة الموضوعة لكي ت) : "Hirsts(تعریف هاریست 
  ". یستطیعون من األهداف والغایات

ویعني المنهاج المدرسي في مفهومه التقلیدي مجموع المعلومات والحقائق والمفاهیم واألفكار التي یدرسها 
  .الطلبة في صورة مواد دراسیة، اصطلح على تسمیتها بالمقررات المدرسیة

یة لنظرة المدرسة التقلیدیة إلى وظیفة المدرسة، حیث كانت ترى أن هذه وقد جاء هذا المفهوم كنتیجة طبیع
الوظیفة تنحصر في تقدیم ألوان من المعرفة إلى الطلبة، ثم التأكد عن طریق االختبارات، وال سیما التسمیع، من 

تقدیس  ولعل السبب الرئیس في تشكیل تلك النظرة الضیقة لوظیفة المدرسة یعود إلى. حسن استیعابهم لها
المعرفة باعتبارها حصیلة التراث الثقافي الثمین الذي ورثه الجیل الحاضر عن األجیال السابقة، والذي ال یجوز 

المعارف، (وقد جرت العادة على تنظیم المادة الدراسیة .إهماله أو التقلیل من قیمته بأي حال من األحوال
زیع تلك الموضوعات على السنوات الدراسیة للمراحل في موضوعات، وتو ) والمعلومات، والحقائق، واإلجراءات

وقد . التعلیمیة المختلفة، وكان یطلق على المواد الدراسیة التي تدرس في سنة دراسیة معینة المقررات الدراسیة
ساعد عمل الكتب ما یدرسه الطلبة في كل صف دراسي، بل وفي كل مادة تحدیدا واضحا، وأصبحت الكتب 

  .الذي یتلقى منه الطلبة علومهمهي المصدر الوحید 

أما مهمة إعداد المنهاج في مفهومه التقلیدي، أو إدخال تعدیالت علیه، فقد كانت تناط بلجان من 
المتخصصین بالمواد الدراسیة، أو بلجان معظم أعضائها من هؤالء المتخصصین، وكان المسؤولون في جهاز 

وعات التي یتم تحدیدها من قبل اللجان، وعلى عدم جواز إدخال التعلیم یشددون على ضرورة التقید التام بالموض
أي تغییر أو تعدیل فیها تحت أي ظرف من الظروف، على أساس أن إتقان دراسة هذه الموضوعات واستظهار 

  .ما بها من معارف ومعلومات، یمثل الهدف األسمى والغایة المتوخاة

ا متفقا علیه، ومستعمال في العملیات التربویة حتى وقت وهذا الفهم القاصر للمنهاج كان یمثل اتجاها عام
لى وقتنا الحاضر في كثیر من البلدان، وبخاصة تلك التي لم تنل حظا كافیا من الرقي والتقدم، ولم  قریب، بل وإ

  .تتح لها الفرصة لإلفادة من الدراسات التربویة والنفسیة التي شملت مختلف میادین العملیة التربویة

  

  

  :الموجه للمنهاج التقلیدي والنقد

التركیز على المواد الدراسیة المنفصلة، انطالقا من نظریة الملكات العقلیة والتي تؤكد على أن كل مادة -
  .دراسیة تدرب ملكة عقلیة محددة، وبذلك یجب أن تكون منفصلة عن غیرها
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المعارف والمفاهیم، وأهمل اهتم المنهج التقلیدي بالجانب العقلي للتلمیذ، من خالل حفظه لمجموعة -
  .الجوانب األخرى

  .ركزت المواد الدراسیة على جانب الحفظ والتلقین وأغفلت النشاطات التي تؤدي إلى الخبرات-

یقوم بوضع المنهج، الذي یعني المحتوى فقط، مجموعة من المختصین بالمواد الدراسیة، دون أخذ لوجهة -
الذین یعتبرون ركنا هاما من أركان العملیة التربویة وهم بذلك یهملون  نظر المعلم، والتلمیذ، وأولیاء األمور،

  .جانب الفروق الفردیة بین التالمیذ

فإن المنهج القدیم أهمل كل نشاط یتم خارج حجرة الدرس، وأهمل . نتیجة للتركیز على المادة الدراسیة-
وأعتبر النجاح في االمتحانات التي یعقدها طرق التفكیر العلمي، وأهمل تنمیة االتجاهات والمیول اإلیجابیة، 

المعلم والتي تركز على حفظ المادة هي األساس، وبذلك أهمل اعتماد الطالب على نفسه ومیله إلى االعتماد 
على المدرس في شرح المادة وتبسیطها وبالتالي حفظها، وجعل التالمیذ یمیلون إلى تلخیص المواد الدراسیة حتى 

  .ؤدي إلى طمس روح التفكیر العلمي واالبتكاریسهل حفظها، وهذا ی

اعتمد المعلم على طریقة واحدة في التدریس، وهي التلقین والتحفیظ، وفي هذا تحجیم لدور المعلم الموجه -
  .والمرشد، والمخطط للبرامج

غما- ض اعتبار نجاح الطالب في المواد الدراسیة، أساس لنجاح المعلم، وفي هذا إغماض لدور المعلم، وإ
  .للفروق الفردیة بین التالمیذ

كثرة المواد الدراسیة وضخامة مادتها، حتى أن الدارسین من الجیل السابق یفتخرون بأنهم حفظوا قصائد -
الشعراء العظام في المرحلة االبتدائیة، أو حفظوا القرآن الكریم ولم یبلغ سنهم العاشرة، وأن فشل الطالب في أي 

  .إال نتیجة فشله في حفظ دروسه ناحیة من نوحي حیاته ما هو

  .وهذا المنهج یغفل استخدام الوسائل التعلیمیة-

  :المنهاج حدیثا

  :تطور مفهوم المنهاج القدیم كثیرا، ولعل یعود ذلك إلى األسباب التالیة 

  .كثرة االنتقادات الموجهة للمنهج التقلیدي-

  .ى تغیرات في أسالیب وطرق حیاة المجتمعاتالتطورات في القیم والعادات االجتماعیة، وبالتالي أدت إل-
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نتیجة لذلك حدث تغیر في أهداف التربیة وفلسفتها، ودور ووظیفة المدرسة، وبالتالي البد من نظرة جدیدة -
  .للمنهج

أظهرت بعض البحوث التربویة المیدانیة جوانب القصور في المنهج التقلیدي، والذي لم یعد یصلح -
  .للمجتمعات الحدیثة

ئج الدراسات النفسیة المتعلقة بالمتعلم، والتي أكدت على إیجابیة المتعلم ومشاركته النشطة في عملیة نتا-
العقلي، والجسمي، واالنفعالي، : التعلم، وأنه لیس متلقیا سلبیا كما كان سائدا، وشمولیة جوانب شخصیة المتعلم

  .واالجتماعي

یرات التي تحدث في المجتمع، ونتیجة لكل التغیرات السابقة طبیعة المنهج التربوي المتغیرة والمتأثرة بالتغ-
  .طال المنهج تغیر نوعي

المخططة التي توفرها المدرسة ) النشاطات أو الممارسات(المنهاج التربوي الحدیث هو جمیع الخبرات 
دراسة أو  وهو كل. لمساعدة الطلبة على تحقیق النتاجات التعلیمیة المنشودة إلى أفضل ما تستطیعه قدراتهم

. نشاط أو خبرة یكتسبها أو یقوم بها المتعلم تحت إشراف المدرسة وتوجیهها سواء أداخل الصف كان أم خارجه
وهو جمیع أنواع النشاطات التي یقوم الطلبة بها، أو جمیع الخبرات التي یمرون فیها تحت إشراف المدرسة 

كما أن المنهاج مجموعة من الخبرات المربیة التي  .وبتوجیه منها سواء أداخل أبنیة المدرسة كان أم خارجها
كم أنه . تهیؤها المدرسة للطلبة تحت إشرافهم بقصد مساعدتهم على النمو الشامل وعلى التعدیل في سلوكهم

الخ التي تخططها المدرسة وتهیئها …مجموع الخبرات التربویة االجتماعیة والثقافیة والریاضیة والفنیة والعلمیة
قوموا بتعلمها داخل المدرسة أو خارجها بهدف إكسابهم أنماطا من السلوك، أو تعدیل أو تغییر أنماط لطلبتها لی

أخرى من السلوك نحو االتجاه المرغوب، ومن خالل ممارستهم لجمیع األنشطة الالزمة والمصاحبة لتعلم 
  .الخبرات نساعدهم في إتمام نموهم

تعریفا للمنهاج الحدیث ویقوالن )  Toombs & Tierney( 1993وفي هذا المجال یورد تومبس وتیرني 
  ".اسم لكل مناحي الحیاة النشطة والفعالة لكل فرد بما فیها األهداف، والمحتوى، واألنشطة، والتقویم"أنه 
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  :ممیزات المنهاج الحدیث

  .یهتم المنهج الحدیث بالمتعلم، ویثق بقدرته على المشاركة النشطة الفعالة اإلیجابیة-

  .یؤكد على االهتمام بجمیع جوانب شخصیة المتعلم، وقدرته على التعلم الذاتي-

عیة، وال یقتصر المدرسة في المنهج الحدیث لها دور متعاون مع المؤسسات األخرى لخدمة البیئة االجتما-
المؤسسات الدینیة والنوادي : دورها على تلقین المواد الدراسیة للطلبة بمعزل عن بیئتها والمؤسسات األخرى مثل

  .وغیرها

العالقة بین المدرسة والبیت في مفهوم المنهج الحدیث عالقة وطیدة، ولكل دوره التكمیلي لآلخر، وذلك -
شراك أولیاء األمور في بعض النشطاتمن خالل تنظیم مجالس األباء والمعلمی   .ن والزیارات المتبادلة وإ

یشترك في إعداده فریق متكامل من المختصین بالمواد الدراسیة، والمختصین في مجال : إعداد المنهج-
  .علم النفس التربوي، والتالمیذ، وأولیاء األمور، والمعلمین

  :یراعى عند التخطیط للمنهج ما یلي-

  .عتبار فلسفة المجتمع وطبیعة المتعلم وخصائص نموهاألخذ بعین اال*

  .شموله على مختلف أنواع النشاط التي یقوم بها التلمیذ تحت إشراف وتوجیه المدرسة*

  .تأكیده على التعاون والعمل الجماعي*

  .یساعد التالمیذ على التكیف االجتماعي، وبذلك ال یشعر التلمیذ بغربته داخل مجتمعه-

  .ستخدام الوسائل التعلیمیة ضمن مفهوم النظامالتركیز على ا-

التنویع في طرق التدریس التي یستخدمها المعلم، بحیث یختار الطرق األكثر مالءمة للمادة الدراسیة -
  .والتالمیذ مراعیا الفروق الفردیة بینهم
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ومخططا  تغیر دور المعلم بحیث لم یعد الملقن والمستخدم للعقاب البدني، بل أصبح موجها ومرشدا-
  .للبرامج، مبتعدا عن العقاب البدني، محترما آلراء التالمیذ وأفكارهم، ومؤكدا على استعدادهم للتعلم

  .المنهج ال یعني المادة الدراسیة فقط، بل تمثل المادة الدراسیة جزءا من نظام المنهج-

، وال یعتبر االختبارات غایة التقویم جزء من المنهج، وال یركز على االختبارات القائمة على الحفظ وحدها-
  .   في ذاتها، بل هي وسیلة لمعرفة نتاجات التعلم ولیست سوطا للترسیب أو العقاب

  :بیداغوجیا

بمعنى طفل، والمقطع اآلخر  PAIDOSأو  PAISوأصله  PEDكلمة یونانیة مركبة من مقطعین األول 
Agogie  وأصلهOgogé   بمعنى القیادة والتوجیه)action de conduire. (  

  .فالكلمة إذن تعني توجیه األطفال وقیادتهم أو تربیتهم

  :الدعم

أقول دعمت الشيء دعما، إذن أسندته وأعنته، والدعامة، عمادة البیت، وادعم اتكأ على الدعامة، واستند، 
  .والدعامة، جمع دعائم

  .ودعم فالن فالنا أي أعانه وقواه

  :التعریف االصطالحي

في إطار (مجموعة من الوسائل والتقنیات التربویة التي یمكن اتباعها داخل الفصل  هو الدعم البیداغوجي
تحول ) عدم فهم، ثغرات، تأخر(لتالفي بعض ما قد یعترض تعلم التالمیذ من صعوبات ) أنشطة المدرسة ككل

بیر عن اإلمكانیات الفعلیة الكامنة، ویشمل الدعم منطلقات الفعل التربوي مثلما دون إبراز القدرات الحقیقیة، والتع
  .یشمل سیرورته ونتائجه

الدعم في نظامها األساسي، فهي األسلوب أو النظام التربوي الذي ینبغي أن یعتمد إلسعاف  أما بیداغوجیا
تحصیل أو یقتربون من مستواهم على المتأخرین دراسیا، ومساندتهم، لجعلهم یسایرون أقرانهم في مستوى ال

  .األقل

  :التحدید اإلجرائي

یعني اكتشاف التعثر الدراسي، تشخیص أسبابه، ثم تصحیحه، من أجل تقلیص الفارق  الدعم البیداغوجي
  .   بین الهدف المنشود في فعل التعلیم والتعلم، والنتیجة المحققة
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  : مفهوم التكوین 

بأنه یدل على مجموعة العوامل الوراثیة التي تحدد النمو : "م النفسفقد عرفه فاخر عاقل في معجم عل
  "المقبل للفرد، أو یدل على هذه العوامل الوراثیة مضافا إلیها مكتساباته السابقة التي تحدد سلوكه

إن هذا التعریف رغم تفسیره للتكوین من الناحیة العضویة إال أنه یبین لنا عناصر التكوین التي تعد بمثابة 
  .مجموعة عوامل موروثة إلى جانب العوامل المكتسبة

لذا فإن عبدالرحمان عیسوي في . وقد یؤخذ مفهوم التكوین مأخذ مفهوم التدریب في كثیر من األحیان
تعریفه یرى أن المقصود بالتدریب المهني نوع من التعلم واكتساب المهارات والخبرات والمعارف المختلفة المتعلقة 

  .بمهنة معینة

في تعریفهما للتكوین مذهبا ثالثا، إذ اعتبراه  Biznord & Lietardقد ذهب كل من بیزنار ولیتار و 
مجموعة النشاطات التربویة التي تتجاوز معنى التكوین المبدئي، حیث یسمح لكل شخص أن یدعم نفسه في كل "

الجتماعیة أو المدنیة، وأن یكتسب المیادین على مستوى المهارات المكتسبة في الحیاة العائلیة أو المهنیة أو ا
  ".أیضا أكبر قدر ممكن من االستقالل الجسمي واالقتصادي واالجتماعي والفكري والثقافي بقدر استطاعته

والفیلسوف التربوي دوركایم الذي   Raymand Vatierمع كل من ریمون فاتي  Biznordویتفق بیزنار 
لتفرض على الطفل نماذج من الرؤى والتفكیر والسلوك، التي ال أنها عملیة تربویة تمثل مجهودا مستمرا "یرى 

یمكنه أن یدركها بصفة تلقائیة، إال عن طریق المجتمع بكل عناصره والمحیط االجتماعي الذي ینتمي إلیه بصفة 
  .خاصة

كاملة أنه یعبر عن الجهود المتوازنة والمت: "ومما سبق یتحدد بكل وضوح المفهوم اإلجرائي للتكوین كما یلي
من جمیع األطراف أو المعنیین بالتكوین، قصد مساعدة التلمیذ على معرفة المحیط الذي یعیش فیه عن طریق 
دراسة العلوم المتخصصة والتي لها عالقة بمیدان طموحاته، ومساعدته على معرفة نفسه عن طریق دراسة 

  ."العلوم اإلنسانیة، ومختلف العلوم األخرى
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  فلسفة التربیة

  :معنى الفلسفة

  .یمكن القول بصفة عامة أنه ال یوجد اتفاق حول تعریف الفلسفة أو تحدید مضمونها ومباحثها

ولعل من أقدم التعریفات للفلسفة ذلك التعریف الذي یمتد بأصل الكلمة إلى اإلغریق في معناها اللغوي 
  .حب الحكمة، وعلى هذا یكون الفیلسوف هو الحكیم أو م"حب الحكمة"

وربما كان هذا التعریف مناسبا عندما كانت الفلسفة تمثل جماع المعرفة آنذاك من طب وفلك والهوت 
وعلى الرغم من أن تطور العلوم والمعرفة قد أدى في النهایة إلى انفصال هذه العلوم عن الفلسفة .. وقانون وغیره

  .كما هو" حب الحكمة"واحدا تلو اآلخر، فقد بقى تعریفها 

  :التعریف المعجمي

دراسة المبادئ األولى وتفسیر المعرفة تفسیرا عقلیا وكانت "یورد المعجم الوسیط في تفسیر كلمة فلسفة أنها 
  ".تشمل العلوم جمیعا واقتصرت في هذا العصر على المنطق واألخالق وعلم الجمال وما وراء الطبیعة

العلم الذي : "ف السابق فیقول في تعریف الفلسفة بأنهاویورد معجم التربیة تعریفا للفلسفة مشابها للتعری
وهذا . یرمي إلى تنظیم وترتیب كل مجاالت المعرفة باعتبارها وسائل لفهم وتفسیر الحقیقة في صورتها الكلیة

  ".ونظریة المعرفة) المیتافیزیقا(العلم یشمل عادة المنطق واألخالق وعلم الجمال وما وراء الطبیعة 

  :ةتعریف الفالسف

  :   )A. Compte(تعریف كونت *
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ناد الفیلسوف الفرنسي كونت بأن الفلسفة في هذا العالم الجدید للعلم تقتصر فائدتها على توضیح مفاهیم "
ونظریات العلم، وأن على الفلسفة أن تتخلى عن مجال المیتافیزیقا، ألن القضایا التي یتناولها هذا المجال ال 

  ".تجریبي أو البرهنةتسمح بالتحلیل العلمي أو ال

   )Phenix(تعریف فینیكس* 

إن الفلسفة لیست مجموعة من " : "فلسفة التربیة"وهو من فالسفة التربیة األمریكیین، یقول في كتابه 
المعارف، وال تؤدي دراستها إلى تجمیع عدد من الحقائق، وهي لیست طریقة من طرق النظر إلى المعرفة التي 

تنظیم وتفسیر وتوضیح،ونقد ما هو موجود بالفعل في میدان المعرفة والخبرة، وتستعمل لدینا فعال، وهي تتضمن 
كمادة لها ما تتضمنه العلوم والفنون المختلفة، والدین واألدب ومن معارف، كما أنها تستعمل المفاهیم العامة 

  .-ملیةالشمول، اتساع النظرة، البصیرة،التأ- یرى أن هناك أربع مكونات للفلسفة".(العادیة

   )O. Connor(تعریف كونور *

إن الفلسفة لیست نظاما من ": "مقدمة في فلسفة التربیة"هو من الفالسفة البریطانیین المعاصرین في كتابه  
نما هي ) أي له مضمون معرفي(المعرفة ذات الطابع اإلیجابي  كالقانون أو علم األحیاء أو التاریخ والجغرافیا، وإ

  ". …نشاط نقدي أو توضیحي

كما یختلف الفالسفة فیما بینهم حول تحدید مفهوم الفلسفة، ومع هذا فإنه یمكننا بصفة عامة أن نمیز 
  :اتجاهین رئیسیین

  : االتجاه األول

وهذا یعني . یرى أن الفلسفة هي أسلوب للتفكیر وطریقة للمناقشة في تناول المشكالت وتحلیلها ومعالجتها
  .یقوم على مجموعة الحقائق كما هو الحال في باقي العلومأن الفلسفة لیس لها مضمون علمي 

  :االتجاه الثاني

فهي إلى جانب ذلك لها مباحثها الخاصة . یرى أن الفلسفة هي أكثر من كونها طریقة أو أسلوب للتفكیر 
  .ومیادینها المعرفیة

  :مباحث الفلسفة

  ) : Ontology( االنطولوجیا*
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البحث في الوجود والكون والحیاة واإلنسان، ومن المرادفات الشائعة أي دراسة طبیعة الحقیقة، وتتعلق ب
  .اإللهیات، الغیبیات - ما وراء الطبیعة-لالنطولوجیا المیتافیزیقا

  ) :Epistemology( االبستمولوجیا*

أو نظریة المعرفة أي تبحث في طبیعة المعرفة، حدودها وأنواعها، وكیف نتحقق من هدف المعرفة، كما  
  .مصادر المعرفة وأهمیتها النسبیة تبحث في

  ) :Anxiology( االكسیولوجیا*

بمشكالت الخیر والجمال، وفي القیم الجوهریة   -طبیعتها، مصادرها، أنواعها-تتعلق بالبحث في القیم  
  .…الخالدة ككرامة اإلنسان، القیم اإلجرائیة مثل تفضیل منهج معین كالمنهج العلمي

 

  .)إلنسان، الشر، الخیرأخالقیات ا(علم األخالق-

  . علم الجمال، معاییر الجمال، واإلنسان، والبیئة-  

  :عالقة الفلسفة بالتربیة 

التربیة هي الموضوع أما علوم التربیة فتعتبر المنهج أو مجموعة المناهج التي تدرس عن طریقها 
الفلسفة على اختالف مذاهبها الموضوع، وهي كسائر میادین المعرفة والعلوم اإلنسانیة ذات الصلة الوطیدة ب

  .ومدارسها

  فما هو الفرق بین التربیة كموضوع فلسفي وبین علم التربیة؟

كانت كل القضایا المعرفیة تطرح على مستوى الفلسفة حیث كانت الفلسفة أم العلوم  19قبل القرن 
نوا یعتقدون أن الفلسفة والمعارف كالفیزیاء والطب وغیرها من العلوم، وكانت من اختصاصات الفالسفة إذ كا

  .تجمع كل شيء

  :عالقة التربیة بالفلسفة

یذهب بعض المؤلفین من بینهم جایمس روس في األسس العامة للنظریات التربویة للقول أن هناك عالقة 
أما نحن فنفرق بینهما على أننا معه على شدة . وطیدة بین التربیة والفلسفة إذ یعتبرهما وجهان لعملة واحدة

باط، بحیث إذا حاولنا دراسة التربیة عند الیونانیین أو الصینیین، فإننا ال نستطیع دراسة التربیة الصینیة دون االرت
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التعرف على فلسفة كونفوشیوس، كذلك ال نستطیع التعرف على إبراز المفكرین أمثال سقراط وأریسطو، وال 
  .الكریم والتعرف علیه نستطیع التعرف على التربیة اإلسالمیة دون التعرض إلى القرآن

إن التربیة تقوم على رافدین، إما على أساس عقالني، أو على أساس الوحي والشرع ومن ثم تعتمد على 
  :الشرع ومن األدلة التي جاء بها جایمس روس لتأكید فكرته، هي أنه

مفاهیمها یرى أن التربیة والفلسفة شيء واحد ألن التربیة بدون فلسفة ال تكون، إذ أنها تستمد - 1
وموضوعها أو مفهوم موضوعها من الفلسفة، بل تستمد العقیدة التربویة التي تحتویها على مجموعة المفاهیم 

  .والقیم التربویة

  .كون التربیة تختلف في مفاهیمها وقیمها باختالف المذاهب الفلسفیة- 2

  .كون التربیة والفلسفة كالهما تعتمد على أیدیولوجیة واحدة- 3

موجودة بین التربیة والفلسفة لكن هذا ال یعني أنهما وجهان لعملة واحدة، إذ أن هناك فروق  إن العالقة
  :كثیرة تتمثل في

  .تنطلق الفلسفة من الشك والنسبیة، بینما التربیة تنطلق من الیقین وتخرج عن نطاقه*

  .ن ومكانتعالج الفلسفة اإلنسان المطلق، بینما التربیة تعالج اإلنسان كما هو في أي زما*

  .یمكن للتربیة أن تلتزم بالتربیة، كما یمكن أن ال تلتزم بها*

  .یمكن للتربیة أن تلتزم بالدیانات، وهي لیست فلسفة*

  :مجال الفلسفة التربویة

أصبحت فلسفة التربیة مجال اهتمام حیوي لكثیر من الفالسفة الغربیین المشهورین، فقد قدم أفالطون 
یمكن وصف : "انت، ودیوي خدمات عظیمة في هذا المجال، حتى أن دیوي قالوأریسطو، ولوك، وروسو، وك

فالفلسفة التربویة تعمل على فهم التربیة في مجموعها مفسرة إیاها بواسطة ". الفلسفة بأنها النظریة العامة للتربیة
  .مفاهیم عامة ونظریات

  :عالقة التربیة بعلم النفس

إن التربیة تتأثر وتؤثر في نتائج العلوم األخرى، وسوف نقتصر عن عالقة التربیة بعلم النفس عامة وبعلم 
  . نفس التربوي وعلم نفس النمو خاصة
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  ما دخل التربیة بالنسبة إلى علم النفس؟: ونبدأ طرح السؤال التالي

كما أن علم النفس هو دراسة الخبرة . یمكن القول بأن مجال اللقاء بین التربیة وعلم النفس هو المیدان
  .النفسیة، وما تطلبه من دوافع مختلفة لكي تتبلور بشكل سلوك ، نزوع، فعادة، فشخصیة

بینما نجد التربیة هي األخرى تحاول أن تعنى باإلنسان من حیث هو ذو إمكانات فطریة نفسیة جسمیة 
الخ، ال یستطیع التكیف إال على أساس …ماعيوغیرها لیمكن له التكیف األفضل مع المحیط الطبیعي، االجت

المساعدة الموضوعیة البیئیة التي تقدم له من طرف اآلخرین الراشدین لكي یجنبه األخطاء ویشجعون قدراته 
العقلیة والحركیة ویساعدونه على الخبرة التي تتبلور فیها شخصیته، فالتربیة تهتم بهذه األمور، فهي تعد اإلنسان 

ات األجداد واآلباء وكل األجیال اإلنسانیة بل لیساهم هو اآلخر في الجهد اإلنساني في البناء ال لیستغل ثمر 
  .الحضاري بمعناه الشامل

كما نجد علم النفس یحاول أن یقدم لنا معلومات . والمربي ال یستطیع أن یعرف حاجات المربي إال بمعرفته
فس؟ كما أن التربیة تحتاج إلى كل العلوم اإلنسانیة مع صحیحة، فما هو مقدار المعلومات التي یقدمها علم الن

والتربیة تعتمد على الدین بحیث تستمد مفاهیمها ومفاهیم اإلنسان من الدین، كما أنها . اختالف في الطریقة
  .تعتمد على الفلسفة وتستمد مفاهیمها ومفاهیم اإلنسان منها

ألن التربیة كالعامود  -روابي المعرفة-الروابي إن میدان التربیة هو ملتقى الطرق، الذي تصل إلیه كل
  .  الفقري، بحیث أننا نالحظ أن كل ما له عالقة بالثقافة والحضارة له عالقة بالتربیة

إن االهتمام بالتربیة واكبه تطور هائل في مجال علم النفس التربوي ذلك أن علم النفس التربوي یتناول 
  .االهتمام بالفرد في المواقف التربویة

ولقد اهتم علماء النفس التربویین بالمشكالت التربویة مثل الممارسات التربویة، كالتعلم، الدافعیة، التوجیه 
  .التربوي، التحصیل المدرسي وقیاسه وتقویمه

كما أن علم النفس التربوي هو فرع من علم النفس یهتم بتطبیق مبادئ علم النفس ونظریاته ومناهج البحث 
ل التربیة والتدریس والتعلیم والتدریب وما یظهر فیه من مشكالت وظواهر في حاجة إلى الخاصة به في مجا

ویهدف هذا الفرع من كل هذا إلى رفع كفایة العملیة التربویة أو التعلیمیة وجعلها أكثر . دراسة أو عالج أو حلول
  .عائدا وأقل تكلفة وأفضل نجاحا

  ):علم اإلنسان(التربیة واالنتروبولوجیا 

العالقة بینهما وثیقة من حیث أن التربیة تحافظ على هذا المیراث وتنقحه وتعززه وتبسطه وتنقله لألجیال إن 
باإلضافة إلى أن األنثربولوجیا تهدف إلى دراسة سمات . الالحقة، وتعلم األجیال أیضا كیفیة التكیف مع الثقافة
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اریخ المجتمعات أو تاریخ الحضارة، مع تحدید معالم الحیاة االجتماعیة ومعرفة طبیعتها ومكوناتها إلعادة بناء ت
التركیب التاریخي والحضاري لثقافة ما ومقارنتها مع المجتمعات والثقافات األخرى، وهنا تدخل العالقات التربویة 

  .ودورها في مجمل هذه العملیات

على دراسة اإلنسان ككائن  إن مجمل العلوم األنثروبولوجیة سواء كانت ثقافیة أم اجتماعیة أم فیزیقیة تركز
اجتماعي أو حضاري، فتدرس أشكال الثقافة وأبنیة المجتمعات البشریة، من خالل دراسة هذه المجتمعات 
األولیة، ومعالجة ما یسمى بأنماط الثقافة البدائیة والتربیة هي العوامل األساسیة التي یجب أخذها باالعتبار عند 

  .ن المجتمعات البشریةدراسة التطور الثقافي ألي مجتمع م

والتربیة ما هي إال العملیة التي تؤمن للفرد القدرة على التالؤم بین دوافعه الداخلیة وظروفه الخارجیة النابعة من 
، وهذا ما تركز األنثروبولوجیة على دراسة ) هذا ما یدرسه علم االجتماع التربوي(بیئة ثقافیة واجتماعیة معینة 

قافیة والجسمیة، وتهتم بسلوك هذا اإلنسان ضمن إطار اجتماعي ثقافي متراكم عبر اإلنسان من الناحیة الث
  .الصور

  :صلة التربیة بالتاریخ

التاریخ یسجل الجهود الفكریة لإلنسان في محاوالته تفسیر الحیاة البشریة وفهم صلتها بالوجود، وهو علم 
العملیة التربویةعلى فهم ما ورثه من الماضي وما ووجود البعد التاریخي یساعد . ضروري ومهم للعلوم اإلنسانیة

أعدته للحاضر وكیف تخطط لالنطالق إلى المستقبل، وأیضا یساعد على فهم المشكالت التي مرت على 
البشریة في مراحل تطورها، واالبتعاد عما هو غیر صالح لتجنبه والبحث عما هو مفید، وكذلك اإلطالع على 

ن ما یسمى . عها اإلنسان قدیما وكیف تطورتالمفاهیم التربویة التي اتب إن التربیة في عالقتها مع التاریخ تكوّ
  .بتاریخ التربیة الذي یدرس حركة المجتمعات البشریة وتفاعالتها وتأثیرها على التربیة

  :التربیة والبیولوجیا

یة وتالؤمها مع الوسط الذي تعتبر البیولوجیا ذلك العلم الذي یبحث في دراسة الكائنات الحیة من الناحیة العضو 
تعیش فیه، والتربیة تبحث في معرفة قوانین الحیاة العامة والنمو والتكیف وهي وثیقة االتصال مع ما یدرسه علم 

، وهذا أدى إلى وجود اتجاه بیولوجي في التربیة، وخاصة في التركیز على مفهوم التكیف )البیولوجیا(األحیاء 
داخلي یسعى إلى تالؤم الكائن الحي مع مطالب البیئة المحیطة به من مختلف  المرن والمبني على وجود دافع

  .أوجهها والتي هي جوهر الحیاة نفسها

  :التربیة وعلم االجتماع
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الذي نشأ " علم االجتماع التربوي"العالقة بینهما وثیقة، ومما یدل على أهمیتها وضرورتها وجود ما یسمى 
لم الذي یجمع ما بین علم االجتماع وعلم التربیة، ویعتبر أحد فروع علم وتطور في القرن العشرین، وهو الع

. االجتماع العامة والكثیرة، ویهدف للكشف عن العالقات ما بین العملیات االجتماعیة والعملیات التربویة
لمساعدة ویستخدم علم االجتماع باعتباره علم المجتمع وعلم دراسة الظواهر االجتماعیة وتفاعالتها المختلفة 

وجمیع األسس االجتماعیة هي أسس مهمة في العملیة التربویة ذلك أن . التربیة في تأدیة مهامها ووظائفها
نما في مجتمع له أسسه وعالقاته االقتصادیة والثقافیة والسیاسیة والتربویة، كما أن  التربیة ال توجد في فراغ، وإ

دف في جملة ما تهدف إلیه إلى تكیف اإلنسان مع مجتمعه المجتمع محتاج إلى التربیة، وخاصة أن التربیة ته
بما فیه من أنماط ثقافیة وعادات مختلفة، وذلك باستفادتها من النتائج التي توصل إلیها علم االجتماع وتسعى 

  .إلى تطبیقها في المیدان

 
  

 تطور الفكر التربوي

  التربیة لدى األقوام البدائیة

أهم ما یمیز التربیة لدى األقوام البدائیة، أنها تهدف إلى أن یقلد الناشئ عادات مجتمعه وطراز حیاته تقلیدا 
عبودیا خاصا، فالطفل عندهم یتدرب على األعمال التي تمارسها القبیلة كأعمال البیت، وصناعة األدوات 

حیاكة األقمشة، والصید والحرب، وحمل السالح، والرعي، والزراعة، فهي بهذا تعتبر تدریبا آلیا الضروریة، و 
تدریجیا على معتقدات األسرة االجتماعیة وعاداتها وأعمالها، غیر أن تربیة الجنس البشري لدى األقوام البدائیة 

واللغة، وأن الذي یمارس التربیة كما  احتلت مكان الصدارة فیها الخصائص الثالث المتمثلة في اإلله والطقوس
الحظ المربي األمریكي دیوي المجتمع بأسره بصورة غیر مباشرة تتمثل في عملیات التمثیل والرقص والتقلید التي 
یقوم بها الصغار محاكاة الكبار لغرض نقل حركاتهم وتصرفاتهم، إال أن هناك طقوسا تلي الوالدة مباشرة، وهي 

بزمرته التي ینتمي إلیها، فالولید یبقى في أیام حیاته األولى في حضن وكنف النساء وبالتالي مظاهر لدمج الولید 
فهو ال یندمج بالصورة المطلوبة في مجتمعه، لذلك فإنه ال بد من وجود طقوس جدیدة لتحقق له االندماج، وهذه 

لنسبة له، ویتم إعداد هذه الطقوس عادة ما تكون عند البلوغ، وهذه الطقوس تغیر حیاته وتعتبر والدة جدیدة با
لفترة طویلة ومراقبة دقیقة یقوم بها شیوخ القبیلة، وهم الذین یتولون في نهایة األمر الحفاظ على المعتقدات 

وهذه الطقوس تجعل الخاضعین لها یتلقون تجارب قاسیة وألیمة، وكثیرا ما یتم إجبارهم . والطقوس التقلیدیة
كراههم على الخضوع والص . مت والصوم، وكثیرا ما یطلب إلیهم أن یتلقوا تعالیم تنقل إلیهم تقالید مرعبة مخیفةوإ

ویقول هامبلي أن هذه التجارب والمحن القاسیة مفیدة جدا وضروریة لدى المجتمعات التي یتطلب تحصیل القوت 
  .فیها الكثیر من العناد واإلرادة الصلبة
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  .ما یتعلق بالطقوسوالتربیة البدائیة ال تمیل للقسوة إال فی

واألقوام البدائیة بالنسبة للتربیة الجسدیة یتركون ألوالدهم الحریة حیث یركن هؤالء األوالد إلى الكثیر من األلعاب 
الممتعة التي یتم فیها تقلید الكبار، حیث یتدربون علیها منذ نعومة أظفارهم، ففي المجتمعات المحاربة یسهمون 

وات الحرب وآالته، ویقلدون الكبار فیما یقومون به من معارك، أو ینصبونه من في صنع السیوف والرماح وأد
  .كمائن

وبناء األكواخ وصنع األواني والصید والتجدیف، وهم   أما في المجتمعات المسالمة فهم یقلدون الكبار في النسیج
فكریة لدى األقوام البدائیة فهي وفیما یتعلق بالتربیة ال. بهذا ینمون أفكارهم، ویشبع خیالهم حتى درجة اإلبداع

  .تختلف تبعا لجنس الطفل ولطراز حیاة القبیلة

وتمتاز األقوام البدائیة بإدراكات حسیة، فالسمع مرهف، والبصر حاد، والشم قوي، ینافس الكالب، والخیال حاد 
  .یقظ، والذاكرة قویة

على نقل مبادئ السلوك السوي والتصرف السلیم أما عن التربیة الخلقیة والدینیة فاألجداد واألباء یحرصون بشدة 
 .إلى أبنائهم، واألوامر عندهم تتصل بتقدیس األجداد واحترام الشیوخ واألباء والشرف

  : تطـور الفكـر التربـوي 

یحظى الفكر التربوي باهتمام متمیز، كونه المنطلق األساسي لتكریس قیم األصالة في المجتمع، والمرتكز 
ستقبل یحقق استثمارا أمثل لمعطیات الحاضر، مجسدًا من خالل ذلك تطلعات الفرد والمجتمع األهم في بناء م

  .على حد سواء، في إطار مشروع حضاري متكامل

ذا كان الهدف األساسي للفكر التربوي، هو ذلك المشروع الحضاري، فإنه یستند بالضرورة إلى عملیة  وإ
هة، والتفاعل مع معطیات المجتمعات البشریة، على اختالف التواصل بین الماضي والحاضر والمستقبل من ج

  .نماذجها، زمنیًا ومكانیًا، من جهة أخرى

من هنا یبدو البحث في موضوع الفكر التربوي العربي، مرتبطًا بالبحث في مضامین الفكر التربوي العالمي، 
ن ذلك االرتباط ال یعني بأي في ماضیه وحاضره، وفي اهتماماته وتطلعاته، وفي أسالیبه وأغراضه، على أ

نما تعني التفاعل  شكل، االلتزام بتوجهات تربویة تخالف طبیعة المجتمع العربي، أو تعد غریبة بالنسبة ألبنائه، وإ
، بحیث یتحول هذا األنسنةمع ما أنتجته البشریة من نظریات تخدم التوجهات العامة للشعوب، وتقع في إطار 

  .یات المحلیة، وتعمیق عالقتها مع طموحات أبناء المجتمعالتفاعل باتجاه تطویر النظر 

  ) :جدلیات التجربة التربویة التاریخیة(یقول د، رضوان السید في دراسة نشرها في مجلة الفكر العربي بعنوان 
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تاریخ التجربة التربویة ألي أمة ـ وألمتنا على الخصوص ـ هو تاریخ لجدلیات عالقة الخاص بالعام في  "
الحضاري لألمة وثقافتها، والخاص في هذه الحالة هو مصالح وتفاصیل حیاة الجماعات والفئات التي المجال 

ناها، الذي یشكل إطارها األیدیولوجي،  ُ تشكل البنیة الداخلیة لألمة، والعام هو المنطق الداخلي الجامع لألمة في ب
والعالقة ـ من وجهة نظر الخاص ـ هي  أما العالقة  ـ من وجهة نظر العام ـ فهي عالقة شمول وجمع وضبط،

  ". عالقة ضغط على جوانب اإلطار، ورغبة في التوافق في النهایة معه

وها بدیهیات أو مسلمات  حدد علماء القرن التاسع المیالدي في مجال التربیة االجتماعیة مبادئ خمسًا سمّ
یة، وضبط الفئة في قلب الجماعة، وضبط رأوا أنها المرتكز في مجال عملیة ضبط الفرد في قلب فئته االجتماع

حق النفس، وحق العقل، وحق الدین، وحق العرض، وحق المال، : الجماعة في قلب األمة، إنها الحقوق الخمس
ن كانت هذه الحقوق لألفراد في فئاتهم ومجتمعاتهم فإن مجتمعهم هو مجال ممارستها، حیث ال  والواضح أنه وإ

إطار الجماعة، هكذا كانت التربیة في المساجد والمدارس والدور همها التنشئة  یمكن تصور هذه الحقوق إال في
  .على الفهم الجماعي لهذه الحقوق

من هنا كانت النظرة للفرد تنطلق من كونه عضوًا في الجماعة، فإذا فهم األمر على غیر هذا النحو وقع في 
ُحدِّد المفاهیم لهذه الحقوق، وهو منطق ، إن المنطق الداخلي للتجربة العربیة ه»سوء استعمال الحق« و الذي ی

جمعي، ولكي ال یبدو األمر نظریًا بحتًا یمكن استالب حق العقل والدین للنظر إلیهما من وجهتي النظر 
الجماعیة الشاملة، والنخبویة الفردانیة، كما بدتا في المجرى الواقعي لصراع األفكار في الجماعة وعلیها، فقد رأى 

فة اإلسالم أن العقل جوهر فرد وارد على الجسد والفرد من خارج ومنفصل عنه طبیعة ومصیرًا، وهو أكثر فالس
سلطان الجسد والفرد فقط، هذه وظیفته وهي التدبیر، بینما رأى فقهاء ومحدثون أن العقل غریزة شائعة في الجسد 

اإلنسان ویتصرف بوحي من توازن یقوم واإلنسان داخله في صراع الغرائز، وال تدبر اإلنسان بمفردها بل یفكر 
بین غرائزه التي یمثل العقل جزءًا منها، وكان مردود ذلك على المستوى السیاسي أن رأى الفالسفة نخبویة فئتهم 
هم اجتماعیًا وتفوقها وانفصالها عن المجتمع، ونخبویة السلطة في المجتمع وجبریتها وانفصالها عن الناس، في 

وع العقل في المجتمع كشیوعه في الفرد، وشیوع السلطة في الجماعة كشیوع العقل في حین رأى الفقهاء شی
المجتمع، وفي المجال الدیني فإن التجربة التاریخیة لألمة اعترفت بالواقع الذي ظهرت فیه دون أن تستسلم له أو 

رادًا وفئات صغرى رأت تسحقه، ورأت أن هذا الواقع الدیني یمكن تطویره نحو األفضل واألكثر وحدة، لكن أف
م االلتزام بحق الدین لكل فئة، فإن مبتدعي  ، ومع أن التجربة التربویة اإلسالمیة تعّل ابتداع فرق جدیدة اجتهادًا
الفرق هؤالء القوا ضغوطًا شدیدة من جانب الجماعة على اختالف مذاهب فئاتها للتخلي عن بدعهم، ال ألن 

د الطارئ بل ألن الفردانیة في فهم الحق كانت تهدد بضرب المنظومة كلها الدیانات القائمة كانت مهددة بالجدی
عن طریق زعم العقالنیة واالستئثار بالحق ونفي اآلخر، إن حق الدین ـ مستغًال بطریقة فردیة ـ فشل في إنتاج 

والسیطرة دیانات فأنتج فرقًا كان همها ضرب منظومة الجماعة لكي تتمكن هي من تثبیت أقدامها واالستمرار 
  .اجتماعیاً 



 09-01:االسبوع رقم         09- 01:المحاضرة رقم  لوناس عبداهللا.د:اسم المؤلف
 

 
 

35 

الخمس في إطار  توأنتجت التجربة التربویة العربیة اإلسالمیة أدوات وقنوات لتربیة فئاتها وناشئتها على البدیهیا
مبدئیات العدالة والمساواة والوحدة والرحابة، فكانت الكتاتیب والمساجد والجوامع والخانات والمدارس واألربطة 

یرورة المتجددة للناس والتاریخ والمصالح على أرض اإلسالم، وكانت دعوات سال وعة عنوالخوانق تعبیرات متن
، ) كما قیل عن كتب الجاحظ(التربویین تتوسل طریقة الستیعاب الحقوق الخمس هي  تعلیم العقل أوال والعلم ثانیًا

ذا ارتبط العقل بالروح العام للجماعة باعتبار غریزتها الشائعة فیها،  والمكتنه لعمقها وثرائها ورحابتها، فإن العلم وإ
كان االسترجاع المتجدد للتجربة التاریخیة للجماعة، وبدایاته هي التي تحدد مرماه ومعناه، كان یبدأ تحفظًا للقرآن 

ة وتعلمًا للحدیث واآلثار فروایة لألخبار والشعر فیكتمل استرداد التجربة الجامعة في جوانبها الدینیة والتاریخی
والعقلیة فیتفتح عضو الجماعة علیها من ناحیة، وینضبط داخلها من ناحیة أخرى، فإذا تمایز عضو في جماعة 
أو تمایزت فئة في مستقر فإن وحدویة التجربة، ووحدویة االسترجاع، ووحدویة الفهم للحقوق، كل ذلك كان كفیًال 

عه على جادة االستیعاب أو الجدل أو الضغط، بأن یبقي التمایز في حدود، ویضبط حركیته، ویوضح علله، فیض
وهكذا فإن الوحدویة التي تمیز التجربة التربویة اإلسالمیة تضبط من ناحیة، لكنها التحجر من ناحیة أخرى ألنها 
تجربة في إطار صیرورة لحركیة جماعة ضخمة من الناس، وألن مبدئیاتها الخمس تحول دون التجمید باسم 

 .الوحدویة

 

  

 :  دو جوانب التجربة التربویة التاریخیة للجماعة في ثالثة مواقعوهنا تب

موقع وحدة التجربة من ناحیة، وموقع تجددها في اإلطار الشامل لصیرورة األمة من ناحیة ثانیة، وموقع قدرتها 
ذا كان لنا أن نحدد المالمح الترب ویة التي على مواجهة الخارج المقتحم لرؤیتها الحضاریة من ناحیة أخیرة، وإ

رؤیتنا التاریخیة التي لخصها :  أنتجتها البشریة، في مختلف عصورها فإننا نشیر إلى تصارع رؤیتین تربویتین
اإلمام الغزالي بأنها عقل في شرع في جماعة، والرؤیة األخرى التي لخصها ماكس فیبر بوصفها فردًا یواجه آخر 

 .سلطة والدولة والهیمنة على الداخل والخارجفي فئة تواجه أخرى في مجتمع یواجه آخر من أجل ال

  :  تطور األفكار التربویة
 

في المجتمعات البدائیة، عملیتین ) تطور النظریات واألفكار التربویة(یرى عمر محمد الشیباني في كتابه 
 : رئیسیتین للتربیة، هما

  اإلعداد للحصول على ضرورات العیش وللتكیف مع عالقات القبیلة  
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 وهاتان العملیتان تتكامالن بما هما تلبیة لحاجتي الجسد  رد على عبادة الطواطم واألرواح،تدریب الف
  .والروح

، ویستند في ذلك مفهوم التربیة في  ویرى الشیباني أن مفهوم التربیة في الثقافات التاریخیة األولى لم یكن واحدًا
:  ائن، ومتحفظًا تجاه أي اختراق یقوم به الفردهو ك الصین، كنموذج من الشرق ویرى فیه سلبیًا محافظًا على ما

یتخلف عنه  وتعتبر التربیة الصینیة عملیة تلخیص للماضي، ترمي إلى أن تركز في الفرد حیاة الماضي كي ال«
یفكر فیه، وهي  یشعر به وما أو یتخطاه، وهي تعمل في كل مرحلة من مراحلها على أن تحدد للفرد ما یعمل وما

 .»ة المثلى التي یتم بها العمل وكیفیة التعبیر عن انفعاالتهترسم له الطریق

تعتبر بحث األصل «أما المفهوم التربوي في الثقافة الیونانیة القدیمة فهو أكثر حیویة، ذلك أن هذه الثقافة  
یة في ، أما اسبرطة فقد تأثرت بظروف والیة اسبرطة الجغراف»للثقافات الغربیة والثقافات المعاصرة بصورة عامة

ذلك العصر، فهي منطقة سهلیة داخلیة تحیط بها الجبال من كل جانب، وانعزالها هذا دفعها إلعداد جیش قوي 
ونقلها من مجتمع بدائي إلى دیكتاتوریة عسكریة تعمم سلطة الدولة، ولذا فقد كان المثل األعلى التربوي هو 

عر والموسیقى واألناشید فهي وسائل لتقویة اإلعداد إعداد المحاربین والتركیز على التربیة البدنیة، وأما الش
إن معظم هذه الدول «: العسكري وتعزیز الروح المعنویة، وینقد أرسطو في سیاساته دولة اسبرطة ومثیالتها فیقول

العسكریة تكون في مأمن مادامت في زمن الحرب، ولكنها تفشل حینما تحصل على إمبراطوریتها، فهي في هذه 
مثل النصل غیر المستعمل الذي یفقد حدته في زمن السلم، واللوم في هذا یقع على مشرِّعیهم الذین الحال تصبح 

  .»لم یعلموهم مطلقًا كیف یعیشون في زمن الحرب
 

ولعل من أهم » عملیة مقصودة منظمة«وعند الرومان، ورثة الحضارة الیونانیة القدیمة، أصبحت التربیة  
وكان هدف هؤالء ) م 95ـ  35(وكوینتلیان ) ق، م 43ـ  106(وشیشرون ) ، مق 149ـ  224(كاتو :  أعالمها

 .هو إعداد المواطن الروماني لیكون أهًال لهذه المواطنیة في حیاته العملیة

وكانت «أما التربیة المسیحیة فتمیزت في البدء بنظام رهباني صارم یشتمل على قدر من العلم والعمل الیدوي  
مدرسة تقبل األطفال في سن العاشرة وتستمر الدراسة فیها لمدة ثماني سنوات، یتعلم التالمیذ  تتبع كل دیر تقریباً 

 .»أثناءها القراءة والكتابة وبعض المبادئ في النحو والمنطق والبالغة والحساب والهندسة والفلك والموسیقى

حیاء العلوم األولى قام بها شارلمان األولى حركة إل: لبثت التربیة المسیحیة أن واجهت خطوتین تطوریتین وما  
أن التعلیم هو الوسیلة الوحیدة لتوحید الشعب وتحسین أحواله، ومن «وملوك جاءوا من بعده، واعتبرت الحركة 

، والخطوة التطوریة الثانیة هي الحركة »أجل ذلك عقدت صلة قویة بین المعرفة الدینیة الروحیة والتعلیم الحر
التي أعلت من شأن المنطق األرسطي واعترفت بإمكانیة التوفیق بین الدین  Scholasticismالكالمیة المدرسیة 

ن جرى الخالف في تقدیم أحدهما على اآلخر   .والعلم، وإ
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ولقد أثرت الحركة المدرسیة في التربیة مما ترتب علیه خروج المدرسة إلى كافة أطراف المجتمعات وفئاتها،   
عظم منجزات العصر الوسیط هو نشأة الجامعات األوروبیة وازدهارها، ومن ولعل أهم وأ«وتوسعت المناهج 

أمهات هذه الجامعات األوروبیة جامعة بولونیا في إیطالیا، وجامعة باریس في فرنسا وجامعة أكسفورد في 
  .»بریطانیا

ت، نمت المفاهیم وفي القرن السابع عشر الذي تمیز نصفه األول بالحروب الدینیة بین الكاثولیك والبروتستان 
التربویة وتطورت نحو نزعة مؤسساتیة شمولیة عبرت عنها الجمعیات المسیحیة التعلیمیة، ومن أبرزها الجمعیة 

  .وتطورت في القرن السابع عشر 1534الیسوعیة التي كان قد أسسها انیاس لوایوال في باریس عام 

جدت مذاهب ثالثة  إلنساني الواقعي الذي نقد أتباعه النزعة األول هو المذهب ا: في القرن المذكور وُ
الشیشیرونیة، ورأوا أن اآلداب الكالسیكیة لیست مطلوبة بحد ذاتها إنما هي وسیلة لكسب المعرفة، وبالتالي 

إني اعتبر التربیة «: تحقیق إنماء الفرد، ومن أبرز أتباع هذه المذهب، الشاعر اإلنكلیزي جون ملتون الذي قال
حكام في أیام السلم الكاملة الصالحة  هي التي تعد الرجل ألداء جمیع األعمال، الخاص منه والعام بعدل وإ

  .، وقد وضع ملتون منهجًا دراسیًا قسم فیه مواد التدریس بحسب أعمار المتعلمین»والحرب
 

جل المتعلم أي الر » الجنتلمان«والمذهب الثاني هو المذهب االجتماعي الواقعي الذي یرى التربیة وسیلة إلعداد   
، وقد ركز أتباع هذا المذهب على ضرورة الرحالت واألسفار استعدادًا لحیاة عملیة  المهذب أي الناجح اجتماعیًا

  .سعیدة وناجحة

أما المذهب الثالث فهو المذهب الحسي الواقعي الذي قدم بذورًا حقیقیة للتربیة الحدیثة، وقام على احترام العلوم   
ناهج العلمیة للمعرفة، هذا المذهب یعتمد الوسیلة الحسیة في اإلدراك ویرى ضرورة تحقیق الطبیعیة واستخدام الم

إنماء شامل للطفل، وأتباع المذهب هم أول من نادى بطریقة االستقراء في عملیة التعلیم، وكان من أبرز مفكریه 
ورأى أن عدة عقبات  الفیلسوف التجریبي الذي آمن بهدف عملي للمعرفة) 1626ـ  1561(فرانسیس بیكون 

أوهام «وهي اإلرث الجماعي القدیم عند الفرد و » أوهام القبیلة«: تحول بین العقل البشري والمعرفة، ومن أبرزها
      وهي تقالید الجماعة وقصور وسائل االتصال اللغوي» أوهام السوق«وهي میول الفرد الخاصة و» الكهف

ورأى بیكون أیضًا أن المنهج االستقرائي التجریبي هو المنهج الناجع وهي العقبات العقیدیة، » أوهام المسرح«و
 .لدراسة الطبیعة والعلوم التجریبیة

وفي القرن السابع عشر برزت أیضًا نزعة التهذیب الشكلي في التربیة، ویعتقد أصحاب هذه النزعة أن التربیة  
سانیة سوى مجموعة من الملكات یجب تدریب هي وسیلة لتدریب الملكات النفسیة وتهذیبها، ولیست الذات اإلن

  .كلٍّ منها على حدة باعتباره وحدة مستقلة
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وحفل القرن التاسع عشر بنظریات تربویة هامة، وأثر في تطور التربیة إلى هذا الحد عوامل منها، جهود 
بویة، والتوسع في المفكرین السابقین وتطور الطرق العلمیة بما یجعلها تشمل میادین الدراسات النفسیة والتر 

 .مجاالت التعلیم مع الثورة الصناعیة، والنظر إلى التربیة باعتبارها وسیلة إلعداد المواطن الصالح
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :آراء في التربیة 

كانت التربیة وما تزال، تستحوذ اهتمامات العلماء، وفي هذا ما یدعونا إلى االطالع، لتحقیق مزید من     
 :التفاعل بین رؤیة الماضي ورؤیة الحاضر

من أقدم الفالسفة الذین عنوا بالتربیة وكتبوا عنها الفیلسوف الیوناني أفالطون، فقد بین في كتاب : أفالطون 
الجمهوریة النظام التربوي الذي یختاره لمدینته الفاضلة، وغرض التربیة عنده هو أن یصبح الفرد عضوًا صالحًا 
نما هي غایة بالنسبة للغایة الكبرى، وهي نجاح المجتمع  في المجتمع، وتربیة الفرد لیست غایة في ذاتها وإ

 .وتقدیره إیاه وسعادته، وهو یرى أن صالح الفرد ال یكون إال بمعرفته الخیر

یرى أرسطو أن الغرض من التربیة هو أن یستطیع الفرد عمل كل ما هو مفید وضروري في الحرب : أرسطو 
 .والسلم، وأن یقوم بما هو نبیل وخیر من األعمال، وبذلك یصل الفرد إلى حالة السعادة
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الغرض من التربیة هو تنمیة من أشهر المربین اإلیطالیین في عصر النهضة وهو یرى أن : فیتورینو دافلتر 
الفرد من جمیع نواحیه العقلیة والخلقیة والجسمیة ال لمهنة، ولكن لیكون مواطنًا صالحًا، مفیدًا لمجتمعه قادرًا على 

 .أداء الواجب العام والخاص، وهذا الغرض شبیه بما ننادي به في القرن العشرین

ى، وغرض التربیة عنده هو أن یعود الفرد على طریقة فیلسوف انجلیزي كتب في مواضیع شت: فرانسیس بیكون 
الوصول إلى المعارف، ال أن یجمع المعارف بأیة طریقة كانت، وقد استخدم بیكون لهذا الغرض نوعًا جدیدًا من 

 .األسلوب العلمي وهو االستقراء

الدینیة في آرائه التربویة، وهو احد رجال الدین، ولد وعاش في مورافیا، وقد أثرت تربیته وحیاته : جون كومنیوس 
والغرض من التربیة، یرى كومنیوس أن النهایة التي یرمي إلیها اإلنسان هي السعادة األبدیة عند اهللا، وعلى هذا 
یجب أن یكون الغرض من التربیة تحقیق هذه السعادة، والیتم ذلك إال بالتخلص من الرغبات الفطریة، ومقاومة 

اضة العقلیة والخلقیة التي توصله إلى هدفه، وبقدرة الفرد على ضبط نفسه الذي یتم عن الغرائز وتزوید الفرد بالری
طریق المعرفة، وعلى هذا أیضًا كان الغرض عنده تحصیل المعرفة والفضیلة والصالح، وهذا الغرض یشبه ما 

 .كانت علیه التربیة في األزهر، حتى عهوده األخیرة

وهي التربیة الجسمیة التي : هذیبي، ویرى أن التربیة لها أغراض ثالثةوهو من أنصار المذهب الت: جون لوك 
ترمي إلى تقویة الجسم ونشاطه، والتربیة العقلیة التي ترمي إلى تزوید العقل بالمعرفة، والتربیة الخلقیة التي ترمي 

 .إلى غرس الفضیلة في النفوس

مام التربیة إلى طبیعة الطفل ومیوله، والغرض هو زعیم المذهب الطبیعي الذي نقل مركز اهت: جان جاك روسو 
 .من التربیة عنده هو تكوین رجال كاملین، ال تكوین مجرد أعضاء في مجتمع

وهو من رجاالت التربیة في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، والغرض من التربیة عنده هو إعداد : بستالوتزي 
و إذن یهدف إلى غرض عملي اجتماعي، یجمع بین إعداد الفرد، اإلنسان للقیام بواجباته المختلفة في الحیاة، فه

 .وبین حاجاته في المجتمع الذي یعیش فیه

والغرض من التربیة عنده هو إعداد الفرد لحیاة كاملة، أما عناصر الحیاة الكاملة فهي تزوید : هربرت سبنسر 
 .وتربیة استجمامیةالفرد بتربیة صحیحة، وتربیة مهنیة، وتربیة عائلیة، وتربیة وطنیة، 

التربیة هي الحیاة نفسها ولیست مجرد إعداد للحیاة، وهي عملیة نمو «فقد آمن دیوي بأن : التربیة عند دیوي
م وعملیة بناء وتجدید مستمرین للخبرة، وعملیة اجتماعیة، ولتكون التربیة عملیة حیاة ال بد أن ترتبط  وعملیة تعّل

ملیة تعلم وعملیة اكتساب لخبرة البد أن تراعى فیها شروط النمو وشروط بشؤون الحیاة، ولتكون عملیة نمو وع



 09-01:االسبوع رقم         09- 01:المحاضرة رقم  لوناس عبداهللا.د:اسم المؤلف
 

 
 

40 

التعلم وشروط اكتساب الخبرة، ولتكون عملیة اجتماعیة البد أن تتضمن تفاعًال اجتماعیًا والبد أن تتم في جو 
  .»دیمقراطي وجو اجتماعي صالح

: یع نصوصه التربویة یرد هذان التعبیرانإن عامل الخبرة هو األساس في العملیة التربویة عند دیوي وفي جم 
، إن الخبرة لدیه هي وسیلة للتربیة، وینبغي أن تتمیز الخبرة باالستمرار، ولقد أهمل دیوي ذكر »الخبرة والمهارة«

أهداف التربیة، ذلك أن المتعلم في رأیه هو الذي یشارك مشاركة أساسیة في تعیین هذه األهداف، وهنا تبرز 
طیة التي ترى أن غرض التربیة هو تحقیق ذاتها، وما سوى ذلك فهو قرار یشترك في صیاغته نزعته الدیمقرا

  .أطراف العملیة التربویة جمیعاً 

واعتبر دیوي أن المنهج التربوي یستند إلى أن مركز االهتمام هو خبرات التلمیذ ومهاراته، وربط هذه الخبرات  
إن التعلیم الفّعال یتحقق عندما یكون الشيء المراد تعلمه : ة، یقولداخل المدرسة وخارجها ومراعاة الفروق الفردی

  . یعني شیئًا بالنسبة للمتعلم

یوازن الفیلسوف الفرنسي آالن بین المألوف التربوي والمطلوب اإلنساني، معلنًا ال إنسانیة : التربیة عند آالن 
كیف «واكتشاف لكنوز وخبایا، فهو مثًال یتساءل  مركزًا على أولویة التعلُّم، مشیرًا إلى أن هذا كشف» المألوف«

، العمیقة «، ثم یجیب »تتعلم إحدى اللغات؟ ، الغنیة جدًا ، ال بمؤلفیها الكبار ال غیر، وبالجمل المرصوفة جدًا جدًا
غناؤه باستمرار، ومعنى ذلك أن على »بترهات مبادئ المحادثة ، وغایة العلم األولى هي تطور العقل اإلنساني وإ

العقل التخصص أي التثقف في شيء معین، بدًال من اللهث وراء كل شيء، فتكون الحصیلة المعرفة مألوفًا 
راً عامًا ال یساعد على التقدم في العمق، وعلى هذا، یكون د یقول » إن المدرسة مكان رائع«: ور المدرسة مقرِّ

ق أشیاء للنظر ولو كانت جمیلة، ألن االنتباه یجب أن یلفت إلى «: آالن ـ ویضیف وال استصوب أبدًا أن تعّل
، »العمل، لیقرأ الطفل او لیكتب أو لیحسب، إن هذا العمل المجرَّد هو عالمه الصغیر الذي یجب أن یكفیه

دید دور المدرسة بالعمل، فالعمل عنده هو المؤدي التربوي، وهو بذلك المؤدي الصعب إن لم ویحسم آالن تح
نقل األصعب واألخطر، ویترتب على ذلك تعیین مهنة الطالب بالعمل الصعب، وتعیین مهنة المربي بوصل 

لمدرسة الطبیعیة األفكار الجدیدة بالقدیمة، وتتقاطع المهنتان هاتان فیما یسمیه آالن مدرسة الشعور أي ا
 .كاألسرة، والمختلفة عنها في آن، المدرسة التي تطور كمالها الذاتي بنفسها

ناخ،  هة ثانیة، ینتقد آالن السلوك الطفولي لدى الكبار، فیرسم صورة المعلم الالمبالي، القوي بذلك كأنه المُ من ج
بوي، بنظر آالن، هو فعٌل وجوبٌي، ضروري ویشیر إلى ظهور العدالة التي تفوق المحبة في المدرسة، فالفعل التر 

إن على كبار «: وال مجال للمخادعة أمام الضرورة، ومن الضرورات هذه أن یتنبه الكبار لنوع عالقتهم بالصغار
األشخاص أال یلعبوا قط مع األوالد، ویخیل إلي أن الموقف األكثر تعقًال هو التزام األدب والتحفظ معهم على 

شعب األجنبي، عندما یجد الطفل نفسه منفصًال عن أطفال في مثل عمره، فإنه ال یلعب نحو ما یكون مع ال
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، وینفي آالن وجود الفكر الحق خارج المدرسة بمعناها التعلُّمي األوسع، ویقابل الهندسة بالشعر، »جیدًا إال وحده
  .مل للعقل والشعور في آن واحدبوصفهما مفتاحین للنظام في الطبیعة وفي النفس، مادحًا التناظم اإلنساني الشا

أما المعلِّم األكبر، األول، فهو الخبرة في كل حال، ألن الحقیقة تحقق، وما تبرزه الخبرة حقیقیًا، وصحیحًا   
م، الذي تصاغ شخصیته في الحضور المتصل بالماضي، یحتاج  یكتسب مصداقیته من وقوعه واختباره، والمتعّل

ي إلى االنطالق من المعطى المحدد إلى الالمحدد، اآلتي، ویحذر آالن مما یتعلمه دائمًا وأبدًا إلى المستقبل، أ
یتخیل أن الحقیقة األخیرة هي التي تالئمه، ولكن الحقیقة ال یمكن أن «الجمهور على نحو خاطئ، ألن الجمهور 

وینتقد آالن » ...اهرتفرغ هكذا من فكر إلى آخر، وهي لیست شیئًا إزاء ذلك الذي لم یكتسبها ابتداًء من الظو 
م«االتجاه المشّدد على معرفة العالم للمتعلم، مفضًال على ذلك  بوصفها هي األهم في العملیة » معرفة ماذا نعّل

  .التعلیمیة

ویصل آالن إلى مقولة هامة تقول بجماعیة أو اجتماعیة التربیة، وحاجة اإلنسان الدائمة إلى محیطه اإلنساني،  
ر البطيء، المتصاعد، أو الطفرة، وینصح آالن  حیث التحاور والتخاطب د عندهم عوامل التغیّ بین البشر یوّل

إذا أردتم ان تعرفوا إنسانًا فیجب أوًال أن تُجالسوه، وان توقفوا «: باستشفاف اإلنسان في سبیل معرفته، یقول
جمیع العقبات الصغیرة  موجات الحرارة أو البرد، والضجیج المسيء ابتداًء من صوتك أنت، وبالتالي أن تزیح

وتاریخ األدوات ) العقول(ثم یعقد مقارنة أدبیة فریدة بین تاریخ األفكار » ..المعیقة، وبعد ذلك تجد الطبیعة الثابتة
التدریب والتعلیم كنقیضین، فالتعلم ال یفوق المعرفة، ألن فیه كثیرًا من : ، مبرزًا وسیلتین للثقة بالنفس)األیدي(

: اآللة التي توجه إلیه وكأن التعلم ید آلیة، أما مصدر الثقة، مرجعها االجتماعي، فاثنانالتقلید، وصورته 
، وبهذا النمط التقریري  المدرسة والمصنع، المدرسة تجعل اإلنسان یثق بنفسه، والمصنع یجعله ال یثق بنفسه أبدًا

من البسیط » «المعلوم إلى المجهولالسیر من «أیضًا، یطرح آالن مسلسًال مألوفًا من الشعارات التربویة مثل 
د إلى الحسي والفردي الخ، ثم یمیِّز بین مهنة المعلم ومهنة المفتش، مظهرًا » كل معرفة حقیقیة اختبار«، »والمجرّ

م، ویحرِّض على القراءة بالنظر،  موا شیئًا، ومن كون المعلم یعّل أن األخیر یتولى التحقق من كون التالمذة تعّل
الشذوذ یحرّض على «، والسلوك العرفي والعادي في التعلُّم، ألن )اإلمالء الصامت(الء الذاتي ویشجع على اإلم

م تبعًا للعادة، ..الفتنة والرعب حول اإلنسان وفي اإلنسان ، فیجب إذن على اإلنسان أن یلبس تبعًا للعرف، ویسّل
ضبط اإلمالء عسیر، ولكن الرقص إن «: یقال: ویتحدث وال یصیح، ویكتب في النهایة تبعًا ألصول اإلمالء

، إنهما مفیدان عندما یعرفهما اإلنسان ومفیدان، كذلك، عندما یتعلَّمهما   .»والتأدب عسیران أیضًا

 
  

  :التربیة لدى األقوام البدائیون



 09-01:االسبوع رقم         09- 01:المحاضرة رقم  لوناس عبداهللا.د:اسم المؤلف
 

 
 

42 

التي عاشت منذ خمسة أو ستة آالف سنة، قبل اختراع الكتابة وقبل أن - إن التربیة في المجتمعات البدائیة
تمتاز ببساطتها وبدائیة وسائلها، مثلها في ذلك مثل الحیاة  -تصبح للتربیة مدارسها ومؤسساتها الخاصة بها

ن تباینت في . مجتمعات البدائیة في فجر الحضارة اإلنسانیةالعامة التي كانت تحیاها تلك ال وتلك المجتمعات وإ
كثیر من األمور فإنها تتشابه في كثیر من الممیزات العامة التي من شأنها أن تلقي ضوءا على طبیعة العملیة 

الجماد أثناء تفسیرهم ومن بین تلك الممیزات العامة نسبة الحیاة إلى . التربویة وعلى أهدافها في تلك المجتمعات
. للبیئة المحیطة بهم، فكان الرجل البدائي یعتقد أن وراء كل قوة مادیة قوة أخرى غیر مادیة هي القوة الروحیة

ومن هذه الممیزات أیضا بساطة الحیاة البدائیة وقلة مطالبها حیث أنها ال تعدو إشباع حاجات الجسم من طعام 
ال من ضد عا ولما كانت عملیة التربیة في تلك المجتمعات ال تختلف عن . لم األرواحوشراب وكساء ومأوى، وإ

ومن أبرز األهداف العامة للتربیة . عملیة الحیاة نفسها، فإن أهدافها هي األخرى كانت نفس أهداف الحیاة العامة
یها استمرار حیاة الفرد المحافظة على الخبرة اإلنسانیة والتقالید السائدة، وتحقیق المطالب التي یتوقف عل: البدائیة

  :والتربیة البدائیة على هذا تتكون من عملیتین رئیسیتین، هما . وأمنه النفسي

اإلعداد الالزم للحصول على ضروریات الحیاة من مأكل ومشرب وملبس ومأوى، ولتمكین الفرد من نفسه  -
  .وممن یعتمدون علیه ومن بناء عالقات طیبة مع أفراد قبیلته

الفرد على ضروب العبادة التي یستطیع بواسطتها أن یرضي عالم األرواح وینیر إرادته الطیبة  تدریب -      
ذا كانت الناحیة األولى هي عماد التربیة العملیة لدى الرجل البدائي فإن . وبذلك یحقق لنفسه األمن والسالم وإ

  .الناحیة الثانیة هي عماد التربیة النظریة عنده

هو تحقیق التوافق -وهدف التربیة في ضوء هذه الطبیعة. التربویة في المجتمعات البدائیةتلك هي طبیعة العملیة 
ولتحقیق هذا الهدف، كانت تعتمد على التلقین والتدریب العملي . واالنسجام بین الفرد وبیئته المادیة والروحیة

ها غیر مقصودة، بمعنى أنها والتقلید الالشعوري فمن خصائصها أنها كانت تتم بطریقة غیر مقصودة، بمعنى أن
كما أن من خصائصها أیضا أنها . ال یتولى القیام بها معاهد ومؤسسات خاصة بها، بل یقوم بها المجتمع بأسره

تربیة مباشرة تتم عن طریق الخبرة العملیة واالشتراك النشیط للمتعلم أثناء تقلیده لما یقوم به الكبار من نشاط، 
ثم إن من خصائصها أیضا غلبة روح . م الجسمیة، أو في سبیل حاجاتهم الروحیةسواء في سبیل إشباع حاجاته

المحافظة علیها وسلبیتها حیث أنها كانت تسعى الستمرار العرف السائد في الجماعة دون تغییر أو تعدیل، 
األوضاع  وتحاول تشكیل الفرد بالثقافة المحیطة به تشكیال ثابتا سلبیا وتؤدي به إلى أن یتشرب ویستبطن كل

إذن أهم ما .  القائمة في مجتمعه دون أن یحاول تغییرها أو تعدیلها ودون أن یكون له مجال للحریة واالختبار
یمیز التربیة لدى األقوام البدائیة، أنها تهدف إلى أن یقلد الناشئ عادات مجتمعه وطراز حیاته تقلیدا عبودیا 

مارسها القبیلة كأعمال البیت، وصناعة األدوات الضروریة، خاصا، فالطفل عندهم یتدرب على األعمال التي ت
وحیاكة األقمشة، والصید والحرب، وحمل السالح، والرعي، والزراعة، فهي بهذا تعتبر تدریبا آلیا تدریجیا على 
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ن معتقدات األسرة االجتماعیة وعاداتها وأعمالها، غیر أن تربیة الجنس البشري لدى األقوام البدائیة احتلت مكا
الصدارة فیها الخصائص الثالث المتمثلة في اإلله والطقوس واللغة، وأن الذي یمارس التربیة كما الحظ المربي 
األمریكي دیوي المجتمع بأسره بصورة غیر مباشرة تتمثل في عملیات التمثیل والرقص والتقلید التي یقوم بها 

ن هناك طقوسا تلي الوالدة مباشرة، وهي مظاهر الصغار محاكاة الكبار لغرض نقل حركاتهم وتصرفاتهم، إال أ
لدمج الولید بزمرته التي ینتمي إلیها، فالولید یبقى في أیام حیاته األولى في حضن وكنف النساء وبالتالي فهو ال 
یندمج بالصورة المطلوبة في مجتمعه، لذلك فإنه ال بد من وجود طقوس جدیدة لتحقق له االندماج، وهذه عادة ما 

ند البلوغ، وهذه الطقوس تغیر حیاته وتعتبر والدة جدیدة بالنسبة له، ویتم إعداد هذه الطقوس لفترة طویلة تكون ع
ومراقبة دقیقة یقوم بها شیوخ القبیلة، وهم الذین یتولون في نهایة األمر الحفاظ على المعتقدات والطقوس 

كراههم على  وهذه الطقوس تجعل الخاضعین لها یتلقون تجارب قاسیة. التقلیدیة وألیمة، وكثیرا ما یتم إجبارهم وإ
یقول هامبلي و . الخضوع والصمت والصوم، وكثیرا ما یطلب إلیهم أن یتلقوا تعالیم تنقل إلیهم تقالید مرعبة مخیفة

أن هذه التجارب والمحن القاسیة مفیدة جدا وضروریة لدى المجتمعات التي یتطلب تحصیل القوت فیها الكثیر 
  .من العناد واإلرادة الصلبة

  .والتربیة البدائیة ال تمیل للقسوة إال فیما یتعلق بالطقوس

ة حیث یركن هؤالء األوالد إلى الكثیر من األلعاب واألقوام البدائیة بالنسبة للتربیة الجسدیة یتركون ألوالدهم الحری
الممتعة التي یتم فیها تقلید الكبار، حیث یتدربون علیها منذ نعومة أظفارهم، ففي المجتمعات المحاربة یسهمون 
في صنع السیوف والرماح والقسي وأدوات الحرب وآالته، ویقلدون الكبار فیما یقومون به من معارك، أو 

  .ائنینصبونه من كم

أما في المجتمعات المسالمة فهم یقلدون الكبار في النسیج وبناء األكواخ وصنع األواني والصید والتجدیف،     
وفیما یتعلق بالتربیة الفكریة لدى األقوام البدائیة فهي . وهم بهذا ینمون أفكارهم، ویشبع خیالهم حتى درجة اإلبداع

  .ةتختلف تبعا لجنس الطفل ولطراز حیاة القبیل

وتمتاز األقوام البدائیة بإدراكات حسیة، فالسمع مرهب، والبصر حاد، والشم قوي، ینافس الكالب، والخیال حاد 
  .یقظ، والذاكرة قویة

أما عن التربیة الخلقیة والدینیة فاألجداد واآلباء یحرصون بشدة على نقل مبادئ السلوك السوي والتصرف     
  .  هم تتصل بتقدیس األجداد واحترام الشیوخ واآلباء والشرفالسلیم إلى أبنائهم، واألوامر عند
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  التربیة الشرقیة القدیمة

التربیة لدى قدامى  - .التربیة الصینیة-.التربیة الیابانیة-.التربیة لدى بني إسرائیل -.وتتضمن التربیة الهندیة
  .المصریین

  :التربیة الصینیة 

  .فهي نموذج واضح للتربیة الشرقیة

  :خصائصها 

  .تتصف بروح المحافظة -    

  .تنشئ الفرد على عادات فكریة وعملیة ماضیة -    

  .ال تقوي أیة ملكة، وال تغیر أیة عادة وفق مقتضیات الظروف الجدیدة -    

  .الحیاة رتیبة -    

  .السكون المطلق والجمود الفكري، فكل شيء محدد بالتقالید الموروثة -    

  :التعلیم 

  .ب التلمیذ مهارات آلیةآلي یكس -    

  .االعتناء بالمظهر واللیاقة -    

  من خالل التكرار والحفظ  -ال بتكوین الفكر - االعتناء بتمرین الذاكرة  -    

  .األصم      

  :في القرن السادس قبل المیالد ظهر في الصین مصطلحان هما 

ألعلى والثورة على العادات، لذا كان یمثل روح التحرر والتقدم والبحث عن المثل ا (Lao-tsee)لوتسي  
  .اإلخفاق نصیبه

، فقد نجح في )م . ق  478- 551(، واشتهر باسم كونفوشیوس (Cong-tsee)أما الثاني كونغ تسي 
  .أفكاره التي تقول باألخالق العملیة والنفعیة القائمة على سلطة الدولة واألسرة، وعلى منفعة الفرد
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یة ركزت على نشر التعلیم حتى غدت الصین أغنى بالد العالم بالمدارس یمكن القول أن التربیة الصین
  .رغم أنها كانت تنشر ثقافة سطحیة

  :التربیة لدى قدامى المصریین 

كان المصریون القدامى یؤمنون بالبعث بعد الموت، وبخلود الروح، والثواب والعقاب في الدار اآلخرة، 
ألجساد من جدید، ولهذا لجئوا إلى التخطیط، وبنو األهرام، لیحفظوا فیها وكانوا یعتقدون أن األرواح تعود لتسكن ا

  .جثث ملوكهم

  :خصائص التربیة لدى قدامى المصریین 

  .مع ألعابه -في سن الرابعة –یعیش الطفل  -

التربیة لم تكن لینة ، فمنذ السنة األولى من عمر الطفل یمشي عاري القدمین، حلیق الرأس، طعامه من  -
  .لذرةخبز ا

  .تقدم الم للطفل شیئا من المبادئ الدینیة والخلقیة -

  .الدراسة تشتمل على الدین وآداب السلوك، القراءة والكتابة، الحساب، السباحة، الریاضة البدنیة -

  .یتم االنتقال من المدرسة األولیة إلى المدرسة العلیا بعد امتحان یؤدیه الطالب -

  .ة والمهنیة في التعلیم العاليكان یغلب طابع الدراسة الفنی -

إن للطالب "كان األساتذة یستعملون الضرب بالعصا ، فالنظام المتبع كان قاسیا، ومن حكمهم الشائعة  -
  ". صلبا وهم یفهمون األمور فهما أفضل عندما یضربون

  :من إسهامات المصریین في فن التعلیم 

  .تخدمون األشكال في تعلیم الهندسةاستخدموا طرقا حسیة في تعلیم العد، وكانوا یس -  

  .هم من أنشؤو أولى المكتبات العامة الغنیة بالكتب العدیدة في شتى الموضوعات -

امنح قلبك للعلم وأحبه "فالحضارة المصریة أولت عنایة كبیرة للتربیة، وقد كانت وصیة أحد حكمائهم البنه 
ر یا بني أن أیة مهنة من المهن محكومة بسواها، إال أذك"، ویضیف "كما تحب أمك، فال یعلو على الثقافة شيء

  .فالمعرفة حسب المصریین القدامى وسیلة لبلوغ الثروة والمجد". الرجل المثقف، فإنه یحكم نفسه بنفسه
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