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  ''مدخل إلى النظريات البيداغوجية المعاصرة''  :01محاضرة رقم ال

  :تمهيد

تنامت االتجاهات الفلسفية التربوية وتوالدت تياراتها محكومة بطبيعة الظروف التاريخية لتطور المجتمعات     

جتمع اإلنساني منذ اإلنسانية، وقد تنوعت هذه الفلسفات بتنوع اإليديولوجيات السياسية والتاريخية التي عرفها الم

  . القرن التاسع عشر حتى اليوم

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

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

  .مختلفةثقافية وعادات 

مع القائم ألطفاله وناشئته أن يكونوا عليه، والمؤسسات المجت ههذا وتمثل النظرية التربوية النموذج الذي يرغب    

التي تعد هذا النشئ والمناهج التي تستعمل في إعدادهم، ومجتمع المستقبل الذي سيعيشون فيه، والنظرية 

تي يرغب بها المجتمع لتنظيم سلوك البالغين فيه والمؤسسات التربوية تشمل كذلك شبكة العالقات االجتماعية ال

التي يعملون بها، لذلك يختلف مفهوم النظرية التربوية من مجتمع إلى مجتمع ومن حضارة إلى حضارة ومن 

  .عصر إلى عصر

  :مفاهيم عامة* 

  :مفهوم النظرية - 1

حقيقته بالفهم والتجريب حاول فهمه وتقصي معناه و : ، ومعناه)نظر(النظرية مشتقة من الفعل  •

 .واالختبار

نسق فكري استنباطي متسق حول ظاهرة أو ''هي : النظرية كما عرفها عبد الباسط عبد المعطي •

إطارا تصوريا ومفهومات وقضايا نظرية توضح ) أي النسق(مجموعة من الظواهر المتجانسة، يحوي 

 .العالقات بين الواقع وتنظمها

ي عبارة عن مجموعة من البناءات واالفتراضات المترابطة التي ه: kerlinger/تعريف كيرلنجر •

 توضح العالقات القائمة بين عدد من المتغيرات، وتهدف إلى تفسير ظاهرة ما وكذا التنبؤ بها

  : مفهوم التربية - 2

 .ربيت الولد أي نميت قدراته وهذبت سلوكه حتى يصبح صالحا للحياة في بيئة معينة: يقال •
 .مستمرة إلعادة بناء الخبرة بقصد توسيع محتواها االجتماعي وتعميقهالتربية عملية  •
 .التربية الحقة البد أن تستوعب مظاهر الثقافة السائدة في المجتمع •
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من شروط التربية الصحيحة أن تنمي شخصية الطفل من الناحية الجسمية والعقلية والخلقية حتى يصبح  •

 .الطبيعيةقادرا على التكيف مع البيئة االجتماعية و 

  :السلوك  - 3

تعددت التعاريف التي تحاول أن تصف السلوك اإلنساني، فمنهم من يرى أن كل ما يقوم به الفرد من  •

تعتبر وسيلة ) الرياضة والنشاط البدني، اإلدراك، التفكير، واإلحساس(نشاط بما فيه النشاط الظاهري 

 .لفكرة والمبدأ واالتجاه من فرد آلخرالذي تنتقل فيه ااتصال بين الفرد والجماعة، وهو الوسط 

وعليه التربية تغيير في السلوك، ولكن معنى السلوك المتداول في الحياة اليومية انحصر في عقود  •

 .المتحدثين والسامعين، ليقتصر على الممارسات الظاهرة التي تبرز على أعضاء اإلنسان الخارجية

ين اإلنسان والبيئة المحيطة به في لحظة معينة، ويتدرج التفاعل ب: غير أن المعنى الشامل للسلوك يعني •

 : هذا التفاعل عبر حلقات خمس هي

  .حلقة الممارسة –حلقة التعبير  –حلقة اإلرادة  –حلقة الفكرة  –حلقة الخاطرة 

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

تتمثل في أن مفهوم السلوك هو وسيلة اتصال بين اإلنسان  ه التعاريف حول نقطة اتفاقتجتمع كل هذ •

، أو للسيطرة على األوضاع وٕازاحة العوارض التي تصطدم مع عن متطلباته وآرائه ومحيطه، إما للتعبير

 .رغباته

 

 

 ''ظريات التربويةالن فلسفة التربية وأهداف'' :02المحاضرة رقم 

  :ةفلسفة التربي - 4

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

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

  :سية هيتربوي ملموس تركز فلسفة التربية على أربعة ميادين رئي

  .وطبيعة اإلنسان –نظرية القيم  –نظرية المعرفة  –نظرية الوجود 

ويفترض في كل نظام تربوي أن تتكامل برامجه ونظمه ومؤسساته إلخراج متعلم يحمل تصورا شامال      
مفصال عن هذه القضايا األربع، ثم تكون لديه القدرة على ترجمة هذا التصور في سلوكه وشبكة عالقاته مع 

  .الكون واإلنسان والحياة
  : مفهوم النظرية التربوية - 5
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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 أن 

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

  .''المدخالت''مقابل أقل كمية من '' المخرجات''وقوانين التعلم، ومراعاة الفاعلية التي تنتج أكبر كمية من 

بطة والتي توجه هذه األخيرة هي وبالتالي هي جزء من النظرية االجتماعية، كونها مجموع من المبادئ المترا    

  .بوية وتحكم الممارسات التعليميةالعملية التر 

إلى أن وظيفة النظرية التربوية هي التشخيص والعالج، أي أن النظرية التربوية '' بول هيرست''هذا ويشير     

عة من المدركات مع الناشئة، وتوجه وترشد الممارسات التربوية، وعليه هي مجمو تصف وتقرر ما ينبغي عمله 

والتصورات المنظمة التي يكونها األشخاص حول نظم التربية الستخدامها في تطوير هذا النظام وقد تكون 

  .وقد تكون دافعا كما قد تكون كابحا لعملية التغيرناجحة كما قد تكون فاشلة، 

لمعيشة، والنظر إلى التربية وفي العصر الحديث استمدت النظرية التربوية محتواها من السعي لرفع مستوى ا    

السياسية، اإلدارية، االجتماعية، الثقافية، والعسكرية، كاستثمار اقتصادي ودعامة من دعائم التطور : وتطبيقاتها

  .التكنولوجي والعلمي الصناعي

رآن لم ير المربون ضرورة بلورة نظرية تربوية طالما لديهم أصولها في الق اإلسالميةهذا وفي المجتمعات     

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

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

أفرادا "هميتها واإلحاطة بمحتوياتها وتطبيقاتها، ألن الناس واستمر هذا الفراغ حتى العصور الحديثة حيث برزت أ

  .يتعرضون في كل لحظة إلى كميات هائلة من الخبرات والمعلومات التي يمطرهم بها التلفزيون" وجماعات

  :أهداف النظريات التربوية* 

 .دراسة الظواهر التربوية �

 .طة بالظاهرة التربوية في نشأتها وتطورهاالتعرف على الوقائع الثقافية واالجتماعية والشخصية المرتب �

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

 .االجتماعية في المجتمع

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

 .قافية في المجتمعاالجتماعية والث

 .تحديد المضمون األيدلوجي للتربية وآثاره على العمليات التربوية �
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تحديد القوانين االجتماعية العامة التي تحكم الظواهر التربوية وما يرتبط بها من وقائع اجتماعية وثقافية  �

 .وكذا شخصية

 .تحليل التربية كوسيلة للتقدم االجتماعي �

  

 

  ''ماذج البيداغوجيةالن'': 03المحاضرة رقم 

 

والمحلية أمرا  الجهوية الخصوصيات إدماج مع للمدرسة تربوي أو بيداغوجي نموذج لبناء مجتمع كل زوعي    

 فضلى تعتبر التي النماذج هيمنة وتتسع النماذج تدويل يتنامى حيث العولمة، زمن في وخصوصا جدامشروعا 

 تعرفه ما االعتبار بعين يأخذ ال راأم التربوي النموذج يةبخصوص االكتفاء نحو النزوع يبدو كما، ناجحة أو

 وما، والمردودية الجودة في تنافسية من التربوية المنظومات تشهده وما وتفاعل، انفتاح من اليوم مجتمعات

 ومواصفات التكوين وبنيات رفة،بالمع العالقة مست عميقة تحوالت من للمدرسة والتكوينية المعرفية النظم تعرفه

  .واستدامتها الجودة ضمان ومعايير والتقييم، التمويل وأنظمة التربويين، الفاعلين أدوارو 

 :البيداغوجي النموذج مفهوم* 

 بمجال المرتبطة النظريات من تصوري نسقا بوصفه البيداغوجي النموذج التربوية األدبيات معظم تعّرف    

 النموذج في تتمثلرئيسية  بيداغوجية نماذج ثالث ربويالت التفكير أنتج السياق هذا وفي، والتعليم التربية

 راتالتصو  من جملة إلى، هذا ويستند كل نموذج البنائي والنموذج السلوكي والنموذج ،)التلقيني(موسوعي ال

  .المعرفة وطبيعة التعلم آليات صخي فيما العلمية والنظريات ستمولوجيةياال

 والخلفيات والمبادئ ومضامينه، وغاياته التعلمي، التعليمي الفعل تاتكز مر  "بأنه البيداغوجي النموذج يعرف    

 وكل المعتمدة، والمقاربات والتكوين التربية مناهج من يتضمنه ما ذلك إلى إضافة عليها، يقوم التي النظرية

 .واالمتحانات التقييم وأنظمة التكوينات

 التنشئة في بوظائفها قيامها وأساس مكوناتها، لفبمخت المدرسة عمل جوهر يمثل التعليمي النموذج أن كما    

  .والتكوين والتعلم والتعليم االجتماعية،

 األدبيات في استعماله يكثر حيث البيداغوجي، النموذج بمفهوم يحيط الذي االلتباس إلى رةشااإل من والبد    

، عام بوجه للمدرسة العرفية والنظم، التربوية والعالقات الديداكتيك مجال في البحوث خصوصا الحالية، التربوية
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رأة العملية التربوية في جانبها التعليمي التعلمي، فهو ألج موجه عمل إطار " هو البيداغوجي فالنموذج وعليه

  .التربوية والعالقات والوضعيات المعرفية، والمواردنسق من القيم والغايات 

 العلمي البحث مستجدات وعلى واجتهاداتهم، الفاعلين مبادرة على مفتوحا نسقا هو البيداغوجي فالنموذج وكذلك

  .التعلمية التعليمية العملية أهداف مجرد من أوسع يجعله مما التربوي،

 : البيداغوجية النماذج أنواع* 

 أجيال إلى المعارف نقل على القائم التقليدي النموذج في تتمثل البيداغوجية النماذج من العديد هناك    

 النماذج يقابل والذي الموسوعي النموذج أو ، Modèle Transmissif ب عليه يطلق لذيوا المتعلمين،

 Modèle ب عليه ويطلق األهداف بواسطة التدريس على المتركز البيداغوجي النموذج ليقب من الحديثة

Encyclopédique ، السلوكي النموذج أو Modèle Behaviouriste، بواسطة المبرمج التعليم ونموذج 

 -و السوسي والنموذج ، Enseignement Programmée عليه يطلق والذي الرقمية مجراوالب لحاسوبا

 استعمالها تم غوجيةابيد نماذج ثالث على نقتصر وسوف ، Modèle Socioconstructivisme بنائي

  .زائريةالج بالمدرسة

 :البيداغوجية المقاربات* 

 مس الذي والتطور القرن، هذا عرفها التي الحديثة تار التطو  ظل في نهأ (Geslain, 2004) يقول    

 تحديث حتمية جاءت المعرفة، مجال في السريعة تراللتغي والمواكبة التعليمية، والوسائل مجراوالب المناهج

 الفرد وينفع يخدم بما وتشكيلها المعارف تحويل على القدرة االعتبار في تأخذ بحيث وتعديلها، المناهج

  .المعاش الواقع مع بالتكيف له تسمح كفاءات تنمي بحيث والمجتمع،

 المقاربة من التعليم في كالتوجه التعليمية، مجراللب جذرية بإصالحات ئرزاالج قامت السياق هذا وفي    

 بتدفق يتسم عالمي مجتمع في ريةزائالج المدرسة تدمج أن شأنها من بما بالكفاءات المقاربة نحو باألهداف

  .والتبعية التخلف من والخروج التجديد، ركب لحاق في رغبة وهذا ،محدود غير معرفي

 للنموذج وفقا التربوية المؤسسات في التدريس منهج تغيير هو األساسي الهدف أن األخيرة هذه من ويلمس    

 جعلهي مما العقلية، التلميذ ترالقد إلغاء من عنها يترتب وما والتلقين الحفظ طريقة من ، المتبع البيداغوجي

 تجعل بيداغوجية وضعيات تبني عبر والتدريس، التعلم في المشاركة طريقة إلى ،..."فكري جمود" حالة يعيش

 تنمية على ويساعد عنده، التفكير عملية ينشط وهذا حلول، عن بحثه عنها يترتب ،"وريب شك" حالة في التلميذ

 كالتحليل العقلية تراالقد تنمية نحو موجه عليمالت يكون حيث المختلفة، الحياة مناحي مع تكيفه وقدرة كفاءة

 .المشكالت وحل والتركيب،
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 ''02-النماذج البيداغوجية '': 04المحاضرة رقم 

 :الموسوعي أو التقليدي النموذج/ 1

 ذهن وشحن المعرفة لنقل نشاطا التدريس ويكون ذاتها، حد في غاية التقليدي النموذج في المعارف تعتبر    
 والمعارف العلمية للمادة كميةراوالت النقل على قائمة الديداكتيكية تيجيتهراإست كانت وبذلك، بها المتعلم
 .للمجتمع واألخالقية والفكرية الثقافية للنماذج محاكاة ةبالمعرف العالقة واعتبار ت،راوالخب
 ،)النظرية األسس دون فقط التجربة على يعتمد الذي( للتعليم التقليدي المفهوم يمثل النموذج هذا أن كما    
 : حسب هما أساسيين ضينراافت أو مسلمتين على يرتكز وهو
 حيث للتعلم، المطروح بالموضوع شخصي تصور سابقا التعليم في للتلميذ يكن لم :للتلميذ المفاهيمي الحياد - 

 بتشكيلها المعلم وميق صافية شمع ككتلة عقلة تشبيع أو للملء، مستعد فارغ كبير كوعاء التلميذ العقل يصور
 .يريد ما كيف

 التالميذ استمع وٕاذا واضح، بعرض بالدرس موضوع المعلم قدم إذا :المنقولة المعرفة وتحوير تحريف عدم - 
 ويتم لهم، ونقلت قدمت كما الرسالة سيستوعبون فإنهم والوضوح، الشرح لتأكيد اثنين أو سؤال طرح مع بانتباه
 .لها الالحقة التمارين من بمجموعة تدعيمها خالل من يدةالجد المعرفة هذه وحفظ تأكيد

 .للمعلومة الجيد يحوالتوض الشرح :المعلم دور - 
 .المعلم لشرح بانتباه االستماع: التلميذ دور - 
 .المعلم طرف من سيء شرح في أو طرفهم، من االستماع في ضعف عنناتجة  :التالميذ أخطاء - 
 .أكثر لشروح المعلم بانتباه االستماع أو/و الدرس، لموضع موضح رحش إعادة خالل من :األخطاء عالج - 
  :النموذج هذا تزامي -

 راكثي مناسب النوع وهذاالتعلم،  أدوات وفي التعلم وقت في اقتصادا أكثر النموذج هذا على المؤسس التعليم    

  .)الجامعي كالتعليم( بانتباه للتلقي المستعدين للمتعلمين

   :النموذج حدود -

 :السابقين ضينرااالفت مصداقية على تعتمد

 يمكن ال ثم ومن استيعابه يمكن ال قد فأنه المتعلم، طرف من للتلقي مناسب غير األولي التصور وجد إذا -

  .الذاكرة في السليمة ومعانيها بصيغها بالمعلومات االحتفاظ

  .بالقسم الطريقة بنفس التالميذ كل بالضرورة يستوعبه ال أو يفهمه ال ويشرحه المعلم يقوله ما كل -

 :كاألتي وهي النموذج، هذا عيوب أهم أن ) 2012 ( ولكحل الرتيمي من كل عدد وقد
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 كل وفي التعليمية المستويات لكل بالنسبة ةقرر الم المسائل وتعدد بطولها تميزت التي مجراالب مستوى على -1

  .مدرسينال تذمر إلى أدى مما إلنجازها الوقت ضيق مقابل المواد

 المعارف، ضرااستع الوحيد همها الكتب من أجيال تعاقبت حيث المدرسية، الكتب تأليف مستوى على -2

  .اآللي الحفظ وتكريس

 واضح، أعداد مقياس إلى أحيانا يستند ال والذي ئيزاالج التقييم ساد حيث التلميذ؛ عمل تقييم مستوى على -3

 .)واالجتماعية بيةاألد المواد في خاصة ( انطباعي والتقييم

 :السلوكي النموذج/ 2

 العملية توالخبرا تراالمها وتطبيق والتدريب لالشتغال موضوعا المعرفة أن السلوكي النموذج يعتبر    
 بهذا فهو المدرس أما ،التعليمية الوضعية تراومثي منبهات تجاه أفعال بردود المتعلم يقوم وفيها، المتعلمة
 لتحقيق بدقة والمحددة والمرسومة بالدرس المسطرة األهداف بلوغ على للمتعلم دومساع مدرب مجرد النموذج
 يتم تدريبات عن عبارة فهو التعلم نشاط أما ،له يوفرها التي والوسائل التنظيم نوع إلى استنادا وهذا التعلم،
 .التعلمية التعليمية العملية أشواط نهاية عند مرحليا تقييمها

 ماذا في بمعنى ،التلميذ رأس في يجري ما معرفة يمكن ال أنه يقترح النموذج هذا يف ضرااالفت أن كما    
 السلوكيات على التركيز بداية المعلم على ينبغي وعليه األسود، الصندوق يشبه الذي التلميذ، يفكر وكيف

 مالحظة خرأ وبمعنى )للمتعلم إكسابهاراد الم المعرفة( سةراالد موضوع عرض عند التلميذ على المالحظة
 يتبعها التي الخطوات على أو المعلم، طرف من المطروحة التساؤالت على التلميذ يقدمها التي االستجابات

 .المطروح المشكل حل في التلميذ
 سلوكيات شكل في وضعت فرعية أهداف إلى التعلم هدف تقسيم هو النموذج هذا في التعلم هدف إن    

 من المعلم، من بتوجيه يا، تدريج التلميذ ينتقل وهكذا .)...يعرف التلميذ لبد ...على قادر التلميذ ( مالحظة
  .صغيرة خطوات عبر النهائية المعرفة إلى األولية المعرفة

 األسئلة من كبير عدد على تحتوي الكشف قراأو ( باألهداف للتدريس خلفية يشكل من هو النموذج فهذا    
  .)تعلمه دراوالم المقصود المفهوم شافباكت للتلميذ تسمح والتي نسبًيا السهلة

 .)الكمبيوتر بمساعدة التدريس( EAO ل النظري األساس يشكل أنه كما    
 راحلالم بمرور تسمح تقدمية تمارين وٕاعداد الفرعية األهداف تحديد في المعلم دور يتمثل  :المعلم دور - 

   .صعوبة دون المختلفة
  .المحدد المسار بإتباع المقترحة التدريبات ممارسة هو  :التلميذ دور - 

 .كافية غير أو سيئة فرعية أهداف عن تكشف حوادث هي  :التالميذ أخطاء - 
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يدا، ج مكيفة أنشطة لها يقدم انه التلميذ، أي وتطور الفردية باإلمكانيات المعلم يهتم  :النموذج هذا تزامي  - 
 تسهيل يتم بدقة، تحديدها يتم التي األهداف أنناجحا، كما  يكون ما غالباو  ؛ بسرعة التقدم للطالب يمكنو 

 .التقييم وتوضيح
 مرحلة كل في التلميذ ينجح أن يمكن حيث والكلية؛ الكبيرة الصورة المتقطعة المهام تخفي  :النموذج حدود - 

 المسار نفس إتباع شاملة، رؤية وجود عدم بسبب يستطيع ال أن الممكن من ولكن المحدد، المسار حلرام من
 .العالمات غياب في

 أخرى مرة تظهر أن المحتمل فمن ، األولية المفاهيم االعتبار في األخذ لعدم رانظ أخرى، ناحية ومن    
 .تعقيًدا أكثر مشكلة التلميذ يواجه عندما
 :نجد النموذج هذا ضمن ظهرت التي البيدغوجية المقاربات أهم ومن

 :باألهداف المقاربة -

 واطسون أمثال من السلوكية المدرسة أنصار أن أي السلوكي، البيداغوجي النموذج هو المقاربة هذه أساس    
 .باألهداف التعليم مبادئها على تأسست -وبافلوف وسكينر وثورندايك

 كان قريب عهد منذ واالستجابة، المثير كنف في تنشأ آلية أنه على التعلم إلى تنظر السلوكية فالمدرسة    

 حتى راروالتك المقترح، النموذج تقليد خالل من التعلم على المرتكز التربية مبدأ نفس مالمعل أو المربي يستعمل

 أهداف بتحديد المعلم يقوم التربوية المقاربة هذه ففي بدقة، النموذج وتقليد المهارة إتقان إلى المتعلم يصل

 راربتك عليها التدريب علمالمت وعلى الممكنة، والحلول النشاطات التالميذ، على خاللها من يقترح الدرس،

  .ا���� ط�ف م� ا�����ح النموذج تحقيق إلى يصل حتى المحاوالت

 :السلوكية المقاربة *

 بورهوس العالم التيار هذا متبني أهم ومن واتسون برودوس جون لمنشئه السلوكية على المعتمدة المقاربة    

 على يعتمد األوتوماتيكي التدريب من شكل إلى تعليمال عملية تلخيص في المقاربة هذه تعتمد سكينر، فريديريك

 أي داخلية تفاعالت طريق عن يتغير ال السلوك أن المسلك هذا متتبعوا يعتقد حيث المضاد، والفعل الفعل

 أو المحيط فعل ردة أي المحيط، أي الخارجية العوامل تغير على كإجابة تحدث بل اإلنسان، داخل تحدث

 .المقاربة هذه عليها تقوم التي المسبقة ضاتاالفترا أو الحدسيات أهم من وهي لم،المتع سلوك على الخارج

 د،لألفرا الملحوظة بالسلوكيات خاص بشكل السلوك علماء يهتم ) Basque. J et al, 2006 ( وحسب    
 يعطي عندما التعلم يحدث السلوكي، إلى بالنسبةو  بالتعلم، المرتبطة الداخلية العقلية بالعمليات يهتمون وال

 خالل من غالًبا تتضح للسلوكية المركزية الفكرة أن في السبب هو هذا .معين لحافز صحيحة استجابة المتعلم
       .البيئة من لتحفيز الحي للكائن مباشرة استجابة على يدل مما ،)االستجابة - التحفيز أي( S-R عالقة

 المتكررة والممارسة المحاضرة مثل التدريس أساليب لىع أساسي بشكل المعلم يعتمد ، النتيجة هذه ولتحقيق
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  وغير الكالمي التعبير أنواع بكل )خاطئة إجابات يعطي عندما المتعلم أجل يعاقب من )والممارسة التدريب(
 من الناحية اللفظية، مثل الصحيحة اإلجابات يكافئ فهو :التعزيز ةيقطر  يستخدم أنه كما بالتعلم االحتفاظ زيادة

 يتعين التي التعلم أهداف صياغة خالل من لتدريسه يستعد فهو، )المحبة واإليماءات والجوائز ميدالياتال (

 منطقية تعليمية وحدات إلى المحتوى تقسيم طريق عن ثم الملحوظة، السلوكيات عبر بالغة، بدقة تحقيقها

 السلوكية المقاربة وفق تدريسال في المستهدف التعليم يكون ما وغالًبا .دقيق تعليمي تسلسل ومع صغيرة،

 تراءااإلج تطبيق" في حتى أو ، "وتوضيحها المفاهيم تحديد"و ، الحقائق "وتذكر حفظ" معين ترتيب بحسب

  . "وتنفيذها التلقائية

 على ينبغي بحيث موضوعية؛ طبيعة ذات تكون ما وغالًبا االمتحانات، طريق عن عموًما التعلم تقييم ويتم    

 فاألمر، التعلم أهداف تحقيق مسؤولية كل المعلم ويتحمل ."الصحيحة اإلجابة" ب معرفته إثبات ةببساط المتعلم

 يتم ما عادةً  جديدة، سلوكيات تبني إلى المتعلم سيقود الذي تزاالتعزي ونظام البيئية فالظرو  لتهيئة له متروك

 ويحمل يعرف بأنه يتميز فالمعلم .المعلومات المعلم فيها يصب التي األوعية من نوع أنه على المتعلم وصف

 .المعلومة ويستقبل يعرف ال بأنه يتميز والمتعلم المعلومة،

 بالنتائج وتهتم كما بالتعلم، االهتمام من بدالً  بالتدريس أساسي بشكل السلوكية بةر المقا تهتم وباختصار،    

 .التعلم بعملية االهتمام من بدالً  للتدريس الملحوظة

 :ائيالبن النموذج/ 3

 والكفايات تراوالقد تراالخب لتنمية واستثمارها استعمالها يتم موارد مجرد المعارف النموذج هذا يعتبر    

 توظيف منه ينتظر فاعال النموذج هذا في المتعلم كان لذلك للمتعلم، االجتماعي بالحقل عالقة في الشخصية

 المدرس قيادة تحت التعليمية، والوضعية المدرسية البيئة مكونات ذلك في بما إشارته، رهن توضع التي الموارد

 تحفز مشكلة تمثل أو إشكال بها وضعيات داخل مهام شكل في التعلمي التعليبمي النشاط تنظيم يتولى الذي

 على قائمة إدماجية فهي التعلم، تيجيةإسترا أما، لها حلول إليجاد تراوالقد تراالمها واستعمال النشاط على

 )..مشاكل قضايا،(مشاريع شكل في التعلم ينتظم كان لذلك جديدة، ترابخب والكفايات تراقدال حصيلة تنمية

 .ممكنة حلول لبلورة إشارته رهن توضع التي المتاحة أو الشخصية، الموارد كافة الستعمال المتعلم تدفع

 :التالية الثالثة ضاترااالفت على البنائي النموذج يعتمد كما

 .المرء يتعلم  )المشكالت لح(  العمل خالل من  -1

 العروض تقف ما وغالًبا للتشكيل، معد شمع و أ أبدًا، بيضاء صفحة ليس العقل فإن عمره، كان مهما -2

 .الجديدة المعرفة طريق في للمعرفة األولية والمفاهيم
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 من معلوماتال استيعاب تنتقل بل للمعلومات؛ البسيط كماوالتر  صراالت طريق عن المعرفة اكتساب يتم ال -3

 السابقة المعرفة وضع خاللها يتم ،)توازن ال حالة تتخللها( عابرة انتقالية حلامر  عبر أخرى إلى توازن حالة

 .والخطأ والشك النقد محل

 السابقة تجاربه خالل من المتعلم يتلقاها التي المعلومات تحويل المعرفة اكتساب يتطلب النموذج، لهذا وفًقا    

 والمعارف المفاهيم حول األسئلة طرحبالتالي  الضروري ومن المعرفة، من أعلى حالة إلى للوصول ومعرفته

 لهذا تماًما مستعًدا المتعلم يكون ولن .فيها الجديدة والمعلومات البيانات دمج خالل من تنظيمها وٕاعادة األولية،

 كفاية عدم يدرك يكن لم ما) التوازن عدم أو ررااالستق لزعزعة مرحلة على ينطوي ألنه( الصعب الجهد

 توقعه بين التناقض بسبب له كيراإد عاصر  خلق على قادر موقف في التلميذ المعلم، لذلك يضع تمثيالته

 الموقف من )التوازن عدم حالة(اإلنكار يأتي أن يمكن كما ،ملحوظة واقعة وحقيقة )األولي تصوره إلى استناًدا(

 .)الجماعي العمل أثناء( نهراأق اللخ من أو ،)المشكلة - الموقف مفهوم( نفسه

 بخالف التلميذ يخاطر حيث المعلم، من )زناالالتو  حالة(واإلنكار الشك يأتي أال الضروري من ذلك ومع    

 ."الحقيقية" والحياة المدرسية الحقيقة بين التمييز طريق عن عزاالن بحل ذلك

 المصممة المواقف وضع ثم ، المتكررة العقبات يدتحد أوال عليه يجب بحيث معقد؛ المعلم دور :المعلم دور - 

 توطيدها ثم الجديدة، المعرفة بناء في التلميذ يساعد أن عليه ينبغي ،راوأخي .تهراتصو  كفاية بعدم المتعلم لتوعية

 .مخصصة تمارين خالل من

 يوفرها التي الستقرارا زعزعة وقبول فيها، األولية معرفته الستثمار المطروحة، المشكلة حل هو :التلميذ دور - 

 أن ينبغي والتي( التقدم على قادرة لتكون هذهالالتوازن  حالة إلى بالحاجة فواالعترا المعرفة، وعدم الحرمان

 .)مناسب تعليمي لعقد موضوع يكون

 .مخصصة بتمارين يوطدها ثم الجديدة، المعرفة المعلم، بمساعدة يبني أن عليه ،راوأخي

 .التعلم من جزء المعنى بهذا اعتبارها على، المفاهيم كفاية عدم على تدل :التالميذ أخطاء  - 

 .تعلمه بمعرفة له يسمح مما حلها، ينبغي مشكلة المتعلم يواجه :النموذج هذا تزامي - 

 ظهورها المحتمل من يعد لم تشكيلها، إعادة أو إتالفها تم قد الكافية غير األولية التصميمات ألن راونظ    

 .مستدامة الجديدة التوازن حالة صبحتوأ أخرى، مرة

 :يتطلب النموذج هذا أساس على التدريس  :النموذج حدود  - 

 .مرة كل في متاح يكون ال قد والذي الوقت، من الكثير استثمار يتطلب* 

 .الدروس إلدارة أو للتصميم سواء المعلم، من الكفاءة من عالية درجة تتطلب *
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 .المطروحة للمشاكل مناسبة مواقف ادإيج األحيان بعض في الصعب من *

 في كبيرة صعوبات يعانون الذين التالميذ خاصة( المتعلمين لبعض بالنسبة حساسة االستقرار زعزعة مرحلة *

 .)التعليم

 كل يؤطر والتي ،فيها أنتجت التي والموجهات ترابالتيا محكومة أنها البيداغوجية النماذج هذه من نستشف    

 النموذج كان وعليه، تراءاواإلج العمليات مختلف وتقويم وتنفيذ تخطيط في حلهراوم خطواته بطرات منها واحد

 ذات معقلنة منهجية خطوات على يعتمد السلوكي النموذج كان بينما والتبليغ، التلقين على يعتمد التقليدي

 الشخصية، ونماء متعلمال حرية على يعتمد حيث التلميذ؛ حول يتمحور البنائي النموذج وكان محددة، أهداف

  .أعضائها تفاعل خالل من الجماعة حول التمحور ويتعدى

  

 

  ''التربوية مكونات وأصول النظرية''  :05المحاضرة رقم 

  

الحاجات الحاضرة، التحديات : التربة التي تنبت فيها أصول النظرية التربوية تتكون من عناصر ثالثة هي    

  .المستقبلية، والخبرات الماضية

  :وتتعدد األصول التربوية بتعدد مظاهر الحاجات والتحديات والخبرات، فهنالك

  :أصول النظرية التربوية/ 1

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

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

ومحورها الوعي بتقسيمات الزمن إلى ماضي وحاضر ومستقبل، واكتشاف القوانين والسنن : األصول التاريخية - 

  .التي توجه هذه األقسام الثالثة

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

  .لكون واكتشاف قوانينه واالنتفاع بخزائنهومحورها القدرة على تسخير ا: األصول العلمية - 
ومحورها تفجير طاقات العمل وتنمية مهاراته بالقدر الذي يتطلبه اإلنتاج واالستهالك في : األصول االقتصادية - 

  .العصر القائم
ذه ومحورها الوعي بالنظام البيئي وتكامل عوالمه، والتعامل معها طبقا للسنن أبدعها رب ه: األصول الطبيعية - 

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



 
:السنة الجامعية                                                                                          

                                                                                       2021/2022 

  البويرة  -جامعة العقيد آكلي محند أولحاج 
معھد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية       

  :ف النظريات التربويةتصني/ 2

  :أقطاب التفكير التربوي  - 1- 2

  :قطب الموضوع - 1- 1- 2

بالنسبة للتيار  التيار الروحي والتيار الشخصاني، أما: تيارين كبيرين على األقليرتكز هذا القطب على     
والروحانية بين اإلنسان والكون، فالكائن الحي اإلنساني يتقرب من بعد  االستعالئيةاألول فيتعلق األمر بالعالقة 

ع من الفكر روحاني في عالقته بالكون بواسطة غاياته وبديهياته، حيث أنه ما يحدد األفكار في هذا القطا
زيقية، وفيما يخص التيار الثاني الشخصاني الذي نجده في هذا القطب التربوي هي الديانات والفلسفات الميتافي

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

  :قطب المجتمع - 2- 1- 2 

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

منظور يركز عادة على تحقيق أكبر قدر من العدالة االجتماعية، فالتربية تعد من حيث أساسها مسألة بنيات 

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

  .رد على تغيير المجتمعالف

  :قطب المحتويات - 3- 1- 2

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

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

بعلم النفس اإلنساني والبنيات االجتماعية، ومن الممكن أن نميز في هذا القطب بين اتجاهين من االهتمام 

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

  .الفكر النقدي والتفكير المنطقي

  :ثالثةقطب التفاعالت بين األقطاب ال - 4- 1- 2

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

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

ات النفس معرفية التي تهتم في جوهرها بأنواع تعالج المعلومات وتتغذى بواسطة وسائل اإلعالم، ثم هناك النظري

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

  .خاصة بأثر العوامل الثقافية واالجتماعية في التعلم
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  :هامجاالت البحث والدراسة التي توليها النظرية التربوية اهتمام - 3

  .دراسة النظام التربوي والمؤسسات التربوية من الداخل - 1- 3

  :دراسة النظام التربوي في عالقاته بنظم المجتمع األخرى ويتضمن - 2- 3

 .المكانة واألدوار االجتماعية والدراسة لفئات المجتمع المدرسي من مديرين، موجهين، معلمين، وطالب •

 .اإلدارة التربوية واإلدارة المدرسية وٕادارة الصف: النظم التربوية واإلدارية المتمثلة في •

 .البنية االقتصادية واالجتماعية للطالب والمعلمينبنية المدرسة، بنية حجرة المدرسة، : البنى االجتماعية •

 .منها الضبط االجتماعي والتفاعل االجتماعي وديمقراطية التعليم: العمليات االجتماعية •

 .قيم والثقافة واللغة والسياسة وتكافؤ الفرص وديمقراطية التعليممنها ال: المفاهيم االجتماعية •

منها الرسوب واألمية والتسرب والتأخير الدراسي والحرمان : المشكالت االجتماعية داخل النظام التربوي •

 .الثقافي

 .التربية النظامية والتربية الالنظامية: أشكال التربية •

ة االبتدائية، المرحلة اإلعدادية، المرحلة الثانوية، المرحلة ما قبل المدرسة، المرحل: مراحل التعليم •

 .الجامعية والتعليم العالي من حيث أهدافها وسياستها

  :نظم التفاعل في النظريات التربوية/ 4

  .التفاعل بين النظام التربوي والنظام السياسي - 

  .التفاعل بين النظام التربوي والنظام االقتصادي - 

  .نظام التربوي والنظام الطبقيالالتفاعل بين  - 

  .التفاعل بين النظام التربوي ونظام الدين والعقيدة - 

  .التفاعل بين النظام التربوي ونظام وقت الفراغ - 

  .دراسة التفاعل بين المدرسة والمؤسسات السياسية - 

  .دراسة التفاعل بين المدرسة والمؤسسات االقتصادية - 

  .مؤسسات االجتماعيةدراسة التفاعل بين المدرسة وال - 

  .دراسة التفاعل بين المدرسة والمؤسسات الثقافية - 
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  ''المقاربات البيداغوجية''  :06المحاضرة رقم 

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

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

   . ونجاعة نفعا أكثر مدرسة إلى يسعيان كالهما متداخالن يعدانمما 

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

 التطورات ومع " 1924 ديوي " الحياة في طبيعته له تؤهله الذي العمل ردف لكل تعين التي الوسائلد اوٕاعد

السريعة في  والتغيرات تتماشى التي التعليمية والوسائل والبرامج المناهج وتطورات القرن هذا عرفها التيالحديثة 

لقدرة على تحويل ا االعتبار بعين تأخذ بحيث وتعديلها التعليمية المناهج تحديث الواجب من كان المعرفةمجال 

 .المعاش الواقع مع بالتالؤم له وتسمح كفاءات تنمي بحيث والمجتمع الفرد ونفع خدمة في وتجسيدهاالمعارف 

 :بالكفاءات المقاربة* 1

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

 للتحويل قابلة المعارف تجعل وكفاءات بالكفاءات المقاربة به نعني ما وهذا المجتمع تنفعو  تنفعه بأشياءللقيام 

والتحليل  التفكير أي معقدة وضعيات ومواجهة المدرسة خارج التصرف من تمكننا التي الوضعيات فيوالتجنيد 

 . والتفاوض والتنظيم القرارات واتخاذ والتوقعوالتأويل 

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

عقد  نحرر كيف نعرف ال ذلك ومع كله التجاري بالقانون اإللمام نستطيع وقد المناسب الوقت في تطبيقهادون 

 .من العقود

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

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

  .بالميدان المهني
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 :الكفاءة مفهوم* 2

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

 .معين

بممارسة  تسمح التي الحركي الحس النفسية المهارات ومن الوجدانية االجتماعية تالتصرفا من مجموعة هي - 

 .ما نشاط أو ما وظيفة أو ما لدورالئقة 

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

 .مهني أو اجتماعي أو شخصي طبع ذا أكان سواءالنشاط 

 :بالكفاءة المقاربة تميز التي المبادئ* 3

 . اكتسابها الواجب الكفاءات من انطالقا التكوين برامج تنظيم - 

 .فيه تطبق الذي السياق وفق الكفاءات تغير - 

 . والمعايير بالنتائج الكفاءات وصف - 

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

 . لها المكونة والمعايير النتائج من انطالقا الكفاءات تنظيم - 

 . الخاص التطبيقي الجانب على التكوين عتمادا - 

 ) المشاريع طريقة ( والمشاريع للتجنيد قابلة المعارف - 

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

 :وآثارها بالكفاءات المقاربة* 4

 :البرنامج بناء في بالكفاءات المقاربة داعتما من ينتظر

 ).اليومية والحياة المواظبة العمل، العمل، السلوكيات (ميدان في المعاصر الواقع مع المدرسية اتيالغا تكييف - 

 والتحليل، التعليل ، النفسية المشكالت حل مثل متنوعة وضعيات في المعارف تجديد على بالقدرة االهتمام - 

 .إصدار الحكم

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

 .شخصيته على والتقنيات المفاهيم تنعكس أن وينبغي القسم، وخارج داخل فيه يتصرف حوله ما استكشافعلى 

من  تتطلب التي المعارف تفاديا نموه حسب وتكون ورغباته وميوله العقلية التلميذ قدرات حسب رفاالمع تبني - 

  .والتطبيق الحفظالتلميذ 

 .الواحدة بالمادة متعلقة أفقية وكفاءات المواد بكل خاصة عرضية كفاءات وهناك
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 :الكفاءات أنواع* 5

 .التعليمية بالوحدة المرتبطة األساسية الكفاءات مجموع وهي :القاعدية الكفاءة - 1- 5

 .تعلم مجال أو دورات أو بدورة والمرتبطة المكونة القاعدية الكفاءات موعمج وهي :المستهدفة الكفاءة - 2- 5

 :الكفاءات تقييم* 6

 . الكفاءة مؤشرات حسب الكفاءات تقييميتم 

 :الكفاءة مؤشر* 7

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

 .المكتسبة الكفاءات مستوى في التحكم أوالتعلم 

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

 .عدمها

 :التقييم أنواع* 8

تحديد  قصد للتالميذ القبلية المعارف من التأكد أي التعلم قبل مؤشرات معرفة يجب: يصيشختال التقويم -8-1

 .الجديدة المعارف التلميذ إلكسابجيات استراتي

 .التعليمية األنشطة سير أثناء التلميذ وأداء سلوك مالحظة التعلم خالل :التكويني التقويم - 2- 8

 . وٕاجراءاتهم التالميذ بنتائج يهتم تحصيلي تقويم هو: )التقويم التحصيلي( والتدريب التعليم بعد التقويم - 3- 8

 . للتلميذ الشخصية تكوين في تساهم التي وهي المواد لك تهم عرضية كفاءات هناك - 

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

 .التخصص

  

  

  ''تطبيقات النظرية التربوية''  :07المحاضرة رقم 

  :العناصر التالية من تتكون وهي التربوية، النظرية من العملي الثاني القسم التطبيقات هذه تشكل

   :المنهاج1-

 لتحقيق معها التفاعل إلنسانها التربوية المؤسسات تهيئ التي تراالخب مجموع :هو البسيط بمعناه المنهاج    

 .عراضهااست سبق التي التربوية واألهداف الفلسفات تحددها التي ضراواألغ المقاصد

  : هما رئيسين قسمين إلى منهاجال وينقسم
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 ووسائل وأساليبدراسية  مواد من ويتألف المحسوسة، الظاهرة تراالخب على يشتمل الذي :رالظاه المنهاج -أ

 .تقويمها أو لتوصيلها تستعمل

 الجارية والعالقات اإلدارية، والممارسات التعليمية، النشاطات وتجسده للعيان، ظاهر غير :رمستت منهاج - ب

 المرافقة للمنهاج الظاهر، 

  :هي أمور عدة العربية األقطار غالب في المطبقة المناهج على ويؤخذ

  .والوالء التفكير متناقضة اجتماعية ثنائية يفرز مما واألدبي؛ العلمي بين الفصل - 

 بحاجات االهتمام عن الطلبة عقول يصرف مما وعلومه؛ الماضي تاريخ على التركيز العولمة قبل ما فترة في -

 العولمة بعد ما فترة وفي نواقصهم، أو ومفاخرهم الماضين تفاضل حول بالجدال ويشغلهم ،حدياتهوت الحاضر

 لمكان إال ينتمي ال عامل إلى وتحويله وهويته، ثقافته عن والمسلم العربي اإلنساناغتراب  على المنهاج يركز

  . الجسدية والمتعة والكساء الغذاء له يقدم الذي العمل

 .األعمال دون باألقوال الرضا عادة فيها يغرس مما العلمي؛ التطبيق من أكثر النظري التلقين على التركيز - 

  .نوالدي االجتماع علوم ويهمل الحاسوب، كاستعمال العمل ترامها على التركيز -

 حياة على الصبر على الطلبةيدرب  مما المفرحة؛ والقدوة البيئة توفير دون الجاف النظري باإللقاء االكتفاء -

 .المأساوي بالواقع والرضا الضنك،

  : المؤسسات 2-

 واجهها يالت والتحديات الحاجات تعدد ومع الفرد، في السلوك حلقات بتعدد التربوية المؤسسات تتعدد    

 مستمر تطور في ومسؤولياتها وأنواعها المؤسسات هذه عدد يبقى ولذلك اإلنساني، التغير مسيرة خالل المجتمع

 :هي مؤسسات خمس إلى عام بشكل المؤسسات هذه تصنيف يمكن ولكن وتحدياته، عصر كل لحاجات طبًقا

 .األسرة ومحورها ،التنشئة مؤسسات �

 .معةبالجا وينتهي المدرسة من محورها ويبدأ ،التعليم مؤسسات �

 .الثقافة ومؤسسات العبادة دور ومحورها ،اإلرشاد مؤسسات �

 .ماإلعال مؤسسات ومحورها ،التوجيه مؤسسات �

 .واألمن اإلدارة مؤسسات ومحورها ،العامة البيئة مؤسسات �

 كذلك والممارسة، والتعبير، دة،ار واإل والفكرة، الخاطرة، حلقات :أي السلوك؛ حلقات بين الفصل يمكن ال وكما    

 طبًقا والتفاعل؛ التكامل على المحافظة مع لتنظيما يستدعي ما إال المذكورة المؤسسات عمل بين الفصل يمكن ال

 .التواصل قنوات وينظم األدوار يحدد علمي لتخطيط
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  : والوسائل األساليب 3-

 هراتقدراج واستخ المتعلم، اإلنسان هوية َبْلَورة في إسهامها بمقدار وفاعليتها والوسائل األساليب قيمة تتحدد    

 والحاضر، الماضي، :الثالثة الزمن بتقسيمات بالوعي وٕامداده المحيطة، بيئته تسخير من وتمكينه وفضائله،

  .والمستقبل

 العلم تقدم في يراكب إسهاًما أسهمت الذي الوقت في أنها الحديثة التربية أساليب على يؤخذ ولكن    

 وممن واإلنتاج، لعملا لمكان وتأهيله ترويضه على عملها وركزت اإلنسان إنسانية انتقصت فإنها والتكنولوجيا،

 الغابة هذه من ُتْخرجه واضحة تربية إلى اليوم الغرب يتطلع" :ليقو  كتب الذي بيكر أرنست األساليب هذه انتقد

 ألنها المنشود؛ الفهم هذا لنا مقدت أن العلمية التربية تستطيع وال للوجود، الفهم نور إلى الُموحل والجهل المظلمة

 أفرزت رةممد ميتافيزيقية أفكار أيًضا ألنها عندنا؛ التي االجتماعية العلوم وال المحسوسة، ءاألشيا مع فقط تتعامل

 عمياء باعتقادات مكدرة غائمة أصبحت وعقولنا عقولنا، مع حرب في اليوم فنحن قاتلة، اجتماعية اراضً أم

 ".القرن التاسع عنا ورثناه المدمرة األفكار من ومجموعة معقولة، غير هامشية

 القَيم إلى بالعودة هذا يكون وال لإلنقاذ، المرشحة التربية دور يتحدد مرة المد السائدة الثقافة هذهزاء وإ     

 ال المعاصرة التربية مشكالت إن االختبار، على وقدرتنا الحاضر العالم فهم على بقدرتنا وٕانما القديمة، المسيحية

 التصور مركز في المتمركزة األفكار بنقد تحل وٕانما األمور هذه أهمية غمر  المال وٕانفاق واإلدارة بالتنظيم تحل

 .لإلنسان العليا المكانة وٕاعادة كله، الكون عن

 :ةالتربي إنسان - 4

 يطرح الذي والسؤال كامًال، الصالح بالعمل يقوم الذي هو هراجإخ إلى التربية نظريات تتطلع الذي اإلنسان    

 إليه؟ المشار بالعمل يقوم الذي الصالح اإلنسانراج إخ على تربيةال تعمل كيف :نفسه

 العمل؟ يتولد كيف :والثاني العمل، تعريف :األول :أمرين من ُبد  ال السؤال هذا عن لإلجابة

 األعمال إنما :بهدف مقرونة حركة كل على " العمل " اسم تطلق اإلسالمية التربية فإن األول األمر عن أما - 

ا الهدف كان ولما بالنيات، كحركة الهادفة غير الحركات أما العمل، اسم أعماله على أطلق فقد باإلنسان خاص 

 .معين نَسق حسب تتكامل التي التربوية العمليات من معين عدد ثمرة هو والعمل . جرياًنا سماها فقد والرياح،

 :والتقويم القياس - 5

 التربوية األهداف ضوء في التربوية العملية نتائج في الموضوعي أو العلمي البحث هما والتقويم القياس    

 قَيم إلى استناًدا تراالتغيي هذه تقييم ثم األوضاع، أو السلوك في ترالتغيا حصول درجة على للوقوف المتبناة؛

 .تحققت التي األهداف في ممثلة
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 منهاج ألن للتربية؛ العملية النتائج اعتباره في يأخذ ال العشرين القرن قبل الحديثة التربية في التقويم كان ولقد

 الطالب قدرة امتحان على يقتصر وٕانما بالتحليل، يتناولها وال سيةراالد المادة على الكمال صفة يسبغ كان سةراالد

ه اللوم فإن االستظهار هذا الطلبة يستطع لم وٕاذا استظهارها، على إلى الفشل أسباب وتعزى وحدهم، إليهم ُيَوج 

 .دراستهم وأساليب أشخاصهم

 التربوية، األصول من ابتداء التربوية، نظريةال مكونات كل  يشمل التقويم مفهوم أخذ الحاضر الوقت وفي    

 وصار نفسه، بالتقويم التقويم ينتهي حتى واألساليب، والمناهج والمؤسسات التربوية واألهداف بالفلسفة وراومر 

 مادة من الطالب استظهره ما مقدار وليس لألهداف، العملية المعادالت من تحقق ما مقدار النجاح معيار

  .راسيةد

  

 

  ''نواألم واإلدارة واإلرشاد والثقافية التربوية المؤسسات تكامل''  :08المحاضرة رقم 

  

 وهذا المطلوب، اإلنسان وصناعة التربية مسؤولية تحمل في تتكامل المجتمع مؤسسات أن مضى فيما ذكرنا    

 هي كانت وٕان احدة،و  لهيئة أو ةوزار ل راجهإخ تترك أن يمكن ال جماعية مسؤولية هي والتعليم التربية أن يعني

ة الهيئة ذكرناه الذي التكامل ألهمية إيضاًحا لنا يقدم التالي المثال ولعل بالتربية، المختص. 

 : التلفزيون ودائرة التربوي التكامل* 

 سبحانه منه رحمةً  إليه اإلنسان اهللا هدى عالمي منبر وهو الكتشافها، اإلنسان اهللا أرشد وسيلة التلفزيون    

 قلبأ النتائج أفضل على يحصلوا :أي الفاعلية؛ من يراكب راقد يحققوا أن التلفزيون في العاملون اجويحت وتعالى،

 إال يتحقق لن مطلب وهذا والمعرفية، الحضارية والوثبات السرعة عصر في أننا طالما األزمان، وأقصر التكاليف

 . وغيرها يةوالثقاف التربوية المؤسسات من غيره مع التلفزيون تكامل إذا

 : هي خمسة مبادئ من التلفزيون ينطلق المطلب لهذا وتجسيًدا

 من الجديدة األجيال وأن ،" التلفزيون عصر " في نعيش أننا أيامنا في المتداولة المقوالت من  :األول المبدأ - 1

 أو أربع تقضي كي ؛راوكبا اراصغ يوميا تجتمع الطبقات كافة من األسر أن والواقع تلفزيونية، أجيال هي أبنائنا

 األقمار عبر الخارج من يأتي أو الفيديو،رائط ش تسجله وما رامجهب لمشاهدة التلفزيون جهاز أمام ساعات خمس

 .يجادل وال يناقش ال الذي السلبي والتلقي االسترخاء من حالة في وهم الصناعية،
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 واالتصال، اإلعالم وسائل بقية يليها تلفزيونية، ثقافة األولى لدرجةبا هي السائدة الثقافة أن :يالثان المبدأ - 2

 والفقيه األكاديمي، والباحث الجامعي، العالم في ةلالمتمثّ  للثقافة األصيلة المنابع من الوسائل هذه تنهل لم فإذا

 ُبد  ال لذلك هية؛ال عابثة سطحية تلفزيونية ثقافة فستظل الجادة، والدوريات المتخصصة، والمجلة خ،راسال

 والعبث، واللهو السطحية ظاهرة مواجهة في حازمة وقفة تقف أن نفسه التلفزيون ومنها المختلفة للمؤسسات

 .متكاملة تربوية ثقافية خطة إطار في األمام إلى دافعة قوة تصبح لكي الثقافة؛ هذه ترشيد على ويعمل

ا مشروًعا ليست واإلسالمي العربي وطننا في للتلفزيون ثقيفيةالت التربوية القدرة أن هو  :الثالث المبدأ - 3 خاص 

 ولذلك واإلسالمية، العربية التربوية الثقافية الهوية دعم تستهدف ودولة أمة مسؤولية هي وٕانما المستثمرون، يملكه

 يكون أن ونأمل رى،األخ واإلنمائية والتربوية الثقافية المؤسسات مع التلفزيون تكامل لتوفر التكامل ورقة تجيء

 والثقافة، التربية رسالة على ومدرب ومؤهل ومبدع، عالم كل مع التواصل قنوات للتلفزيون تتوفر أن نتائجها من

 وأنماط ومواقفها وأخالقها، واتجاهاتها الشعوب عقول على السيطرة على صراعوال المنافسة فيه تشتد عالم فيفي 

 . سلوكها

 قرن وهو القرن هذا في والناشئة لألطفال التربية توليها التي الكبيرة األهمية من ينطلق بدأم  :بعلراا المبدأ - 4

 كفر بما بالصباح واإليمان التردد، ضحية يقع فسوف والعلم بالحقيقة فيه يتسلح ال وَمن الثقافات وتفاعل العالمية

 أفضل عليه الكريم الرسول تشخيص في دور  كما الصباح، في به آمن بما المساء في والكفر المساء، في به

 والدائرة والمسجد والجامعة، المدارس يشارك أن التلفزيون على أن نرى المبدأ هذا من . - والتسليم الصالة

 ثقافة" هرامجب في - فيخصص ة؛راشدال الصحيحة الوجهة النشء توجيه مهمة والفتيان الفتيات وأندية الثقافية،

 لإلنسان تتسع التي السمحة ةراحمال بدوائرها والعروبة اإلسالم قَيم من تنبع ثقافة ،"والمسلم العربي للطفل مرئية

 :أهمها أمور على وتركز المعاصرة جانب تغفل وال كان، أنى

  .إمكاناتها أقصى إلى والبدنية العقلية هراتوقد ومواهبه الطفل شخصية تنمية  -أ

 .لإلنسان اإللهي التكريم من النابعة األساسية والحريات اناإلنس حقوق مترااح تنمية - ب

 وحسن حضارته مراواحت واإلنسانية، الوطنية وقَيمه ودينه لغته مراواحت الثقافية، الطفل هوية مرااحت تنمية - ت

 .اآلخرين تراحضا مع التعايش

 والمساواة التسامح روح وتنمية مسؤول، مجتمع في المسؤولية ليستشعروا والبنات البنين من الناشئة إعداد -ث

 .الجنسين بين مراواالحت

 مع والتخطيط التكامل عدم أن اليقين درجة إلى تؤمن أن يجب التلفزيون تراإدا أن هو  :الخامس المبدأ - 5

 األخطار من عدد إلى يؤدي أن يمكن واألمنية، واألسرية واالجتماعية، والثقافية والدينية، العلمية المؤسسات
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 إال الواقع إلى يمت  ال مزيًفا عالًما يقدم أصيلة ةويترب بنظرية يسترشد ال الذي الموجه غير فالتلفزيون والمحاذير؛

 والعنف المألوف، على والخروج السلوك في فراواالنح اإلثارة من ألواًنا تضم قد جرامفالب الصالت، بأوهن

 خاصة الناس يمد  قد مما هناك، أو هنا االجتماعية للحياة صورة تكون أن شاهدالم هذه تصلح ال بحيث والقسوة،

 بمخلوطة المشاهدين التلفزيون يمد  قد كذلك االجتماعية، والعالقات الحياة لطبيعة مشوه بفْهم والشباب األطفال

 منبر ال ضرار منبر إلى التلفزيونول يح الذي األمر العابث، واللهو السطحية والمعارف األفكار، متنافرة ثقافية

 نظرية تحكمها التي المؤسسات بين التكامل فإن كله ذلك القائمة، المؤسسات بقية عن ذلك مثل وُقلْ  تقوى،

 لجميع أبوابه التلفزيون يفتح أن يجب ذلك أجل ومن الضرورة، غاية في أمر والمعاصرة باألصالة تتصف تربوية

 الحياة نهر في نافعة روافدَ  مجتمعةً  كل ولتش والنشاطات، والندوات جرامالب في لتسهم والطاقات الكفاءات

 . بها وميزه لإلنسان اهللا هارادأ التي ةريمالك

 : الخالصة* 

 أن واضح بشكل تظهر التي وتطبيقاتها، ومكوناتها التربوية النظرية معنى في موجزة عريضة خطوط هذه    

 جميعها واعتبارها والتنفيذية، التربوية المؤسسات كافة عند العملي  والتكاُمل النظري الوعي بيتطل  القرن هذا

 على تقوم سوف القرن هذا في الحياة ألن التحديات؛ ومواجهة الحاجات لتلبية مؤهلة لتصبح تربوية؛ مؤسسات

 : التالية األسس

 .سواءحد  على والشعبي، الرسمي :المستويين على لميةالع واألساليب العلم اعتماد إلى الماسة الحاجة -1

  .العلماء من المتخصصين مؤسسات بروز وضرورة الفرد، العالم دور انتهاء -2

 التخصصات ميادين في العلمية المؤسسات بقية مع تتكامل لم ما المفردة المختصين العلماء مؤسسة عْجز -3

 .األخرى

 الحياة، ميادين مختلف في التطبيقية المؤسسات مع تتكامل لم ما مجتمعة يةالعلم المؤسسات فاعلية عدم -4

 .بالعكس والعكس

 واعية تربوية نظرية أنشطتها يوجه لم ما مجتمعة، التطبيقية والمؤسسات العلمية المؤسسات فاعلية عدم -5

 العلوم توفرها التي الحياة، غايات علوم فيها تتكامل دائرة في وتعمل تتكامل أن المؤسسات هذه لجميع يئته

 .والتكنولوجيا التطبيقية العلوم توفرها التي الحياة، وسائل علوم مع واالجتماعية واإلنسانية الدينية

      

 ...بالتوفيق إن شاء اهللا

  


