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قال تعاىل :
{ وَاتّقُوا انهّهَ وَيُعَهِّمُكُمُ انهّهُ وَانهّهُ بِكُمِّ شَيْءٍ عَهِيمٌ }
(انبقرة )828:
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قاؿ تعالى :
ًَّ
َّحكا ًفي اٍل ىم ىجالً ً
س فىا ٍف ىس يحكا ىي ٍف ىس ًح المَّوي لى يك ٍـ
آمينكا إً ىذا ًق ى
يؿ لى يك ٍـ تىفىس ي
{ ىيا أىيُّيىا الذ ى
يف ى
يؿ ٍان يش يزكا فى ٍان يش يزكا يرفى ًع المَّو الًَّذيف آمينكا ًم ٍن يكـ كالًَّذيف أيكتيكا اٍل ًعٍمـ ىدرج و
ات
ىكًا ىذا ًق ى
ى ىى
ي
ٍ ى ى
ىٍ
ى ى
َّ
كف ىخبً هير}.
ىكالموي بً ىما تى ٍع ىممي ى
(المجادلة )ُُ:

عف أبي أمامو رضى ا﵀ عنو أف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ قاؿ " :
فضؿ العالـ عمى العابد كفضمي عمى أدناكـ "
ثـ قاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ ":إف ا﵀ كمبلئكتو كأىؿ السمكات

كاألرض حتى النممة في جحرىا كحتى الحكت ليصمكف عمى معممي الناس

الخير "

ركاه الترمذم  ،كقاؿ حديث حسف

كيرل الغزالي رحمو ا﵀  :أف صناعة التعميـ ىي أشرؼ الصناعات التي
يستطيع االنساف أف يحترفيا  ،كأف أىـ أغراض التربية عنده ىي الفضيمة

كالتقرب إلى ا﵀ .
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تقديـ
لقد خمؽ ا﵀ عز كجؿ االنساف في ىذا الككف كسخر لو ما في السمكات
كاألرض ليقكـ عمى الكظيفة التي خمؽ مف أجميا المبينة في قكلو تعالى:
ت اٍل ًج َّف ك ًٍ
اإل ٍن ىس إً َّال لً ىي ٍعيب يد ً
كف} ( الذاريات  )ٓٔ:حيث ىيأ ا﵀
{ ىك ىما ىخمى ٍق ي
ى
لئلنساف كؿ ما يحتاجو لمقياـ بيذه الكظيفة كأرشده لسبؿ النجاح في ىذه الحياة
كأكؿ كممة نزلت عمى قمب النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ كممة "اق أر" لمداللة عمى

أىمية القراءة كالتعميـ كالتعمـ ككأف ا﵀ سبحانو كتعالى يبيف لنا أف حياتؾ يا

إنساف تستقيـ كتصمح إذا كجيت قمبؾ كعقمؾ إلى التعميـ بؿ إلى التربية

كالتعميـ فأم كرامة ىذه مف ا﵀ لئلنساف الذم ميزه عف غيره مف الكائنات حيث
اى ٍـ ًفي اٍل ىبر ىكاٍل ىب ٍح ًر
يقكؿ المكلى عز كجؿ { ىكلىقى ٍد ىك َّرٍم ىنا ىبنًي ى
آد ىـ ىك ىح ىمٍم ىن ي
ير ًم َّمف ىخمى ٍق ىنا تى ٍف ً
كرىزٍق ىناىـ ًمف الطَّيب ً
اى ٍـ ىعمىى ىكثً و
ات ىكفى َّ
يبل}( .
ضن
ٍ
ضٍم ىن ي
ى
ىى يٍ ى
اإلسراء)َٕ:
كليذا التفضيؿ تبعات أىميا القياـ بالكظيفة كاألمانة التي حددىا المكلى عز
ض ىنا ٍاألىم ىانةى عمىى الس ً
ض كاٍل ًج ىب ً
ً
اؿ
كجؿ في قكلو تعالى { إًَّنا ىع ىر ٍ
ى ى
ى
َّم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ى
ىف ىي ٍح ًمٍم ىنيا كأى ٍشفى ٍق ىف ًم ٍنيا ك ىحممىيا ًٍ
كما ىجييكنال}.
اف ى
فىأ ىىب ٍي ىف أ ٍ
اف إًنَّوي ىك ى
اإل ٍن ىس ي
ى ى ى ى
ظمي ن
ى ى
(األحزاب )ِٕ:

كلمقياـ عمى تأدية ىذه األمانة البد أف نسعى لتيذيب كتربية النفس البشرية
لتككف مييأة لمتصرؼ بعقميا ككجدانيا كعكاطفيا كما يحب ا﵀ "عز كجؿ" ككما
بينت سنة نبينا صمى ا﵀ عميو كسمـ.

كأقرب كأقصر طريؽ لمكصكؿ لذلؾ اإللماـ باألساليب كالكسائؿ التربكية التي

تعيننا عمى تحقيؽ الغرض المنشكد عف طريؽ تجسيد حديث رسكؿ ا﵀ صمى

ا﵀ عميو كسمـ "تركت فيكـ ما إف تمسكتـ بو لف تضمكا بعدم أبدا كتاب ا﵀
كسنتي" ،لذا تناكؿ ىذا الكتاب ستة فصكؿ.
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وكاف الفصؿ األوؿ :نظرة تمييدية عف التربية مف حيث مفيكـ التربية
كتعريفيا ،كخصائصيا كضركرتيا كأىدافيا كصمتيا بالعمكـ األخرل.
أما الفصؿ الثاني  :فقد تناكؿ األسس التاريخية لمتربية في العصكر البدائية
القديمة كالعصكر الكسطى كالحديثة.
والفصؿ الثالث  :اىتـ بمككنات العممية التربكية :المتعمـ  ،كالمعمـ  ،كاإلدارة ،
كالمنياج  ،كالتخطيط  ،كالتقكيـ.
والفصؿ الرابع  :تناكؿ األسس النفسية لمتربية مف حيث تعريؼ عمـ النفس
كالطبيعة اإلنسانية كالحاجات كالدكافع كالفركؽ الفردية كطرؽ قياسيا.
الفصؿ الخامس  :تناكؿ التجديدات التربكية مف حيث مفيكميا – مميزاتيا –
كمجاالتيا ككذلؾ نماذج مف التجديدات التربكية.
والفصؿ السادس  :تناكؿ التربية كالمجتمع.

نسأؿ اهلل عز وجؿ أف يتقبؿ منا ىذا العمؿ خالصاً لوجيو الكريـ
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الفصؿ األوؿ

مفيوـ التربية
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الفصؿ األوؿ
التربية مف حيث:
 مفيكـ التربية
 تعريؼ التربية
 خصائص التربية
 ضركرة التربية
أ -لمفرد
ب-لممجتمع
 أىداؼ التربية
 صمة التربية بالعمكـ األخرل
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الفصؿ األوؿ

التربية
مفيوـ التربية
في المغة العربية ترجع التربية في معناىا المغكم إلى مصدر الفعؿ ربا
أم معنى نما كزاد .قاؿ تعالى ...﴿ :كترل األرض ً
الماء
ىام ىدةن فىإذا أنزٍلنا ىعمى ٍييا
ٍ ى
ى
ؽ ا﵀ الربا
﴿ي ٍم ىح ي
ت ىكىرىب ٍ
اىتىَّز ٍ
ت﴾ (اآلية رقـ ٓ مف سكرة الحج) ،كقكلو تعالى :ى
َّدقات﴾(اآلية رقـ ِٕٔ مف سكرة البقرة).
ىكيي ٍربي الص ى

أما المعنى االصطبلحي لمتربية فيك التنشئة كالتنمية ،كربا الكلد بمعنى
كنمى قكاه الجسدية كالعقمية كالخمقية .قاؿ
نشأ ،كرٌبى الكلد أم رعاه كغ ٌذاه ٌ
ككبره ٌ
ت فينا ًم ٍف يع يم ًر ىؾ ًسنيف﴾(اآلية رقـ ُٖ مف
فينا ىك ن
ليدا ىكلىبًثٍ ى
تعالى﴿ :قاؿ أىلى ٍـ ين ىربؾ ى
صغي انر﴾(اآلية رقـ
﴿كيق ٍؿ ىرب ٍار ىح ٍمييما ىك ىما ىربَّياني ى
سكرة الشعراء) ،كقكلو تعالى :ى
ِْ مف سكرة اإلسراء).

تعريؼ التربية:
ىناؾ تعريفات مختمفة كمتعددة لمتربية .كيرجع ىذا االختبلؼ إلى
سببيف رئيسيف ،ىما :أولً :اختبلؼ األشخاص القائميف عمى التعريؼ،
كاختبلؼ نظرتيـ إلى اإلنساف ،كفمسفتيـ في الحياة ،كمعتقداتيـ التي
يدينكف بيا .وثانياً :أف الفبلسفة كالمفكريف كالميتميف بأمكر التربية ينظركف

إلييا عمى أنيا قضية جدلية .كلقد تأثر بذلؾ مفيكـ التربية تأث انر كبي انر ،عمى

الرغـ مف أف التربية كاقع يعتمد عمى نظر كفكر.
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كنكرد فيما يمي نخبة مختارة مف ىذه التعريفات:
 تعريؼ أفالطوف (224-234ؽ.ـ):ليا).

(إف التربية ىي أف تضفي عمى الجسـ كالنفس كؿ جماؿ ككماؿ ممكف

 تعريؼ رفاعة الطيطاوي (0042-0010ـ):(التربية ىي التي تبني خمؽ الطفؿ عمى ما يميؽ بالمجتمع الفاضؿ،

كتنمي فيو جميع الفضائؿ التي تصكنو مف الرذائؿ ،كتمكنو مف مجاكزة ذاتو،
لمتعاكف مع أقرانو عمى فعؿ الخير).
 تعريؼ ساطع الحصري(0690-0000ـ):محبان
(التربية ىي تنشئة الفرد قكم البدف ،حسف الخمؽ ،صحيح التفكيرٌ ،
لكطنو ،معت انز بقكميتو ،مدركان كاجباتو ،مزكدان بالمعمكمات البلزمة لو في حياتو).
 تعريؼ إسماعيؿ القباني(0692-0060ـ):(التربية ىي مساعدة الفرد عمى تحقيؽ ذاتو حتى يبمغ أقصى كماالتو
المادية كالركحية ،في إطار المجتمع الذم يعيش فيو).
 تعريؼ ىربرت سبنسر(0612-0031ـ):(التربية ىي إعداد المرء ألف يحيا حياة كاممة).
 تعريؼ جوف ديوي(0611-0021ـ):تكيؼ بيف الفرد كبيئتو).
(التربية ىي الحياة ،كىي عممية ٌ
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خصائص التربية:
تتمخص خصائص التربية فيما يمي:
تخص اإلنساف ،كىي حكر عميو دكف غيره
ُ -أنيا عممية إنسانية .فالتربية
ٌ
مف المخمكقات.

ِ -أنيا عممية تكاممية شاممة .فالتربية عممية تسعى أف تصؿ باإلنساف إلى
نمكه الجسمي كالعقمي كالنفسي كاالنفعالي كالخمقي كاالجتماعي.
كامؿ ٌ

ّ -أنيا عممية ذات قطبيف .القطب األكؿ ىك المرٌبي كالقطب الثاني ىك
المتربي ،كيؤثر كؿ منيما عمى اآلخر ،فيتأثر المتربي بشخصية المربي
كأسمكبو كمعمكماتو كمعتقداتو ،بينما يتأثر المربي بجنس المتربي كخمفيتو

االجتماعية كقدراتو كاستعداداتو ،كغيرىا .فنمط تربية البنت عمى سبيؿ
المثاؿ يختمؼ عف نمط تربية الكلد.

ْ -أنيا عممية فردية اجتماعية .فالتربية ال تقتصر ميمتيا عمى الفرد
فحسب ،بؿ تتعداه إلى المجتمع ككؿ .فيي تسعى أف تصؿ بالفرد إلى

كتطكره مف خبلؿ
درجة الكماؿ ،كىي أيضان تسعى إلى تقدـ المجتمع
ٌ
تنمية أفراده كجعميـ مكاطنيف صالحيف يعممكف لصالحو .كبذلؾ فيي
عممية تطبيع اجتماعي يكتسب الفرد مف خبلليا صفتو االجتماعية عف

طريؽ التنشئة االجتماعية كالتفاعؿ كالتطبيع االجتماعي.

ٓ -أنيا عممية ىادفة .فالتربية عممية تكجيو الجيؿ الناشئ مف قبؿ الجيؿ
الراشد لتصؿ بو إلى درجة الكماؿ كالمكاطنة الصالحة لما فيو خيره كخير

المجتمع عمى كجو العمكـ.

التطكر ،كتختمؼ
ٔ -أنيا عممية متغيرة
ّ
ومتطورة .فالتربية دائمة التغير ك ٌ
باختبلؼ الزماف كالمكاف ،كمف مجتمع إلى آخر ،بؿ إنيا تختمؼ في
داخؿ المجتمع الكاحد .كيمكف القكؿ ،إف مف صفات التربية صنع
التغير صنع التربية.
ٌ
التغير ،كما أف مف صفات ٌ
11

ٕ -أنيا عممية تشاركية .فالتربية ال تقتصر عمى المدرسة كحدىا ،كانما
يتمقى الفرد أيضان تربيتو مف البيت ،كشمة الرفاؽ ،كالمؤسسات

االجتماعية األخرل.

ضرورة التربية:
حد سكاء .فبل يستطيع أم فرد أك
التربية ضركرية لمفرد كالمجتمع عمى ٌ
مجتمع أيان كانا أف يستغنيا عف التربية ألنيا األساس في تككينيما كتقدميا

كتطكرىما كبنائيما عمى أسس سميمة .كفيما يمي نذكر أىمية التربية لكؿ مف
ٌ
ِّ
الفرد كالمجتمع كبل عمى حدة.

أولً :ضرورة التربية لمفرد:
تتمثؿ ضركرة التربية لمفرد فيما يمي:
ُ -نقؿ العمـ والثقافة مف جيؿ إلى آخر .فالعمـ كالثقافة ال ينتقبلف بالكراثة،
كانما عف طريؽ االكتساب .فإذا أراد جيؿ الكبار نقؿ تراثو العممي
بد لو مف عممية تربية تساعد في ىذا
كالثقافي إلى جيؿ الصغار ،فبل ٌ
المجاؿ .فمكال التربية الندثر التراث العممي كالثقافي ،كأصبح أم جيؿ مف
األجياؿ البشرية يبدأ مف نقطة الصفر.

ِ -اإلنساف مخموؽ ضعيؼ كثير التكاؿ .فاإلنساف يتصؼ بالضعؼ
كاالتكالية منذ كالدتو كحتى يشتد عكده .فيك أطكؿ الكائنات الحية

يتـ نضجو كاكتماؿ قدرتو عمى
طفكلة ،كىذا راجع إلى أنو يكلد قبؿ أف ٌ
مجابية الحياة كمتطمباتيا كتحدياتيا ،فتتمقاه البيئة كتساعده عمى تحقيؽ
نضجو .لذلؾ ،فإف الطفؿ الرضيع يحتاج إلى كثير مف الرعاية كالعناية
كالتكجيو حتى يستطيع االعتماد عمى نفسو كيسيـ في تطكير مجتمعو

قيو ،كتمعب كؿ مف األسرة كالمدرسة كالجامعة دك انر بار انز في ىذا
كر ٌ
المجاؿ.
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ّ -البيئة البشرية كثيرة التعقيد والتغير .مف المعمكـ أف حياتنا الحاضرة
مميئة بالتعقيدات المادية كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية ،كغيرىا.
كمف المعمكـ أيضان أنو كمما اترقى المجتمع البشرم ازدادت البيئة كالحياة

تعقيدان ،كزادت حاجة األفراد بالتالي إلى التربية لتبسيط البيئة كتفسيرىا

كحؿ مشكبلتيا كمساعدتيـ عمى التكيؼ معيا.

كتمعب التكنكلكجيا الحديثة دك انر ال يستياف بو في تغيير نمط حياتنا
كبيئتنا الحاضرة .كما لـ يييأ الفرد لمتعامؿ مع ىذه التكنكلكجيا بكفاءة،

فإنيا ستتغمب عميو كلف يستطيع اإلسياـ في مجتمعو بفاعمية .كالتربية

الحديثة ىي التي تقدـ الفرد ليذه التكنكلكجيا ،كتشرحيا لو ،كتقكـ بإعداده
كتدريبو ليمتمؾ الميارات البلزمة لو في ىذا المجاؿ.
إف مف كاجب التربية الحديثة إعداد الناشئة لعالـ اليكـ كالغد معان ،فتعمؿ
عمى إحداث المركنة في تفكيرىـ كأفكارىـ كاتجاىاتيـ ،ليكنكا قادريف
عمى تكييؼ أنفسيـ تبعان لمتغيرات كالمستجدات في البيئة المحيطة بيـ.

كبمعنى آخر تعمؿ التربية الحديثة عمى تنمية التفكير المستقؿ لدل
الناشئة ،كتشجعيـ عمى ح ٌؿ مشكبلتيـ بأنفسيـ.
ثانيا :ضرورة التربية لممجتمع:
تتمثؿ ضركرة التربية لممجتمع فيما يمي:

(ٗ)

ُ -حفظ التراث الثقافي :يتمثؿ تراث المجتمع بالعمكـ كالمعارؼ
كالعادات كالتقاليد كالقيـ كاألعراؼ ،كغيرىا .كاذا أراد المجتمع
كيتطكر فبل بد لو مف االحتفاظ بتراثو
الحديث أف يبقى كيستمر
ٌ
الثقافي كصيانتو مف الضياع عف طريؽ نقمو إلى األجياؿ القادمة،
كال يتسنى لو ذلؾ إال عف طريؽ التربية التي يتمثؿ دكرىا في الحفاظ
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عميو كنقمو إلى األجياؿ القادمة ،كبيذا فيي تسيـ في المحافظة
عمى ثقافة المجتمع كىكيتو كشخصيتو.

ِ -تعزيز التراث الثقافي :يحتاج المجتمع الحديث لمتربية لتعزيز التراث
كتجديده كتنظيمو كاتاحتو لممستفيديف منو ال االحتفاظ بو فحسب،

كذلؾ ،ألف رقي المجتمع كتطكره يعتمداف أساسان عمى تنمية التراث
كتنقيتو كتخميصو مف الشكائب كالعيكب التي تعيؽ مسيرتو كنيضتو،

كيقع ىذا العبء عمى عاتؽ التربية.

ّ -مكافحة األمية :المجتمع الحديث ىك المجتمع الذم تنخفض فيو
نسبة األمية إلى درجة كبيرة .كقد أدركت الدكؿ عمى اختبلفيا
خطكرة مشكمة األمية ككنيا األساس في تخمؼ المجتمع كتعطيؿ

مسيرتو كازدىاره ،لذلؾ أنشأت المراكز كالبرامج الخاصة بمحك
األمية .كيتمثؿ دكر التربية في خفض نسبة األمية كمحاكلة
التخمص منيا نيائيان ،كرفع مستكل المعيشة.

ْ -تحسيف الحالة الصحية :تعرؼ الصحة بأنيا "حالة السبلمة
كالكفاية البدنية كالعقمية كاالجتماعية كالنفسية الكاممة ،كليست مجرد
الخمك مف المرض كالعجز" .كيؤدم انخفاض المستكل الصحي إلى
ٌ
انتشار األمراض ،كارتفاع نسبة الكفيات ،كالى ضعؼ اإلنتاج
كتدىكر المجتمع كتأخره .لذلؾ ،فإف المجتمع بحاجة إلى الصحة،

كسبيمو لذلؾ ىي التربية .فمف خبلؿ التربية يرتقي الكعي الصحي

لدل الفرد كتقؿ األمراض كيرتفع اإلنتاج كيتقدـ المجتمع كيزدىر.

تطكر
ٓ -تحسيف المستوى القتصادي :يمعب االقتصاد دك انر ميمان في ٌ
المجتمع كازدىاره .كتعمؿ التربية عمى تنمية الكعي الفردم
كالجماعي بأىمية زيادة اإلنتاج كضركرة االىتماـ بالثركات الطبيعية

تعد رأس الماؿ لممجتمع الحديث .كتعمؿ التربية كالتعميـ عمى
التي ٌ
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تككيف الطاقة البشرية المؤىمة كالمدربة البلزمة لزيادة اإلنتاج
كاكتشاؼ الثركات الطبيعية كالتنقيب عنيا كاستخراجيا كاإلفادة منيا.

ٔ -تنمية الروح الوطنية وتوطيدىا :إف أحد أىداؼ التربية الحديثة
ىك تنمية الركح الكطنية لدل الفرد كتككيف المكاطف الصالح

المحب لكطنو كالمدافع عنو ،العارؼ بحقكقو الكطنية ككاجباتو.

لذلؾ ،كاف مقرر التربية الكطنية أحد المقررات األساس في مناىج
المدارس في كقتنا الحاضر.

تعد األخبلؽ القكيمة إحدل دعائـ
ٕ -الرتقاء بالمستوى الخمقيٌ :
كتطكره كرقيو .فبدكف
المجتمع الحديث ،كاحدل دعائـ نيضتو
ٌ
تعـ الفكضى كالرذيمة كالمحسكبية كالنميمة ،كغيرىا
األخبلؽ ٌ
كينيار المجتمع كيتدىكر ،كتمعب التربية دك انر أساساٌ في خمؽ
المكاطف الصالح المتحمي باألخبلؽ الحميدة ،العارؼ لحدكده،

كالمتمسؾ بآداب دينو كمجتمعو.

ٖ -اإلفادة مف أوقات الفراغ :مف المعمكـ أف الكقت ىك مف أثمف المكارد
في المجتمع الحديث ،كيضاىي في قيمتو المكارد األخرل مثؿ
المكارد البشرية كالمالية كالمادية .لذلؾ ،يجب استغبللو االستغبلؿ
األمثؿ كال سيما كقت الفراغ .كيتمثؿ دكر التربية ىنا في تعميـ الفرد
سبؿ اإلفادة مف الكقت خاصة كقت الدراسة كالتخمص مف مضيعاتو
كالتخطيط لو ،مما يؤدم إلى النجاح في الدراسة كالعمؿ معان.

يعد اإلنساف عماد
ٗ -تكويف الطاقة البشرية الالزمة لممجتمعٌ :
كتطكره .فبدكف اإلنساف المتعمـ
المجتمع الحديث كأحد أدكات تقدمو
ٌ
يتطكر أك أف
كالمؤىؿ تأىيبلن عمميان كفنيان كتقنيان ال يمكف لممجتمع أف ٌ
يتقدـ كيزدىر .كيتمثؿ دكر التربية كالتعميـ في إعداد الككادر البشرية

المؤىمة في مختمؼ التخصصات القادرة عمى القياـ بكاجباتيا
ككظائفيا عمى أفضؿ كجو خدمة لمجتمعيا.
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أىداؼ التربية:

()02

مف المعمكـ أف أىداؼ التربية قد اختمفت عبر العصكر ك في

عما كانت عميو في
المجتمعات المختمفة .كىي في الكقت الحاضر مختمفة ٌ
العصكر السابقة .كعمى الرغـ مف ىذا االختبلؼ فإننا نستطيع القكؿ إنيا جميعيا
تسعى إلى أف ينسجـ الفرد كيتفاعؿ مع الجماعة التي يعيش بينيا ،كأف يشعر

حد
بالسعادة كالتفاىـ معيا ،كبالتالي فيي أىداؼ يرضاىا الفرد كالمجتمع عمى ٌ
سكاء .كما تختمؼ أىداؼ التربية أيضان باختبلؼ العمماء كالمفكريف كالفبلسفة

الميتميف بالمجاؿ كالذيف كضعكا أىدافان مختمفة كمتنكعة لمتربية ،نكرد منيا ما
يمي:

 -ىدؼ التربية ىو كسب الرزؽ :مف المبلحظ أف ىذا اليدؼ يخمط بيف مفيكـ

التربية كتكيؼ مع البيئة المحيطة ،كككنيا عممية تأىيؿ لمحياة.

(ُٓ)

 ىدؼ التربية ىو نقؿ األنماط السموكية مف جيؿ إلى جيؿ آخر دوف تغيير.كيعكس ىذا اليدؼ االتجاه المحافظ مف أىداؼ التربية .فأىداؼ التربية في

الحضارات القديمة مثؿ حضارات الصيف كاليند كمصر القديمة كاسبرطة ،كانت
أىدافان محافظة.

 ىدؼ التربية ىو إعداد المواطف الصالح (ىدؼ فردي) :يركز ىذا اليدؼعمى فكرة إعداد الفرد لذاتو ،ليصؿ إلى درجة الكماؿ اإلنساني في شخصيتو
كقدراتو كقابمياتو كاستعداداتو ،كذلؾ مف خبلؿ تربية متزنة تيتـ بفكره كأحاسيسو
كعكاطفو كانفعاالتو كجسمو كأخبلقو .كقد ظيرت فكرة إعداد المكاطف الصالح في

التربية عند اليكناف كالركماف كالسفسطائييف كالركاقييف كالمسمميف ،كما ال تزاؿ
كاحدة مف أىـ أىداؼ التربية في عصرنا الحاضر.

 ىدؼ التربية ىدؼ اجتماعي تنموي :إذ تيدؼ التربية إلى تنمية المجتمعبجميع مناحيو االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالثقافية ،كغيرىا.
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 -ىدؼ التربية إعداد الفرد وتأىيمو دينياً ودنيوياً :فمف المعمكـ أف الديانات

السماكية الثبلث الرئيسية (اإلسبلـ كالمسيحية كالييكدية) قد كجيت التربية تكجيان

دينيان خالصان مع األخذ بعيف االعتبار الحاجات الدنيكية لمفرد .فالتربية مف ىذا

المنطمؽ تتركز أىدافيا عمى إعداد الناشئة إعدادان يتناسب كيتطابؽ مع النمط
الذم كصفتو الديانة ،كبناء عمى منظكر الديانة لمطبيعة اإلنسانية كحاجات
اإلنساف.
كأىداؼ التربية اإلسبلمية منصكص عمييا في القرآف الكريـ كالسنة النبكية،
كتتمحكر حكؿ ثبلثة أىداؼ ،ىي:

أ -ىدؼ ديني :يؤكد عمى اإليماف با﵀ كما جاء مف عنده ،يبيف ىذا قكلو تعالى:
﴿كبشر الذيف آمنكا أف ليـ قدـ صدؽ عند ربيـ﴾(اآلية رقـ ِ مف سكرة يكنس)،

كقكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ( :يغفر ا﵀ الذنكب جميعيا إال أف ييشرؾ بو) (ىدؼ
ديني).
ب -ىدؼ دنيوي :يؤكد عمى اإلعداد لمحياة الدنيا كمتطمباتيا .يبيف ىذا قكلو
تعالى﴿ :كابتغ فيما أتاؾ ا﵀ الدار اآلخرة كال تنس نصيبؾ مف الدنيا (﴾....اآلية

رقـ ٕٕ مف سكرة القصص) ،كقكلو تعالى أيضان﴿ :يبيف ا﵀ لكـ اآليات لعمكـ
تتفكركف في الدنيا كاآلخرة (﴾....اآلية رقـ َِِمف سكرة البقرة).

ج -ىدؼ عممي :يؤكد عمى العمـ دكف تقييد أك تحديد لنكعو ،يبيف ىذا قكلو
تعالى﴿ :يرفع ا﵀ الذيف آمنكا منكـ كالمذيف أكتكا العمـ درجات(﴾...اآلية رقـ ُُ

مف سكرة المجادلة) ،كقكلو تعالى أيضان...﴿ :كقؿ ربي زدني عممان﴾ (األية رقـ
ُُْمف سكرة طو) ،كقكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ( :أفضؿ الناس المؤمف العالـ).

 ىدؼ التربية ىدؼ عممي :يركز ىذا اليدؼ عمى مفيكـ نقؿ العمكـ كالمعارؼإلى المتعمـ ،كاعداد عقمو لتعمٌـ أم منيا في المستقبؿ ،كتعميمو طرؽ البحث عف

الحقائؽ كالمعمكمات ،كطرؽ ح ٌؿ المشكبلت باألسمكب العممي .كبمعنى آخر لـ
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تعد التربية تيدؼ إلى خزف المعمكمات كالمعارؼ في عقؿ الناشئة ،بؿ إلى تككيف

العقؿ كتأىيمو ليككف قاد انر عمى التفكير العممي السميـ.

 ىدؼ التربية ىو تكويف الفرد والمجتمع الديمقراطييف :كتيدؼ التربية بيذاالتكجو إلى تككيف الفرد العارؼ لحقكقو فيمارسيا ،كالمدرؾ لكاجباتو فيقكـ بيا،
المشجع لمبدأ الرأم كالرأم اآلخر ،المنفتح في عقمو كفكره عمى آراء اآلخريف،
فيأخذ منيا كيضيؼ إلييا ،مما يؤدم في النياية إلى تككيف المجتمع الديمقراطي.
فإذا صمح الفرد صمح المجتمع.
 ىدؼ التربية ىو ىدؼ تقدمي :فالتربية ىنا ليست ليا غاية كراء ذاتيا ،بؿكيعد جكف ديكم رائد التربية التقدمية ،كالذم أشار إلى أف التربية
إنيا غاية ذاتياٌ .
نمك الفرد ،كلما كاف النمك ليس تابعان ألم شيء سكل المزيد
تقكد في النياية إلى ٌ

مف النمك ،فإننا نستنتج بأف التربية ليست تابعة ألىداؼ معينة ثابتة ،كبمعنى
آخر التربية مف أجؿ التربية.
 ىدؼ التربية ىو ىدؼ وطني وقومي :فالتربية أداة ككسيمة لتقكية الشعكربالكحدة الكطنية كالقكمية ،كالقاعدة التي يستند عمييا ىذا الشعكر تنبع أساسان مف

كحدة المغة كالتاريخ كالجغرافيا ،كآماؿ المستقبؿ كطمكحاتو .كجدير بالذكر أف
النظـ التربكية في الببلد العربية قد أعطت ىذا اليدؼ اىتمامان متزايدان في

كعد مف األىداؼ الرئيسية  ،كعقدت المؤتمرات كالندكات حكؿ
السنكات األخيرةٌ ،
مكاده القكمية األربع ،كىي :المغة العربية ،كالتاريخ ،كالجغرافيا ،كالتربية الكطنية.

صمة التربية بالعموـ األخرى:
كتطكرىا بمجمكعة مف العمكـ اإلنسانية
لقد تأثرت التربية في نشأتيا
ٌ
كاالجتماعية كالسمككية كالطبيعية كالرياضية كالتكنكلكجية ،فأخذت منيا مفاىيـ

كنظريات كمصطمحات كأفكا انر ،كقامت باإلفادة منيا كتطكيرىا بما يتناسب
كبيئتيا الخاصة .كبما أف عمـ التربية يبحث في اإلنساف كعبلقتو ببيئتو
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االجتماعية كالطبيعية كتكيفو معيا ،فقد كاف لمتربية عبلقة خاصة ككبيرة بالعمكـ

اإلنسانية كاالجتماعية كالفمسفية التي تفسر مختمؼ الظكاىر النفسية كاالجتماعية
كالعبلقات السمككية اإلنسانية المتعددة .كمف العمكـ المختمفة التي ليا عبلقة بعمـ

التربية نذكر ما يمي:
أول .الفمسفة:

أطمؽ عمى الفمسفة منذ القدـ اسـ أـ العمكـ ،ككانت التربية أحد ىذه

العمكـ الداخمة تحت جناح الفمسفة .كعمى الرغـ مف انسبلخ التربية عف الفمسفة
منذ زمف بعيد ،إالٌ أف التربية عبر تاريخيا الطكيؿ قد اعتمدت عمى الفكر

الفمسفي في تحديد مبلمحيا كمضمكنيا كمسارىا .كمف ىنا يمكننا تبيف العبلقة
التاريخية الكطيدة بيف العمميف.
كبما أف الفمسفة تبحث في مسائؿ الكجكد كالمعرفة كالقيـ ،كىي مسائؿ

متصمة جميعيا باإلنساف الذم تتكجو إليو التربية ،كيما أف الفمسفة في مفيكميا

الحديث تتصؿ بالخبرة اإلنسانية لتحمميا كتنقدىا كتعيد االنسجاـ إلييا كتكضح
األسس التي تقكـ عمييا اإلنسانية ،كبما أف التربية ىي خبرة إنسانية كأف

مضمكنيا يشتمؿ عمى نقؿ المعرفة كالخبرة اإلنسانية مف جيؿ إلى جيؿ ،فإف
فمسفة التربية ىي تطبيؽ النظرة الفمسفية في مجاؿ الخبرة اإلنسانية الذم نسميو
التربية .كبمعنى آخر ،ما فمسفة التربية إالٌ كجيان تطبيقيان لمختمؼ اآلراء
كالنظريات الفمسفية في مجاؿ التربية .كمف المعمكـ أف المشكبلت التربكية تحتاج

في حميا إلى نظرة فمسفية ،كأف كؿ كاحدة مف المدارس كالنظريات كالنظـ التربكية
كتطكرىا عمى مدرسة فمسفية معينة تستمد أىدافيا
قد اعتمدت في أصكليا
ٌ
كمبادئيا مف تمؾ الفمسفة .كمف ىذه االتجاىات كالفمسفات (المثالية ،كالكاقعية،
كالكجكدية ،كالطبيعية ،كاإلسبلمية ،إلخ) تشكمت أنظمة تربكية متنكعة

كمتعددة.

(ُٔ)
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مما سبؽ يمكننا القكؿ أف التربية كالفمسفة صنكاف ال يفترقاف ،كىما

مكمبلف لبعضيما بعضان.

 -3عمـ اإلنساف أو األنثروبولوجيا:
عمـ اإلنساف ىك العمـ الذم يبحث في سمكؾ الجماعات كثقافتيـ كما
تنتجو ىذه الجماعات مف عناصر ثقافية ،مادية كانت أـ معنكية .كعبلقة ىذا

العمـ بالتربية عبلقة قكية ،إذ إف مكضكع التربية األساسي ىك اإلنساف الذم
يعيش في جماعة ،كيتفاعؿ مع المجتمع ضمف إطار فكرم يؤمف بو ،كيحافظ

مر األجياؿ.
عميو ،كيتمسؾ بمحتكاه ،مف أجؿ الحفاظ عمى التراث المتراكـ عمى ٌ

كيتصؿ عمـ اإلنساف بالتربية حيث إف التربية ىي التي تحافظ عمى التراث
كتبسطو كتنقمو لؤلجياؿ القادمة ،كتعمٌـ األجياؿ أيضان طرؽ لتكيؼ
كتنقحو كتعززه ٌ

مع الثقافة .كما يتعاكف كؿ مف عمـ اإلنساف كعمـ التربية في نقؿ السمكؾ
اإلنساني النابع مف ثقافة ،اإلنساف إلى الجيؿ الجديد .لذلؾ ،فإف التربية ىي أحد

التطكر الثقافي
المكضكعات الميمة التي يجب أخذىا بعيف االعتبار لدل دراسة
ٌ
ألم مف المجتمعات البشرية.

(ُٖ)

باإلضافة إلى ما سبؽ ،فإف عمـ اإلنساف (األنثركبكلكجيا) ييدؼ إلى
دراسة سمات الحياة االجتماعية كمعرفة طبيعتيا كمككناتيا إلعادة بناء تاريخ
المجتمعات أك تاريخ الحضارة ،مع تحديد معالـ التركيب التاريخي كالحضارم
لثقافة ما كمقارنتيا مع المجتمعات كالثقافات األخرل ،كىنا تدخؿ التربية كدكرىا

في مجمؿ ىذه العمميات.
 -2عمـ الجتماع:
ييتـ عمـ االجتماع بدراسة الجماعات كتككينيا ككظائفيا كالعبلقات فيما
بينيا .كيعرؼ بأنو "العمـ الذم يساعد في تكيؼ الفرد كالمجتمع لمعيش معان،

ضمف أىداؼ معينة يسعى الطرفاف إلى تحقيقيا ،مف أجؿ التقدـ كاالزدىيار
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كاالستم اررية" .كيسعى ىذا العمـ إلى دراسة الفرد داخؿ النظاـ االجتماعي ككؿ،

كليس بمعزؿ عف غيره مف األفراد كبذلؾ ،فيك عمـ يدرس العبلقات بيف األفراد،
كالتفاعؿ بينيـ ،كتصرفاتيـ كأعضاء في جماعة ،كبالتالي يركز عمى سمكؾ

األفراد في المجتمعات ،كمف ىنا جاءت صمتو بالتربية ،التي ىي عممية تكيؼ
األفراد مع بيئتيـ االجتماعية.

(ُٗ)

بد مف اإلشارة ىنا إلى أف التربية تعتمد في كظائفيا كأنشطتيا عمى
كال ٌ
الجيد البشرم كجماعات العمؿ بغرض تحقيؽ أىدافيا المكضكعة ،كبالتالي فإف
فيـ الجماعات أمر أساسي لنجاح التربية كالعممية التربكية ،ألف سمكؾ الفرد
بمفرده يختمؼ عادة عف سمككو بصفتو عضكان في جماعة.

كمما يدؿ عمى العبلقة الكطيدة بيف عمـ االجتماع كالتربية أف فمسفة

التربية تشتؽ أصبلن مف فمسفة المجتمع المحيط بيا ،كأيضان كجكد عمـ

االجتماع التربكم ،كىك العمـ الذم يجمع بيف عمـ االجتماع كالتربية،
كييدؼ إلى الكشؼ عف العبلقات بيف العمميات التربكية ،كابرازىا كظاىرة
تطكر النظـ
اجتماعية ،كبياف كظيفتيا في المجتمع ،كيعمؿ عمى تفسير ٌ
التربكية في المجتمعات اإلنسانية ،كفي نطاؽ المجتمع الكاحد ،ىذا
باإلضافة إلى سعيو إلى ربط الظاىرة التربكية باعتبارىا ظاىرة اجتماعية،

كبيف غيرىا مف الظكاىر االجتماعية األخرل (السياسية ،كاالقتصادية،
كالثقافية ،إلخ).
كجدير بالذكر أف التربية جزء ال يتج أز مف منظكمة المجتمع

الحديث ،تتأثر بو كتؤثر فيو ،إذ إف المستفيديف منيا ىـ جزء مف المجتمع
المحيط بيا ،كبالتالي فإنيا تعمؿ عمى خدمتو .كما أف المجتمع محتاج
بدكره إلى التربية ،كخاصة أنيا تيدؼ في جممة ما تيدؼ إليو إلى تكيؼ
اإلنساف مع مجتمعو بما فيو مف أنماط ثقافية كعادات كقيـ ،كذلؾ
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باستفادتيا مف النتائج التي تكصؿ إلييا عمـ االجتماع كمف العمؿ عمى

تطبيقيا ميدانيان.

 -2عمـ النفس:
يبحث عمـ النفس في سمات النفس البشرية كالسمكؾ اإلنساني،
كيحاكؿ التنبؤ بيذا السمكؾ كتحميمو كضبطو لما فيو خير الفرد كالمجتمع.

كبذلؾ ،يدرس عمـ النفس سمكؾ اإلنساف ،أم ما يصدر عنو مف أفعاؿ
كأقكاؿ كحركات ظاىرة كانفعاالت باطنية ،كيدرس أكجو نشاطو كىك يتفاعؿ

مع بيئتو كيتكيؼ معيا(َِ) ،مف ىنا تبدأ مبلمح العبلقة الكثيقة بينو كبيف

التربية التي تسعى إلى تككيف سمكؾ اإلنساف تككينان سميمان ليككف إنسانان

صالحان في مجتمعو ،كتسعى أيضان إلى دراسة عممية تكيؼ الفرد مع بيئتو
المحيطة .إف تعقد البيئة المحيطة يخمؽ لمفرد مشكبلت كعقبات متعددة

كمتنكعة أثناء سعيو لقضاء حاجاه كتحقيؽ أغراضو ،مما يضطره إلى
التكفيؽ بيف حاجاتو كمطالبو كمتطمبات البيئة المحيطة ،كتعديؿ سمككو،

كتعمٌـ طرؽ جديدة لمسمكؾ ،كايجاد الحمكؿ االبتكارية ،ليستعيف بيا عمى ح ٌؿ
ما يمقاه مف مشكبلت.
كباإلضافة إلى ما سبؽ ،فإف التطبيؽ العممي لمتربية يستمد طرقو
كبصكرة تجريبية مف عمـ النفس ،كقد أدل تطبيؽ الطرؽ العممية لعمـ النفس
عمى التربية إلى تككيف الطرؽ التربكية ذاتيا .كما أف التربية تستمد حقائقيا

نمكه كاستعداداتو كقابمياتو ،كعف عمؿ الحكاس،
عف نمك الطفؿ كمراحؿ ٌ
كعف الفاعميات النفسية كشركط التشكيؽ ،مف عمـ النفس كال تستطيع أف
تؤدم كظيفتيا مف دكنو .كيستعمؿ عمـ النفس أيضان لح ٌؿ المشكبلت
التربكية.
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كجدير بالذكر أف أحد االتجاىات الحديثة في التربية ىك ضركرة

األخذ بعيف االعتبار الفركؽ الفردية بيف الطمبة مف حيث قدراتيـ

كامكانياتيـ كاستعداداتيـ كاتجاىاتيـ كميكليـ ،إلخ ،كىك ما يسعى إليو عمـ
النفس النمك كالفركؽ.

كمما يؤكد العبلقة بيف التربية كعمـ النفس كجكد عمـ النفس التربكم

الذم يعتمد في معظـ حاالتو عمى عمـ التربية ،كيساعد المعمـ عمى فيـ

مراحؿ النمك لدل التبلميذ ،كدرجة تفكيرىـ كمرتبتو ،كحدكد طاقاتيـ
كقابمياتيـ ،كالطرؽ التي يتعممكف بيا ،كعبلقاتيـ االجتماعية.

(ُِ)

كيؤكد

ىذه العبلقة أيضان أف عمـ النفس يبحث مكضكعات مختمفة ليا عبلقة
مباشرة مع مكضكعات في التربية كالعممية التربكية ،مثؿ عمـ نفس الطفكلة
كالمراىقة ،كعمـ نفس النمك كالفركؽ ،كعمـ نفس الشخصية ،كعمـ نفس
الشكاذ ،كعمـ نفس التعمٌـ كعمـ نفس المعب ،كعمـ نفس المغة.

(ِِ)

 -1عمـ األحياء:
ييتـ عمـ األحياء بدراسة الكائنات الحٌية مف الناحية العضكية كتكيفيا
مع البيئة التي تعيش فييا .مف ىنا نتبيف العبلقة المتينة مع التربية التي تبحث

النمك كالتكيؼ ،األمر الذم ٌأدل بدكره إلى كجكد
في معرفة قكانيف الحياة العامة ك ٌ
اتجاه بيكلكجي في التربية ،كخاصة فيما يتعمؽ بالتركيز عمى مفيكـ التكيؼ

المرف المبني عمى كجكد دافع داخمي يسعى إلى تبلؤـ الكائف الحي مع مطالب
البيئة المحيطة بو مف مختمؼ أكجييا كالتي ىي جكىر الحياة.

(ِّ)

إف التربية ال يمكف أف تتجاىؿ الجانب البيكلكجي لدل المتعمٌـ ،فيناؾ

حدة سمعيـ ،أك سبلمة
فركقات بيف المتعمميف فيما يتعمؽ بقكة إبصارىـ ،أك ٌ
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نطقيـ ،أك نضج أجيزتيـ العصبية كنمك خبلياىـ الدماغية ،كتككيف بنيتيـ

الجسمية ،كبالتالي تتعامؿ التربية معيـ آخذة بعيف االعتبار ىذه الفركقات.

(ِْ)

 -9التاريخ:
يعد عمـ التاريخ أحد العمكـ اإلنسانية الميمة الذم يقكـ عمى تسجيؿ
ٌ
الجيكد الفكرية لئلنساف عبر عصكره المختمفة ،لذا يطمؽ عميو ذاكرة الشعكب.
إف كجكد البعد التاريخي لمتربية يساعدىا عمى فيـ ما كرثتو مف الماضي
كما أعدتو لمحاضر كالمستقبؿ ،كيساعدىا أيضان عمى فيـ المشكبلت التربكية
كحمٌيا في ضكء التجارب السابقة ،كأيضان عمى معرفة المفاىيـ التربكية التي

تطكرىا.
اتبعيا اإلنساف في الماضي كاتجاىات ٌ

يسمى بتاريخ التربية الذم
تككف ما ٌ
إف التربية في عبلقتيا مع التاريخ ٌ
يدرس حركة المجتمعات البشرية كتفاعبلتيا كتأثيراتيا عمى التربية.

 -4عمـ القتصاد:
ييتـ عمؿ االقتصاد بدراسة النشاط اإلنساني في المجتمع مف كجية
نظر الحصكؿ عمى السمع كالخدمات الضركرية إلشباع الحاجات المختمفة عف

طريؽ تكزيع المكارد الطبيعية النادرة بأفضؿ طريقة ممكنة ،كيشمؿ اإلنتاج،
كتكزيع اإلنتاج كتنظيمو ،كاالستثمار ،كالسياسات المالية كالنقدية ،كالبنكؾ،
كاقتصاديات العمؿ كالعماؿ ،كغيرىا.

مف ىنا ،نستطيع أف نتبيف العبلقة بيف عمـ االقتصاد كالتربية ،إذ ينظر

إلى التربية في جكانب ميمة منيا عمى أنيا تعبير كاضح لمنظريات االقتصادية
المختمفة كتطبيؽ عممي لمبادئيا كأسسيا .كما نتبيف ىذه العبلقة أيضان مف ككف
تعد االستثمار في اإلنساف ىك أعمى مراتب االستثمار ،كأف االستثمار في
التربية ٌ
تطكر المجتمع االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي ،إلخ .كقد
التربية ىك أساس ٌ
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تطكر النظاـ التربكم في أم بمد يعتمد بالدرجة األكلى عمى كضعو
ذكر سابقان أف ٌ
االقتصادم .فالتمكيؿ المناسب لمتربية يعتمد عمى اقتصاد جيد ،كالعكس صحيح،
كما أف سبؿ اإلنفاؽ عمى التعميـ يعتمد بالدرجة األكلى عمى السياسات المالية

المتبعة.

 -0عمـ القانوف:
القانكف ىك مجمكعة مف القكاعد كاألسس التي تنظـ عبلقات األفراد

كنمكه.
كالجماعات مف أجؿ تناسؽ اجتماعي لضماف بقاء المجتمع كاستم ارريتو ٌ
كتتمثؿ العبلقة بيف التربية كعمـ القانكف في التشريعات كاألنظمة كالتعميمات التي
تنظـ العممية التربكية كالعبلقات بيف المؤسسة التربكية كالعامميف فييا ،كتضبط

إجراءات العمؿ .كجدير بالذكر ،أف التشريعات كاألنظمة التي تحكـ العممية
التربكية كمؤسساتيا ،تككف عادة مستمدة مف قانكف الدكلة ذاتو .كما أف لمتربية

دك انر ميمان في مساعدة الفرد عمى التكيؼ مع مجتمعو كبيئتو ،كبالتالي تعمؿ عمى

تناسقو االجتماعي األمر الذم يسعى إليو عمـ القانكف ،كما تعمؿ التربية أيضان

عمى إعداد الككادر البشرية البلزمة لعمـ القانكف.

 -6العموـ السياسية:
يؤثر النظاـ السياسي السائد في الدكلة تأثي انر كاضحان في التربية كنظميا

المختمفة كأنشطتيا كعبلقاتيا .فثمة قيكد يفرضيا النظاـ السياسي في بعض
األحياف عمى سبيؿ المثاؿ عمى طبيعة المنيج كمحتكاه ،كعمى طبيعة المعمكمات
كاألفكار المنقكلة إلى المتعمميف ،إذ يعمؿ النظاـ السياسي أحيانان عمى تكجيييـ

نحك أفكار يريدىا ىك .فالنظاـ التربكم في البمداف الشيكعية مثبلن الذم يكجو

المتعمميف نحك أفكار محددة يفرضيا ىك يختمؼ اختبلفان جكىريان عف النظـ

التربكية في البمداف الرأسمالية التي تحث المتعمـ عمى حرية التفكير السميـ كح ٌؿ
المشكبلت بطرؽ عممية .كما تعمؿ التربية بدكرىا عمى تككيف الفرد الصالح
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سياسيان (التربية السياسية) ،كتعميمو الديمقراطية السميمة ،كتزرع لديو حب الكطف
كتفضيؿ مصالحو عمى مصالح األكطاف األخرل.

 -01عمـ األخالؽ:
مف الثابت أف سمكؾ الناس كأخبلقيـ مع أنفسيـ كمع غيرىـ ليست أبنية

ذاتية خالصة يصنعيا الفرد لنفسو بعيدان عف المجتمع ،كانما ىي نتاج لتفاعؿ
اإلنساف مع مجتمعو كمحاكلتو التكيؼ كاالنسجاـ معو ،كعميو فإف األخبلؽ أمر
حياتي ضركرم لمفرد كالمجتمع عمى حد سكاء ،فيي تساعد عمى إيجاد التكافؽ
كاالنسجاـ بيف حاجات الفرد الخاصة كبيف متطمبات العيش كسط الجماعة التي

ينتمي إلييا ،كتشكؿ بالتالي الضابط لجميع السمككيات عمى المستكل الفردم

كالجماعي ،كنستطيع بمكجبيا الحكـ عمى مدل التكافؽ كاالنسجاـ بيف أخبلؽ

الفرد كبيف مبادئ الجماعة كمعاييرىا ،فإذا كانت متكافقة مع ىذه المبادئ
كالمعايير ،كانػت تمؾ األخػبلؽ -بالنسبة لمجماعة – أخبلقان حسنة كايجابية ،كاالٌ

كانت مخالفة لمبادئ الجماعة كمعاييرىا ،كعندئذ تككف أخبلقان ال يقبميا

المجتمع.

(ِٓ)

كمما سبؽ ،نستطيع أف نتبيف ما لؤلخبلؽ مف دكر مؤكد كبارز في

تتطكر أك أف تزدىر كتستمر.
التربية ،إذ بدكنيا ال يمكف لمعممية التربكية أف
ٌ
فممينة التربية أخبلقياتيا الخاصة ،كلممعمـ كالمعمٌـ أخبلقيات خاصة مستمدة

أصبلن مف أخبلقيات المجتمع ،كالتي إف حسنت حسف المجتمع كتقدـ ،كاف فسدت
تدىكر المجتمع بأكممو .كتعمؿ التربية بدكرىا كبخاصة التربية الدينية عمى صقؿ

أخبلؽ المتعمٌـ كتنميتيا التنمية السميمة حتى تتناسب مع معايير المجتمع
األخبلقية ،مما يساعده عمى االندماج في مجتمعو االندماج التاـ كالتكيؼ مع
متطمباتو.
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 -00عمـ الحاسوب:
لقد أصبح الحاسكب في التكقيت الحاضر أداة رئيسية مف أدكات التربية

كتطكرىا كما ىك الحاؿ في العمكـ األخرل.
الحديثة ،كمقياسان لمدل تقدميا
ٌ
كيستخدـ الحاسكب في الكقت الحاضر في جميع األنشطة التربكية ،كأصبح أداة
ميمة لئلدارة التربكية في اتخاذ الق اررات ،كلممعمـ في عممية التدريس ،كلمطالب

كتطكر
في عممية التعمٌـ .كقد أدل دخكؿ الحاسكب في عممية التربية إىؿ ظيكر
ٌ
ما يسمى بالنظـ التربكية .كما أدل مفيكـ ككنية المعمكمات إلى استخداـ

المعمميف كالطمبة كالمديريف شبكات المعمكمات لمحصكؿ عمى المعمكمات
المرغكبة مف بنكؾ المعمكمات كقكاعدىا مف مناطؽ نائية.

كيمكف القكؿ ،إف الحاسكب أصبح جزءان ال يتج أز مف العممية التربكية

تطكرىا كاستم ارريتيا ،كما دامت التربية تركز عمى
الحديثة ،كأداة ميمة في ٌ
تعايش الفرد مع بيئتو كتكيفو معيا ،فقد أدخمت الحكاسيب كتكنكلكجيا المعمكمات
إلى جميع المدارس ،كسيمة لتييئة المتعمميف إلى المجتمع التكنكلكجي الحديث.

 -03عمـ اإلحصاء:
لقد أدل استخداـ مناىج البحث العممي في التربية إلى ضركرة اعتمادىا
عمى عمـ اإلحصاء ،إذ تعتمد غالبية الدراسات كالبحكث التربكية عمى ىذا العمـ

في فحص فرضياتيا كمعالجة بياناتيا لغرض الكصكؿ إلى النتائج المطمكبة.
كمف المعمكـ أف اإلحصاء يستخدـ كثي انر في مجاؿ اإلدارة التربكية ،إذ يساعد

اإلحصاء المديريف في تحميؿ كفيـ األنشطة التربكية المختمفة ،كيقدـ ليـ
اإلحصائيات الضركرية لعمميـ اإلدارم ،كيساعدىـ أيضا في عمؿ التنبؤات

البلزمة لمتخطيط ،ككضع الخطط المستقبمية ،كاتخاذ الق اررات المختمفة .كيتـ
تدريس اإلحصاء في مرحمة التعميـ العالي كسيمة لتكفير الككادر البشرية المؤىمة

البلزمة في المجاؿ.
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كىناؾ عمكـ أخرل متصمة بالتربية نقتصر عمى ذكرىا فقط مثؿ اإلدارة

كالديف كبحكث العمميات ،كغيرىا.
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(ٖ) اخميؼ يكسؼ الطراكنة .مبادئ التربية كأسسيا .مؤتة :مكتبة ابف خمدكف،
ُٗٗٗ ،ص ُٖ.ُٗ-

(ٗ) المرجع السابؽ ،ص ُٗ ،َِ-كعبد ا﵀ الرشداف كنعيـ جعنيني .مرجع
سابؽ ،ص ّٖ.ُْ-
(َُ) عبد ا﵀ الرشداف كنعيـ جعنيني .مرجع سابؽ ،ص ْٓ.ْٕ-
(ُُ) إبراىيـ ناصر .أسس التربية ،مرجع سابؽ ،ص ُٗ.َِ-
(ُِ) صبلح العرب عبد الجكاد .اتجاىات جديدة في التربية الصناعية .القاىرة:

دار المعارؼ ،ُِٗٔ ،صّْ.
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(ُّ) حسيف الحيارم .أصكؿ التربية في ضكء المدارس الفكرية إسبلميان كفمسفيان.
عماف :دار األمؿ ،ُّٗٗ ،صِِٕ.

(ُْ) عبد ا﵀ الرشداف كنعيـ جعنيني ،مرجع سابؽ ،صَِ.ّْ-
(ُٓ) إبراىيـ ناصر .مقدمة في التربية .مرجع سابؽ ،صُِ.
(ُٔ) اخميؼ يكسؼ الطراكنة ،مرجع سابؽ ،صُٔ.ُٕ-
(ُٕ) محمد مقبؿ عميمات .النظاـ التربكم األردني في ضكء النظـ التربكية
المعاصرة .إربد :المؤلؼ ،ُٖٖٗ ،صٖ ،كأيضان:

Dewey, John. Philosophy of Education. N.Y: Littlefield
Adams, 1975.

(ُٖ) عبد ا﵀ الرشداف كنعيـ جعنيني .مرجع سابؽ ،ص ُٖ.

(ُٗ) إبراىيـ ناصر .مقدمة في التربية .مرجع سابؽ ،ص ُٕ.ُٖ-
(َِ) إبراىيـ ناصر .المرجع السابؽ ،ص ُٖ.
(ُِ) بييؿ ،أم .أم .األسس النفسية في التربية  /ترجمة صبحي عبد المطيؼ
المعركؼ .القاىرة :مؤسسة المختار ،)ُٗ-( ،ص ُٕ.
(ِِ) إبراىيـ ناصر .مقدمة في التربية .مرجع سابؽ ،ص ُٖ.
(ِّ) عبد ا﵀ الرشداف كنعيـ جعنيني .مرجع سابقف ص ُٗ.
(ِْ) سامي سمطي عريفج .مدخؿ إلى التربية .عماف :دار الفكر ،َََِ ،ص
ّٔ.
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(ِٓ) أحمد محمكد أحمد رضكاف .أخبلقيات مينة التعميـ كمدل التزاـ المشرفيف
التربكييف بيا مف كجية نظر مديرم المدارس كالمعمميف في محافظات الشماؿ.

رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة اليرمكؾ ،ُْٗٗ ،ص ٕ.
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الفصؿ الثاني

تاريخ التربية
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الفصؿ الثاني
تاريخ التربية
*فكائد دراسة تاريخ التربية

* تعريؼ عمـ تاريخ التربية
* أساليب دراسة تاريخ التربية
*التربية في العصور القديمة
 -التربية البدائية

إسبرطة

التربية عند اليكنافأثينا
أفبلطكف

 مف أعبلـ الفكر التربكم اليكنانيأرسطك
*التربية في العصور الوسطى
 -مفيكـ العصكر الكسطى

 -التربية المسيحية

 -التربية عند العرب في الجاىمية

 -التربية في اإلسبلـ

*التربية في العصور الحديثة
االتجاىات التربكية في العصكر

 -أبرز المربيف في العصر الحديث

الحديثة

 -التربية المعاصرة

32

المقدمة .....
ظير التاريخ أكؿ األمر بصكرة بدائية حيف أخذ اإلنساف القديـ في فجر الحضارة
يقص عمى أبنائو قصص قكمو أك يركم األساطير كالمعتقدات الدينية فالتاريخ

إذف قريف لمحضارة ،كقد بدأ اإلحساس بو في األحداث بالرسـ كالنقش عمى

الحجر ،كمع تطكر الحضارة كازدىارىا أخذ التاريخ يشكؿ أساسان جكىريان في
تسجيؿ األحداث كأضحى بمثابة السجؿ الذم يحفظ لنا ألكانان مف األحداث

كاألفكار كاألعماؿ.

"مف كتاب د .عمي النباىيف"
تاريخ الفكر التربكم
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تعريؼ التاريخ ...
أغمب المؤرخيف يتفقكف عمى تعريؼ التاريخ بأنو:
ُ .بحث كاستقصاء حكادث الماضي.
ِ .كيقصدكف بحكادث الماضي" :كؿ ما يتصؿ باإلنساف منذ بدأ يترؾ آثاره عمى

سطح األرض".

ّ .كىـ يتفقكف بذلؾ مع داللة المفظ  Historiaاإلغريقية األصؿ التي كانت

تعني عندىـ (تسجيؿ أك كصؼ الحكادث التي طرأت عمى األفراد كالمجتمعات).

عمييا)؟



ما الفرؽ بيف لفظة تاريخ (بدوف ىمزة األلؼ) ولفظة تأريخ (بيمزة
يطمؽ لفظة تأريخ عمى دراسة الماضي.
ككممة تاريخ عمى الماضي نفسو.

تعريؼ عمـ تاريخ التربية ...

ىك دراسة تاريخية منظمة لمظكاىر كاألحداث التربكية التي مرت بيا العممية
التربكية فأثرت في تطكرىا خبلؿ عصكر التاريخ الماضية.
فوائد دراسة تاريخ التربية ...

ُ .مساعدة معمـ المستقبؿ عمى إدراؾ الصمة بيف التربية كالحضارة اإلنسانية.
إف التربية ىي أـ الحضارة اإلنسانية كحاميتيا أم أف التربية ىي القيمة عمى
التراث الثقافي الذم جمعو الجنس البشرم عبر العصكر ،فيي تنقمو مف جيؿ إلى
جيؿ كتعمؿ عمى تنقيتو كتعزيزه.

ِ .تمكيف معمـ المستقبؿ مف تفيـ األكضاع كالمشكبلت التربكية الحاضرة أم ال
نستطيع تفيـ األكضاع الحاضرة تفيمان عميقان دكف أف نسمط عمييا أنكار

الحكادث السالفة.
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ألف حكادث اليكـ ليا صمة كثيقة بحكادث األمس كحكادث الغد .كىذه الحكادث ال
بعضيا اآلخر فحسب بؿ ينشأ بعضيا مف البعض اآلخر.
بعضيا ى
يتبع ي

ّ .حمؿ معمـ المستقبؿ عمى اإلسياـ في خمؽ مستقبؿ تربكم أفضؿ كىذه ىي
الفائدة الثالثة التي تجنى مف دراسة تاريخ التربية فالتاريخ كاف لـ يكف التنبؤ
مف شأنو كال مف أىدافو ،فإف بإمكانو أف ينير لنا سبيؿ المستقبؿ ،فإذا أردنا
يكمان أف نجرم إصبلحان في بعض نكاحي األكضاع التربكية الراىنة ،فبل بد لنا

قبؿ اإلقداـ عمى ىذا اإلصبلح مف الرجكع إلى تاريخ التربية لنحقؽ ىؿ أجرم

ذلؾ اإلصبلح مف قبؿ؟ كفي أم ظركؼ جرل؟ كما ىي األخطاء التي
ارتكبت ،كالنتائج التي حصمت؟ ،كالقصد مف ذلؾ إنما ىك االستفادة مف
اختبارات الماضي.

إذان بدراستنا لتاريخ التربية ال نقتصر عمى "سرد" الحكادث كاألخبار كلكنيا تتعدل

ذلؾ إلى داللة األحداث عمى كجو العمكـ كمف حيث تأثيرىا عمى مجرل التربية
كالتعميـ عمى كجو الخصكص.

فميس يكفي أف تعرؼ حكادث التاريخ لكي تحسب أنؾ قد تعممت التاريخ ،فاألىـ
أف تستخمص مف ىذه الحكادث عبرتيا! عمى أم شيء تدؿ؟ كفي أم طريؽ
يمضي التاريخ؟ فإف ذلؾ يجعمؾ تعمـ ما سكؼ يحدث كما ال يمكف أف يعكد

فيجنبؾ أف تككف رجعيان كيحميؾ مف السير كراء دعكات براقة فات كقتيا،
كالتاريخ كما قيؿ بحؽ ىك الفرؽ بيف اإلنساف الكاعي كغير الكاعي.
 اإلنساف غير الكاعي ال يرل إلى قطعة الجبف.

 كلكف اإلنساف الكاعي يرل قطعة الجبف كيرل المصيدة.
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أساليب دراسة تاريخ التربية
لدراسة تاريخ التربية أشكاؿ كأساليب لكؿ منيما إيجابياتو كسمبياتو:
ُ .فيناؾ مف يجعؿ محكر الدراسة حياة كآراء أعبلـ التربية أك الفبلسفة

الذيف ترككا بصمات كاضحة في الميداف التربكم كال شؾ أف ىذه الطريقة

أكثر تشكيقان كجاذبية لمقارئ.

ِ .أما االتجاه الثاني ففيو يختار الباحث قضية معينة مف قضايا التربية
األساسية كيتتبعيا عبر التاريخ مف أقدـ العصكر حتى اآلف.

ّ .كالطريقة الثالثة ىي االعتماد عمى التقسيـ الزمني فينقسـ تاريخ التربية
إلى عصكر ثبلثة مثبل :العصكر القديمة ثـ العصكر المتكسطة كالعصر

الحديث كىي أكثرىا شيكعا في مؤلفاتنا العربية.
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أولً :التربية في العصور القديمة:
مقدمة...
يقاؿ إف تاريخ اإلنسانية يرجع إلى ما يقرب مف مميكف سنة كاف اإلنساف

لـ يدخؿ التاريخ فعبلن إال منذ َََْسنة قبؿ الميبلد أم منذ حكالي ستة
آالؼ عاـ .لذا فحياة اإلنساف عمى األرض تنقسـ إلى مرحمتيف أساسيتيف

ىما:
المرحمة األولى:
منذ بداية الكجكد البشرم عمى كجو األرض حتى سنة َََْ ؽ.ـ .كىي

تمثؿ ٗٗ %مف العمر الكمي لمبشرية عمى األرض أم ما يقارب

"ْٗٗألؼ سنة".
المرحمة الثانية:

مف َََْؽ.ـ .حتى اآلف كىي تمثؿ نسبة أقؿ مف ُ %مف عمر
اإلنساف عمى األرض.

كلقد اختمؼ العمماء كالمؤرخكف فيما يطمقكنو مف تسمية عمى ىذه

الشعكب التي عاشت في فجر اإلنسانية األكؿ كمف ىذه التسميات
الشعكب البدائية ،أك الشعكب الطبقية ،أك الشعكب األمية كتميزت ىذه
الشعكب ببساطة متطمبات الحياة ،فاإلنساف البدائي كاف يبحث باستمرار

عف لقمة العيش فيي المحكر األيدلكجي الذم يدكر حكؿ نشاطو كتفكيره،

ككاف يؤمف باألركاح كاألشباح كأنيا قادرة عمى إلحاؽ األذل بو لذلؾ كاف
في صراع مع قكل الطبيعة كصراع مع الحيكانات فيك صراع لمبقاء.
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التربية البدائية:
بينا فيما سبؽ بأف حياة اإلنساف البدائي اتسمت في مطالبيا ،فيي ال
تعدك إشباع حاجات الجسـ مف طعاـ كغذاء كمأكل ،باإلضافة إلى

إرضاء عالـ األركاح الذم آمف بو.

لذلؾ فإف ىذا اإلنساف كاف لو طرقو الخاصة التي كاف مف خبلليا يقكـ
بتحقيؽ الكصكؿ إلى ىذه المتطمبات اليكمية ،كما أنو عمـ أبناءه عمى

ىذه الطرؽ لكي تتكاصؿ الخبرة اإلنسانية كيستمر بقاؤه.
سمات التربية البدائية:

ُ .بساطة التربية كخمكىا مف التعقيد ،فالتربية انعكاس لمحياة العامة

داخؿ أم مجتمع ،كحياة اإلنساف البدائي في سماتيا العامة اتسمت بيذه
البساطة ،فأيدلكجيا حياتو كما سبؽ تركزت حكؿ "لقمة العيش" لذلؾ لعبت

الخبرة اليكمية المباشرة ليذا اإلنساف الدكر الرئيسي في ذلؾ فيك ليس

بحاجة إلى مؤسسات تربكية كأنظمة معقدة لمكصكؿ إلى ىذا اليدؼ،

فالفرد يتعمـ مف خبلؿ الطبيعة مباشرة كبدكف تعقيد.

ِ .اتسمت التربية البدائية بالتكزيع ،كالتكزيع ىنا لؤلدكار ،فالقائميف عمى

التربية اآلباء كاألميات كاألخكة كالكبار كشيخ القبيمة ،فكميـ يقكمكف

بعممية التربية لمصغار مباشرة مف خبلؿ المشاىدة كالمعايشة لؤلشياء.
ّ .التعميـ قائـ عمى المبلحظة كالتقميد فالطفؿ يتعمـ.
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التربية عند اليوناف:
كاف اليدؼ مف التربية عند اليكناف تنمية العقؿ كالجسـ كالذكؽ الفني،
كمف األىـ الكاليات اليكنانية :اسبرطة ،كأثينا عمى أف األعماؿ المجيدة التي

كانت أساسان لمرقي الحضارم كالتربكم ،لـ تنشأ إال في أثينا كحدىا بعد
النصؼ األكؿ مف القرف الخامس قبؿ الميبلد .كسنعرض لمفيكـ التربية في

كؿ منيما عمى النحك التالي:

أ) التربية في اسبرطة:
اشتيرت مدينة اسبرطة بتككينيا المكاطف العسكرم ،كاشتيرت بالخشكنة

كبشظؼ العيش ،فكاف الشباب يربكف في محيط أشبو بالمعسكرات ،كينشأ عمى

تحمؿ المصاعب تدريجيا .كيقاؿ :إف األكالد إذا يكلدكا ضعفاء فإنيـ كانكا
ييممكف حتى المكت ،أك يعطكف لمعبيد لينشئكا معيـ ،أم أف الدكلة لـ تكف
تيتـ إال باألقكياء الذيف يتحممكف متاعب الحياة.

فكاف اإلسبرطيكف ييتمكف بالتربية الجسدية ،كالقدرة الحربية ،كذلؾ حيث كاف
ىدفيـ األكحد تككيف أبطاؿ كجنكد ،فكاف مف نتيجة ىذه التربية لدييـ جيؿ

كغمظة في الطباع ،كاف ساعدت عمى خمؽ الشجاعة كالبسالة كالتقشؼ .ككانكا
أكؿ مف تدربكا عراة ،كتجردكا مف ثيابيـ عمنا ،كدىنكا ليذا الغرض أجسادىـ

بالزيت.
ىذه التربية اإلسبرطية كانت عمى جانب عظيـ مف الجفاؼ الفكرم ،كالفقر
الفني .فكؿ ما كاف يتعممو الشباب في مجاؿ الفكر ىك أسماء األبطاؿ،
كاألحداث التاريخية .أما مف الناحية الفنية فكاف الشباب يسيـ في ترانيـ العبادة

لآللية كلـ تكف تحتكم عمى فف رفيع .كليذا لـ تستطع ىذه التربية ((أف تحفظ
التكازف في حياة األطفاؿ ،كلـ تفمح في تيذيب الطبيعة البشرية ،مف جميع

جيالتيا كمناىييا ،فأىممت تمؾ العكاطؼ الرقيقة التي تتجمؿ بيا الحياة
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اإلنسانية كأغفمت تمؾ المكاىب العقمية ،فمـ تغذىا بشيء مف ضركب الفمسفة،

كلـ ترىقيا بنكع مف أنكاع العمكـ كالفنكف)).

كعمى الرغـ مف ىذا فإنيـ كانكا ييتمكف بالتربية الخمقية عف طريؽ إلزاـ األكالد
االستماع ألحاديث الشيكخ كالرجاؿ ،في أكقات الطعاـ عمى المكائد العامة،

كفي الشكارع كالطرقات كالمنتديات ،كيكمفكف قبكؿ ما يكجو إلى تقكيـ سمككيـ
كأعماليـ إلى األفضؿ.
ككاف مف نظـ التربية في اسبرطة أف تربى البنات منعزالت عف الذككر

كيرخص ليف في اإلقامة في منازليف ،كأف تتكلى النساء ذلؾ .ككانت ترمى

إلى إعداد أميات يمدف الجنكد األقكياء ،كيقدركف عمى غرس الركح الدينية

كالعكاطؼ في أكالدىف ،ليذا كانت المرأة اإلسبرطية مكضع احتراـ.

لقد كانت التربية في اسبرطة تيدؼ إلى حفظ كياف المممكة ،كبقائيا في أماف
مف التغيير ،كحاؿ ذلؾ بينيا كبيف النجاح كالتقدـ في الحياة ،كعاقيا –حتى في

أياـ مجدىا كسمطتيا -أف تعمؿ عمبل لو أثر كبير في تقدـ حضارة العالـ

كترقية مدينتو ،كال نغمط ىذه التربية حقيا ،إذا قررنا أنيا لـ تترؾ أث انر يذكر إال
أمثمة مف البسالة كالشجاعة في مكاجية األخطار.

ب) التربية في أثينا:
بينما كانت اسبرطة مشغكلة بنظميا الحربية في تمكيف حضارتيا ،كانت أثينا
باذلة جيدىا في ترقية اآلداب كالعمكـ.
لقد كاف لدييـ في أثينا نظاـ تعميمي مرتب عمى حمقات حسب السف ،كنستطيع

أف نحدده في ثبلث مراحؿ :ففي الطفكلة :كاف الطفؿ إذا بمغ السابعة مف عمره

أرسمو أبكاه إلى المدرسة كعيدا بو إلى رفيؽ يصحبو ،في غدكاتو كركحاتو
كيشرؼ عمى أخبلقو كسمككو .كفي المراىقة :كاف إذا بمغ الغبلـ الخامسة

عشرة مف عمره ،ككاف مف أبناء الطبقة المكسرة المتعممة ،انتظـ في سمؾ
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التعميـ الثانكم كفي ىذه المرحمة كاف يسمح لؤلكالد بالحضكر إلى المحاكـ،
كدكر التمثيؿ ليتثقفكا ثقافة اجتماعية أدبية عف طريؽ المشاركة كاالستماع ،إلى

الخطب السياسية كاألدبية.
كفي الشباب :ينتيي الغبلـ تعميمو الثانكم في الثامنة عشرة مف عمره ،يأخذه

أبكه فيقدمو إلى الحككمة لتختبره كتعده فردان مف أفراد الرعية البلتينية.

كيتحدث أفبلطكف –أحد فبلسفة أثينا -عف طبقة الحراس ،فيرل ضركرة
تربيتيـ عمى الحزـ كالشدة ،كلذا يحرـ عمييـ شرب الخمر ،ألنو مف المضحؾ

أف يككف الحارس في حاجة إلى مف يحرسو .كما يرل ضركرة االىتماـ بنظاـ
دقيؽ في طعاميـ كتربيتيـ عمى الرياضة التي تجعميـ مستعديف دائمان لمحرب.
أما أرسطك فيرل أف التربية يجب أف تكضع زماميا في يد الدكلة ،لكي تشكؿ

األفراد عمى حسب رغبتيا ،فينشأ الطبلب عمى طاعة القانكف ،كاال استحاؿ
قياـ الدكلة .كمف لـ يدرب عمى الطاعة ،لـ يستطع أف يككف بعد قائدان لو

األمر.

كما يجب عمى الدكلة تنشئة األكالد عمى حب الجماعة ،عمى أف خير حرية
ىي ما يقيدىا القانكف ،كما يجب عمييا أف تتدرج بالتربية طبقا لتطكر اإلنساف،

فتبدأ بالتربية البدنية ،ثـ بالتربية الخمقية ،كأخي انر بالتربية الفكرية أما مكاد التعميـ
في المعاىد ،فكانت القراءة كالكتابة ،كالنحك ،كعمـ الحساب كالعدد ،كحفظ

أجزاء مف الشعر ،كخاصة أشعار ىكميركس ،الكتاب المقدـ في القراءة ،إذ
كانت اإللياذة كاألكديسة ىي تكراة اليكناف ،ككانت عناية المربية بيذه

المختارات عظيمة فكانكا يراعكف فييا أف تككف مشتممة عمى عظات نافعة،
كقصص تاريخية ،كمدائح في أبطاؿ اليكناف ،كرجاليـ األقدميف ،ليثير ذلؾ في

نفكس الغمماف حب األكطاف ،كترغبيـ في االقتداء باألبطاؿ ،كالتشبو بيـ في
الصفات كاألخبلؽ الحميدة.
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كما كانكا ييتمكف بتدريس المكسيقى كيحمكنيا المحؿ األكؿ ،ألف المكسيقى –

في رأييـ -تنقؿ إلى النفكس حب النظاـ ،كتعمـ الرقة في الطباع كالحكاس،
كترىؼ الشيكة كتيدئ األىكاء ،ىذا باإلضافة عمى أنيا رياضة لمركح كأساس

كؿ حياة عالية .فبالمكسيقى كالشعر تعشؽ الركح الفضيمة ،كتستميـ الشجاعة،
كيستطيع اإلنساف أف يتغمب عمى المشكبلت ،كالقضايا التي تكاجيو بذكؽ

سميـ ،كفكر مرىؼ ،بعيدان عف األسمكب العقمي الجامد .فالتربية في أثينا كانت
تعني بتنمية اإلنساف ركحيان كجسديان ،كذلؾ ألف اىتماميـ باإلنساف كاف

عظيما.

كعمى الرغـ مف عناية األثينييف بالتربية ،فإنيـ أىممكا تربية البنات ،ككانكا

يركف أف الغرض مف التربية ىك إعداد النشء لمحياة العممية ،كالقياـ بكاجب
الكطف ،فكاف إىماليـ لتعميـ البنات عف قصد ،كيتضح ىذا في حديث أرسطك

عف المرأة ،فيرل أنيا بالنسبة إلى الرجؿ ،كالعبد لسيده ،أك الحرفي بالنسبة إلى

المفكر ،كما كاف يرل الرجؿ أسمى مف األنثى.

كالتربية كالتعميـ في أثينا كانا تربية كتعميمان طبقيان مقصك انر عمى المكاطنيف
األثرياء كأبناء الطبقة العميا .أما الفقراء كالعبيد ،فقد خمقكا لمخدمة كالحرؼ

الحقيرة.

مف اعالـ الفكر التربوي اليوناني:
ُ .افبلطكف (ِّْْٖٕ-ؽ.ـ)
كلد افبلطكف في اثينا مف أبكيف استقراطييف ،فكاف عمى الدكاـ عميؽ

الشعكر بأصمو النبيؿ ،كىذه النشأة االستقراطية تفسر كثي ار مف آراء

افبلطكف ،قد عبر افبلطكف عف احتقاره لعامة الشعب ،كاحترامو الشديد

ألبناء الصفكة المثقفة.
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تعمـ افبلطكف المكسيقى كااللعاب الرياضية عف أشير المعمميف في ذلؾ

العصر .كلما شب كترعرع أخذ ينظـ الشعر ،كلكنو ما لبث اف انصرؼ

عنو عمى اثر سماعو ذـ سقراط لمشعر .كلما بمغ العشريف مف عمره

اتصؿ بسقراط يطمب العمـ ،كالزمو نحك ثمانية اعكاـ كاف فييا مف

كدكف الكثير مف آراءه .كبعد اعداـ استاذه
المقربيف لديو ،فسمع مناقشاتوَّ ،
سقراط حزف عميو حزنا عميقا ،كاشتد سخطو عمى اثينا كنظاـ الحكـ فييا،
كما اشتد خكفو فياجر مع مف ىاجر مف تبلميذ سقراط ،كرحؿ في سبيؿ
العمـ .كزار في أسفاره مصر كصقمية ،كايطاليا ،كآسيا الصغرل كغيرىا

مف ببلد البحر االبيض المتكسط .كفي ىذه الفترة اكد افبلطكف عمى

دراسة المذاىب الفمسفية الشائعة في زمنو ،كشممت دراستو بعض مذاىب
الفمسفة الشرقية كاليندية كالفارسية.

رجع أفبلطكف إلى اثينا بعد أف غاب عنيا اثنا عشر عاما ،كأقاـ فييا

يعمـ الناس عمى طريقة استاذه سقراط ،ال يطمب مف أحد أج ار كأسس

مدرستو التي سماىا "اكاديمية".

كقد عمـ أفبلطكف تبلميذه بطريؽ الحكار كالمناقشة .كما ىي إال فترة
كجيزة حتى أصبحت مدرستو مجمعا عمميا يتألؼ مف تبلميذه كمف طائفة

مف الفبلسفة ،يقتسمكف العمؿ فيما بينيـ ،يعنى كؿ منيـ بفيـ مسألة أك

بطائفة مف المسائؿ يدرسيا كيتفرغ لتحقيقيا كالحكار.
أىـ العوامؿ التي أثرت في فكر أفالطوف:

يرل بعض الدارسيف لفكر أفبلطكف أنو تأثر بعدة عكامؿ منيا:
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ُ .حرب اثينا كاسبرطة التي استمرت حكالي خمسة كعشريف عاما ،كانتيت
بعد أف بمغ مف العمر إحدل كعشريف عاما ،كقد استشيد بكثير مف آثارىا في

"جميكريتو".
ِ .نشأتو االستقراطية كما رآه مف فساد الدىماء في أثناء الحرب جعمتو يكره

الديمقراطية.

ّ .تأثر بالفكر ك بالتراث الشرقي بكجو عاـ بما فيو التراث الديني.

أفالطوف والتربية:
تظير معظـ آراء أفبلطكف عف التربية في كتابيو "الجميكرية" ك"القكانيف" كما

تظير أيضا في عدد مف محاكراتو كاف كانت تحتؿ فيو جزءا ثانكيا.

كالحقيقة أف ما كتبو أفبلطكف عف التربية يعد مف أىـ ما كتب كفكر فيو  ،فقد
كاف يكلي ىذا المكضكع عناية خاصة  ،كقد تطكرت آراء أفبلطكف عف التربية

تطك ار كبي ار خبلؿ السنكات الكبيرة التي عاشيا  ،ففي " الجميكرية " قدـ

أفبلطكف صكرة دكلة مثالية عقمية  ،أما في كتابو " القكانيف " الذم كتبو في

أكاخر أيامو  ،فقد تنازؿ فيو عف مثاليتو كعف كثير مف مقترحاتو كآراءه التي
عرضيا " الجميكرية " .

كبات كاضحا مف تفكير أفبلطكف في الفترة المتأخرة مف حياتو أنو أصبح يشؾ
في أف الحصكؿ عمى المعرفة يؤدم بالضركرة إلى النتائج األخبلقية الطيبة ،

ككاف يرل في المرحمة المبكرة مف شبابو " أف الجيؿ شر األمراض " كلكنو ما
لبث بعد ذلؾ في أكاخر حياتو بعد طكؿ التجربة بأف صرح بأف " الجيؿ

المطبؽ ليس ش ار مزعجا جدا  ،كأنو بالتأكيد ليس أعظـ الشركر  ،فالميارة

الزائدة كالعمـ الزائد إذا صحبا سكء التربية يصبحاف أكثر ش ار " .
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كعمى أية حاؿ عمينا أف ننظر نظرية أفبلطكف عف التربية أنيا مشركع خيالي
أك مثالي ابتدعو ذلؾ الفيمسكؼ ليناسب الدكلة التي كاف يحمـ بيا  ،كقد تصكر
أفبلطكف دكلة مثالية لكي ييب مف الظركؼ المطربة التي كانت سائدة في
ذلؾ الكقت في ببلده  ،كالتي كاف يظير ثكرتو عمييا كعدـ رضاه بيا  ،كرغـ

أف أفبلطكف تصكر دكلة مثالية إال أنو لـ يتكاف مطمقا عف ربط خيالو بالكاقع
كالظركؼ الحقيقية  ،ففي خبلؿ مناقشتو كانت صكرة االنحبلؿ في عصره
ماثمة أمامو  ،ككاف ييدؼ دائما بمقترحاتو إلى إصبلح الحياة في المجتمع

األثيني .
كأفبلطكف في ىذا االتجاه لـ يخرج عف أفضؿ التقاليد اليكنانية التي كانت

تيدؼ إلى ربط السياسة بشؤكف التربية  ،كقد رأل أف تربية المكاطنيف تربية

صالحة أكلى باىتماـ رجاؿ السياسة .

أرسطو طاليس  202-233( Aristotleؽ.ـ ):
ىك تمميذ أفبلطكف كلكنو لـ يعمد إلى تمؾ النظـ الخيالية التي عمد إلييا أستاذه

 ،بؿ سعى لمتكفيؽ بيف القديـ كالحديث  ،ككضع نظاما عمميا كاف أقكل كأمتف
مف نظاـ أستاذه .
كلد في مستعمرة يكنانية بالقرب مف مقدكنيا  ،ككاف أبكه طبيبا لجد االسكندر
كاتصؿ برجاؿ الببلط كعاشر األشراؼ مدة تأثر فييا بطرائقيـ في الحياة ،

كاكتسب كثي ار مف عاداتيـ فماؿ إلى الترؼ  ،كبدد ماؿ أبيو  ،كلما بمغ الثامنة
عشرة مف العمر رحؿ إلى أثينا  ،ككانت ميبط العمـ كالحكمة كمستقر العمماء
كالفبلسفة في ذلؾ الكقت  ،فتمقى البياف كالفمسفة عمى يد كبار الفبلسفة ،

كحسنت صمتو بأفبلطكف كلزمو مدة مقامو بيذه المدينة .
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كمكث في أثينا عشريف سنة أتقف فييا فمسفة أفبلطكف  ،كقد ابتكر خطة

كخالؼ أستاذه في آرائو  ،كأسس مدرسة يعمـ فييا الخطابة كالمنطؽ ليعد
الشباب لمحياة العممية .
كلما مات أفبلطكف غادر أرسطك أثينا كأخذ يتنقؿ  ،حتى دعاه فيميب المقدكني
ليقكـ بتربية ابنو االسكندر الذم كاف عمره إذ ذاؾ عشر سنكات  ،فقاـ بتيذيبو

كصقؿ عقمو كتمقينو مبادئ الفمسفة حتى بمغ السادسة عشرة مف عمره ،

كانتيت مدة تعميمو  ،كظمت الصمة بينيما متينة بعد ذلؾ .

غادر أرسطك إلى أثينا كعمره خمسكف سنة كأسس مدرستو المسماة ( ليسيكـ
 )Lyceumكفييا اتسعت آراءه  ،كلقب بالمعمـ األكؿ .
كيعتبر أرسطك مف أكائؿ العمماء الذيف بحثكا في العمكـ بحثا عمميا مبنيا عمى

كدكف
المشاىدة كاالستنتاج  ،فقد درس أرسطك عمـ الحيكاف دراسة عممية ٌ ،
مشاىداتو كاستنتاجاتو في كتبو .

كاىتـ أرسطك بالمشاكؿ االجتماعية كالسياسية  ،كما سببتو مف فكضى في
المجتمعات  ،كعمى ضكء دراستو ليذه المشاكؿ ككف آراء ذات طابع فمسفي
خاص  ،كاعتبرىا كسائؿ إلصبلح األمكر في المجتمع  ،ككاف آلرائو في

السياسة كنظـ التربية أثر بعيد في السياسة كنظـ التربية استمر لعصكر

متأخرة.

كاعتبر أرسطك اإلنساف حيكاف اجتماعي – حسب تعبيره – إذ ال يمكنو أف
يعيش بمفرده  ،كاعتبر األف ارد ممكا لمدكلة  ،كرأل أال يعتبر جميع األفراد
مكاطنيف  ،كأنو ال يميؽ بالمكاطف الحر  ،أف يقكـ بأم عمؿ يدكم أك ميني ،

كعمى ذلؾ فإف العماؿ كأصحاب الميف كالحرؼ يجب أال يعتبركا مكاطنيف .

كقد قسـ أرسطك أفراد الشعب إلى أربع فئات ىي  :فئة المنتجيف كتشمؿ

العماؿ كأصحاب الميف كالحرؼ كيككنكف طبقة العبيد  ،كقاؿ يستحسف أف
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يككف العبيد مف الغرباء ليككنكا أكثر خضكعا كاستسبلما ألسيادىـ األحرار ،

أما الفئات الثبلث األخرل ىي  :فئة المدافعيف أك الجند  ،كفئة المفكريف ،
كفئة المديريف لؤلمكر  ،كىؤالء – حسب رأيو – ىـ المكاطنكف الحقيقيكف ،
كتتككف الفئتاف األخيرتاف مف القضاة كالمشرعيف كرجاؿ الديف .

كنرل ىنا انحياز أرسطك لمطبقة األرستقراطية  ،كتأكيده لمنظاـ الطبقي المييف
الذم نادل بو أفبلطكف  ،كصارت عميو سياسة أثينا ك إسبرطة .
ككاف آراء أرسطك عف السمـ كالحرب مشابية آلراء أفبلطكف إلى حد كبير ،
فقد رأل أف يعد األفراد في المجتمع لمسمـ كالحرب عمى حد سكاء  ،ك أف

اإلعداد لمحرب يجب اف يككف بقصد الدفاع عف الدكلة كحفظ كيانيا  ،ال

بقصد االعتداء كاالستعمار  ،كانتقد في ىذا الصدد ما حدث في اسبرطة ،

ككيؼ أصبح اإلعداد لمحرب اليدؼ األسمى لممجتمع األسبرطي  ،كما نتج
عف ذلؾ مف انييار لممجتمع بعد ىزيمتو في الحركب .

أفكار أرسطو التربوية :
عرض أرسطك معظـ آرائو التربكية في كتابو " األخبلؽ " ك " السياسة " كمف
خبلؿ استعراض أفكاره التربكية نراه يعتبر التربية جزءا مف السياسة العامة

لمدكلة  ،كبالتالي فيك يرل أف أم إصبلح سياسي أك اجتماعي ال بد أف

تصحبو تربية تضمف تدريب األفراد منذ حداثتيـ  ،تدريبا يتفؽ مع نظاـ الدكلة

 ،كلما كاف كاجب الدكلة ىك تكفير أسباب الخير لممكاطنيف  ،فإف التربية يجب

أف تككف مف مياـ الدكلة فتتكالىا كتشرؼ عمييا ،كتجعميا عامة لجميع
المكاطنيف  ،كرأل أف اإلشراؼ عمى التربية مف جانب الدكلة ينبغي أف يككف

شامبل  ،فبل تيتـ الدكلة برسـ الخطكط العريضة لنظاـ التربية فقط  ،بؿ تيتـ

أيضا بالتفصيبلت كالقصص التي يسمعيا الصغار كالصكر كالتماثيؿ التي
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يركنيا  ،كالرفاؽ الذيف يجتمعكف بيـ  ،كالمسرحيات التي يشاىدكنيا ،ذلؾ ألف

كؿ ىذه الخبرات الشخصية لؤلفراد ليا أثرىا الذم ال ينمحي .

تعميـ البنات عند أرسطك  :لـ يكف أرسطك يرل في تعميـ البنات ما رآه
أفبلطكف  ،الذم لـ يفرؽ بيف البنت كالكلد في القدرات العقمية كالبدنية  ،كرأل

أف تككف تربيتيما كاحدة  ،أما أرسطك فكاف يرل أف المرأة تصمح بطبيعتيا
لمخضكع لمرجؿ  ،كما يخضع العبيد لسادتيـ  ،ألنيا ال تممؾ ممكة الحكـ

الذاتي أ ك التكجيو  ،كفضيمة المرأة كما يقكؿ أرسطك في طاعتيا  ،كما أف
فضيمة الرجؿ في إصداره لؤلكامر  ،كالمرأة في نظر أرسطك أقؿ شجاعة كقكة

مف الرجؿ  ،كىي لذلؾ ال تصمح إال " بالمنزؿ  ،كىي كلك أنيا حرة إال أنيا ال
تعد مكاطنة  ،كليس ليا حقكؽ المكاطنيف  ،فيي تابعة لمرجؿ  ،كيجب أال

يخرج تعميميا عف اإلعداد في المنزؿ كي تصبح ربة بيت ال أكثر كال أقؿ " .

أثر أرسطو العممي :
ُ .قاؿ بكؿ منرك مؤرخ التربية األمريكي  :كاف أرسطك أكؿ كأعظـ عالـ ،

كأكبر منظـ عرفو ىذا العالـ  ،إذ أف كبل مف الباحث العممي كالرجؿ العادم

مديف ألرسطك في كثير مف األلفاظ التعبيرية في المغة  ،فمثبل اصطبلحات :

الغاية  Endكيقصد بيا اليدؼ النيائي أك السبب كالعمة Final Cause
ككممة الصكرة  ، Formeكالمادة كالمكضكع كما نستخدميا في التربية ،
كالمبدأ كالدافع كالممكة كالطاقة كالعادة كالمقكالت كالكسيمة  ،ىذه كميا كانت

مصطمحات كصؿ إلييا أرسطك نتيجة لجيكده التي بذليا لتنظيـ المعرفة كأىـ
ىذه المصطمحات التي كضعيا أرسطك تمؾ المكاد أك فركع المعرفة التي

نظميا  ،كيمكف أف نعتبر أرسطك بحؽ مؤسسا لكثير مف العمكـ الحديثة التي
كضع أساسيا ألكؿ مرة في أثناء محاكلتو كضع الطريقة االستقرائية كتطبيؽ

قكانيف الفكر عمى دراسة مظاىر جديدة مف مظاىر العالـ الكاقعي  ،كمف بيف
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المكضكعات التي كتب فييا  :الفسيكلكجيا كالميكانيكا كالفمسفة الطبيعية

كالطبيعة بمعناىا األعـ كالتاريخ الطبيعي  ،كقد كاف اسـ أرسطك عمما متمي انز

اعترؼ الجميع بداللتو عمى أقكل مع مفكر مف المفكريف القدماء حتى عصر
النيضة في القرف الخامس عشر  ،كقد أصبحت مؤلفاتو أساسا لجميع

الدراسات في جميع معاىد العمـ في القركف الكسطى

ثانيا  :التربية في العصور الوسطى :
مفيوـ العصور الوسطى
اصطمح المؤرخكف عمى إطبلؽ اسـ " العصكر الكسطى " عمى تمؾ الفترة
التاريخية التي أعقبت سقكط االمبراطكرية الركمانية في الغرب  ،في نيايات
القرف الخامس الميبلدم  ،كامتدت لفترة تقارب األلؼ سنة في تاريخ أكركبا ،

أم مف القرف الخامس الميبلدم إلى القرف الخامس عشر  ،كفي ىذه الفترة
كاف ىناؾ ديناف سماكياف يسيطراف عمى خريطة العالـ  ،ففي الغرب كانت

المسيحية ىي السائدة  ،ككفؽ تصكراتيا الحية كانت تسير كفي الشرؽ بدأ
اإلسبلـ في الظيكر كاالنتشار السريع ليسكد في الشرؽ كيحتكم االمبراطكريتيف

الفارسية كالركمانية معا .

كال نستطيع أف نحدد تاريخ معيف لبداية أك نياية ىذه العصكر  ،كلكف ظيكر
القبائؿ الجرمانية المتبربرة عمى حدكد االمبراطكرية الركمانية أدل إلى سقكط
الحككمة المركزية الركمانية بعد عجزىا عف الدفاع عف نفسيا كأدل بالتالي

إلى تغيير األكضاع في غرب أكركبا .

كيتخذ المؤرخكف مف عاـ ْٕٔ ـ بداية ليذه العصكر كىك عاـ سقكط ركما
عاصمة االمبراطكرية الركمانية القديمة  ،ككذلؾ عاـ ُّْٓ ـ نياية ليا كىك
عاـ سقكط " القسطنطينية " عاصمة االمبراطكرية الركمانية الشرقية  ،في يد

آؿ عثماف األتراؾ  ،أك عاـ ُّْٗ ـ " اكتشاؼ ككلكمبكس لمعالـ الجديد " .
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كيسمى النصؼ األكؿ مف القركف الكسطى بعصر اآلباء  ،ككاف عصر ظبلـ
كجيالة كتخمؼ في العمكـ كالفنكف كالفمسفة كاألدب  ،كسميت القركف الخمسة

التالية بالعصر المدرسي كقد بدت بكادر نيضتو في تككيف المدف  ،كسطكة

الممكؾ  ،كنشأت القكميات األكركبية  ،كاضمحبلؿ قكة االقطاع  ،كضعؼ
البدكية .
كلـ تخؿ العصكر الكسطى مف مفكريف أشربكا ركح البحث العممي الصحيح ،

كاف منيا " ركجر بيككف – ت ُِْٗ " كليكناردك دافنشي ت ُُُٓ كقد

عرؼ أكليما بنزعتو التجريبية التي استمدىا مف عمماء المسمميف فاىتدل إلى

الركح العممية كطبقيا في بحكثو  ،كجاىر بالدعكة إلى المبلحظة كالتجربة دكف

االعتماد عمى الكتب  ،كلكف الكنيسة التي كانت تعتبر نفسيا مصدر الحقائؽ
كميا قد حرقت كتبو فماتت دعكتو كىي كليدة  ،ككاف ليكناردك دافنشي عالما

مرمكقا كاف غمبت شيرتو كفناف حتى كادت تطمس نزعتو العممية .

التربية المسيحية :
كفي العصكر الكسطى ساد نمط التربية المسيحية في أكركبا  ،كمف ثـ
ارتبطت التربية بالكنيسية فغمب عمييا طابع القير الجسدم كاإلعداد العقمي
كالخمقي كاىتمت بالحياة األخرل إلى حد مبالغ فيو كأىممت الحياة الدنيا كذلؾ

نتيجة لنظرة المسيحية إلى األنساف باعتباره ابف الخطيئة  ،كمحاكلة عمماء

البلىكت تحقير اإلنساف ككاف مف ذلؾ نتيجة ىذه المغاالة كالقسكة كالتمرد

عمى الديف المسيحي كخاصة في بداية عصر النيضة كفي إثنائو فذىب كثير

مف العمماء كالفبلسفة إلى إنكار الديف كظاىرة إنسانية محضة يتميز بيا النكع

اإلنساني باعتباره جزءا أصيبل مف تككينو .

كنظركا إليو أم إلى الديف كظاىرة اجتماعية عامة كمف ثـ حاكلكا إخضاعو

لمبحث العممي كاجراء التجارب عميو  ،كما حاكلكا تفسير الظكاىر اإلنسانية
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اعتمادا عمى التجربة كالمبلحظة كما ىك الحاؿ في العمكـ الطبيعية كما ىذا

كاف مف عكامؿ تعثر التقدـ في عمـ اإلنساف .

كمف اآلثار السيئة المترتبة عمى نظرة المسيحية إلى اإلنساف عمى انو ابف
الخطيئة  -كما يرل جكف ديكم  -أف البلىكتييف نظركا إلى اإلنساف عمى
اعتبار أف طبيعتو تميؿ إلى الشر  ،كأف بيا ضعفا ذاتيا يجعميا تشرؼ عمى

الفساد  ،كأف نظرتيـ تمؾ إلى اإلنساف نتجت عف فكرتيـ في تشريؼ اإللو عف
طريؽ تحقير اإلنساف ككانت تمؾ النظرة القائمة لدييـ أكثر مف نظرة الكثنييف

كالعممانييف إلى اإلنساف .

كقد نتج عف تمؾ العقيدة استخداـ العنؼ كالقسكة كالقير  ،كأدكات لتربية النفس

الشريرة في التربية المسيحية  ،في العصكر الكسطى  ،ليذا كاف طبيعيا أف
يتمرد العمماء كالمفكريف عمى ىذه التربية  ،التي تقكـ عمى العنؼ كتؤدم إلى

تشكيو عقمية كنفسية األطفاؿ  ،كلقد عبر أحد عمماء التربية كعمـ النفس عف

نقمتو عمى ىذا األسمكب التربكم الذم تستخدمو الكنيسة بقكلو " يجب عمينا أال
نصنع نفكسنا مشكىة " .
كعف عقيدة الخطيئة األكلى يرم لسنج اف اإلنساف في طكره األكؿ  ،كىك أحد
أطكار اإلنسانية ليس سيد أفعالو كيرل المعمؽ  -بحؽ  -أف عقيدة الخطيئة
األكلى التي رفضيا فبلسفة التنكير  ،كاعتبار اإلنسانية في أحد أطكارىا تصكر
تشاؤمي لئلنسانية  ،كحكـ عمى الطبيعة بالفساد  ،كعمى اإلنساف بالعجز ،

كذلؾ ألنو ينتج عف ىذه الخطيئة أف اإلنساف يرث خطايا غيره دكنما ذنب

اقترفو  ،كتجعؿ الشر أقكل مف الخير في بداية اإلنسانية كتقضي عمى حرية

االختيار بيف الخير كالشر  ،كتجعؿ اإلنساف مجب ار عمى فعؿ الشر  ،بفعؿ
الخطيئة األكلى المكركثة فيو  ،فالخطيئة في لحمو كعظمو كدمو  ،كليست

عمبل مف أعماؿ اإلرادة الخاضعة لمعقؿ  ،فيي أقرب إلى الغريزة منيا إلى

الفعؿ العاقؿ .
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التربية عند العرب في الجاىمية :
أما عند العرب في الجاىمية  ،فقد كانت التربية عممية إعداد النشء لمحياة
إعداد تمقائيا  ،كذلؾ ألف طريؽ الحياة التي يحياىا شعب مف الشعكب  ،ما

ىي إال تفاعؿ بيف اإلنساف كبيئتو  ،كىذه التربية نستطيع أف نطمؽ عمييا اسـ

التربية التمقائية  ،أك التربية غير المقصكدة  ،كىي عبارة عف عممية تعميـ
كتعمـ يقكـ فييا الكبار بدكف المعمميف كذلؾ عف طريؽ مزاكلة األنشطة

المختمفة التي تعتمد عمى حياة الجماعة  ،كفي أثناء ذلؾ يألؼ الصغار "

المتعممكف " ىذه األنشطة كيتشربكنيا شيئا فشيئا  ،مف خبلؿ المخالطة  ،ثـ
يحاكلكف محاكاتيا بتقميد الكبار  ،فمثبل حينما يخرج البدكم لمصيد أك القنص

أك البحث عف الماء أك حينما يخرج أىؿ المدينة  ،كأىؿ مكة لمتجارة  ،فإنيـ

يصحبكف معيـ الصبية ممف يستطيعكف امتدادىـ بالعكف  ،فبالتجارب يقدـ

الكبار النمكذج كالقدرة بما يأتكنو مف أفعاؿ كبما يكظفكنو مف ميارات كبما
يستخدمكنو مف ادكات كالصغار يبلحظكف كؿ ىذا فيستكعبكف مختمؼ

األنشطة عف طريؽ الممارسة العممية  ،ثـ يحاكلكف فيما بعد تطبيقيا " ،
كالتربية بيذا المعنى الكاسع إنما ىي عممية اجتماعية كجدت منذ كجد اإلنساف

في جماعة  ،تربطو بيا عبلقات اجتماعية  ،كمنذ مارس اإلنساف قدرتو عمى
التعمـ كالتكيؼ مع بيئتو االجتماعية كالمادية  ،كىي تربية كافية " لكي يكتسب

اإلنساف مف خبلليا شخصية متكاممة كمتكازنة كمنسجمة مع ظركؼ الحياة

التي يحياىا "  .كما أنيا أداة فعالة لمحفاظ عمى تراث الجماعات الثقافي
كانتقالو عبر األجياؿ .
كالى جانب ىذه التربية التمقائية  ،كانت تكجد انكاع أخرل مف التربية المنظمة
أك المقصكدة أك اليادؼ  ،كالتي كانت تيدؼ إلى أف ترقى بعقؿ اإلنساف

كنفس و كأخبلقو  ،كمف ذلؾ أف العرب كخاصة أىؿ المدف كانت ليـ أسكاؽ

خاصة لتعميـ الخطابة كاالستماع إلى الخطباء كالشعراء  ،ككاف سكؽ عكاظ
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ىك المدرسة التي يتدرب فييا الشعراء كالخطباء كيتباركف في إظيار مكاىبيـ ،

كيتمقكف في إظيار مكاىبيـ  ،كيتمقكف أيضا الدركس التي تنمي مكاىبيـ ،
كفي ىذا الشعر كتمؾ الخطب كالحكـ التي ترككىا ما بعكس بكضكح صفات

الشجاعية كالكرـ كحماية الضعيؼ كحب الحؽ كما يعكس إيمانيـ بالقضاء
كالقدر  ،كأف األجياؿ ال يقي التحرز منيا إذا حـ القضاء كدنت المنية .

اإلسالـ والتربية :
اىتـ اإلسبلـ بالتربية اىتماما كبي ار  ،كسنذكر ذلؾ بإيجاز بما يكضح تطكر

مفيكـ التربية في اإلسبلـ  ،كذلؾ عف طريؽ القرآف الكريـ  ،كالسنة النبكية .

القرآف الكريـ والتربية :
إف أكؿ سكرة نزلت مف القرآف الكريـ كاف مكضكعيا األساسي االىتماـ بالعمـ

بمفيكمو الشامؿ  ،الذم يمثؿ جكىر العممية التربكية  ،كىي سكرة " العمؽ " فقد
ذكر الطبرم أنو قيؿ " إف ىذه أكؿ سكرة نزلت عمى الرسكؿ  ،كعف قتادة أنو

قاؿ  " :اق أر باسـ ربؾ الذم خمؽ "  ،حتى بمغ " عمـ بالقمـ " قاؿ  :القمـ نعمة
مف ا﵀ عظيمة  ،لكال ذلؾ لـ يقـ  ،كلـ يصمح عيش  ،كقكلو  " :عمـ اإلنساف

ما لـ يعمـ " عمـ اإلنساف الخط بالقمـ  ،كلـ يكف يعممو مع أشياء غير ذلؾ مما
عممو  ،كلـ يكف يعممو ،أما قكلو  " :كبل " يقكؿ تعالى  :ما ىكذا ينبغي أف

يككف اإلنساف  ،أف ينعـ عميو ربو بتسكيتو خمقو  ،كيعممو ما لـ يككف يعمـ ،

كانعامو بما ال كؼء لو ثـ يكفر بربو الذم فعؿ بو ذلؾ .

أما الرازم فقد أبرز المدلكؿ التربكم ليذه السكرة حيث عمؽ عمى قكلو تعالى "

كربؾ " بقكلو  :إف الرب مف صفات الفعؿ  ،كاف العبادة تستكجب بصفات
الفعؿ  ،فكاف ذلؾ أبمغ في الحث عمى الطاعة  ،كىذه السكرة لما كانت مف

أكائؿ ما نزؿ عمى الرسكؿ  ،ككاف خائفا فزعا  ،فأراد ا﵀ سبحانو كتعالى أف
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يستميمو إليو ليزكؿ عنو الخكؼ كالفزع  ،فقاؿ ىك رباؾ فكيؼ يفزعؾ ؟ فأفاد

ىذا الحرؼ معنييف :

أحدىما  :ربيتؾ فمزمؾ القضاء  ،فبل تتكاسؿ .
اآلخر  :أف الشركع ممزـ لئلماـ  ،كقد ربيتؾ حيف كنت عمقا  ،كلـ أدع تربيتؾ

بعد أف صرت خمقا نفيسا مكحدا عارفا بي  ،فكيؼ أضيعؾ ؟ ثـ يقكؿ  :لـ
ذكر عقيب قكلو  " :ربؾ " قكلو " الذم خمؽ " الجكاب كأف العبد يقكؿ  :ما

الدليؿ عمى انؾ ربي ؟ فيقكؿ  :ألنؾ كنت بذاتؾ كصفاتؾ معدكما  ،ثـ صرت
مكجكدا  ،فبل بد لؾ في ذاتؾ مف خالؽ  ،كىذا الخمؽ كاإليجاد تربية  ،فدؿ

ذلؾ عمى أني ربؾ  ،كأنت مربكبي .
كينبينا الرازم إلى لفتة تربكية جميمة  ،كذلؾ حيث يذكر  :أما قكلو تعالى " :

إق أر كربؾ األكرـ  ،الذم عمـ بالقمـ " ففيو مسائؿ " قاؿ بعضيـ  :إق أر أكال

لنفسؾ  ،كالثاني لمتبميغ  ،أك األكؿ لمتعميـ مف جبريؿ  ،كالثاني لمتعميـ  ،أك اق أر
في صبلتؾ  ،كالثاني خارج صبلتؾ .
كالحقيقة أنو ال فرؽ بيف ىذه الكجكه الثبلثة  ،فيي مرتبطة ببعضيا  ،فالقراءة

لمنفس يقصد منيا التعميـ  ،كما أف التعمـ يتـ عف طريؽ القراءة في الصبلة
كخارجيا بقصد التثبيت كالحفظ  ،ثـ تأتي بعد ذلؾ مرحمة التبميغ كالتعميـ ،

كىذا يكضح كيؤكد لنا أنو البد لمف يتصدل لمتعميـ كالتربية  ،أف يككف متثبتا

مما يقكلو  ،كعالما بو .

كما يذكر الرازم لفتة ذكية ال تخمك مف كجو تربكم جميؿ أيضا  ،كذلؾ عند
التعقيب عمى اآلية السابقة حيث يرل أف ا﵀ سبحانو كتعالى كصؼ نفسو بأنو

خمؽ اإلنساف مف عمؽ كبأنو عممو بالقمـ  ،كال مناسبة في الظاىر بيف اإلنساف
ككنو عمقة  ،كىي أخس األشياء  ،كآخر أمره كىك صيركرتو عالما بحقائؽ

األشياء  ،كىي يقكؿ أشرؼ مراتب المخمكقات فكأنو تعالى  " :انتقمت مف
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أخس المراتب إلى أعمى المراتب  ،فبل بد لؾ مف مدبر مقدر ينقمؾ مف تمؾ

الحاؿ الخسيسة  ،إلى ىذه الحالة الشريفة  ،ثـ فيو تنبيو عمى أف العمـ أشرؼ
الصفات اإلنسانية  ،كأنو تعالى يقكؿ  :اإليجاد كاألحياء كاألقدار كالرزؽ كرـ

ربكبيتو  ،أما األكرـ ىك الذم أعطاؾ العمـ ؛ ألف العمـ ىك النياية في الشرؼ.

كيشير الدكتكر عبد الحميـ محمكد إلى المعنى التربكم ليذه السكرة أيضا ،
فيرل أف السكرة بدأت " اق أر باسـ ربؾ الذم خمؽ " كلـ يقؿ اق أر باسـ ا﵀ ،
كذلؾ ألنو أراد سبحانو منذ البدء أف يشير إلى أف ىذا الدستكر اإلليي النازؿ

مف السماء إنما ىك تربية  ،أنو ينزؿ باسـ المربي  ،كما دامت ىذه التربية
إليية المصدر  ،فيي إذف محكمة ككاممة في جميع جكانبيا .
كيرل أف التربية التامة تشتمؿ عمى جانب العقيدة  ،كجانب األخبلؽ  ،جانب

التشريع  ،كأف الدستكر اإلليي بيف كؿ ىذه الجكانب بالتفصيؿ  ،كلكف ا﵀
سبحانو بيف في ىذه اآلية  ،أف ىذه التربية يجب أف تتقبؿ دكف شؾ  ،أك تردد

؛ ألنيا مف الذم خمؼ فككف كؿ خمية في الجسـ كنسقيا مع غيرىا  ،محيط
عمما باإلنساف المربي " فيذه التربية ليست مف كائف ال صمة لو بالمخمكؽ ،

كانما ىي تربية الخالؽ نفسو  ،الذم أحاط عمما بدقائؽ الخمؽ  ،عرؼ ما
تحتاج إليو مخمكقاتو  ،كعرؼ الضار كالنافع  ،كعرؼ الخير كالشر  ،فتربيتو

إذف قيادة عمى عمـ  ،كىداية عمى بصيرة  ،كىي مف أجؿ ذلؾ كمو تربية خالدة

 ،ال تختمؼ باختبلؼ األزمنة كاألمكنة ؛ ألف اإلنساف ىك اإلنساف أينما كجد ،
كأينما كاف  ،لـ يتبدؿ خمقا بخمؽ  ،كال تركيبا بتركيب " .
ىذا كقد كرد لفظ " عمـ " كمشتقاتو مف القرآف الكريـ كثي ار  ،كىك اصطبلح لو

أىم ية عظيمة في فيـ آيات القرآف  ،كما أنو يظؿ غاية كىدؼ كؿ ما يثاب
عميو لبشر ممف جيكر كمف ثـ فالعمـ مرادؼ حقيقي لمديف  ،كقد أثر مفيكـ

العمـ في القرآف في العصكر التالية في تطكر مدلكؿ ىذا المصطمح عمـ في
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كؿ مناحي الحضارة العربية كاإلسبلمية بما فييا الحياة العقمية كالدينية

كالسياسية .

كقد ارتبط مفيكـ العمـ بالفعؿ في القرآف ارتباطا كثيقان  ،كنتج عف ىذا االرتباط
أثر كقكة أىميتيا تربكياف تفكؽ أىميتيا في صكغ المجتمع اإلسبلمي
كخصائصو كؿ تقدير  ،كما انصير العمـ كالعمؿ كاألدب في كحدة كاحدة

أثرت عناصرىا في بعضيا البعض  ،ككاف كؿ عنصر منيا مبلزما لآلخر
كىذه كاحدة مف أبرز خصائص الحضارة اإلسبلمية  ،كتميزىا تميي از كاضحا
عف الحضارات األخرل  ،كالمعاصرة آنذاؾ  ،مثؿ ىذه الحضارة اليندية

كالصينية أك الحضارة األكركبية في العصكر الكسطى .
كالتعميـ في اإلسبلـ عممية مستمرة  ،فيي مرتبطة باإلنساف ككجكده عمى ظير
ىذه األرض  ،كلقد استعمؿ اإلسبلـ كممة عؿ لشمؿ الحياة في عمكميا ،
الحياة الركحية  ،كالدينية كالشخصية كاالجتماعية  ،كذلؾ ألف العمـ في

اإلسبلـ صفة ككنية  ،كلـ تستخدـ أية حضارة  ،أك أم ثقافة أخرل مصطمحا
كاحدا يشمؿ ألكاف الحياة االنسانية  ،كىذا ربما يككف ىك السبب في النظر إلى

نشر المعرفة كغرسيا كتنظيميا عمى أنيا مفيكـ كمي كشامؿ .

كلقد استخدـ القرآف الكريـ كممات التزكية كالتعميـ كالتطيير في ميداف التربية ،

باإلضافة إلى انو كفر ضمانات كثيرة حتى تككف التربية مؤتية ثمارىا في كؿ
ميداف  ،مثؿ التحكـ في البيئة كالقدكة في شخص الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ
 ،الذم بمغ القرآف كطبقو  ،ككانت حياتو نمكذجا راقيا لمثقافة الراشدة  ،كالسمكؾ

القكيـ  ،ىذا كقد أجريت دراسات كثيرة حكؿ التربية في القرآف الكريـ  ،حاكؿ

كؿ منيا أف يدلي بدلكه في ىذا المجاؿ  ،كىي في مجمميا د ارسات أقرب إلى

مجاؿ الكعظ اإلرشاد الديني  ،منيا إلى الدراسات التحميمية التي تقكـ عمى

التحميؿ كاالستنباط الدقيؽ  ،كالمكضكعية في استخبلص النتائج كاألفكار .
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كسنشير إلى مفيكـ التربية في الحديث النبكم بما يكضح دكره في تطكير

مفيكـ مصطمح التربية كمعناه .

ِ .السنة النبوية والتربية :
كاف الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ خير معمـ كمرب  ،فكاف يتخكؿ أصحابو
بالمكعظة  ،كال يثقؿ عمييـ خكفا مف السآمة  ،كىذا األسمكب التربكم كاألدب

يعكس لنا أف الكثرة مممة كقد تدفع المتعمـ إلى رفض العمـ كاالنصراؼ عنو .
كلقد حرص الصحابة رضكاف ا﵀ عمييـ عمى متابعة الرسكؿ لمتعميـ كالتربية
عمى يديو  ،فكانكا إذا فات أحدىـ حضكر درس مف دركسو ذىب إلى أخ لو

ليأخذ منو ما فاتو  ،فيحدثنا عمر بف الخطاب رضي ا﵀ عنو أنو كاف يتناكب
مع جار ؿ الجمكس إلى حمقة النبي ثـ يذىب أحدىما مبمغ أما ليحدث أخاه .
كلقد أكد الرسكؿ عمى ذلؾ م ار ار  ،كحرص عمى أف يبمغ الشاىد الغائب ما فاتو

مف العمـ  ،كمعرفة أمكر الديف  ،كمف ذلؾ قكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ " بمغكا
عني كلك آية  ،فرب مبمغ عني أكعى مف سامع " .
ككاف الصحابة حريصيف عمى الفيـ كاالستيعاب الدقيؽ كالكامؿ لكؿ ما

يتعممكنو مف القرآف كالحديث فإذا تعمـ الكاحد منيـ كما كرد ابف مسعكد عشر
آيات لـ يتجاكزىف حتى يتعمـ فييا مف العمـ كالعمؿ قالكا  " :فتعممنا القرآف

كالعمـ كالعمؿ جميعا " .

كىذا النص يدؿ عمى ظاىرة عممية كانت منتشرة بيف الرعيؿ األكؿ مف

الصحابة تتمثؿ فيما يمي :

ُ .أف الصحابة كانكا مقبميف عمى قراءة القرآف كتدارسو كتعممو كأف ىذا

االتجاه لـ يكف محصك ار عمى إفراد قبلئؿ كانما كانت ظاىرة عامة
منتشرة بيف الصحابة .
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ِ .أف الطريقة التي كانك يتمكف بيا القرآف كانت طريقة التعمـ كما يتطمبو
مف الفيـ كالدقة كالمراجعة كالتدبر كالحرص كغيرىا مف الشركط

العقمية كالنفسية المعركفة في مثؿ ىذا .

ّ .أف الصحابة لـ يقتصركا في ىذا المنيج عمى العمـ كالمعرفة كانما
تجاكزكا ىذا كمو إلى العمؿ أيضا فكاف العمؿ بالقرآف كارشاداتو ،

كتكجيياتو قائما عمى عمـ تمقاه الصحابة مف المعمـ األكبر صمى ا﵀

عميو كسمـ كانيـ قد تعممكا القرآف كمو كتعممكا العمؿ بما فيو.

ككتب الحديث قد أفردت أبكابا ككتبا خاصة لمعمـ كجعمو بعضيـ في مقدمة
عممو ممتفتا بذلؾ إلى أىميتو كما فعؿ البخارم مثبل كقد أثنى عميو ابف تيمية

ليذا السبب بقكلو  " :كليذا كانت طائفة مف أئمة المصنفيف لمسنة عمى

األبكاب إذا جمعكا فييا أصناؼ العمـ ابتدأكىا بأصؿ العمـ كاإليماف كما ابتدأ
البخارم " صحيحو " ببدء الكحي كنزكلو فأخبر بصفة نزكؿ العمـ كاإليماف
عمى الرسكؿ أكال ثـ أتبعو بكتاب اإليماف الذم ىك معرفة ما جاء بو فرتبو

الترتيب الحقيقي " كىي إشارة منيجية تكضح لنا أف أسبلفنا كانكا يتبعكف

منيجا عمميا في تأليفيـ مصنفاتيـ كأنيـ كانكا يعممكف أىمية ذلؾ في ترتيب
العمكـ كربطيا بعضيا ببعض .

ككتاب العمـ في صحيح البخارم يحتكم عمى معالـ تربكية تشكؿ أسسا كقكاعد
المنيج التربكم في الحديث النبكم .
ىذه القكاعد يمكف استنباطيا مف األحاديث الكاردة في ىذا الباب كىي تتمثؿ

فيما يمي :

ُ .مكانة العمـ كقيمتو كعمك منزلتو كىذا كاضح في حديث ابف مسعكد "
الحسد إال في اثنتيف  ،رجؿ آتاه ا﵀ ماال كرجؿ آتاه ا﵀ الحكمة فيك

يقضي بيا كيعمميا " .
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ِ .األدب ؼ الحديث مع المعمـ كما يجب لو مف االحتراـ كالتبجيؿ كقت
الحديث كعدـ قطع كبلمو حتى بالسؤاؿ  ،يكضح ىذا حديث أبك ىريرة
 " :أف أعرابيا جاء الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ يحدث حتى إذا

انتيى مف حديثو قاؿ  :أيف أراه السائؿ .

ّ .إتماـ العمؿ عمى خير كجو حتى في كقت السرعة يمثمو حديث عبد
ا﵀ ابف عمر " تخمؼ عنا الرسكؿ في سفرة سافرناىا  ،فأدركنا كقد

أرىقتنا الصبلة  -يعني دخؿ كقتيا  -كنحف نتكضأ فجعمنا نمسح عمى
أرجمنا فنادل بأعمى صكتو كيؿ لؤلعقاب مف النار مرتيف أك ثبلثا .

ْ .إشراؾ المعمـ المتعمميف في الحديث بالسؤاؿ كذلؾ حتى يجذب
انتباىيـ جميعا إليو ليككنكا في أفضؿ حاؿ لتمقي العمـ كذلؾ كاضحا

في حديث ابف عمرك ضي ا﵀ عنيما عف الرسكؿ أنو قاؿ  :إف مف

الشجر شجرة اليسقط كرقيا كانيا مثؿ المؤمف حدثكني ما ىي ؟ .

ٓ .التخفيؼ كعدـ اإلكثار عمى المتعمـ كذلؾ ألف الكثرة مممة كقد تدفع

إلى النفكر كرفض العمـ بالمرة  ،كفي ىذا يقكؿ ابف مسعكد  " :كاف

النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ يخكلنا بالمكعظة في األياـ كراىية السآمة

عمينا " .

ٔ .مراعاة الفركؽ الفردية بيف المتعمميف ألف الناس ليسكا عمى مستكل
كاحد مف الفيـ كاالستيعاب فقد كرد عف أنس عف النبي صمى ا﵀

عميو كسمـ أنو قاؿ " حدثكا الناس بما يعرفكف  ،أتحبكا أف يك ٌذب ا﵀

كرسكلو " .

ٕ .ما ينبغي أف يككف عميو المعمـ مف السماحة كاليسر ليحبب العمـ إلى

نفكس المتمقيف  ،كرد عف أنس عف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ أنو قاؿ

 " :يسركا كال تعسركا كبشركا ك ال تنفركا "

ٖ .الصبر كاالحتماؿ شيمة المعمـ المربي كاألدب كاالستئذاف سمكؾ عممي
كشيمة خمقية لممتعمـ كىذا كاضح في حديث أنس ابف مالؾ أنو دخؿ
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عمى جمؿ فأناخو في المسجد ثـ عقمو ثـ قاؿ ليـ  :أيكـ محمد ؟

كالنبي صمى ا﵀ عميو كسمـ متكئ بيف ظيرانييـ فقمنا  :ىذا الرجؿ

الممتمئ  ،فقاؿ لو الرجؿ  :إني سائمؾ فمشدد عميؾ في المسألة فبل
تجد في نفسؾ  ،فقاؿ سؿ عما بدا لؾ  :فقاؿ  :أسألؾ بربؾ كرب مف

قبمؾ ....الخ الحديث ..

ٗ .ما ينبغي أف يككف عميو المتعمـ مف التيقظ كاالنتباه التاـ كبذلؾ تككف
االستفادة أفضؿ كأكمؿ  ،فعف شريح أنو قاؿ لعمرك ابف سعيد كىك

يبعث البعكث  -الجند  -إلى مكة إئذف لي أييا األمير أحدثؾ قكال

قاؿ بو النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ  ،الغد يكـ الفتح سمعتو أذنام

ككعاه قمبي كأبصرتو عينام حيف تكمـ بو...
َُ .التكرار حتى يفيـ الجميع كيثبت العمـ في النفس فعف أنس أف النبي
صمى ا﵀ عميو كسمـ كاف إذا تكمـ أعادىا ثبلثان حتى تكمـ بو...
ُُ .األمانة كالدقة في النقؿ مف حقكؽ ككاجبات المعمـ عمى المتعمـ فعف عمي

أنو قاؿ  :قاؿ النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ ":ال تكذبكا عمي فإنو مف كذب عمي
فميمج النار".
ُِ .التكاضع سمة لمعالـ كالمتعمـ معا كيمثمو حديث مكسى كالخضر ...
كىذه األصكؿ تمثؿ منيجا تربكيا متكامؿ العناصر كمكافقة في نفس الكقت لما

نادل بو الفكر التربكم المعاصر كمف ضركرة احتراـ المعمـ كتقديره باعتباره
نائبا عف المجتمع.

كضركرة أف يككف المعمـ سمحا ألكفان كالتركيز عمى الفيـ كاالستنباط بدال مف

الحفظ الذم يمغي عقؿ المتعمـ كيجعؿ دكره ىامشيان ككذلؾ ضركرة اشراؾ
المتعمـ في العممية التعميمية باعتبارىا احد اركانيا فبل يقتصر دكره عمى ككنو
مستقببل فقط ككذلؾ أيضا ضركرة مراعاة الفركؽ الفردية بيف المتعمميف
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كالتركيح عنيـ حتى ال يممكا الى غير ذلؾ مف األمكر األساسية التي ركز

عمييا الفكر التربكم الحديث.

كىكذا يتضح مدل اسياـ االسبلـ في تطكير كتكضيح مدلكؿ مصطمح "
التربية" كاكسابو معاني جديدة لـ يسبؽ الييا.

ثالثاً :التربية في العصور الحديثة
يقصد بالتربية في العصكر الحديثة تمؾ الحركات كاالتجاىات التربكية التي
ظيرت منذ القرف الثامف عشر كاستمرت حتى بداية القرف العشريف ،كيمكف

تحديد أبرز السمات األساسية لمتربية في ىذه القركف مف خبلؿ استقراء آثار

أبرز المربيف كالمفكريف كبشكؿ خاص  "،فرانسيس بيككف ،جاف جاؾ ركسك،
بستالكنزم ،ىيربارت ،سبنسر ،كليـ جيميس ،جكف ديكم".
أ .فرانسيس بيكوف()0939 – 0190
كلد فرانسيس بيككف في لندف ،كدخؿ جامعة كمبردج كىك في الثالثة عشر مف
عمره كخرج منيا بعد ثبلث سنيف دكف اف يحصؿ عمى شيادة عممية حيث

كاف يي أز مف العمكـ التي يدرسيا عمى طريقة أرسطك فأقبؿ عمى دراسة القانكف
ثـ أصبح محاميا ثـ تكجو نحك االىتماـ باإلصبلح العمكـ أك احيائيا اعتمادا

عمى الطريقة االستقرائية بدالن مف استخداـ الطريقة القياسية .كلقد كاف يرل أف
استخداـ االستقراء العممي يزيد مف سمطة االنساف كسيطرتو عمى الطبيعة
كبذلؾ ىك يعتبر نفسو داعية لعمـ جديد ىك العمـ االستقرائي حيث قاـ بتحديد

ما ىيتو كأغراضو ككسائمو باإلضافة إلى قيامو بكضع تصنيؼ لمعمكـ يقكـ
عمى اساس تصنيفيا حسب القكل المدركة ليا كىذه القكل في رأيو ىي الذاكرة

كمكضكعيا الشعر كالعقؿ كمكضكعو الفمسفة ،كىك يرل أف العقؿ أرقى أنكاع
ىذه القكل .كلعؿ أبرز ما نادل بو فرانسيس بيككف يتمثؿ في ضركرة التخمي

عف أساليب كطرؽ التفكير التي كانت تستخدـ في العصكر الكسطى ،كانما
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يجب إخضاع كؿ قكؿ لممبلحظة كالتجربة كفؽ طريقة عممية جديدة ىي طريقة

االستقراء.

ب -جوف ديوي ( )0613 -0016
يصب عمى الفرد قراءة تاريخ التربية في القرف العشريف دكف الكقكؼ عمى آراء
المربي األمريكي جكف ديكم الذم كاف آلرائو التربكية أثرىا الكبير عمى الحركة
التربكية في ىذا القرف ،فقد نشأ ديكم منذ طفكلتو عمى حب القراءة كاالطبلع،

كقد التحؽ بالجامعة كىك في الخامسة مف عمره حيث درس المغة اليكنانية
كالبلتينية كالتاريخ كالرياضيات كالعمكـ الطبيعية كنظرية التطكر كعمـ النفس

كالفمسفة كخاصة فمسفة أفبلطكف ،كبعد حصكلو عمى البكالكريكس التحؽ
بالتدريس بالمدارس الثانكية  ،ثـ حصؿ عمى الدكتكراه في الفمسفة حيث عيف

مدرسان في جامعة متشجعاف" كقد تزكج مف زكجتو التي كاف ليا تأثير عظيـ
في تكجييو نحك االىتماـ بمشاكؿ الحياة المعاصرة بدال مف االىتماـ بالفمسفة

الكبلسيكية ،كقد عرؼ عنو محبتو الزائدة ألطفالو كالتي كاف تأثيرىا عمى
تطكير نظرياتو كالنفسية كالتربكية ،كمف أبرز اسيامات ديكم التربكية كالفمسفية
قيامو بإنشاء مدرسة ابتدائية في شيكاغك يقكـ التعميـ فييا عمى أسس تختمؼ
عف األسس التقميدية حيث قاـ بتطبيؽ معظـ آرائو التربكية كالفمسفية فييا

كسميت ىذه المدرسة" المدرسة التجريبية" ،اما اسياماتو االخرل فقد تمثمت

بكتبو كمؤلفاتو التربكية التي دكف فييا معظـ آرائو كنظرياتو التربكية كالتي منيا
":عقيدتي التربكية" ،كالمدرسة كالمجتمع كيؼ يفكر" ك" الديمقراطية كالتربية"" ،

كالخبرة كالتربية".

وفيما يمي أبرز وأىـ آراء ديوي في التربية:
* التربية ىي ظاىرة طبيعة في الجنس البشرم كمف خبلليا يصبح الفرد كريثان
لما حصمتو االنسانية مف حضارة ،كتتـ ىذه التربية بصكرة ال شعكرية ،كذلؾ
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عف طريؽ تقميد الفرد كمحاكاتو لما ىك مكجكد في المجتمع مف حضارة ،أما

التربية المقصكدة كالشعكرية فيي تربية ينبغي أف تقكـ عمى أساس العمـ بنفسية
الطفؿ مف جية ،كحاجات المجتمع كمطالبو مف جية أخرل.
تمثؿ الحياة االجتماعية المجاؿ الحيكم الذم ال تتحقؽ التربية مف دكنو كيطمؽ

ديكم عمى البيئة االجتماعية مصطمح الحياة االجتماعية ألنيا تتصؼ بدكاـ
التجدد كالتغيير ،كينبغي عمى التربية مسايرة كؿ التغيرات التي تط أر عمى

الحياة االجتماعية ،كبذلؾ فالتربية ىي عممية مف عمميات الحياة كليست إعدادنا

لحياة مستقبمية ،كىذا ما قصده ديكم حيف قاؿ ":اف التربية ليست اعدادان لمحياة
كانما ىي الحياة نفسيا.

* يرل ديكم في التربية انيا احدل الكسائؿ الميمة في عممية االصبلح كالتقدـ

االجتماعي.

* المدرسة ىي مؤسسة اجتماعية ككظيفتيا مكجية نحك تكافر بيئة تساعد
األطفاؿ عمى فيـ الحياة االجتماعية ،كتكفر ليـ بيئة خاليو مف الشكائب

فتصبح بذلؾ أداة لمرقي كالتقدـ االجتماعية ،كىي مسئكلة عف تحقيؽ الكحدة
كالتماسؾ كالتفاىـ مف حيث أنيا يجب أف تككف بكتقة تنصير فييا جميع أبناء

المجتمع عمى اختبلؼ تقاليدىـ كعاداتيـ ،كىي في النياية مسؤكلة عف تكحيد
نفسية الفرد حتى ال تتجانبو طكائؼ األمة كانقساماتيا.

* نادل بضركرة اتاحة الفرصة أماـ التبلميذ لمتعمـ عف طريقو العمؿ كالخبرة
المباشرة.

التجاىات التربوية في العصور الحديثة:
مف خبلؿ استعراض آراء ىؤالء المربيف كالذيف شيدتيـ العصكر الحديثة،
كيمكف إبراز االتجاىات التربكية الحديثة:
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ُ .التربية الكاقعية :فقد برز ىذا االتجاه بشكؿ مميز في القرف السابع عشر

حيث اتجيت التربية إلى االىتماـ بدراسة مظاىر الحياة الطبيعية ،كالتركيز

عمى البيئة الحاضرة بدالن مف التركيز عمى التراث المادم كأصبحت كظيفة
التربية مكجية نحك االىتماـ بإعداد الطفؿ لمحياة العممية كمسؤكليات الحياة

االجتماعية ،كذلؾ مف خبلؿ العناية بدراسة العمكـ الطبيعية ،كقد تفرغت عف
ىذا االتجاه مجمكعة مف الحركات المتصمة بو ىي:

* التربية الكاقعية اإلنسانية :تميزت ىذه التربية بعنايتيا بمساعدة الفرد ليصبح

قاد انر عمى الحياة االجتماعية الناجحة مف خبلؿ تأديب أخبلقو كتنمية قدراتو

لجعمو عنص انر نافعان في المجتمع " المكاطنة الصالحة".

* التربية الكاقعية الحسية :يرل أصحاب ىذا االتجاه أف المعرفة لدل الفرد تتـ عف

طريؽ الحكاس ،كاف التربية يجب أف تتركز عمى العمكـ الطبيعية كاالجتماعية كالمغة
القكمية باعتبارىا أساسان تقكـ عميو ىذه العممية.
* التربية الطبيعية :ساد ىذا االتجاه في القرف الثامف عشر ،حيث ظيرت نزعة

جديدة في التربية ،تتميز بدعكتيا الى تقكية صمة الفرد بالطبيعة كاعطاؤىا الحرية

الك اممة في التربية ،كأف تككف التربية ممبية لميكؿ المعمـ كرغباتو "ركسك".

* الحركة النفسية كاالجتماعية في التربية :شيد القرف التاسع عشر كالقرف
العشركف مجمكعة مف الحركات التربكية التي ظيرت مف خبلؿ آراء كؿ مف
يستالكتزم كىيريارتفركبؿ كسبنسر كجكف ديكم كالتي يمكف ابرازىا عمى النحك

التالي:
 الحركة النفسية :يرل أصحاب ىذه الحركة أف اىتماـ التربية يجب أف يتكجونحك ابراز امكانات الذاتية كقدراتو ،كمراعاة ميكلو كرغباتو كحاجاتو ،كتنمية

شخصيتو تنمية متكاممة في جميع جكانبيا.
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الحركة العممية :يرل أصحاب ىذه الحركة أف التربية يجب أف تسير في
عممياتيا كفعاليتيا عمى أساس مراعاة األساليب العممية مف جية باإلضافة إلى

ضركرة اىتماميا بالعمـ كالمعرفة العممية مف جية أخرل ،باعتبارىما مف أىـ

الكسائؿ التي تؤدم إلى مساعدة الفرد عمى مكاجية ظركؼ الحياة ،كمف ىنا
فقد ركز أصحاب ىذه الحركة عمى العناية بالعمكـ كاإلعبلء مف شأنيا بدالن مف
العناية بالمكضكعات التقميدية لممدرسة ،ىذا باإلضافة إلى مناداتيـ بضركرة

مساعدة التبلميذ عمى اكتساب األساليب العممية كضركرة مراعاة المعمميف ليذه

األساليب في التعميـ.
* الحركة االجتماعية :يرل أصحاب ىذه الحركة أف التربية عممية مكجية نحك

تحقيؽ نمك المجتمع كتقدمو كالمحافظة عمى كحدتو كتماسكو كاستم ارراه،
كبالتالي فإف التربية يجب أف تعمؿ عمى إعداد الفرد ليشارؾ في حياة المجتمع

كذلؾ مف خبلؿ تنشئتو تنشئة اجتماعية سكية.

التربية المعاصرة:
يقصد بالتربية المعاصرة التربية في العقكد األخيرة مف القرف العشريف فقد شيدت
الستينات كالسبعينات مف القرف الماضي ظيكر حركات كاتجاىات تربكية متعددة،
كنتيجة لمجمكعة مف العكامؿ ،مثؿ :التقدـ في ميداف البحث كالدراسة كخاصة في

مجاؿ عمـ النفس التربكم باإلضافة إلى التكسع في استخداـ معطيات التكنكلكجيا،
في التربية كما أف التقدـ في مجاؿ العمـ كالمعرفة كعدـ الرضا عف األنظمة التربكية
كميا كانت مف بيف العكامؿ التي أدت إلى ظيكر حركات مستحدثة في العممية
التربكية منيا:

* أصبحت التربية تمثؿ العممية المكجية نحك تفجير قدرات الفرد كطاقاتو
كاستثمار ىذه القدرات كالطاقات بما يؤدم بالنفع كالفائدة بالنسبة لمفرد

كلمجتمعو.
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*أصبح االىتماـ مكجيان نحك تنمية مفاىيـ كمبادئ التعميـ الذاتي لدل األفراد.
* أصبح ينظر إلى التربية عمى أنيا احد أىـ كسائؿ التنمية الشاممة لمفرد

كالمجتمع.

* أصبح االىتماـ مكجيا نحك تنمية مفاىيـ كمبادئ التربية المستدامة.
* أصبح االىتماـ مكجيان نحك تحقيؽ مبدأ التعميـ.
* أصبح االىتماـ مكجيان نحك التكسع في استخداـ التقنيات التربكية كاستثمارىا

في عممية التربية.

* أصبح االىتماـ مكجيا نحك التكثيؽ بيف العممية التربكية كالحاجات
االجتماعية كبالتالي ال بد مف تكثيؽ الصمة بيف المدرسة كالمجتمع.
*أصبح ينظر إلى العممية التربكية عمى انيا نظاـ متعدد العناصر كلو مدخبلتو

كعممياتو كمخرجاتو.

* تيتـ التربية الحديثة بأىمية دكر المعمـ في العممية التربكية كضركرة االىتماـ
بأساليب إعداده كتدريبو سكاء أكاف ىذا االعداد قبؿ الخدمة اـ اثنائيا.
* أصبح ينظر إلى العممية التربكية عمى انيا عممية فردية كاجتماعية كانسانية.

* تجاكزت التربية المعاصرة في نظرتيا الماضي كالحاضر كبدأت تكجو

اىتماميا الى التفكير في المستقبؿ ،كبالتالي فقد أصبح ينظر الى التربية عمى

أنيا عمـ المستقبؿ.

* تكلى التربية المعاصرة مشكبلت البيئة أىمية خاصة أنيا تكلي الحاجات األساسية
لؤلفراد كالمجتمعات عناية خاصة.
* تطكرت أساليب التقكيـ في التربية المعاصرة  ،فأصبحت ىذه األساليب تنكعان

كشمكالن كتطك انر.
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* تسعى التربية المعاصرة إلى تحقيؽ الربط بيف ما ىك نظرم كعممي.
* تيتـ التربية المعاصرة بتنمية الشخصية المتكاممة لمفرد مف جميع جكانبو.

* تيتـ التربية المعاصرة بتفجير الطاقات االبداعية كبخاصة لدل الطمبة

المكىكبيف.

* تيتـ التربية المعاصرة بسمكؾ المتعمـ كأدائو بدال مف االىتماـ بمعرفتو

كحسب.
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الفصؿ الثالث

عناصر العممية التربوية
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الفصؿ الثالث

عناصر العممية التربوية
* المتعمـ
* المعمـ
* اإلدارة
* المنياج
* التخطيط
* التقويـ
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الفصؿ الثالث
مكونات (عناصر) العممية التربوية
تتككف العممية التربكية مف مجمكعة مف العناصر كالميمات التي تقكـ فيما

بينيا عبلقات تداخمية تفاعمية تبادلية ،بحيث تشكؿ في النياية نظامان متكامؿ

العناصر كاف عناصر العممية التربكية ينبغي دراستيا كالنظر إلييا في إطار
األىداؼ التربكية التي تسعى ىذه العممية لبمكغيا كالتي تتمثؿ أساسان فى
مساعدة التمميذ عمى تحقيؽ النمك السكم في جميع جكانب شخصيتو الجسمية

كالعقمية كاالجتماعية كاالنفعالية كالركحية ليصبح قاد انر عمى خدمة مجتمعو
كالمساىمة في تنميتو .كالمتعمـ يمثؿ محكر العممية التربكية بينما يسيـ المعمـ
بدكر فاعؿ كىاـ في تنظيـ عممية تعمـ التبلميذ ،كتتـ ىذه العممية مف خبلؿ

مجمكعة مف المؤسسات كالكسائط التربكية كتتضمف مجمكعة مف العمميات

كالفعاليات المختمفة مثؿ التخطيط كاإلدارة كالمناىج كالتقكيـ ،كيمكف تكضيح

دكرىا كأىميتيا في العممية التربكية .

 )0المتعمـ:
تختمؼ النظرة إلى طبيعة المتعمـ كدكره في العممية التربكية عبر العصكر،
كيرجع ىذا االختبلؼ إلى تعدد الفمسفات كاآلراء كالنظريات النفسية كالتربكية

التي ظيرت ،فقد كاف ينظر إلى المتعمـ في العصكر القديمة عمى أنو يتككف
مف ركح كجسد كأف الركح أسمى مف الجسد كبالتالي اىتمت التربية اليكنانية

بتيذيب ركح اإلنساف كاالىتماـ بيا عمى حساب جسده بينما اختمفت التربية
اإلسبلمية في نظرتيا إلى طبيعة المتعمـ حيث اىتمت ىذه التربية بتنمية

شخصية المتعمـ مف جميع جكانبيا الجسدية كالعقمية كالركحية كاالجتماعية
الدار ٍاآل ًخرةى كىال تىٍنس ىن ً
كاالنفعالية ( ك ٍابتى ًغ ًفيما آتى ى َّ
ص ىيب ىؾ ًم ىف ُّ
الد ٍن ىيا
ى
اؾ الموي َّ ى
ى
ى ى
ى
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اد ًفي ٍاأل ٍىر ً
ض إً َّف المَّوى ىال يي ًح ُّ
ب
ىح ىس ىف المَّوي إًلى ٍي ىؾ ىكىال تىٍب ًغ اٍلفى ىس ى
ىح ًس ٍف ىك ىما أ ٍ
ىكأ ٍ
ًً
يف ) (القصص)ٕٕ،
اٍل يم ٍفسد ى
فتميزت التربية اإلسبلمية في نظرتيا إلى المتعمـ كضركرة االىتماـ بو ،كيرل
اإلماـ الغزالي إلى أف منع الصبي عف المعب يميت قمبو كيبطؿ ذكاءه كينغض

عميو عيشو .كيعد الفيمسكؼ الفرنسي ركسك مف أبرز ركاد حركة االىتماـ
بالمتعمـ في العصكر الحديثة فقد دعا إلى إعطاء المتعمـ حريتو كيظير كذلؾ
في قكلو أف ال خير يمكف أف يدخؿ ىذا العالـ إال مف خبلؿ النشاط الحر

لؤلفراد ،رجاالن أـ نساء ،صغا انر أـ كبا انر ،كلقد حمؿ لكاء ىذه الحركة كؿ مف
(بستالكنزم) الذم كاف يدعكا إلى إتاحة الفرصة أماـ الطفؿ ألف يحيى طفكلتو
كأف يصنع ما يسعده فييا ،أما ( فركيؿ) فكاف يرل أف لمعب أىمية كبرل في
تنمية شخصية الطفؿ فكصؼ أجمؿ منظر بأنو منظر طفؿ منيمؾ في المعب،

كمستغرؽ فيو إلى حد يجعمو يناـ بعده.

كلقد اتفقت (منتسكرم)مع آراء (ركسك) ك(فركيؿ) ك(بستالكنزم) في ضركرة
إعطاء الطفؿ إال في حالة كاحدة كىي مراعاة مصمحة الجماعة.
أما( جكف ديكم) المربي األمريكي فقد دعا إلى عدـ ترؾ الطفؿ ألىكائو،

كمزاجو مف غير ضابط ،كانما يعطي الحرية بالقدر الذم يتمخص مف الكبت

كيساعده عمى نمك ذكائو نمكان ح انر ككامبلن .كلقد كاف لمنتائج مف الكبت في
ميداف التربية كعمـ النفس في العقكد األخيرة في القرف العشريف ظيكر مجمكعة
مف المبادئ مف أبرزىا :ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ التي تؤثر في تشكيؿ

شخصية المتعمـ ىي العكامؿ الكراثية كالبيئية.
ُ -تتأثر عممية المتعمـ بدكافع المتعمـ كحاجاتو كىذه الدكافع كالحاجات تأخذ

أشكاالن مختمفة فيناؾ الحاجة الفسيكلكجية كالحاجات النفسية كالحاجات

72

االجتماعية مثؿ الحاجة إلى الطعاـ كالشراب كالنكـ ك الجنس كالحب كاألمف
كتحقيؽ الذات  ،كالحاجة إلى النجاح كاالنتماء كاالحتراـ كالتقدير.

ِ .تؤكد نتائج البحكث كالدراسات عمى أىمية الدكافع في عممية التعمـ باعتبار
مرعاة ىذه الدكافع
ىذه الدكافع تعمؿ كأدكات محركة لمسمكؾ اإلنساني كينبغي ا

في عممية التعمـ كمعرفتيا سكاء كانت دكافع أكلية أـ ثانكية.

ّ .أف ىناؾ فركقان فردية بيف المتعمميف في قدراتيـ كميكليـ كحاجاتيـ
كدكافعيـ.

ْ .أف لممتعمـ دك انر فاعبلن في عممية تعممو كينبغي إتاحة الفرصة أمامو

لممشاركة في عممية التعمـ بحيث يككف فاعبلن كنشيطان أثناء عممية التعمـ.

ٓ .لكؿ مرحمة مف مراحؿ نمك المتعمـ خصائصيا كمطالبيا ،كدكر التربية أف
تراعي ىذه الحقائؽ كتعمؿ عمى تكفير ىذه المطالب.
كىكذا لـ يعد ينظر إلى المتعمـ عمى انو راشد مصغر كما ىك في العصكر

القديمة ،كلـ يعد ىناؾ تركيز عمى فرديتو أك إىماؿ شخصيتو عمى حساب

االىتماـ بمصمحة الجماعة ،كانما أصبح ينظر إليو عمى أنو كائف حي نامي
لو خصائصو المتميزة كأنو عضك في مجتمع قادر عمى التعمـ كالنمك.

ِ -المعمـ:
اختمفت النظرة إلى طبيعة األدكار التي يقكـ بيا المعمـ في العممية التربكية عما
كانت عميو في الماضي ،ففي الكقت الذم كانت تتصؼ بو العممية التربكية
بالبساطة في الماضي حيث كاف ىدفيا تعميـ التبلميذ ميارات القراءة كالكتابة

كالحساب إلى جانب بعض العادات كالتقاليد االجتماعية البسيطة فكانت ميمة

المعمـ تصؼ بالبساطة أيضان ،حيث كاف يراعى في إتقانو ليذه الميارات
البسيطة كقدرتو عمى تعميميا لمتبلميذ ،ككاف دكره يقتصر عمى نقؿ المعمكمات
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لتبلميذه عف طريؽ تمقيتيا ليـ .كمع تعقد التراث الثقافي لممجتمعات ،كتعدد

أىداؼ المدرسة ككظائفيا تعددت أدكار المعمـ كميماتو.

كلقد تضمف الفكر التربكم العربي ما يشير إلى أىمية المعمـ في العممية
التربكية كالميمات التي ينبغي عمييا ممارستيا في التعميـ .فمف آراء اإلماـ
الغزالي ما يشير إلى ضركرة قياـ المعمـ بمراعاة طبيعة المتعمـ أثناء عممية

الت عميـ ،فيك يشبو مينة المعمـ بمينة الطبيب حيث يقكؿ( إف الطبيب لك عالج
جميع المرضى بعبلج كاحد قتؿ أكثرىـ ككذلؾ المربي ،لك أشار عمى تبلميذه

بنمط كاحد مف الرياضة أىمكيـ كأمات قمكبيـ ،كانما ينبغي عميو مراعاة سنيـ
كمزاجيـ).
كيؤكد (ابف جماعة) عمى المجمكعة مف الصفات ينبغي أف يتصؼ بيا المعمـ
مثؿ عنايتو بمصالح طبلبو كمعامبلتيـ كما يعامؿ أعز أبنائو مف الحنك

كالشفقة كاإلحساف إلييـ ،كالصبر كالتمطؼ في معاممتيـ .كتتفؽ ىذه الصفات

مع الصفات التي تنادم بيا التربية المعاصر ،كلقد تطكر االىتماـ بالمعمـ
كمكانتو مع بداية ىذا القرف حيث أصبح ىناؾ اىتماـ بعممية تأىيؿ المعمـ

كتدريبو تدريبان تربكيان مسمكيان بعد أف كاف التركيز عمى تأىيمو األكاديمي
لمتعميـ .فظيرت كميات تربية المعمميف باإلضافة إلى التكجو نحك اختيار

المعمميف لمينة التعميـ كفؽ معايير محددة ،كلقد شيدت العقكد األخيرة مف

القرف العشريف كخاصة في السبعينات ظيكر حركات تربكية متطكرة تتعمؽ
بتدريب المعمميف كتأىيميـ.
ككاف مف أبرزىا حركة تدريب المعمميف القائمة عمى الكفايات ،كحركة تدريب

المعمميف القائمة عمى األداء كاالنجاز ،حيث تؤكد ىذه االتجاىات عمى

مساعدة المعمميف عمى اكتساب الميارات األدائية العممية البلزمة لو لممارسة
أدكاره المتعددة في التعميـ كالتي مف أبرزىا :دكره باعتباره منظمان لمتعميـ كمرشداى
كمكجيان نفسيان كتربكياى كمينياى لتبلميذه كقائداى اجتماعيان كمصد ار لممعرفة كبانيان
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لمقيـ ،كمطك انر كمجددان ،كمدي انر ،كمقيمان ،كمنسقان ،كمخططان ،كمحددان لؤلىداؼ،
كأخي انر أكدت تكصيات كنتائج المؤتمرات التربكية التي عقدت بيدؼ تطكير
العممية التربكية كأكلت المعمـ كأعداده كأساليب اختياره مكانة خاصة ،حيث

أكدت جميعيا عمى ضركرة إعادة النظر في جميع الممارسات كالفعاليات
المتعمقة بالمعمـ ،كضركرة النظر إلى التعميـ باعتباره مينة متميزة كأف يحظى
المعمـ بمكانة اجتماعية كاقتصادية تؤىمو لممارسة ميماتو بكفاية كفعالية.

ّ -اإلدارة:
تعد العممية اإلدارية مف العمميات اليامة في العممية التربكية ألنيا تيدؼ إلى
تنظيـ جميع عناصر العممية التربكية كتكجيييا بغية تحقيؽ األىداؼ المنشكدة

ليذه العممية كالمتمثمة في تحسيف نكعية تعمـ التبلميذ ،كتتضمف العممية
اإلدارية مجمكعة مف العمميات المتداخمة كالمتكاممة فيما بينيا منيا.
ُ .عممية تحديد كاختيار األىداؼ التربكية.
ِ .عممية التخطيط لتحقيؽ ىذه األىداؼ.
ّ .عممية التنظيـ ،أم تنظيـ العناصر المختمفة التي تتشكؿ منيا العممية
التربكية في إطار يؤدم إلى تحقيؽ األىداؼ بأقؿ جيد كأقصر كقت كبكفاية

جيدة.
ْ .عممية التنسيؽ ،أم التنسيؽ ما بيف جميع الجيكد كالنشاطات التربكية حتى
ال يحصؿ أم تناقض أك تداخؿ فيما بينيا.

ٓ .عممية التكجيو كاإلشراؼ كالضبط  ،كذلؾ لمتأكد مف سير العممية التربكية
كفؽ الخطط المحددة ليا.
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ٔ .عممية إثارة الدافعية كالحث كالترغيب كالحفز ،كذلؾ مف أجؿ المحافظة
عمى ركح معنكية عالية لدل العامميف في العممية التربكية كضماف استمرار

دافعيتيـ.
ٕ .عممية تكفير أجكاء مناسبة لتطكير العبلقات اإلنسانية كتنميتيا بيف

العامميف في العممية التربكية.

ٖ .عممية اتخاذ الق اررات المناسبة التي تفرضيا طبيعة العمؿ في العممية
التربكية.
ٗ .عممية تنظيـ االتصاالت بيف القائميف عمى العمؿ في العممية التربكية
كذكم العبلقة.

َُ .عممية التقييـ لتحديد جكانب الضعؼ كالقكة كالسعي لمعالجة جكانب
الضعؼ كالمحافظة عمى جكانب القكة كتعزيزىا.
ُُ .عممية المتابعة ،كتشمؿ عمى قياـ المدير بمتابعة سير العمميات اإلدارية

المختمفة.

كىكذا يتضح أف اإلدارة تعني مجمكعة مف العمميات المتكاممة كالمخططة
كاليادفة مف أجؿ قياد كتكجيو جميع الجيكد كالقكل كالعناصر نحك تحقيؽ

األىداؼ المنشكدة لمعممية التربكية مف خبلؿ تييئة كتكفير جميع التسييبلت

كالظركؼ الممكنة كالبلزـ ليا" كبذلؾ لـ تعد اإلدارة في إطار ىذا المفيكـ
مكجية نحك تسيير الشؤكف اإلدارية الكتابية كاليكمية فحسب كانما أصبحت
عممية متعددة الجكانب كالكظائؼ ،كبذلؾ يمكف القكؿ أف لئلدارة التربكية

كظيفتيف أساسيتيف ىما:
أ .كظيفة إدارية تتعمؽ بإدارة جميع الشؤكف كالميمات اإلدارية المتعمقة بسير

العممية التربكية.
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ب .كظيفة تطكيرية كتحسينية تتعمؽ بتطكير مستكل العمؿ كتحسيف نكعيتو.
كلقد أدل تطكير مفيكـ العممية اإلدارية ككظائفيا كميماتيا إلى إعادة النظر
بمؤىبلت المدير التربكم فتشير الدراسات التي أجريت في ميداف اإلدارة

التربكية إلى ضرركه تكافر مجمكعة مف الصفات كالخصائص في المدير

التربكم منيا أف يككف معدان إعداداى أكاديميا كتربكيان كاداريان مناسبان ،باإلضافة
إلى تكافر مجمكعة مف الصفات الشخصية كالعقمية مثؿ االتزاف كالصحة

الجسدية كالنفسية  ،كالمبادأة كالقدرة عمى االبداع كاالبتكار كاتخاذ الق اررات في

المكاقؼ المختمفة .كالقدرة عمى التأثير في اآلخريف كالتعامؿ مع مختمؼ الفئات

االجتماعية باإلضافة إلى ضركرة تمتعو بحسف السمعة كالمكانة االجتماعية،
كأف يككف متصفان بالمكضكعية باإلضافة إلى كعيو كادراكو العميؽ لؤلبعاد
الثقافية كاالجتماعية كالسياسية كالقانكنية لممجتمع الذم يعمؿ فيو.

مسؤوليات وواجبات مدير المدرسة في العممية التربوية:
مف خبلؿ العمميات التي تتضمنيا العممية اإلدارية تبرز مجمكعة مف

المسؤكليات كالكاجبات لمدير المدرسة يمكف تحديد أىميا في المجاالت
األساسية اآلتية:
ُ .إدارة اعماؿ المدرسة كتنظيـ شؤكنيا المختمفة مثؿ تنظيـ خطة العمؿ في
المدرسة كتكزيع المسؤكليات كالكاجبات بيف المعمميف ككضع البرنامج المدرسي

كتقسيـ التبلميذ في الصفكؼ كاإلشراؼ عمى سير العمؿ في المدرسة كتنظيـ
الشؤكف المالية كتحديد احتياجات المدرسة مف المعمميف كاإلشراؼ عمى

حضكر المعمميف كالتبلميذ لممدرسة كتكزيع الكتب.
ِ .تنمية العبلقات اإلنسانية بيف المعمميف كتنظيـ العبلقات العامة في

المدرسة.
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ّ .تنمية المعمميف مينيان كرفع مستكل كفايتيـ التربكية باعتباره -أم المدير-

مكجيان تربكيان مقيمان في المدرسة.

ْ .تحسيف المنيج المدرسي كتطكيره.
ٓ .رعاية شؤكف التبلميذ النفسية كالصحية كالتربكية.
ٔ .تقييـ العممية التربكية مف جميع جكانبيا كفؽ معايير كأسس كاضحة.
ٕ .تكثيؽ عبلقة المدرسة مع المجتمع المحمي مف خبلؿ تنظيـ برامج خاصة.
ٖ .اإلشراؼ عمى تكفير التجييزات كالمكازـ كالتسييبلت البلزمة لمعممية

التربكية.

ٗ .اإلشراؼ عمى األبنية المدرسية كصيانتيا كالتأكد مف سبلمتيا كمناسبتيا
لمتبلميذ.
َُ .تنظيـ عبلقة المدرسة مع السمطات التربكية المشرفة.
كمما يشار إليو أف اإلدارة الجيدة تقكـ عمى أساس مراعاة مبادئ العمؿ

الديمقراطي التعاكني التي تقكـ عمى التعاكف كالمشاركة كتفكيض السمطة

كالعمؿ الجماعي كالثقة كاالحتراـ المتبادليف بيف المدير كمعمميو كالعامميف

معو .كلـ يعد ىناؾ مجاؿ لمسمكؾ االستبدادم في اإلدارة كما كاف ذلؾ في

عصكر ماضية.

ْ .المنياج:
يحتؿ المنيج التربكم مكانة ىامة في العممية التربكية ألنو يمثؿ كسط التفاعؿ
بيف العمـ كالمتعمـ ،باإلضافة إلى أنو يتضمف محتكل عممية التعمـ ،كقد كاف

يقصد بالمنيج قديمان مجمكعة المكاد الدراسية المقرر .التي يطمب مف التبلميذ

حفظيا ،كقد كاف ىذا المفيكـ يرادؼ مفيكـ الكتاب المدرسي المقرر ،كقد كاف
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التركيز في ىذا المنيج عمى جانب المعرفة أك المعمكمات حيث كاف المنيج

يقتصر عمى معمكمات نظرية مرتبة ترتيبان منطقيان يتفؽ كمنطؽ المادة الدراسية
بغض النظر عف المرحمة النمائية التي يمر بيا المتعمـ ،أما المنيج بمفيكمو

المعاصر فيقصد بو" مجمكعة الخبرات التربكية المخططة التي تكفرىا المدرسة
لتبلميذىا لمساعدتيـ عمى بمكغ النكاتج التعميمية المنشكدة كالتي تتفؽ مع

أقصى إمكانات التبلميذ كقدراتيـ كيتضح مف ىذا المفيكـ لممنيج اآلتي:

ُ .إف المنيج بمفيكمو الحديث يتشكؿ مف مجمكعة مف الخبرات التربكية كىي
نشاطات أك ممارسات تعميمية ،كالخبرة التربكية تتشكؿ مف ثبلثة جكانب ىي

الجانب المعرفي كاألدائي كاالنفعالي ،كبذلؾ يمكف القكؿ أف التمميذ يكتسب
الخبرة عندما يعرؼ مبادئيا كحقائقيا كأساسيتيا المعرفية ،كيمارسيا عمى شكؿ

ميارة كسمكؾ ،كقد أصبحت جزءان مف شخصيتو كاتجاىاتو كقيمتيا كأىميتيا.
ِ .إف خبرات المنيج الحديث ىي خبرات تربكية مربية ،كالخبرة التربكية
المربية ىي الخبرة التي تعتمد عمى خبرات سابقة ليا كتقكد إلى اكتساب خبرات

تربكية جديدة.
ّ .تتنكع خبرات المنيج التربكم الحديث بتنكع حاجات النمك المختمفة

لممتعمميف.

ْ .إف خبرات المنيج الحديث ىي خبرات مخططة كىادفة يتـ اختيارىا في
ضكء أىداؼ المجتمع كفمسفتو كحاجات كقدرات المتعمميف كطبيعة المعرفة

كبنيتيا.
ٓ .يتشكؿ المنيج الحديث مف المككنات الرئيسية اآلتية:
 األىداؼ المحتكل79

 األساليب كاإلجراءات كاألنشطة التربكية التي تؤدم إلى تحقيؽ األىداؼ. التقكيـ. -يبني المنيج الحديث في ضكء األسس الرئيسية اآلتية:

أ .األساس الفمسفي:
ينبغي اختيار كتحديد أىداؼ المنيج كخبراتو في ضكء فمسفة المجتمع التي
تتشكؿ مف مجمكعة المعتقدات كالقيـ كالمثؿ العميا كالمبادئ كالطمكحات كطرؽ

التفكير الخاصة بالمجتمع  .باإلضافة إلى مراعاة طبيعة المجتمع كحاجاتو
الحاضرة كالمستقبمية كالتحديات التي تكاجيو.

ب .األساس النفسي:
ينبغي تنظيـ خبرات المنيج عمى أساس مراعاة مبادئ النمك كالخصائص
النمائية لممتعمميف ،باإلضافة إلى مراعاة الفركؽ الزمرة كالفردية بينيـ

كاالستفادة مف النظريات المتطكرة التي تفسر عممية التعمـ.

ج .األساس الجتماعي:
ينبغي اختيار كتنظيـ المنيج في ضكء القيـ االجتماعية االيجابية

في

المجتمع ،كما يترتب عمى ىذه القيـ مف سمكؾ كعادات كتقاليد.

د .األساس المعرفي:
ينبغي اختيار خبرات المنيج كتنظيميا عمى أساس مراعاة طبيعة المعرفة
كخصائصيا كبناىا المنطقية ،باإلضافة إلى مراعاة طرؽ البحث كالتفكير

الخاصة بكؿ شكؿ مف أشكاؿ المعرفة .كمعنى ىذا أف يتـ التركيز في بناء

المنيج عمى المفاىيـ األساسية كالعبلقات القائمة بيف ىذه المفاىيـ بدالن مف
التركيز عمى الحقائؽ كاألمثمة الجزئية ،كلقد ظير ىذا االتجاه نتيجة لبلنفجار
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المعرفي اليائؿ الذم يشيده ىذا القرف كالذم يصبح فيو كضع كؿ المعارؼ

اإلنسانية كتضمينيا في المناىج أم انر يكاد يككف مستحيبلن فقد رأل المربكف
ضركرة التركيز عمى المفاىيـ كالمبادئ كالتعميمات ،باإلضافة إلى مراعاة

التركيز عمى الطريقة الخاصة بالبحث كالتفكير التي تعد الزمة الكتشاؼ
الحقائؽ كفيميا أك لتككيف مفاىيميا كتعميماتيا حيث أف لكؿ معرفة بنيتيا
الخاصة بيا ،تمؾ البنية التي تبيف العبلقة بيف أجزائيا كعناصرىا كالتي ال بد

مف مراعاتيا في بناء المنيج كتنظيمو.

ولقد ظيرت مجموعة مف التنظيمات المختمفة لممناىج كاف مف أبرزىا:
ُ .مناىج المكاد الدراسية :ىي المناىج التي جعمت مف المادة الدراسية محك انر

ليا كىدفان تسعى إلى تحقيقو ،كقد أخذ ىذا المنيج أشكاالن متعددة منيا منيج
المكاد الدراسية المنفصمة كمنيج المكاد الدراسية المترابطة كمنيج المجاالت

الكاسعة ،كلعؿ مف أبرز االنتقادات التي كجيت ليذا الشكؿ مف المناىج إىمالو
لحاجات كخصائص المتعمميف كاىمالو لمحاجات االجتماعية كتركيزه عمى

الجانب المعرفي في النظرم.

ِ .مناىج النشاط :تجعؿ ىذه المناىج مف المتعمـ كنشاطو محك انر ليا ،كقد

أخذت ىذه المناىج أشكاالن متعددة منيا مناىج النشاط التي تدكر حكؿ ميكؿ
التبلميذ كحاجاتيـ ،كمنياج النشاط التي تدكر حكؿ مكاقؼ الحياة االجتماعية
كمشكبلتيا ،كتنظر ىذه المناىج إلى المكاد الدراسية عمى أنيا كسيمة ال غاية،

كيراعي ىذا التنظيـ ميكؿ المتعمميف كحاجاتيـ كخصائصيـ.
ّ .كىناؾ شكؿ آخر مف أشكاؿ المناىج ىك المنيج المحكرم كىك تنظيـ يقكـ

عمى اساس جعؿ مادة دراسية أك حاجة مشتركة مف حاجات المتعمميف محك انر

لمدراسة أك أساسان ليا تدكر حكؿ المكضكعات الدراسية .كغالبان ما تككف ىذه
المادة المحكرية مف المكاد أك المشكبلت التي ينبغي عمى كؿ تمميذ دراستيا.
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 .1التخطيط:
تتضمف عممية التخطيط في العممية التربكية معرفة المتطمبات البلزمة لمكصكؿ
إلى األىداؼ التربكية بأفضؿ األساليب كأكثرىا فعالية كفي أقؿ كقت ممكف

بأقؿ التكاليؼ كذلؾ مف خبلؿ:

* التعرؼ إلى األىداؼ التربكية كتحديدىا.
* اختيار األىداؼ ذات األكلكية الممحة.
* تحديد مضمكف ىذه األىداؼ كمتطمبات الكصكؿ إلييا كالبدائؿ الممكنة
لتحقيقيا.
* تحديد استراتيجيات كاجراءات التنفيذ المناسبة.
* تحديد أساليب تقييـ فعالية األداء في ضكء األىداؼ المحددة.
* االستفادة مف نتائج التقييـ في عمميات التطكير كالتحسيف.
كيأخذ التخطيط في العممية التربكية مستكيات مختمفة فيناؾ التخطيط عمى
مستكل العممية التربكية لدل السمطة التربكية المسؤكلة في البمد كىناؾ تخطيط

عمى مستكل المدارس ،كعمى مستكل الصفكؼ الدراسية كالتخطيط إما أف

يككف تخطيطان بعيد المدل أك قصير المدل كىناؾ تخطيط سنكم كتخطيط
مرحمي كتخطيط يكمي يقكـ بو المعمـ لمتعميـ ،كينبغي أف يتصؼ التخطيط

بالكاقعية كامكانية التنفيذ كالمركنة كالدقة كالشمكؿ.

كيقكـ المعمـ بإعداد خطط سنكية كفصمية كيكمية لمتدريس كيعد ىذا التخطيط

أم انر الزمان كضركريان لتحقيؽ األىداؼ التربكية المنشكدة كال غنى لممعمـ عنو،
ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لممدير الذم يجب عميو أف يضع خطة لعمؿ المدرسة

بشكؿ عاـ.
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ٔ .التقويـ:
تشكؿ عممية التقكيـ إحدل العمميات الحيكية الضركرية في العممية التربكية،
فمف خبلليا يتـ تحديد الصعكبات كالمعكقات التي تحكؿ دكف تحقيؽ التقدـ

نحك تحقيؽ أىداؼ العممية التربكية ،كال تقتصر عممية التقكيـ عمى تقكيـ تعمـ
التبلميذ كانما ىي تشمؿ جكانب العممية التربكية كعناصرىا التربكية مف
معمميف كمديريف كمكجييف كمناىج كادارة كتسييبلت كأكجو النشاط المختمفة.
باإلضافة إلى عممية التقكيـ نفسيا ،كىي ما يسمى بتقكيـ التقكيـ .فيي عممية

تيدؼ إلى معرفة كتحديد جكانب التقدـ أك القصكر في العممية التربكية .كلقد

اختمؼ ىذا المفيكـ لعممية التقكيـ في الكقت الحاضر عما كاف عميو في
الماضي فقد كانت ىذه العممية مكجية نحك الكشؼ عف جكانب الضعؼ في

مجاالت تحصيؿ التبلميذ لممعمكمات النظرية ،كذلؾ باستخداـ أدكات محددة
مثؿ االمتحانات الشفكية كالكتابية كالتي كانت تقيس مجرد الحفظ ،حيث كاف

يتـ إجراء ىذه االمتحانات في أكقات محددة لغايات الحكـ عمى التبلميذ ،كفي

ضكء نتائجيا يتـ ترفيعيـ أك رسكبيـ.

أما التقكيـ في الكقت الحاضر فقد اختمؼ في مفيكمو كأىدافو كمجاالتو كأدكاتو
فالتقكيـ يمثؿ تمؾ العممية الشخصية العبلجية التي تيدؼ إلى معرفة مدل

التقدـ الذم أحرزه الفرد أك الجماعة نحك تحقيؽ ىدؼ مف األىداؼ التربكية
المحددة كفي ضكء نتائج التقكيـ يمكف تحديد الخطكات الضركرية لتحسيف

العممية التربكية.
كما أنو يسيـ في الكشؼ عف إمكانات المعمميف كالمتعمميف كقدراتيـ

كاستعداداتيـ كاتجاىاتيـ باإلضافة إلى أنو يساعد عمى تقييـ الفعاليات التربكية

المختمفة كتحديد درجة فعاليتيا ،مف ىنا فقد أصبح ينظر إلى ىذه العممية عمى

أنيا عممية شاممة لجميع عناصر العممية التربكية ،كمستمرة ألف العممية
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التربكية ،كمكضكعية بحيث تتـ بمعزؿ عف تدخؿ العكامؿ الشخصية أك عكامؿ
التحيز كالصدؽ كالثبات بحيث يمكف الثقة كاالعتماد عمى نتائجيا.

كفي تقكيـ العممية التربكية يمكف استخداـ مجمكعة متعددة مف الكسائؿ
كاألدكات مف أبرزىا :االمتحانات العممية كالكتابية كالمفظية سكاء كانت ىذه
االمتحانات فردية أـ جمعية ،كىناؾ االختبارات التحصيمية المقننة كاالختبارات

النفسية كاختبارات الذكاء كالقدرات ،باإلضافة إلى استخداـ أسمكب المبلحظة
كمقاييس التقكيـ الذاتي مثؿ االستبانات كمقاييس الرتب كالتقدير كلقد تطكرت

االمتحانات كاالختبارات التي يمجأ المعممكف إلى استخداميا في تقكيـ تعمـ
التبلميذ ،فبعد أف كاف استخداـ ذلؾ النمط مف االمتحانات التي تأخذ شكؿ
االمتحانات المقالية ذات األسئمة العامة  ،فقد أصبح المعممكف يميمكف إلى

استخداـ االمتحانات المقالية ذات األسئمة العامة ،فقد أصبح المعممكف يميمكف
إلى استخداـ االمتحانات المكضكعية التي تقيس عمميات الفيـ كاالستنتاج
كالتذكر كالتحميؿ كالتطبيؽ كالتعميـ .ىذا باإلضافة إلى األسئمة المقالية
كاالمتحانات الشفيية كالعممية فقد شاع استخداـ المعمميف لؤلسئمة المكضكعية

التي تأخذ نمط أسئمة التكميؿ كالصكاب كالخطأ كاالختيار مف متعدد كأسئمة
المقابمة كالمزاكجة عممان بأف ىذا النمط مف األسئمة يتطمب مف المعمـ ميارة

كقدرة في بنائيا كينبغي أال يعتمد المعمـ في حكمو عمى تعمـ التمميذ عمى أداة

كاحدة كانما عميو أف ينكع في ىذه األدكات باإلضافة إلى ضركرة تعاكنو مع
زمبلئو المعمميف كعميو أف يختار ىذه األدكات كاألساليب في ضكء األىداؼ

التي سيتـ تقكيميا.
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الفصؿ الرابع

األسس النفسية لمتربية
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الفصؿ الرابع
األسس النفسية لمتربية
* عمـ النفس ( مفيكمو – مجاالتو -أىدافو -فركعو)
* األسس النفسية ( الطبيعة اإلنسانية -الدكافع – الدافعة كالتربية)
* العمميات العقمية ( االنتباه ػ اإلدراؾ ػ
كاالستدراؾ)

التذكر ػ كالنسياف ػ كالتفكير ػ

* الفركؽ الفردية ( االستعدادات – القدرات -الذكاء -طرؽ قياس الفركؽ
الفردية).
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الفصؿ الرابع
األسس النفسية لمتربية
تمييد:
اىتـ عمماء التربية باألسس النفسية لئلنساف ،ككاف أكؿ اىتماماتيـ ،البحث

عف طبيعة اإلنساف كمككناتو فظير ما عرؼ بنظرية الممكات كىي النظرية

القائمة بأف لدل اإلنساف ممكات عقمية مختمفة ،كىي قكل خاصة ،كيمتاز
بعضيا عف بعض مثؿ ممكة التذكر كممكة التخيؿ كممكة االنتباه .كترل ىذه

النظرية أف كؿ ممكة مف ىذه الممكات يمكف أف تبلحظ كتدرس مستقمة عف
الممكة األخرل.
ثـ جاءت نظرية التدريب الشكمي كقد بنيت ىذه النظرية عمى نظرية الممكات

السالفة الذكر ،ككانت ترل أف الممكات أك القكل العقمية المستقمة تشبو
العضبلت ،مع أ نيا يمكف اف تقكل بالتمريف عف طريؽ أم نشاط يختاره ليا،
فإذا زادت قكتيا عف طريؽ ىذا التمريف ،فإنو يسيؿ فيما بعد استخداميا في
مكاقؼ أخرل متشابية.

لقد ركز البعض عمى الناحية العقمية ،كركز آخركف عمى الركح ،كفئة ثالثة
اىتمت بالجسـ أك الجسد كفئة رابعة اىتمت بسمككو الظاىر كالمستمر ،كفئة

خاصة اىتمت بالبيئة التي يعيش فييا (االجتماعية كالطبيعية) كلذا تقكـ
الطبيعة اإلنسانية عمى العناصر اآلتية:
العقؿ (فكر كتحميؿ) كالركح (أزلية مطمقة) ،كالجسـ ( مادة متغيرة) ،كالسمكؾ (

ممارسة كتطبيؽ) كالبيئة ( اجتماعية  ،اقتصادية) ،طبيعية).

إف اإلنساف كؿ متكامؿ مف جسد كركح كعقؿ ،كىك قكم تؤثر في شخصيتو

تأثي انر متكازنان بحيث يككف لكؿ جانب مف جكانب اإلنساف حقكقو ،كاإلنساف
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مزكد باإلمكانيات عمى التعامؿ مع قكل الككف كاالستفادة منيا استفادة مباشرة

في حياتو.

كقد ركز عمـ النفس بفركعو المتعددة ( النظرية ،التطبيقية) عمى االىتماـ
باإلنساف كمسألة نمائو المتعدد الجكانب .ك مف ىذه الفركع عمـ النفس التربكم

الذم يرتبط بيذه الفركع ارتباطاى عضكيان حيث تعددت مكضكعاتو كميادينو

الخاصة.

مفيوـ عمـ النفس:
لكؿ عمـ مف العمكـ مكضكع خاص يتخذه محكر دراستو .أما عمـ النفس فيك
العمـ الذم يدرس اإلنساف كحياتو النفسية التي تتضمف أفكاره ،كمشاعره،

كاحساساتو كميكلو كرغباتو كذكرياتو كانفعاالتو ،انو العمـ الذم يدرس " سمكؾ
اإلنساف" أم ما يصدر عنو مف أفعاؿ كأقكاؿ كحركات أك ما يسمى " عمـ

السمكؾ" ألنو يدرس السمكؾ اإلنساني دراسة مكضكعية ،اك يتخذ مف السمكؾ

كسيمة لدراسة الحياة النفسية ( الشعكرية كالبلشعكرية) كما يدرس أكجو " نشاط
اإلنساف" كىك يتفاعؿ مع بيئتو كتكيفو معيا .فالعبلقة بيف اإلنساف كبيئتو
عبلقة أخذ كعطاء ،بؿ عبلقة فعؿ كانفعاؿ ،كتأثير متبادؿ ،كصراع مكصكؿ،
كىك في تفاعمو معيا يتأثر كينفعؿ بشتى االنفعاالت ،كيرغب كيفكر ،كيقدر

كيصمـ ،كينفذ كيتعمـ كيعي ما تعممو ،كما أنو يعبر عف أفكاره كمشاعره بالمفظ

أك اإلشارة ،كيحاكؿ ضركبان مختمفة مف السمكؾ ،كيصيب كيخطي ..كؿ ذلؾ
كىك يشؽ طريقو في الحياة طمعا في عمؿ يؤديو ،أك مركز اجتماعي يصبكا

إليو ،أك أسرة يقيميا كيرعاىا ،أك االنضماـ لجماعة يندمج فييا كيشترؾ في

نشاطيا أك نكع مف العمؿ اإلصبلحي يريد تنفيذه ،ىذه األنشطة السابقة الذكر(
العقمية كاالنفعالية ،كالجسمية كالحركية) التي تعكس تأثير اإلنساف فييا أك تأثره

بيا ىي مكضكع دراسة عمـ النفس.
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مجالت عمـ النفس
يمكف القكؿ اف عمـ النفس ىك العمـ الذم يبحث في:
ُ -كؿ ما يفعمو اإلنساف كيقكلو أك يصدر عنو مف سمكؾ حركي أك لفظي،
(كالمشي كالكبلـ).
ِ -كؿ ما يستشعره مف تأثرات كجدانية كانفعاالت ،ككؿ ما ينزع كيميؿ إليو،
أك يريد ،أك يرغب فيو ،أك ينفر منو (كاإلحساس بالمذة أك المئـ ،أك الشعكر

بالضيؽ أك االرتياح).
ّ .كؿ ما يصدر عف اإلنساف مف نشاط عقمي (كاإلدراؾ ،كالتفكير).
مف ىذا يتضح أف عمـ النفس يدرس ثبلثة أكجو لمنشاط:
ُ -السمكؾ الحركي كالمفظي  :كىذا النشاط ظاىرم خارجي (
مكضكعي)  ،objectiveأم يمكف أف يبلحظو كأف يبحثو أشخاص
كثيركف غير الشخص الذم يصدر عنو .
ِ -النشاط الذىني لمعقؿ:

ككذلؾ النشاط الكجداني االنفعالي فكؿ

منيما نشاط داخمي باطني (ذاتي)  ،subjectiveأم ال يمكف أف

يشعر بو كأف يدركو أك أف يبلحظو إال صاحبو كحده دكف غيره مف
الناس  ،لذلؾ تسمى جممة النشاطات الذاتية ىذه بالحاالت الشعكرية أك

" الخبرات الشعكرية " .

إف عمـ النفس الحديث كغيره مف العمكـ يصؼ الظكاىر التي يدرسيا

كصفا دقيقا  ،ثـ يفسرىا في ضكء قكانيف كمبادئ عامة  ،بمعنى أنو

يصؼ مختمؼ ضركب السمكؾ اإلنساني  :السمكؾ العادم  ،كالسمكؾ
الشاذ المنحرؼ  ،السمكؾ الذكي كالسمكؾ الغبي  ،ثـ يبحث عف ىذه
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الشركط كالعكامؿ التي ال يتـ ىذا السمكؾ بدكنيا أم مف ما يقكـ كراء
ىذا السمكؾ مف استعدادات كامنة كدكافع شعكرية كغير شعكرية .

كمكجز القكؿ أف عمـ النفس يدرس :
ُ -ما يصدر عف اإلنساف مف نشاط ظاىر كباطف .
ِ -كيؼ يحدث ىذا النشاط كيتـ ؟.
ّ -لماذا يحدث ىذا النشاط ؟.
كىذه ىي األسئمة التي يحاكؿ عمـ النفس اإلجابة عمييا .

أىداؼ عمـ النفس
لعمـ النفس  ،شأنو في ذلؾ شأف العمكـ األخرل أىداؼ ثبلثة ىي :
ُ -فيـ السمكؾ كتفسيره ( بمعنى جمع كقائع كصكغ مبادئ كقكانيف ) .
ِ -التنبؤ بما سيككف عميو  ( ،بمعنى أف الفيـ كمعرفة األسباب تعيف
عمى التنبؤ بحدكثو ) .
ّ -ضبط السمكؾ كالتحكـ فيو بتعديمو كتحكيره كتحسينو بما يؤدم
لمسيطرة عميو .
إف عمـ النفس عمـ كصفي تقريرم  ،يصؼ السمكؾ كيفسره عمى ما ىك

عميو  ،كال يضع معايير لمسمكؾ كالتفكير كالتذكؽ كما تعمؿ عمكـ

المنطؽ كاألخبلؽ كالجماؿ كىكذا فإف عمـ النفس كغيره مف العمكـ
الكصفية األخرل  :يدرس ما ىك كائف إال ما ينبغي أف يككف  ،كما
يدرس ما ىك كاقع ال ما ىك كاجب .
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فروع عمـ النفس
تقسـ فركع عمـ النفس الى قسميف ىي

(ْ)

:

الفركع النظرية  ،كالفركع التطبيقية
أما الفركع النظرية فبل تيدؼ الى النفع البشرم بؿ لمجرد العمـ مف أجؿ
العمـ أم بمعنى مجرد الكشؼ عف المبادئ كالقكانيف التي تييمف عمى

السمكؾ اإلنساني

أما الفركع التطبيقية فتستيدؼ تحقيؽ أغراض عممية  ،كحؿ مشكبلت
عممية في شتى نكاحي الحياة.

ومف الفروع النظرية ما يمي :
 -0عمـ النفس العاـ :يدرس أكجو النشاط النفسي الذم يشترؾ فيو

الناس جميعا  ،كالتفكير  ،كالنسياف  ،كاالنفعاؿ كالتعمـ  ،كىك أساس كؿ

الفركع االخرل .
- 3عمـ النفس الفارؽ :يدرس ما بيف األفراد كالجماعات أك السبلالت
مف فكارؽ في الذكاء ،اك الشخصية ،اك االستعدادات  ،اك الخمؽ ،أك
المكاىب الخاصة .
 -2عمـ النفس الرتقائي  :يدرس مراحؿ النمك المختمفة التي يجتازىا
الفرد في حياتو  ،كالخصائص السيككلكجية لكؿ مرحمو مثؿ  :مرحمو
الطفكلة  ،مرحمو المراىقة  ،اك الرشد  ،اك الشيخكخة .
 -2عمـ النفس الجتماعي  :يدرس سمكؾ األفراد كالجماعات في
المكاقؼ االجتماعية المختمفة  ،أم الصكر المختمفة لمتفاعؿ االجتماعي
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أم التأثير المتبادؿ بيف األفراد بعضيـ البعض  ،أك بيف الجماعات
بعضيا البعض  ،مثؿ التفاعؿ االجتماعي بيف اآلباء كاألبناء  ،كالعماؿ

كصاحب العمؿ  ،كالرئيس كمرؤكسو .
 -1عمـ نفس الشواذ  :يبحث في نشأ األمراض النفسية كاألمراض
العقمية ( الجنكف ) كضعؼ العقؿ كاإلجراـ كأسبابيا المختمفة.
 -9عمـ نفس الحيواف  :يبحث في سمكؾ الحيكانات المختمفة ،
كيحاكؿ اإلجابة عمى اسئمة مثؿ  :ىؿ تستطيع الحيكانات أف تفكر ؟

ككيؼ تفكر ؟ كىؿ لدييا قدرة عمى التذكر ؟ كما مدل ىذا التذكر ؟ ...

الخ .

-4عمـ النفس المقارف  :العمـ الذم يقارف سمكؾ اإلنساف بسمكؾ
الحيكاف  ،أك سمكؾ الطفؿ بالراشد  ،أك سمكؾ اإلنساف البدائي
بالمتحضر  ،كسمكؾ اإلنساف الشاذ بالسكم  ...الخ .

فروع عمـ النفس التطبيقي :
 -0عمـ النفس التربوي  :يطبؽ مبادئ عمـ النفس كقكانينو عمى

ميداف التربية كالتعميـ لحؿ ما يقكـ بو في ىذا الميداف مف مشكبلت ،

كضعؼ التبلميذ في المغات أك الرياضيات  ،كال يكتفي عمـ النفس
التربكم الحديث بتطبيؽ مبادئ عمـ النفس العاـ  ،بؿ أصبح في الكقت

الحاضر يصكغ لنفسو كبنفسو مبادئ سيككلكجية يحتاج الييا البحث في

ىذه المشكبلت .

 -3عمـ النفس الصناعي  :يستيدؼ رفع مستكل الكفاية اإلنتاجية
لمعامؿ أك لمجماعة العاممة  ،كذلؾ عف طريؽ حؿ المشكبلت المختمفة

التي تغشى ميداف الصناعة كاإلنتاج حبل عمميا إنسانيا يقكـ عمى مبادئ
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عمـ النفس كمفاىيمو كمما يدرسو  :التكجو الميني  ،كاالختيار الميني ،

كالتدريب  ،كمشكبلت التعب الصناعي

 -2عمـ النفس التجاري  :ييتـ بدراسة دكافع الشراء كحاجات
المستيمكيف غير المشبعة  ،كتقدير اتجاىاتيـ النفسية نحك المنتجات
المكجكدة في السكؽ  ،كما يدرس سيككلكجية البيع  ،كسيككلكجية

اإلعبلف  ،كتصميمو  ،كنكعو  ...الخ .

 -2عمـ النفس الجنائي  :يدرس العكامؿ كالدكافع المختمفة التي
تتضافر عمى إحداث الجريمة  ،كيقترح أنجح الكسائؿ لعقاب المجرـ ،
أك عبلجو  ،أك إصبلحو  ،كىذا العمـ فرع تطبيقي لعمـ نفس الشكاذ

السابؽ الذكر .

 -1عمـ النفس القضائي  :يدرس العكامؿ النفسية الشعكرية كاال
شعكرية التي يحتمؿ أف يككف ليا أثر في جميع مف يشترككف في
الدعكل الجنائية  :القاضي كالمتيـ كالدفاع كالمجني عميو  ،كالمبمغ ،

كالشاىد  ،كالجميكر في المحكمة  ،كما يبحث في أثر الرأم العاـ

كالصحافة كما يتردد بيف الناس مف إشاعات في تكجيو الدعكل .

 -9عمـ النفس الحربي  :يدرس أفراد الجيش لكضع كؿ عامؿ بالجيش
في المكاف أك العمؿ المناسب لو كلذكائو  ،كاستعداداتو كقدراتو ،
كسماتو الشخصية  ،أك لتدريبو بالطريقة العممية مف أجؿ إتقاف العمؿ
الذم يتدرب عميو  ،كمقاكمة أثر الحرب النفسية كمحاربة اإلشاعات

الضارة
 -4عمـ النفس اإلكمينيكي  :يستيدؼ تشخيص كعبلج االضطرابات
النفسية الخفيفة عبلجا نفسيا  ،كعيكب النطؽ  ،كالتخمؼ الدراسي ،
كبعض حاالت القمؽ كاليبكط الخفيفة  ،كالشعكر المكصكؿ بالنقص أك
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بالحيرة أك بالتردد  ،أك فقداف األمؿ كالطمأنينة كبعض األمراض

النفسية.

األسس النفسية ()1
يمكف تحديد األسس النفسية التي تستند الييا التربية بشكؿ عاـ في

معرفة األمكر التالية :

 -0طبيعة المتعمـ ( التمميذ)  :اإلنساف الفرد مف حيث  :حاجاتو ،
كقدراتو  ،كتككينو  ،كميكلو  ،كسمككو  ،أم معرفة اإلنساف الفرد المتعمـ
عمى ما ىك عميو مف تككيف عضكم كسمككي .
ِ -طبيعة التعمـ  :أم معرفو مكضكع التعمـ  ،كمحتكاه  ،كأنكاعو ،
كالعكامؿ المؤثرة فيو  ،كاالىتماـ بنماذج كنظريات التعمـ  ،كاختيار
المناسب لكؿ مكضكع مف المكاضيع المطركحة ليتعمميا األفراد المعديف

لذلؾ .

ّ -طبيعة البيئة  :أم معرفة البيئة المحيطة بالمتعمـ بشقييا
االجتماعي كالطبيعي  ،كأثر ذلؾ عميو كمناسبة المكضكع لو ،
كصبلحية ذلؾ المكضكع لمبيئة االجتماعية كالمجتمع  ،كالتراث  ،كثقافة
الجماعة كطريقة تفكيرىـ  ،كتأثر المكضكع بالبيئة الطبيعية ( المناخ ،

كالمكقع  ،لتضاريس ) كىكذا يتبيف لنا اف اىتماـ التربية باألسس النفسية

أدل إلى االىتماـ بالناشئة لشكؿ أفضؿ  ،فأصبح مف أىداؼ التربية

تعديؿ السمكؾ اإلنساني فاألسس النفسية إذف تساعد التربية عمى أف
تختار أفضؿ الطرؽ لتحقيؽ أىدافيا .
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الطبيعة اإلنسانية

(ٔ) :

يقصد بالطبيعة اإلنسانية ماىية اإلنساف كجكىره  ،ىؿ ىك ركح أك مادة
 ،أـ كمييما ؟ كىؿ ىك خير أـ شرير بطبعو ؟ كىؿ ىك مطمؽ أـ محدد

في إرادتو ؟ كىؿ ىك مخير أـ مسير في حياتو ؟ لقد اىتـ الفبلسفة
باإلجابة عمى ىذه التساؤالت التي تدكر حكؿ اإلنساف مثؿ :
 -ىؿ طبيعة اإلنساف كاحدة ؟

 ىؿ العقؿ اإلنساني أسمى مرتبة مف الجسد ؟ -ىؿ العقؿ اإلنساني صفحة بيضاء ؟

 -ما ىك العقؿ اإلنساني ؟ كىؿ ىك عدد مف الممكات ؟

 ىؿ الطبيعة اإلنسانية شريرة أـ خيرة ؟ كىؿ ىي شريرة كخيرة في آفكاحد ؟ كىؿ ىي ىابطة ؟ كىؿ ىي حرة أـ مجبرة ؟

إف ىذه التساؤالت كغيرىا كثير مما يدكر حكؿ اإلنساف حاكؿ الفبلسفة

اإلجابة عمييا كعمى مر العصكر :

فقد نظرت الفمسفة المصرية القديمة إلى اإلنساف عمى أنو ركح كجسد
كىذه الركح ال تمكت بمكت الجسد  ،بؿ يحيى اإلنساف حياه أخرل ،
لذلؾ شيدكا األىرامات كالقبكر لحفظ األجساد الميتة  ،كاإلنساف عند

الفمسفة المثالية كائف ركحي  ،عقمي  ،كجزء مف إبداع عظيـ لمقكة

العظمى  ،يخضع لمشئيتيا كيتصرؼ طبقا لمرادىا  ،كما يميؿ المثالي

إلى تصنيؼ الكائنات اإلنسانية تحت صفات الصبلح كالسكء  ،كالخير
كالشر  ،كلما كاف المثاليكف يعتقدكف اف اإلنساف خاطئ في األصؿ

فإنيـ ينظركف لؤلطفاؿ باعتبارىـ كائنات تحتاج الى تقكيـ  ،كأف تقميؿ
العادات السيئة لدييـ أمر يستحؽ الثكاب .
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كنظرت الفمسفة الكاقعية لئلنساف بانو كياف عضكم بيكلكجي  ،ذك جياز

عصبي كاحد  ،كميكؿ اجتماعيو متأصمة  ،كترفض الكاقعية رد إنجازات
اإلنساف الثقافية الى قكة منفصمة ذات طبيعة مستقمة ىي العقؿ أك

النفس .

كاإلنساف كما صكره القراف الكريـ  ،قكة مبدعة كركح متصاعدة  ،تسمك
في سيرىا قدما مف حالة كجكدية الى حالو أخرل  ،لقكلو تعالى  { :فىبل
أي ٍق ًسـ بً َّ
الشفى ً
ؽ لتركبف طبقا ىع ٍف
ؽ ىكالمٍَّي ًؿ ىكما كسؽ ىكاٍلقى ىم ًر إً ىذا اتَّ ىس ى
ي
طبؽ } ( .سكرة االنشقاؽ  :اآلية مف ُٔ لػ ُٗ )  ،فاإلنساف يتككف
مف جسد كنفس  ،كلكف ليس بالشكؿ المزدكج الذم تراه الفمسفة المثالية

 ،كانما اإلنساف ىك كحدة متكاممة  ،فالجسـ ليس منفصبل عف النفس ،

كانما ىما كجياف لشيء كاحد ىك شخصيو االنساف التي خمقيا ا﵀
سبحانو كتعالى ككصفيا بقكلو { :لىقى ٍد ىخمى ٍق ىنا ًٍ
ىح ىس ًف تى ٍق ًك ويـ }
اف ًفي أ ٍ
اإل ٍن ىس ى
(سكرة التيف ) ْ:

كيعتقد اإلنسانيكف أف اإلنساف كائف كاعي  ،يختار حريتو  ،يسعى الى
تنمية أمالو كطمكحاتو  ،يصدر األحكاـ عطفا عمى مرجعيتو المعتمدة

عمى القكانيف  ،يقر الجماؿ  ،كيبحث دكما عف الحقيقة  .كيرل

العقبلنيكف أف اإلنساف يتميز عف الحيكاف بالعقؿ  ،كمركز العقؿ ىك
المخ  ،كىك الذم يتدخؿ في بعض عمميات الحركة الذاىبة كالعائدة

عف طريؽ األعصاب  ،فالعقؿ كظيفتو الشعكر  ،كالشعكر ىك ما يفكر

بو االنساف كما يستطيع مبلحظتو بنفسو  ،كيعبر عنو في ممارساتو

كسمككو  ،كركزت العقبلنية عمى اإلنساف العاقؿ الذم يفكر بعقبلنية .

كتؤمف الفمسفة الطبيعية بأف طبيعة اإلنساف خيرة  ،متبرأة مف الشر ،

كيقكؿ جاف جاؾ ركسك في ذلؾ :
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" إف كؿ شيء يظؿ سميما  ،ما داـ في يد الطبيعة  ،كال يمبث أف يمسو

الدمار اذا مستو يد اإلنساف "

كترل الفمسفة الطبيعية أف طبيعة اإلنساف تنمك كتتطكر حسب قكانيف
ثابتة مماثمة لمقكانيف التي تحكـ الظكاىر الطبيعية  .كما ترل أف طبيعة

اإلنساف مككنو مف ( كحده متصمة ال تنقسـ الى أجزاء ) .

كتنظر البراجماتية إلى اإلنساف بأنو مخمكؽ كؿ متكامؿ ال انفصاؿ بيف
عقمو  ،كجسمو  ،كمشاعره  ،كأف لكؿ فرد شخصيتو الخاصة بو ،

كقدراتو الفردية التي يتميز بيا عف غيره  ،بمعنى أنيـ ييتمكف بالفرد ،
كينظركف إليو عمى أنو نتاج تفاعؿ البيئة الطبيعية كاالجتماعية التي

يعيش فييا .

كيؤكد بيرجسكف ( مؤسس الركحية الحديثة ) استقبلؿ الجانب النفسي

الركحي في اإلنساف كتأكيد كجكده  ،بعكس ما قرره الماديكف  ،فاإلنساف
حر في جكىره الركحي بينما ىك مقيد كمجبر بسبب كجكد الجسـ

المادم الذم ىك ظاىرة عرضية ال تمثؿ الحقيقة الركحية الدائمة .

كترل الفمسفة التجديدية أف اإلنساف كائف حي بيكلكجي  ،يتفاعؿ مع
البيئة بشكؿ تمقائي مقصكد  ،كىك قابؿ لمتعمـ  ،كاكتساب الخبرة  ،كذك

كظيفة مرنة في الحياة  ،كلديو مشكبلت اجتماعيو  .كاإلنساف قابؿ
لمتعمـ حسب تأثير المجتمع  ،كاإلنساف حسب رأم التجديدييف  ،يسعى
بطبيعتو إلى تغيير المحيط الذم يعيش فيو بالتجميد  ،ليتحقؽ التكيؼ

كالتكافؽ مع البيئة.

إف معرفة الطبيعة اإلنسانية تحدد عبلقة اإلنساف كتفاعمو مع أفراد
مجتمعو كتكيؼ مع نظـ ذلؾ المجتمع  ،ألنيا عبارة عف سمات سمككية

كعادات اجتماعيو  ،كمعايير كاتجاىات كمشاعر اكتسبيا الفرد مف
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المجتمع المحيط كالجماعة التي يعيش في كنفيا كىي بالنتيجة النيائية

عبارة عف ماىيتو كجكىره .

الدوافع

(ٕ)

يرل بعض العمماء أف كممة دافع أعـ كأشمؿ كأدؽ مف كممة حاجة أك

غريزة  ،كالدكافع ىي حاالت أك قكل ال نبلحظيا مباشرة  ،بؿ نستنتجيا

مف االتجاه العاـ لمسمكؾ الصادر عنيا  ،فإف كاف السمكؾ متجيا نحك
الطعاـ إستنتجنا دافع الجكع  ،كاف كاف السمكؾ متجيا نحك الشراب

إستنتجنا دافع العطش  ،كىكذا  ،كما الدكافع اال حالة داخمية جسمية أك
نفسية  ،تثير السمكؾ في ظركؼ معينة  ،كتكصمو الى غاية  ،كقد

يطمؽ البعض عمى كممة دافع مرادفات أخرل مثؿ حافز  ،أك باعث ،
أك رغبة  ،أك ميؿ  ،أك نزعة  ،أك عاطفة  ،أك قصد أك غاية  ،أك إرادة
كاألصؿ في الدافع أف يككف كامنا حتى يجد مف الظركؼ ما ينشطو

كيثيره أك ينبيو  ،فالمثير كالمنبو حكؿ الدافع مف حالة الكمكف الى حالة
النشاط  ،كالدكافع مكضكع عاـ  ،كمف المكاضيع الكاسعة االستعماؿ في
عمـ النفس الحديث  ،كييتـ بالدكافع معظـ العامميف في الحقكؿ المعرفية

 ،فييتـ بيا الطبيب  ،كرجؿ الفكر كاألدب  ،كتيتـ بو األسرة ( األب

كاألـ )  ،كالمعمـ  ،كالمرشد االجتماعي كاألخصائي النفسي  ،كؿ ييتـ
بيا مف الجانب الذم ييمو  ،فاألب مثبل ييمو أف يعرؼ لماذا يميؿ

طفمو إلى شيء معيف  ،فيتعممو أك يحاكؿ الحصكؿ عميو  ،كال يميؿ
إلى شيء آخر كيبتعد عنو  ،كالمعمـ ييتـ بمعرفة دكافع تبلميذه كميكليـ

ليتسنى لو استغبلليا في حضيـ عمى عممية التعمـ  ،ألنو ال تتـ عممية
تعميمية  ،كال يمكف تعمـ شيء تعمما جيدا كمفيدا  ،اال إذا كاف ىناؾ

دافع معيف يدفع الفرد إلى عممية التعمـ ىذه .
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عمى أف اىمية الدكافع كدراستيا كمعرفتيا  ،ليس فقط مف أجؿ معرفة

أنكاع السمكؾ المنحرؼ  ،كال مف أجؿ الكقاية مف االنحراؼ فقط  ،بؿ
إنيا تفيد كؿ مف يتعامؿ مع الناس  ،أك يكجو أناسا إلى عمؿ ما أك

دراسة ما  ،كما أف معرفة اإلنساف لدكافع إنساف آخر يحممو عمى إقامة
عبلقات إنسانيو أفضؿ معو  ،في حيف إف عدـ معرفة الدكافع  ،قد

يؤدم إلى ظيكر مشاكؿ فيما بيف ىذا اإلنساف كأخيو اإلنساف اآلخر .

تصنيؼ الدوافع :
يعتبر اإلنساف أكثر اإلحياء قاطبة تعدادان لمدكافع كتنكعيا  ،ليذا فإنو
ليس مف السيكلة بمكاف تصنيؼ الدكافع عمى أساس السمكؾ الصادر

عنيا  ،ألف الكاحد قد يؤدم إلى ضركب كثيرة مف السمكؾ تختمؼ

باختبلؼ األفراد  ،فمثبل  ،الدافع الى كتابة القصة كالدافع إلى الزكاج
مف أسرة غنية  ،كالدافع إلى القياـ بخدمة اجتماعيو  ،كميا قد تككف

نتيجة لمرغبة في التقدير االجتماعي  ،كقد يؤدم الدافع الكاحد إلى
سمكؾ أك أنماط سمككية مختمفة تبعا لممكقؼ الخارجي أك السمكؾ

الظاىر  ،فمثبل عندما يريد طفؿ أف يجمب االنتباه إليو فقد يتبع أحدىـ
التمرد كالمشاغبة  .كقد يتبع آخر الطاعة كاالمتثاؿ  ،في حيف أف ثالثا

يتبع تحقيؽ نشاط اجتماعي أك ثقافي معيف  .كاتباع سمكؾ كاحد قد

يككف نتيجة لدكافع مختمفة  ،فالقتؿ كأسمكب قد يككف الدافع إليو

الغضب  ،كقد يككف الخكؼ  ،كقد يككف الطمع  ،كقد يككف الدافع

الجنسي  ،كقد يككف الدفاع عف النفس كحب البقاء  ...إلخ  .إذف

تعددت الدكافع كلكف الطريقة كاحدة أك العمؿ ىك نفسو .
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وتصنؼ الدوافع كما يمي :
ُ -الدكافع الفطرية كالمكتسبة

ِ -الدكافع الشعكرية والالشعكرية

الدوافع الفطرية والمكتسبة :
الدكافع الفطرية ىي الدكافع التي تنتقؿ عف طريؽ الكراثة  ،كليس لمفرد

فضؿ فييا  ،كال يمكنو اكتسابيا  ،كالجكع  ،كالعطش  ،أما الدكافع

المكتسبة فيي تمؾ الدكافع التي تأتي عف طريؽ النشاط التمقائي لمفرد

سكاء بتعممو ليا  ،أك تقميدىا نتيجة لمشاىدتيا  ،فتأتي إذف عف طريؽ
الخبرة المباشرة  ،أك بكاسطة الممارسة كالتدريب أك التعمـ  ،كالدافع الى

الشفقة أك الشعكر بالنقص  ،أك الميؿ إلى ىكاية معينة .
فالجكع مثبل مثيره الفكرم تقمص في عضبلت المعدة  ،كىدفو إكماؿ

حالة نقص غذائي في الجسـ  ،كلكف طريقة إشباع ىذا النقص كارضاء

ىذه الرغبة مكتسبة  ،ألف طريقة األكؿ تختمؼ باختبلؼ الشعكب كاألمـ
 ،كىنا نرل أنو يمكف اف يككف المثير فطريا كاالستجابة مكتسبة  ،كقد
تككف غير مكتسبة أيضا في حالة جكع الطفؿ الرضيع .

أما عاطفة الشفقة مثبل فتنتج عف دافع مكتسب  ،كمثيرىا أيضا مكتسب
 ،كحتى اليدؼ منيا مكتسب  ،فالمثير في ىذه الحالة ىك رؤية
الضعيؼ أك العاجز أك المحركـ  ،كىدفيا ىك معكنة ىؤالء  .كمف ىنا

يتضح أف الدافع كمثيره كىدفو في ىذه الحالة مكتسب .
كمف ىذه الدكافع الفطرية – الجكع  ،كالعطش  ،كالنكـ  ،كالتخمص مف

الفضبلت  ،كالدافع الجنسي  ،كدافع المعب  ،كدافع االستطبلع  ،ككثي ار

ما تسمى الدكافع الفطرية ىذه بالغرائز .

أما الدكافع المكتسبة فيمكف أف تتككف مف ثبلثة أصناؼ كىي:
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_ الصنؼ األوؿ  :دكافع مكتسبة يكتسبيا كؿ إنساف سكم مف خبراتو
اليكمية كتفاعمو االجتماعي  ،ميما كاف جنسو كاختمفت حضارتو ،

كتسمى دكافع اجتماعيو عامة  ،كالميؿ لمعيش في جماعات  ،كالمحاكاة

 ،كاالستغاثة .
_ الصنؼ الثاني  :دكافع مكتسبة يكتسبيا أفراد مف حضارة معينة  ،كال
يكتسبيا أفراد اخركف مف حضارة اخرل  ،أم تختمؼ باختبلؼ الحضارة

 ،كتمسى دكافع اجتماعيو حضارية  ،كدكافع السيطرة  ،كتككيد الذات ،
كالعدكاف  ،كاالعتداء  ،كالتممؾ  ،كاالدخار
_ الصنؼ الثالث  :دكافع مكتسبة يمتاز بيا األفراد بعضيـ عف بعض
 ،كلك كانكا حضارة كاحدة  ،كتسمى دكافع اجتماعيو فردية ( ،

كاالتجاىات النفسية  ،كالعكاطؼ  ،كالميكؿ  ،كمستكل الطمكح ) .

الدوافع الشعورية والالشعورية :
ىناؾ دكافع شعكرية  ،أم ككف اإلنساف فييا قاد ار عمى معرفة دكافعو
كسمككو  ،كدكافع أخرل ال شعكرية  ،أم يجيؿ اإلنساف الدكافع التي

تدفعو لمقياـ بعمؿ ما  ،أك أف يككف كراء سمككو دكافع ال يعرفيا  ،كقد

ال تككف ليا صمة عمى اإلطبلؽ بسمككو  ،كدليؿ ذلؾ األناني الذم ال

يشعر بأنانية  ،كالبخيؿ الذم ال يرل بخمو .

كالدافع البلشعكرم بكجو عاـ  ،ىك الدافع الذم ال يشعر الفرد بكجكده
أثناء قيامو بالسمكؾ المعيف  ،أما الدافع البلشعكرم عند مدرسة التحميؿ

النفسي  ،فيقتصر عمى الدكافع المكبكتة  .كالكاقع أف قميبل مف الناس

يعرفكف دكافعيـ كيشعركف بيا  ،كيسعكف إلى تحقيؽ أىدافيا  ،في حيف
أف الكثير أيضا ال يعرؼ دكافعو أك ينكرىا كلكنو يسمؾ سمككا يدؿ

عمييا  ،كما داـ الدكافع الشعكرية يعرفيا قميؿ مف الناس  ،فإف معرفتيا
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كالسعي كراء تحقيؽ أىدافيا يككف معركفا  ،ألف الكشؼ عنيا ال يكلد

عقبة  ،كال يككف صعبا  ،ما دامت ترضي الدكافع المعركفة  ،كلكف
المشكمة في الدكافع البلشعكرية كالتي ال يعرفيا الناس أك ال يسممكف بيا
كيستنكركنيا  ،كالكشؼ عف ىذا النكع مف الدكافع يككف عادة بالتنكيـ

المغناطيسي (  ، )sypnosisالذم يحدث عف طريؽ االسترخاء ،
كتركيز االنتباه في مجاؿ ضيؽ مف األشياء  ،أك األفكار  ،بإيحاء مف
المنكـ  ،كيشترط فيو عدـ إعطاء مكاد مخدرة  .كيمكف الكشؼ عف

الدافع البلشعكرية بكاسطة اليفكات (  ) errorsكيتضمف ذلؾ فمتات

المساف  ،كزالت القمـ  ،كالنسياف كاضاعة األشياء  ،كأحبلـ النكـ  ،كقد
يككف التعبير عف كؿ ذلؾ بصكرة رمزية في غالب األحياف .

(الدافعية والتربية )

(ٖ)

مكانة الدوافع في التربية

الدافعية تعني تمؾ العبلقة الحركية بيف الكائنات الحية كالبيئة

المحيطة بيا  ،كبيذا تككف الدافعية مفيكما عاما  ،يشير إلى حالة

خاصة  ،كيستدؿ عمى ىذه الحالة مف سمكؾ الكائف الحي في
المكقؼ الذم يكضع فيو  ،كىي حالة خاصة  ،أم أنيا تختمؼ
باختبلؼ الكائف الحي  ،ألف الكائنات الحية ال تستجيب لممكاقؼ

المتشابية باستجابات متشابية  ،كمعركؼ أف ىذه االستجابة عبارة

عف نشاط يحدث مف اإلنساف الفرطي حياؿ مكقؼ معيف  ،نتيجة
لتكتر ناتج عف ذلؾ المكقؼ  ،ىذا المكقؼ المتكتر يدفع اإلنساف
إلى سمكؾ معيف كي يعيد التكازف إلى الحالة التي آؿ إلييا  ،كما
داـ لمتربية ىدؼ معيف تسعى لمكصكؿ إليو  ،كما داـ الدافع

يحدث نتيجة لكجكد مثير  ،فحالة تكتر  ،ثـ سمكؾ مكجو نحك ىذه

الحالة إلى أف يحدث التكازف  ،فإف مثؿ ىذه العممية تككف ىامة
في التربية إذا ما كاف األسمكب التربكم في التكيؼ بيف المتعمـ
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كبيئتو يكضع بشكؿ مكاقؼ  .كيقكؿ جكف ديكم في ىذا المجاؿ :

" يجب اف تعنى عناية تامة بالظركؼ التي تعطي كؿ خبرة مف
خبرات الطفؿ معيا  ،حينما تككف الخبرات التي يتعمميا الطفؿ

داخمة في حياتو  ،كحينما تحقؽ أغراضو الحالية  ،كتساعده عمى
التكيؼ الصحيح في مستقبؿ أيامو  .كحينما تساعده عمى حؿ
المشكبلت التي تكاجيو  ،كأخي ار حينما ينتيي بيا األمر إلى

تحقيؽ عبلقاتو االجتماعية مع العالـ الخارجي ".

كىكذا يمكف لمتربية أف تستعمؿ األنماط السمككية كشركط الستثارة قكل
التمميذ  ،كدفعو إلى استجابة ترضيو كتكسبو الخبرة كتدفعو إلى اإلنتاج
كاإلبداع .

العمميات العقمية

(ٗ )

التربية كسيمة تكسب األجياؿ نظاما مف القيـ كتؤىميـ لبلندماج
عقميا كأخبلقيا في مجتمعيـ كفي العالـ المتطكر  ،كلكف ىذا

االكتساب كالتأىيؿ لمحياة يختمؼ باختبلؼ بني البشر  ،فكما
يختمؼ الناس في الشكؿ كالحجـ كالمكف كالمظير  ،فإنيـ يختمفكف

كذلؾ في القدرات كاالستعدادات كالذكاء كالتككيف النفسي
كالشخصي كالسمكؾ  .كىذا االختبلؼ ال يككف فقط في النكع  ،بؿ

ىك اختبلؼ في الحدة كالشدة كالكـ كالكيؼ ايضا  .كيتضح ذلؾ

بما لدل الفرد مف قدرات عقمية  ،تظير عند ممارسة الفرد لما
يقابمو مف مشكبلت أك مكاقؼ  ،كذلؾ بإعماؿ عقمو أك ما يسمى

بالعمميات العقمية عنده .
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كتتدرج العمميات العقمية عند األفراد كما يمي :

 -0النتباه واإلدراؾ :
االنتباه كاالدراؾ عمميتاف متبلزمتاف في العادة  ،فإذا كاف االنتباه

ىك تركيز الشعكر في شيء  ،فاإلدراؾ ىك معرفو ىذا الشي ,

فاالنتباه يسبؽ اإلدراؾ كيميد لو أم انو يميد الفرد لئلدراؾ  ،أك
كأف االنتباه يرتاد كيتحسس  ،بينما اإلدراؾ يكتشؼ كيعرؼ  ،فأنا
انتبو الى ىذا الصكت المفاجئ أنو صكت باب يقفؿ  ،أك أنتبو

إلى شخص قادـ يمبس منظار فأدرؾ أنو ليس صديقي الذم

أنتظره  ،غير أف االنتباه قد ال يعقبو إدراؾ احيانا  ،فقد ننظر ،
لكننا نعجز عف الرؤية أك ننصت  ،لكنا نعجز عف سماع ما

نتكقع سماعو .

كثمة فارؽ ىاـ بيف االنتباه كاإلدراؾ  ،فقد ينتبو جمع مف الناس
عمى مكقؼ كاحد  ،كسماع خطيب أك مشاىدة مسرحيو  ،لكف

يختمؼ إدراؾ كؿ منيـ لو عف األخر اختبلفا كبي ار  ،كذلؾ

الختبلؼ ثقافاتيـ كخبراتيـ السابقة ككجيات نظرىـ كذكائيـ .

كاإلنساف حيف يككف منتبيا الى شيء – كأف يككف منيمكا في

قراءة مكضكع ميـ أك التفكير في مسألة ( عكيصة ) فيك ال

يشعر بما حكلو مف الناس كاألشياء إال شعكر غامض  ،في ىذه
الحالة يقاؿ إف مكضكع انتباىو يحتؿ " بؤرة شعكر " أما ما عداه

فيككف في " ىامش شعكره أك في "حاشيتو".
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ويقسـ النتباه مف ناحية مثيراتو الى ثالثة أقساـ

()01

ُ -النتباه القسري  :كفيو يتجو االنتباه إلى المثير رغـ إرادة
الفرد كاالنتباه إلى طمقة مسدس أك ضكء خاطؼ  ،أك صدمة
كيربائية عنيفة  ،أك ألـ كخز مفاجئ في بعض أجزاء الجسـ ،
كىنا يفرض المثير نفسو فرضا  ،فيرغمنا عمى اختياره دكف غيره

مف المثيرات .
ِ -النتباه التمقائي  :ىك انتباه الفرد إلى شيء ييتـ بو كيميؿ
اليو  ،كىك انتباه ال يبذؿ الفرد في سبيمو جيدا  ،بؿ يمضي سيبل

طبيعيا .

ّ-اإلنتباه اإلرادي  :كىك االنتباه الذم يقضي مف المنتبو بذؿ
جيد قد يككف كبي ار  ،كانتباىو إلى محاضرة  ،أك الى حديث جاؼ
أك ممؿ أك يدعك إلى الضجر  .كفي ىذه الحالة يشعر الفرد بما

يبذلو مف جيد في حمؿ نفسو عمى االنتباه  .كىذا النكع مف

االنتباه ال يقدر عميو األطفاؿ في العادة إذ ليس لدييـ مف قكة
اإلرادة .
كالصبر كالقدرة عمى بذؿ الجيد كاحتماؿ المشقة الكقتية  ،في
سبيؿ ىدؼ بعيد عف امكاناتيـ  ،لذا يجب أف تككف الدركس التي

تقدـ إلييـ قصيرة شائقة  ،أك ممزكجة بركح المعب .
كقد يككف إدراكنا خطأ فيككف بمثابة الظف أك االعتقاد الخاطئ ،

لكف سمككنا يتكقؼ دائمان عمى كيفية إدراكنا ،صكابا أكاف أـ خطأ،
فقد استجيب البتسامة شخص بالغضب إف ظننت أنيا ابتسامة

سخرية ،كقد ال تككف ابتسامة سخرية عمى اإلطبلؽ ،كقد يسكت

المرؤكس عمى إىانة كجيت إليو مف رئيسو إف كاف يعتقد بحسف
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نكاياه ،أما إف كاف يحسبو متعاليان أك مزريا اختمؼ سمككو نحكه،

كقد يككف المدرس سمحان كدكدان فإف ظنو الطالب خصمان لو ،سمؾ

نحك سمكؾ الفرد إزاء عدكه ،كقد يككف األب مجرمان يراه المجتمع
غير صالح لتربية أكالده ،لكف أكالده إف رأكه بأنو يحبيـ كيحمييـ،

قامكا كؿ ىجكـ عميو ،أك تعريض بو أك تدخؿ ضده ،ليس الميـ

الظركؼ التي تحبط بالفرد بؿ كيفية إدراكو ليذه الظركؼ .مف
أجؿ ىذا يختمؼ سمكؾ جماعة مف األفراد حياؿ شخص كاحد ،أك

نظاـ كاحد الختبلؼ إدراكو لمظركؼ المحيطة بو.

ِ -التذكر والنسياف(:)00
التذكر بمعناه العاـ ىك استيحاء ما سبؽ أف تعممناه كاحتفظنا بو ،فإذا تذكرت
اسـ صديؽ فيذا يعني أنني تعممت ىذا االسـ في زمف مضى ،كأنني احتفظت
بو طكؿ ىذه الفترة التي انتيت بتذكيرم إياه ،فكاف التذكر يتضمف التعمـ

كاالكتساب .كما يتضمف الكعي االحتفاظ كعمى ىذا يككف ىناؾ طريقتاف
لمتذكر ىما االسترجاع كالتعرؼ.
أما االسترجاع ( )Recallفيك استحضار الماضي في صكرة ألفاظ ،أك معاف،

أك حركات ،أك صكرة ذىنية ،فنحف نسترجع بيتا مف قصيدة ،أك فكرة مف

األفكار ،أك حادثة كقعت لنا منذ عيد بعيد ،أك منظ انر مف رحمة قمنا بيا ،كما
نتذكر طريقة السباحة أك العزؼ عمى آلة مكسيقية.

كأما التعرؼ ( ،)Recognitionفيك شعكر الفرد أف ما يدركو اآلف مف جزء
مف خبراتو السابقة ،كأنو معركؼ مألكؼ لديو ،كليس شيئان غريبان عنو أك جديدان
عميو ،كيبدك التعرؼ في قكلنا "أنا أعرؼ ىذه القطعة المكسيقية مف قبؿ ،كىذا

ىك الكتاب الذم أبحث عنو ،أك ليس ىذا ىك الكتاب الذم أبحث عنو".
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كقد يحدث االسترجاع دكف تعرؼ ،فقد استرجع االسـ الصحيح الذم أبحث
عنو ،لكني أشعر أنو ليس االسـ الصحيح ،كقد ينتحؿ الكاتب أك الشاعر فكرة

أك بيتان ،دكف أف يشعر أنيا مف صنع غيره ،كقد يتـ التعرؼ دكف استرجاع،

فقد أعجز عف استرجاع اسـ أك رسـ أك قصيدة أك تاريخ ،لكني أستطيع أف
أتعرؼ عمى ىذه األشياء متى عرضت عمي.

فاالسترجاع أذان "ىك تذكر شيء غير ماثؿ أماـ الحكاس ،في حيف أف التعرؼ،
ىك تذكر شيء مائؿ أماـ الحكاس.

فالذاكرة الجيدة ىي ما أسعفت صاحبيا بما يحتاج إليو مف المعمكمات
كالمعاني كالخبرات في الكقت المبلئـ ،كعمى ىذا يمكف تعريؼ النسياف بأنو
فقداف طبيعي ،جزئي أك كمي ،مؤقت أك دائـ ،لما اكتسبناه مف ذكريات

كميارات حركية فيك عجز عف االسترجاع أك التعرؼ أك عمؿ شيء.

ألف ما يبدك نسيانان ،قد يككف نتيجة النطباعات ضعيفة أك عارضة أك غير

كافية في إثناء التأثر كالمبلحظة ،ما تعجز عف تذكر األسماء أك الناس ،أك

األشياء ،ألننا ال ننتبو إلييا عند سماعيا أك رؤيتيا ،انتباىان كافيان.

إف نسياف المكاد الدراسية ،كالنسياف مف المكاقؼ التعميمية ،يتطمباف تفاسير
مختمفة فبعض الحاالت ترجع إلى التعطيؿ ألبعدم ،أك الرغبة في النسياف ،أك
االضطراب االنفعالي ،كاكثر حاالت النسياف التي يشكك منيا الطبلب سببيا

عدـ مراعاة شركط التحصيؿ الجيد.

 -2التفكير(:)03
التفكير ىك كؿ نشاط عقمي أدكاتو الرمكز ،أم يستعيض عف األشياء

كاألشخاص كالمكاقؼ كاألحداث برمكزىا ،بدالن مف معالجتيا معالجة فعمية

كاقعية.
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كيقصد بالرمز ( )Symbolكؿ ما ينكب عف الشيء أك يشير إليو أك يعبر
عنو أك يحؿ محمو في غيابو .كالرمكز التي يستخدميا التفكير أدكات مختمفة

ككثيرة ،منيا الصكر الذىنية كالمعاني كاأللفاظ كاألرقاـ ،كمنيا الذكريات

كاإلشارات كالتعبيرات كاإليماءات ،ككذلؾ الخرائط الجغرافية كالعبلمات
المكسيقية كالصيغ الرياضية..الخ.
بيذا المعنى العاـ يشمؿ التفكير جميع العمميات العقمية ،مف التصكر كالتذكر

كالتخيؿ كأحبلـ اليقظة ،إلى عمميات الحكـ كالفيـ كاالستدالؿ كالتعميؿ كالتعميـ

كالتخطيط كالنقد كغيرىا.

كالتفكير مف حيث ىك نشاط يستخدـ الرمكز ،قد أعاف اإلنساف عمى استذكار
الماضي كاالنتفاع مف خبراتو السابقة كما أعانو عمى التنبؤ بالمستقبؿ
كاالستعداد لو ،كعمى أف يتبصر في عكاقب أعمالو .فبفضمو تسنى لئلنساف أف

يعيش في الماضي كفي المستقبؿ ،كاستطاع أف يتميز عمى الحيكاف بقدرتو

عمى تصكر الغاية مف سمككو ،كتخيؿ الكسائؿ كابتكار الحيؿ التي تؤدم إلى
تحقيؽ ىذه الغاية ،كبفضمو استطاع االنساف أف يتعمـ مف خبرات اآلخريف،

ممف ىـ في غير زمانو كمكانو.

كالتفكير قد كفر عمى اإلنساف كثي انر مف الكقت كالجيد ،كعصمو عف كثير مف
األخطاء ،فعف طريقو يستطيع اإلنساف حؿ كثي انر مف مشاكمو في ذىنو ،كىك
راقد في فراشو ،دكف أف يكمؼ نفسو عناء معالجتيا في العالـ الخارجي الكاقعي

أك اختبارىا اختبا انر فعميان فإذا أزؼ مكعد القطار مثبلن ،ككاف عميو أف يختار
أسرع كسيمة يصؿ بيا إلى المحطة ،استطاع أف يستعرض كسائؿ النقؿ

المختمفة ،كأف يكازف بينيا كاف يختار أفضميا في ذىنو ،بدؿ أف يجربيا بالفعؿ،

ليرل أيتيا أجدل مف األخرل.
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وتقسـ مستويات التفكير إلى:
 المستكل الحسي :تفكير األطفاؿ الصغار (دكف السادسة) كيدكرأغمبو في مستكل اإلدراؾ الحسي ،أم يدكر حكؿ أشياء منفردة،

محسكسة كمشخصة ،ال عمى أفكار عامة كمعاف كمية ،كىذه ناحية
يجب مراعاتيا في تعميميـ.

 -المستكل التصكرم :كفيو يستعيف التفكير بالصكر الحسية المختمفة.

كالتفكير بالصكر أكثر شيكعان عند الصغار (ما بيف السادسة كالثانية
عشرة) منو عند الكبار ،مف حيث مقداره ،ككضكح الصكر ،حتى يمكف

القكؿ بأف تفكير الصغار يكاد يقع كمو في ىذا المستكل باإلضافة إلى
المستكل الحسي .أما الكبار الراشدكف فقد يككف التفكير بالصكر عكنان

ليـ عمى حؿ بعض المسائؿ.

 مستكل التفكير المجرد :كىذا يصؿ بنا إلى مستكل مف التفكير أرقىمف المستكل التصكرم أال كىك مستكل التفكير المجرد ( Abstract

 )Thinkingأك المعنكم ،كىك التفكير الذم يعتمد عمى معاني
األشياء ،كما يقابميا مف أنماط كأرقاـ ،ال عمى ذكاتيا المادية المجسمة

أك صكرىا الذىنية ،كىك التفكير الذم يرتفع عف مستكل الجزيئات
كالعينة المممكسة ،كيبدأ في العادة ما بعد سف الثانية عشرة .كال يخفى

أف حؿ المشكمة الكاحدة قد يقتضي التفكير في ىذه المستكيات الثبلثة

عمى درجات متفاكتة.

 -2الستدلؿ(:)02
االستدالؿ ( )Reasoningىك العممية العقمية التي يستخدميا الكبار،
كيستيدؼ حؿ مشكمة أك اتخاذ قرار حبلن ذىنيان أم عف طريؽ الرمكز
كالخبرات السابقة ،كىي عممية تفكير ،لكنيا تتضمف الكصكؿ إلى نتيجة
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مف مقدمات معمكمة ،كىذا ما يميز االستدالؿ عف غيره مف ضركب
التفكير ،فالجديد فيو ىك االنتقاؿ مف معمكـ إلى مجيكؿ ،فرجؿ المباحث

الجنائية يستدؿ عمى القاتؿ مف مجمكعة مف العبلمات ،كنحف نبرىف عمى

النظرية اليندسية مف مجمكعة مف الكقائع ،كذلؾ المثاؿ أك الشاعر
الركائي يخمؽ عمبلن فنيان جديدان مف مجمكعة االنطباعات كاالستدالؿ
يقتضى تدخؿ العمميات العقمية العميا ،كالتذكر كالتخيؿ ،كالحكـ كالفيـ،

كالتجريد ،كالتعميـ ،كاالستنتاج ،كالتخطيط ،كالتمييز ،كالتعميؿ ،كالنقد.

كاالستدالؿ في جكىره إدراؾ العبلقات ،ففي التذكر كالتخيؿ ،إدراؾ
عبلقات بيف خبرات ماضية كخبرات حاضرة ،كبيف الخبرات الحاضرة

بعضيا كبعض ،كالحكـ إدراؾ عبلقة بيف معنييف كاالستنتاج إدراؾ عبلقة
بيف مقدمات كنتائج ،كالتعميؿ إدراؾ عبلقة بيف عمة كمعمكؿ ،كالفيـ إدراؾ

عبلقة بيف معمكـ كمجيكؿ ،كالتعميـ إدراؾ عبلقة بيف جزئيات خاصة

كحكـ أك مبدأ عاـ ،كمعنى الشيء عمى إدراؾ عبلقة بغيره مف األشياء..

الخ ىذه العبلقات قد تككف عبلقات زمانية أك مكانية أك عددية أك منطقية

أك نفسية ،كقد تككف عبلقات إضافية أك عبلقات تشابو أك تضاد.

كلك تتبعنا حركة العقؿ كىك يقكـ بعممية استدالؿ نمكذجية لكجدناه يمر في
الخطكات أك المراحؿ اآلتية:
ُ -الشعكر بكجكد مشكمة أم الشعكر بضركرة التصرؼ.

ِ -تحديد أبعاد المشكمة أم تحميميا إلى عناصرىا كتقدير قيمة كؿ
عنصر ،كجمع البيانات كالمعمكمات كاسترجاع الذكريات المختمفة ،ثـ

محاكلة التأليؼ بيف كؿ أكلئؾ ،كالنظر فيما ينطكم عميو ىذا التأليؼ

مف معنى.

ّ -فرض الفركؽ أك استشفاؼ االحتماالت المختمفة ،أك اقتراح حمكؿ
مؤقتة.
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ْ -مناقشة الحمكؿ ،أك غربمة الفركض ،أك تجربة االحتماالت المختمفة
كمناقشتيا كاحدان كاحد ،الختيار صحة كؿ منيا كقيمتو المنطقية
كالعممية ،بما يؤدم إلى استبعاد بعضيا كالتمسؾ بالبعض اآلخر،

كىذه مرحمة تتطمب التؤدة كعدـ التسرع في الحكـ .كما تتطمب النقد
كالبحث عف الحاالت المتناقضة التي قد تمقي الشؾ عمى الفرض.

ٓ -التحقؽ مف صحة الرأم األخير أك الحؿ النيائي ،كذلؾ باالستمرار في
جمع المبلحظات كالبيانات أك التنبؤ بما يمكف أف يترتب عمى ىذا

الفرض مف نتائج ،فإف أيدت المبلحظات كالكاقع ىذا التنبؤ ،كاف
الفرض صحيحان ،كاال كجب استبعاده إلى غيره.

كمما تجدر مبلحظتو أف خطكات االستدالؿ كما قدمناىا ،تكازم خطكات

المنيج العممي الذم يتبع لمكصكؿ إلى النظريات كالقكانيف.

كيتكقؼ النجاح في الحياة كفي العمؿ كالدراسة إلى حد كبير ،عمى قدرة
الفرد عمى االستدالؿ الكاضح المنظـ المنتج المستقؿ ،فإف حكـ كاف حكمو

سميمان ،كاف استنتج كاف استنتاجو صحيحان ،كاف عمـ كاف تعميمو مأمكنان ،كاف
عمؿ ابتعد عف الخرافة كاألباطيؿ.

كىكذا يتبيف لنا أف االىتماـ باألسس النفسية ،أدل إلى االىتماـ بالناشئة بشكؿ

افضؿ ،فاصبح مف أىداؼ تأىيؿ كتعديؿ سمككو كفؽ المكاقؼ التي يتعرض

ليا.

كأفضؿ الطرؽ لتحقيؽ ىذه األىداؼ ،ىك معرفة الفرد ،كالفركقات بينو كبيف

أخيو اإلنساف مف حيث حاجاتو كما يختمؼ عنو مف قدرات كاستعدادات

كذكاء.
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الفروؽ الفردية(:)02
إف المقصكد بالفركؽ الفردية ىك اختبلؼ أفراد أية مجمكعة فيما بينيـ في أية
سمة مف السمات أك صفة مف الصفات ،كقد اختمؼ عمماء التربية كعمـ النفس

في أسباب الفركؽ الفردية ،فمنيـ مف أعادىا إلى العكامؿ الكراثية الفطرم،
كمنيـ مف أعادىا إلى العكامؿ البيئية المكتسبة.
فأصحاب النظرية الكراثية ،يركف أف أم تدريب أك تأثير بيئي ال يمكف

أف يرفع نسبة الذكاء لطفؿ ما ،أك أف يغير في تككيف شخصيتو األساسية ،بؿ

إف الكراثة ىي األساس كاألصؿ ،فمف يرث شيئان يبقى معو ،ألنو خبلصة
عضكية مف أبكيف معينيف ،ليما صفات خاصة تكرث كيكرثانيا ألبنائيما مف

بعدىما.

أما أصحاب النظرية البيئية ،فيركف أف كؿ طفؿ صحيح الجسـ،
يستطيع أف يظفر عف طريؽ التدريب كالتعميـ المناسب ،بذكاء رفيع كشخصية

متينة ،كما يمكف جعمو عالمان نابيا أك فنانان ممتا انز ،كىذه اآلراء يتبناىا أصحاب
المدرسة السمككية ،كعمى رأسيـ مؤسسيا (كاطسف) كىذه المدرسة تنظر إلى

اإلنساف نظرتيا إلى آلة ميكانيكية معقدة.
كلكف في كاقع األمر كؿ مف البيئة كالكراثة ليست قكل مفصكؿ كؿ

منيا عف األخرل ،بؿ ليما معان قكل تؤثر كتتأثر كتتفاعؿ ،كمف تفاعميا
المتبادؿ يتـ نمك الفرد ،كيتككف سمككو ،كتظير مقدرتو كاستعداداتو كذكاؤه

كميكلو ،كتظير صفاتو الجسمية كالعقمية كالشخصية كاالجتماعية كالمزاجية،

فيناؾ استعدادات فطرية كراثية ،كميارات يكتسبيا الفرد مف البيئة (كقيادة

السيارة) ال يمكف أف تنمك أك تكتسب إف لـ يكف ىناؾ استعداد مكركث ليا.
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وأىـ الصفات أو السمات التي تظير الفروؽ الفردية ىي:

 -0الستعدادات(:)01
االستعداد ( )Aptitudeىك القابمية أك األىمية أك ىك "قدرة الفرد الكامنة عمى
التعمـ بسرعة كبسيكلة كعمى أف يصؿ إلى مستكل عاؿ مف الميارة في مجاؿ

معيف إف تكفر لو التدريب البلزـ .كاالستعداد صفات معينة يتميز بيا عف

غيره ،كمف ىذه الصفات:

ُ -العمكمية كالخصكصية :أم أف ىناؾ استعدادان عامان كآخر خاصان،
فاالستعداد العاـ يؤىؿ الفرد لمنجاح في مينة معينة (كاليندسة) كاالستعداد

الخاص يؤىؿ الفرد ليصبح ميندسان ميكانيكيان أك معياريان أك كيربائيان مثبلن.

ِ -القكة كالضعؼ :فاالستعدادات مستقؿ بعضيا عف بعض كذلؾ بأف يككف
لمفرد الكاحد استعداد قكم لممكسيقى ،كاستعداد ضعيؼ لمعمميات الحسابية.
ّ -التكزيع :تتكزع االستعدادات بيف الناس مف حيث القكة كالضعؼ لبلستعداد
الكاحد ،كفؽ منحنى التكزيع الطبيعي ،فأغمب الناس في الكسط مف حيث

مستكل االستعدادات لدييـ.

ْ -فطرم كمكتسب :أك أف لو أث انر كراثيان كآخر بيئيان ،فإف كاف لدل الفرد
استعداد فكرم مكركث ،لـ يكف لديو الميؿ لتنمية ذلؾ االستعداد أك استعمالو

فبل فائدة مف كجكد ذلؾ االستعداد ،كاالستعدادات بشكؿ عاـ ال تظير بكضكح
في مرحمة الطفكلة كلكنيا تظير في مطمع مرحمة المراىقة.

أما أنواع الستعدادات فيي:
ُ -االستعداد المغكم :كىي القدرة عمى معالجة األفكار كالمعاني عف طريؽ
استخداـ األلفاظ كيبدك االستعداد المغكم في عدة مظاىر منيا :سيكلة األلفاظ

كالجمؿ كاالفكار كادراؾ ما بينيا مف عبلقات تشابو أك تضاد ،كسيكلة التعبير
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التحريرم كالشفكم ،كاسترجاع األلفاظ بسرعة ،كاالستعداد المغكم ضركرم ليف

مثؿ التأليؼ ،كالتدريس ،كالصحافة ،كالمحاماة.

ِ -االستعداد الميكانيكي :كىك القدرة عمى فيـ اآلالت كادارتيا كصيانتيا،
كاصبلحيا ،كحميا ،كتركيبيا ،كادراؾ العبلقات بيف أجزائيا كالقدرة عمى تقدير
المسافات كاألبعاد كالمقارنة بيف األشكاؿ ،كتقبميا في الذىف كتكصكا لما تؤكؿ

إليو .الخ ،كاألعماؿ التي تحتاج لمثؿ ىذا االستعداد ىي أعماؿ تختص
بتركيب اآلالت كالماكينات كاألجيزة ،كصيانتيا كاصبلحيا.

ّ -االستعداد األكاديمي :ىك القدرة عمى النجاح في الدراسة األكاديمية في
الجامعات كالمعاىد العميا ،كالمدارس ،كالقدرة عمى البحث العممي ،كاجراء

الدراسات.

ْ -االستعداد المكسيقي :كىك القدرة التي تميز األنغاـ المكسيقية مف حيث
تردد ذبذباتيا ،كشدتيا ،كارتفاعيا ،كانخفاضيا ،كالتعرؼ عمى نكع اإليقاع

كتمييزه .الخ.

 -3القدرات(:)09
القدرة :)Ability( :ىي كؿ ما يستطيع الفرد أداءه في المحظة
الحاضرة مف أعماؿ عقمية أك حركية سكاء أكاف ذلؾ نتيجة تدريب أك دكف

تدريب ،كما قد تككف القدرة فكرية مكركثة أك بيئية مكتسبة فإذا كانت القدرة

مكجكدة لدل الفرد دكف تعميـ أك تدريب خاص يمكف كصفيا بأنيا مكركثة،
كالقدرة عمى األبصار كالقدرة عمى المشي .أما القدرة الناتجة عف التعميـ
كالتدريب كالقدرة عمى السباحة أك القدرة عمى الرقص فتكصؼ بأنيا قدرة

مكتسبة.
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ككثي انر ما تطمؽ القدرة عمى االستعداد فيقاؿ مثبلن :القدرة المكسيقية

كالقدرة الحسابية بدالن مف القكؿ االستعداد المكسيقي كاالستعداد الحسابي ،كلكف

الفرؽ بينيما يتضح إذا ما عرؼ كؿ منيما تعريفان دقيقان.

فالقدرة ىي :مقدرة الفرد الفعمية عمى األداء في المحظة الحاضرة ،إما

االستعداد فيك :القدرة الكامنة لدل الفرد كالتي تحتاج إلى تدريب كتأىيؿ كتعمـ
إلظيارىا كمما سبؽ يتضح أف االستعداد أسبؽ مف القدرة ،كاالستعداد يبقى

كامنان يحتاج مف يكقظو كيظيره ،كلكف القدرة مكجكدة كتفصح عف نفسيا كتعمف
عف كجكدىا عند الحاجة ،أما المقدرة ( )Capacityأك الكفاءة فيي أقصى

قدرة لئلنساف يمكف أف يحققيا إذا حصؿ عمى أنسب تدريب أك تعميـ.
أنواع القدرات(:)04
 -0القدرة المفظية :كتتعمؽ بتككيف الكممات كبمحصكؿ الفرد منيا ،كذكر
كممات معينة بطريقة سريعة ،أك أف يككف كممة مف حركؼ معينة ،أك أف يذكر

كممات تبدأ بحرؼ معيف ،أك تنتيي بحركؼ معينة ،أك نحك ذلؾ.

ِ -القدرة العددية :كتظير باستخداـ األرقاـ ،كاجراء العمميات الحسابية،
كالتفكير الحسابي الذم يبنى عمى فيـ العبلقات بيف األعداد.

ّ -القدرة المكانية :كتظير في تصكر األشياء بعد أف يتغير كضعيا المكاني.
ْ -القدرة عمى التذكر :كتظير في النشاط العقمي ،الذم يتطمب الربط بيف
كممة كأخرل ،أك كممة ،أك تذكر أشكاؿ معينة كالتعرؼ عمييا ،أك تذكر حكادث

أك ربطيا مع كاقع معيف.

ٓ -القدرة عمى االستدالؿ :كتظير في النشاط العقمي الذم يتطمب اكتشاؼ
القاعدة التي تربط بيف مجمكعة معينة مف العناصر في صكرة أرقاـ أك حركؼ

أك رمكز...الخ.
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 -2الذكاء(:)00
اختمؼ عمماء النفس في تعريؼ الذكاء فمنيـ مف عرفو مف حيث كظيفتو
كغايتو ،كمنيـ مف عرفو مف حيث بناؤه كتككينو ،كمنيـ مف عرفو تعريفان

إجرائيان.

أما الفئة األكلى التي عرفت الذكاء مف حيث كظيفتو كغايتو فمنيـ ترماف
( )Termanقاؿ إف "الذكاء ىك القدرة العامة عمى التكيؼ العقمي لمشاكؿ
كمكاقؼ الحياة الجديدة ،أما كمفف ( )Colvinفقاؿ "الذكاء ىك القدرة عمى

التعمـ ،كلكف كيمر ( )Kohlerقاؿ "إف الذكاء ىك القدرة عمى االستبصار أم
القدرة عمى اإلدراؾ الفجائي أك الفيـ الفجائي لما تنطكم عميو المشكمة مف

داللة كمعنى ،بعد محاكالت فاشمة تطكؿ أك تقصر" ،ثـ جاء جكدارد

( )Godardكعرؼ الذكاء بأنو "القدرة عمى االستفادة مف الخبرات السابقة في
حؿ المشكبلت الحاضرة كالتنبؤ بالمشكبلت المستقبمية.

أماـ الفئة الثانية التي عرفت الذكاء مف حيث بناؤه كتككينو فمنيـ بنية

( )Binetالذم يرل أف الذكاء يتألؼ مف قدرات أربع ىي الفيـ كاالبتكار كالنقد

كالقدرة عمى تكجيو الفكر في اتجاه معيف كاستبقائو فيو ،مثؿ تنفيذ عدة أكامر

متتالية كاحدان بعد اآلخر .أما سبيرمف ( )Spearmanفيرل أف "الذكاء قدرة
فطرية عامة أك عامؿ عاـ يؤثر في جميع أنكاع النشاط العقمي ميما اختمؼ

مكضكع ىذا النشاط كشكمو.

كقاؿ ثكرنديؾ (" )Thorndikeإف الذكاء عبارة عف محصمة أك متكسط
حسابي لعدة قدرات مستقمة بعضيا عف بعض".
أما التعريؼ اإلجرائي ( )Operational Definitionكىك الذم يؤكد

أف "الذكاء ىك ما تقيسو اختبارات الذكاء" ،أك القكؿ بأف "الذكاء يتألؼ مف
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قدرات معينة محددة يمكف قياسيا بكاسطة معامؿ الذكاء .أك نسبة الذكاء ،I.Q

التي تخرج مف المعادلة التالية:

العمر العقميََُX
العمر الزمني
أما العمر العقمي ،فيعني مستكل الذكاء الذم بمغو الفرد في

الكقت الذم يجرم عمييا االختبار أك ىك درجة ذكاء الفرد بالقياس إلى أفراد
مف نفس سنو ،أما عمره الزمني فيك عمره الحقيقي( ،سنكات عمره).

كرغـ اختبلؼ عمماء النفس في تعريفيـ لمذكاء ،كعدـ كجكد تعريؼ شامؿ
متكامؿ كمتفؽ عميو ،فإنيـ جميعان متفقكف عمى أف ىناؾ صفات عامة تميز
اإلنساف الذكي عف اإلنساف غير الذكي ،كصفات اإلنساف الذكي تتضح في

ككنو(ُٗ).

اقدر عمى:
ُ -التعميـ ،كتطبيؽ ما تعممو لحؿ ما يعترضو مف مشكبلت.
ِ -إدراؾ العبلقات بيف األشياء كاألعداد كاأللفاظ.
ّ -االبتكار ،كحسف التصرؼ لبمكغ أىدافو.
ْ -التبصر في عكاقب األمكر.
وانجح في:
ُ -الدراسة.
ِ -الحياة.

ّ -إدارة األعماؿ المعقدة (الفكرية ،العممية ،التطبيقية).
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وأسرع في:
 -0الفيـ.
ِ -االستيعاب.
ّ -االسترجاع.
كنتيجة لتطبيؽ مقاييس الذكاء عمى نطاؽ كاسع ،تبيف أف الذكاء مكزع
بيف الناس تكزيعان طبيعيان كفؽ المنحنى االعتدالي ،أم أف الغالبية العظمي مف
الناس ذكاؤىـ متكسط ،في حيف أف النكابغ كضعاؼ العقكؿ قمة قميمة ،ال تزيد

نسبة كؿ فئة منيـ عمى ُ %لكبل الطرفيف.
كقد اتفؽ عمماء النفس عمى ترتيب الناس مف حيث الذكاء ترتيبان تنازليان كما

يمي:

 -0الموىوبوف:
أ -األميكف كالعباقرة :أم الذيف يسعكف عامدان ،كيقدركف عمى إحداث
تغيرات مبتكرة في ناحية مف نكاحي الحياة االجتماعية ،أك السياسية

أك العممية ،أك الفنية ،أك األدبية ،أك الحربية ،كالسمة الرئيسة ليؤالء

ىي :االبتكار ،كاإلبداع ،كالطمكح ،كالقدرة عمى التركيز كتحمؿ
المشاؽ ،كالثقة بالنفس (أم تحمؿ كؿ المؤثرات الخارجية مف أجؿ

االكتشاؼ كاالختراع) كىؤالء تزيد نسبة ذكائيـ عمى َُْ.

ب -األذكياء جدان :كىـ مف تككف نسبة ذكائيـ ما بيف (َُِ.)َُْ-

 -3متوسطو الذكاء:
كىـ الغالبية العظمى مف بني البشر( ،العاديكف) كيقسمكف إلى:
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مف ىـ فكؽ الكسط كتككف نسبة ذكائيـ (َُُ ،)َُِ-كمف ىـ في الكسط

كتككف نسبة ذكائيـ (َٗ ،)َُُ-كمف ىـ دكف الكسط كتككف نسبة ذكائيـ
(َٖ.)َٗ-

 -2األغبياء:
كىـ فئة مف الناس قادرة عمى التعمـ ،كتستطيع العيش معتمدة عمى نفسيا،
كلكنيا فئة غير قادرة عمى التصرؼ إزاء المشكبلت ،التي تحتاج إلى تحميؿ
كتفكير كربط بيف األسباب كالمسببات ،كىؤالء تككف نسبة ذكائيـ ما بيف

(َٕ.)َٖ-

-2ضعاؼ العقوؿ:
كىـ مف انحط ذكائيـ ،بحيث أصبحكا غير قادريف عمى التعمـ أك التعميـ في
المدراس ،كما أنيـ ال يستطيعكف تدبير شؤكنيـ الخاصة دكف إشراؼ مف

الغير ،كىـ طبقات:

أ -األىوج أو األىوؾ أو األحمؽ أو المأفوف ( )moronوىو:
الذم يستطيع القياـ ببعض األمكر كاألعماؿ البسيطة دكف إشراؼ كشراء
بعض الحاجات ،كأرقى ىؤالء يستطيع العناية بالحيكانات (كالرعي مثبلن)
كالقياـ بأعماؿ بسيطة كتجميد الكتب ،كالعمؿ في األعماؿ الركتينية التي ال
تحتاج إلى دقة متناىية كتككف نسبة ذكاء األىكج ما بيف (َٓ،)َٕ-

كعمرىـ العقمي بيف (ٖ )ُِ-سنة.
ب -األبمو ( )Imbecileوىو الذم يقدر عمى الكبلـ ،كيستطيع القياـ
ببعض األعماؿ البسيطة كتنظيؼ األرض ،كميما بمغ األبمو مف

العمر الزمني فإف عمره العقمي بف (ّ )ٕ-سنكات ،أما نسبة ذكاء

األبمو فيي ما بيف (َِ.)َٓ-
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ت -المعتوه ( )Idiotوىو اإلنساف العاجز عف العناية بنفسو ،العاجز عف
التعمـ بأنكاعو ،كما أنو غير قادر عمى ضبط مثانتو ،كال إطعاـ نفسو
بنفسو ،كال حتى غسؿ يديو كيحتاج إلى مساعدة دائمة في جميع

شؤكف حياتو ،كميما بمغ المعتكه مف العمر الزمني ،فإف عمره العقمي

ال يزيد عف ّ سنكات ،كتككف نسبة ذكاء المعتكه أقؿ مف (َِ).

كيعتبر الذكاء عامبلن رئيسيان مف عكامؿ النجاح في مختمؼ جكانب الحياة ،كما
أف ىناؾ صمة بيف الذكاء كالتكيؼ كحسف التصرؼ .فالطالب الذم يتمتع

بذكاء دكف المتكسط يصعب عميو النجاح في الدراسة الثانكية ،أما الدراسة

الجامعية فتحتاج إلى ذكاء متكسط أك فكؽ المتكسط ،أما الميف التي تحتاج

نسبة ذكاء عالية فيي الميف التي تحتاج إلى التخطيط كالتصميـ ،كالحكـ

كاالبتكار ،دكف إشراؼ مف مشرفيف آخريف ،كالميف السياسية العميا ،كادارة

الشركات الكبرل كرجاؿ الفكر ،كالباحثيف ،كالخبراء ،كالمكتشفيف ،كالمخترعيف،
كالمبدعيف .الخ.
كفي الطرؼ اآلخر الميف التي تحتاج إلى نسبة ذكاء عالية ىي الميف اليدكية

الركتينية اآللية التي ال تحتاج إلى التفكير ،كمسح األحذية كبيع الصحؼ أما
بقية الميف فتقع بيف ىذيف الطرفيف.
كبناء عمى ذلؾ فمف يصمح لدراسة أك عمؿ معيف قد ال يصمح لدراسة أك عمؿ

آخر ،كىذه الحقيقة -حقيقة كجكد الفركؽ الفردية – يجب أف تؤخذ بعيف
االعتبار في العمميات التربكية ،كالتكجيو التعميمي ،كاإلرشاد الكظيفي ،كالتدريب

الميني ،كفي تكزيع الطمبة عمى الشعب الدراسية كاحداث أم تعديؿ في بيئتيـ
المختمفة ،كفي عمميات القبكؿ في المدارس كالمعاىد كالكميات كالجامعات كما
يجب أف تؤخذ بعيف االعتبار في عممية التعييف في الكظائؼ ،كالنقؿ منيا

كالييا كالترقية ،كفي كافة المجاالت ،ألف إغفاؿ ىذه الحقيقة يؤدم فيما بعد
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إلى نتائج سيئة تؤثر في حياة الفرد كتعطؿ حياة الجماعة كتعيؽ تطكر

المجتمع.

إف مف الممكف المساكاة بيف الناس في الحقكؽ كالفرص ،كاتاحة التعميـ ،كلكنو
مف غير الممكف المساكاة بينيـ في (القدرات ،كاالستعدادات ،كالذكاء ،كالسمات

المزاجية ،كالصفات الشخصية ،كال في نكع التعميـ أك العمؿ الذم تؤىميـ

قدراتيـ كاستعداداتيـ لمزاكلتو).

اختبارات الذكاء(:)31
يعد أكؿ اختبار ناجح لقياس الذكاء ىك الذم طكره العالـ الفرنسي بينيو Binet

(ُٕٖٓ )ُُُٗ-كالذم حمؿ اسمو ،كقاـ تمبية لطمب مف الحككمة الفرنسية

عاـ َُٓٗ لمكشؼ عف األطفاؿ األغبياء جدان كالذيف ال يقدركف عمى

االستفادة مف التعمـ الرسمي في المدارس العادية ،كقد طكر بينيو ىذا االختبار
أكثر مف مرة ،ثـ جاء بعده (جكادارد  )Goddardفادخؿ عميو بعض

التعديبلت عاـ ُُُٗ ككاف التعديؿ األكثر شيرة كشيكعان ىك الذم قاـ بو
تيرماف في جامعة ستانفكرد عاـ ُُٔٗ كالذم يسمى باختبار ستانفكرد -بينيو
لمذكاء .كقد جرل عمى ىذا االختبار عدة تعديبلت الحقة ،كقد قاـ عالـ آخر

يدعى ككسمر  ،D.Wechsletبتصميـ اختيار يرمز لو بػ ( )Walsأك ما

عرؼ باختبار ككسمر لذكاء الراشديف كتستخدـ ىذه المقاييس في مجاالت عدة

مثؿ :المجاؿ التعميمي لمعرفة المستكيات الذكية لمطمبة كلمساعدة المعمميف في

تكقع ما يمكف أف يقدمكه لمطمبة ،كما إف ىذه االختبارات مفيدة في اإلرشاد
الميني كالتربكم كالشخصي ،حيث إف بعض الميف كالكظائؼ تحتاج إلى
مستكل عقمي ال يقؿ عف حد معيف ،كتقدـ ىذه االختبارات خدمات تربكية عند

كضع ق اررات انتقائية كتصنيفية كمثاؿ ذلؾ تحديد المقبكليف في صفكؼ معينة.
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طرؽ قياس الفروؽ الفردية(:)30
تقاس الفركؽ الفردية عف طريؽ االختبارات المتنكعة ،الفردية كالجماعية ،كمف
ىذه االختبارات ما تقيس الفركؽ بيف فرد كآخر ،كمنيا ما تقيس الفركؽ بيف

فرد كجماعة ،كاختبارات تقيس الفركؽ الفردية لدل الفرد نفسو في فترات،
كأكضاع ،كأماكف مختمفة .أما تصنيؼ ىذه االختبارات أك المقاييس مف حيث

المكاضيع التي تقيسيا في مجاؿ الفركؽ الفردية ،فتقسـ إلى ما يمي:

 -0اختبارات الستعدادات:
لبلستعدادات اختبارات خاصة ،تستيدؼ التنبؤ بصبلحية الفرد كمدل نجاحو
في عمؿ لـ يتدرب عميو .كتتككف اختبارات االستعدادات مف تماريف أك

مشكبلت يطمب حميا أك أعماؿ يطمب تأديتيا ،كىناؾ أنكاع مختمفة مف
االختبارات لكؿ استعداد عمى حده ،كاختبارات االستعداد الدراسي كالتي

تستخدـ في التكجيو التعميمي عند التحاؽ الطمبة بالجامعات أك المعاىد العميا،

كاختبار االستعداد الميني بأنكاعو المختمفة ،التي تختمؼ باختبلؼ الميف كالتي
تستخدـ في عممية االرشاد الميني ،كيمكف القكؿ أف اختبارات االستعداد

تستعمؿ لمتنبؤ بالقدرة عمى التعمـ أك التأىيؿ لممستقبؿ.

-3اختبارات القدرات:
لكؿ قدرة مف القدرات اختبار أك اختبارات لقياسيا ،فالقدرة المغكية تقاس
باختبار التصنيؼ المغكم ،كاختبار اعادة األمثمة الشائعة ،كاختبار العبلقات

المفظية ،كما أف القدرة المفظية تقاس باختبار إعادة ترتيب الحركؼ ،كاختبار
ايجاد الكممات ،كاختبار تككيف الكممات .كىكذا فإف لكؿ قدرة مف القدرات عدة

اختبارات يمكف بكاسطتيا قياس القدرة قياسان كميان يمكف بكاسطتو التعرؼ عمى

قدرة الفرد في تمؾ الناحية المراد معرفتيا.
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 -2اختبارات الذكاء:
يعكد الفضؿ بكضعيا لمعالـ الفرنسي بينيو ( )Binetكما ذكر سابقان الذم طكر

اختبارات لمذكاء ،كامتدت مجمكعة اختباراتو في عدة اتجاىات ،فمنيا ما يقيس

ذكاء صغار األطفاؿ كأخرل لقياس ذكاء الراشديف ،كثالثة لقياس ذكاء النابغيف
كىكذا ،كقد نقمت كترجمت ىذه االختبارات إلى عدة لغات كنقحت كعدلت بما

يتناسب البيئات الجديدة التي أعدت ليا.

-2اختبارات التحصيؿ الدراسي:
كىي التي تجرم لمطمبة في المؤسسات التعميمية ،كالمدارس كالجامعات

كمف أشكاليا :االختبارات المقالية ،كالمكضكعية ،كالشفكية ،كالعممية ،كىي
كسيمة لقياس مدل تحصيؿ التبلميذ مف المادة الدراسية كمقدار استيعابيـ

ليا.

-1اختبارات الشخصية:
كتشمؿ اختبارات معينة :لقياس الميكؿ ،كاالتجاىات ،كالدكافع ،كالسمات
الخمقية ،كالمزاجية ،كمستكل الطمكح.
كفي كؿ ىذه االختبارات ،يقارف أداء الفرد في كؿ منيا بمتكسطات االفراد

الذيف يماثمكنو كالذيف عممت االختبارات مف أجميـ.
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مراجع الفصؿ الرابع

األسس النفسية لمتربية
ُ -ابراىيـ ناصر (ََِٕ) أسس التربية طِ ،عماف :دار عمار لمنشر
كالتكزيع ،ص ُّٖ.
ِ -أحمد عزت راجح (َُٕٗ) أصكؿ عمـ النفس ،طٖ ،اإلسكندرية :المكتب
المصرم الحديث (ص ٕ)ٗ-

ّ -أحمد عزت راجح /المرجع السابؽ ،ص (ٗ)ُْ-
ْ -أحمد عزت راجح /المرجع السابؽ ص (ِٔ)
ٓ -فخرم رشيد خضر كآخركف (ُٖٔٗ) مدخؿ إلى أصكؿ التربية ،الككيت:
مكتبة الفبلح ،ص(ٖٓ)ّٗ-
ٔ -إب ارىيـ ناصر (ََِْ) فمسفات التربية ،طػِ ،عماف :دار كائؿ لمنشر
كالتكزيع ،ص (ّٕ)َُّ،ُّٖ ،

ٕ -إبراىيـ ناصر ،أسس التربية ،مرجع سابؽ ص (ُِّ)ُّّ-
ٖ -ابراىيـ ناصر ،المرجع السابؽ ،ص (ُّْ)
ٗ -ابراىيـ ناصر ،المرجع السابؽ ،ص (ُّٓ)ُِْ-
َُ -سامي سمطي عريفي (َََِ) مدخؿ إلى التربية ،عماف :دار الفكر،
ص (ُُٕ.)ُِِ-
ُُ .أحمد عزت راجح /مرجع سابؽ ،ص (ِٗٓ)َُّ-
ُِ -أحمد عزت راجع /المرجع السابؽ ص(ُّٖ)ّّْ-
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ُّ -إبراىيـ ناصر /أسس التربية /مرجع سابؽ _َُْ)ُِْ-
ُْ -أحمد عزت راجح /مرجع سابؽ ،ص (ُّٕ)ّٕٗ-
ُٓ -ابراىيـ ناصر ،أسس التربية ،مرجع سابؽ ،ص (َُِ)
ُٔ -إبراىيـ ناصر ،أسس التربية ،مرجع سابؽ ،ص (ُُِ)
ُٕ -عدس ،عبد الرحمف ،كتكؽ ،محي الديف )ُِٗٗ( ،أساسيات عمـ النفس
التربكم ،نيكيكرؾ :جكف كايمي كأكالده ،ص (ُِْ)
ُٖ -أحمد عزت راجح /مرجع سابؽ ،ص (ُّٕ)
ُٗ -مكسكعة عمـ النفس الشاممة( ،الذكاء) ،ج َْ ،مرجع سابؽ ،ص
(ُُٗ)َُِ-

َِ -عدس ،كتكؽ /مرجع سابؽ ،ص (َِٗ)
ُِ -عدس كتكؽ (ُِٗٗ) مرجع سابؽ ،ص (ِِّ)ِّٔ-
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الفصؿ الخامس

التجديدات التربوية
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الفصؿ الخامس
التجديدات التربوية
* مفيكـ التجديد التربكم * مميزات التجديدات التربكية
* نماذج مف التجديدات التربكية
ُ -التكجو نحك االقتصاد المعرفي

ِ -التكجو نحك البلمركزية في

ّ -التطكر الميني لممعمـ كاإلدارم

ْ -نحك تربية ناقدة

ٓ -استخداـ التكنكلكجيا كالحاسكب

ٔ -تعميـ الكبار

ٕ -تكامؿ المناىج

ٖ -المنياج المدرسي

ٗ -الذكاء المتعدد

َُ -أسمكب حؿ المشكبلت

ُُ -التجديد في استراتيجيات التدريس

ُِ -مبلمح التجديد في القياس

اإلدارة

كالتقكيـ

ُّ -فمسفة الجكدة.
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التجديدات التربوية
أول :مفيوـ التجديد التربوي:
اف التجديد التربكم أصبح كاجبا تحتمو متطمبات العصر ،فتجديد
النظاـ التربكم في عالـ اليكـ كالذم يتميز بالتغيرات السريعة ىك أمر ضركرم
بالنسبة لجميع المجتمعات عمى السكاء ،فالتربية اليكـ تحتاج إلى تجدد في

فمسفتيا كأىدافيا كبرامجيا ككسائميا ككسائطيا بشكؿ متكامؿ متبلحؽ حتى
تستطيع أف تتجاكز التناقضات المتتالية باستمرار" ،فالتجديد التربكم ىك إدخاؿ

كؿ جديد في األفكار كالسياسات أك البرامج أك الطرؽ أك البيئة التعميمية
القائمة بالفعؿ عمى اتساعيا بشرط اف يحدث تحسنان مممكسان في جكدة الخدمة
التربكية كىك العممية الدنيا البتكار ىذه التغيرات كالتخطيط لتطبيقيا" ،كىذا

المفيكـ السابؽ يرتكز عمى مجمكعة مف المقكمات ال بد مف مراعاتيا.

ُ .الجدة :فكؿ جديد لكي يطابؽ معناه ال بد أف يككف متصفان بالجدة فيك
جديد بالنسبة لمف يأخذكف بو ،إلى أنو ال بد مف أف يتضمف مغايرة لما

قبمو كتغيي انر بصكرة أك بأخرل.

ِ .التغيير :كالمقصكد بو التكجو دائمان نحك األفضؿ كليس غير ذلؾ.

ّ .اإلصبلح :إذ يشترط في التجديد اف يؤدم إلى إصبلح النظاـ
التعميمي كمو أك تحسيف أحد جكانبو كىذا ىك أىـ جكانب عممية
التجديد(.عريفج ََِٔ)
نبلحظ مما سبؽ أف التجديد التربكم يشير إلى "عممية التغيير

كالتحسيف في النظاـ التعميمي أك جزء منو بيدؼ رفع كفاءتو كزيادة

فعاليتو ،كجعمو أكثر مبلئمة لظركؼ المجتمع الذم يكجد فيو".
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ثانياً :مميزات التجديدات التربوية ومجالتيا:
ُ .االنفجار الفكرم :إذ يشيد العصر الحاضر فياضان ىائبلن مف
المعمكمات المنتجة سنكيان بعامة كالتربكية بخاصة في العالـ.

ِ .التطكر اليائؿ كالمستمر في التكنكلكجيا الحديثة.

ّ .تطكر بعض المفاىيـ الخاصة بمينة التربية كمجاالتيا.

ْ .التطكرات كالتغيرات الحاصمة في المجتمع السياسية كاالقتصادية
كالثقافية كالقانكنية ،كغيرىا.

أما مجالت التجديد التربوي فتشمؿ:
ُ .إعداد المعمـ كتدريبو.
ِ .تنمية اإلبداع.
ّ .حقكؽ الطفؿ.

ْ .تطكير التعميـ العالي.

ٓ .محتكل التعميـ كتقنياتو كمناىجو.
ٔ .التربية الجمالية.
ٕ .التربية البيئية.

ٖ .اإلعبلـ التربكم.
ٗ .استخداـ تكنكلكجيا التعميـ.

َُ .طرؽ التدريس المختمفة كاستراتيجيات التدريس كالتقكيـ.
ُُ .تعميـ الكبار كمحك األمية.

ُِ .العبلقة بيف المدرسة كالمجتمع (مطاكع.)ُٕٗٗ ،
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ثالثاً :نماذج مف التجديدات التربوية:
.0التوجو نحو القتصاد المعرفي ()ERFKE
أ .مفيومو:
االقتصاد المعرفي ىك :االقتصاد الذم يدكر حكؿ الحصكؿ عمى المعرفة،

كالمشاركة فييا ،كاستخداميا ،كتكظيفيا ،كابتكارىا ،كانتاجيا ،بيدؼ تحسيف
نكعية الحياة بمجاالتيا كافة مف خبلؿ اإلفادة مف خدمة معمكماتية ثرية،

كتطبيقات تكنكلكجية متطكرة ،كاستخداـ العقؿ البشرم كرأس ماؿ معرفي ثميف،

كتكظيؼ البحث العممي ،إلحداث مجمكعة مف التغيرات االستراتيجية في

طبيعة المحيط االقتصادم كتنظيمو ،ليصبح أكثر استجابة كانسجامان مع
تحديات العكلمة كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كعالمية المعرفة ،كالتنمية

المستدامة بمفيكميا الشمكلي التكاممي (عماد الديف.)ََِِ ،
ب -عناصر القتصاد المعرفي:
يشكؿ القتصاد المعرفي مف رزمة عناصر أساسية متكاممة مترابطة

مف أبرزىا:

 تكافر بنية تحتية مجتمعية داعمة ،كتييئة عماؿ كصناع معرفةيمتمككف المعرفة ،كلدييـ قدرة عمى السؤاؿ كالربط كالتحميؿ كاالبتكار.

 تكظيؼ منظكمة فاعمة لمبحث كالتطكير ،إضافة إلى تكفير الربطاإللكتركني الكاسع ذم الحزمة العريضة.

 سيكلة الكصكؿ إلى اإلنترنت ألفراد المجتمع كنشر ثقافة مجتمع التعمـفك انر كتطبيقان في مختمؼ المؤسسات المجتمعية.

131

ج -فوائد القتصاد المعرفي:
لبلقتصاد المعرفي فكائد عدة مف أىميا:
 أنو يعطي المستيمؾ أك المستفيد مف الخدمة خيارات أكسع كيشعرهبدرجة أعمى مف الثقة كيصؿ إلى كؿ محؿ تجارم كمكتب كادارة

كمدرسة ،كأنو يقكـ عمى نشر المعرفة كتكظيفيا كانتاجيا في المجاالت

جميعيا ،كيحقؽ التبادؿ إلكتركنيان.

 يحدث تغيير في الكظائؼ القديمة كيستحدث كظائؼ جديدة ،كيرغـالمؤسسات كافة عمى التجديد كاإلبداع كاالستجابة الحتياجات

المستيمؾ أك المستفيد مف الخدمة.

 تحديد درجة النمك كطبيعة اإلنتاج ،كاتجاىات التكظيؼ كالمياراتالمطمكبة.
د .سمات القتصاد المعرفي:
 عالي الجكدة يستيدؼ التميز. -كثيؼ المعرفة يرتكز عمى االستثمار في المكارد البشرية باعتبارىا رأس

الماؿ الفكرم كالمعرفي كاالعتماد عمى القكل العاممة المؤىمة كالمدربة

كالمتخصصة.

 انتياج التعمـ كالتدريب المستمر كاعادة التدريب. مرف شديد السرعة كالتغير يتطكر لتمبية احتياجات متغيرة. -يمتاز باالنفتاح كالمنافسة العالمية.
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 اعتماد نظاـ فاعؿ لمتسكؽ الستشعار حاجات األسكاؽ كالمستيمكيفباستمرار ،كانتقاؿ النشاط االقتصادم مف إنتاج السمع كصناعتيا إلى إنتاج

الخدمات المعرفية كصناعتيا.
 استثمار الطاقة المتجددة كارتفاع الدخؿ لصناع المعرفة كمما ارتفعتمؤىبلتيـ كتنكعت كفاياتيـ كخبراتيـ.

 تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت بفاعمية لبناء نظاـ معمكماتيكاتصالي فائؽ السرعة كالدقة كاالستجابة.
 تفعيؿ عمميات البحث كالتطكير كمحرؾ لمتغيير كالتنمية.ىػ .دور النظاـ التربوي في تييئة الطمبة لمجتمع القتصاد المعرفي:
مف أبرز مبلمح ىذا الدكر كأبعاده التي يتكخى أف تنعكس إيجابان عمى

الفرد كالمجتمع ما يأتي:

 تنمية القدرة عمى التعمـ كاكتساب المعرفة كانتاجيا كتبادليا. تنمية القدرة عمى البحث كاالكتشاؼ كاالبتكار. اكتشاؼ قدرات الفرد كرعايتيا كتعظيميا. -تمكيف الفرد مف تحمؿ مسؤكلياتو.

 تنمية القدرات العقمية كاإلبداعية دعمان لمتفكؽ كالتميز كاإلنجاز. تمكيف الفرد مف تكظيؼ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت. تعزيز القدرة عمى المشاركة كالعمؿ في فريؽ كالتعايش معان. -تنمية القدرة عمى التفكير الناقد كتعزيز القدرة عمى التحميؿ.

 -تعزيز الحكار اإليجابي كالنقاش اليادؼ (عماد الديف.)ََِِ ،
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 .3التوجو نحو الالمركزية في اإلدارة:
البلمركزية في اإلدارة مظير ىاـ كرئيس في برامج التجديدات

التربكية ،ضمف ىذا التكجو ،يصبح صنع القرار في كثير مف القضايا مف

مسؤكلية المدرسة ،كذلؾ بيدؼ إعطاء أصحاب العبلقة في العممية التربكية
مف اإلدارييف كاألىالي كالمعمميف ،كالطمبة ،كأفراد المجتمع سيطرة أكثر في

التصرؼ بأمكر مدارسيـ ،مما يزيد مف الشفافية في التعامؿ مع األمكر كيعزز

مفيكـ المساءلة عند األفراد ،كؿ ىذه األمكر كالخطكات تتخذ إلتاحة الفرصة
لكجيات نظر عديدة لبلشتراؾ في صنع كاتخاذ ق اررات تتعمؽ بقضايا ذات

طابع محمي ،ككضع آليات عمؿ المشاريع كفعاليات محمية ،كتككيف رؤية
مستقبمية تأخذ بعيف النظر المتغيرات الخاصة بالمدرسة تحديدان.
كلكي تنجح مساعي البلمركزية يتكجب أف يتمتع أصحاب العبلقة

بسمطة في مجاالت الميزانية ،كالتعيينات ،كالمناىج ،باإلضافة إلى مساعي
أصحاب العبلقة التي يجب أف تككف مكرسة مباشرة لتحسف عممية التعمـ

كالتعميـ كاحداث تغيرات ضركرية مف دكف الرجكع إلى المستكيات اإلدارية

العميا ()Halloway,2000

ىذا يعني أف نجاح التكجو نحك البلمركزية يجب أف ينطكم عمى ثبلثة أمكر:
أ .فرص لمنمك الميني كالتدريب خبلؿ الخدمة لممعمـ كاإلدارم كالمكجو بيدؼ
تعزيز ميارات التعميـ كاإلدارة كاإلشراؼ كحؿ المشكبلت.
ب .تكافر معمكمات تسيؿ عممية اتخاذ ق اررات حكيمة تتعمؽ بأداء الطمبة،

كرضى األىؿ كافراد المجتمع.

ج .نظاـ مكافأة يقدر الخدمات كالعمؿ المميز.
 .2التطور الميني لممعمـ واإلداري:
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لضماف استم اررية عممية اإلصبلح كنجاحتيا ،يتكجب تكافر فرص

لمنمك ،كالتطكر الميني لممعمـ كاإلدارم ،كفيما يمي بعض آليات كمتطمبات ىذا
النمك:
أ .تدريب المعمـ عمى استخداـ طرائؽ مبتكرة لمتفكير بمكاضيع كقضايا
التعمـ كالتعميـ.

ب .تزكيد المعمـ بميارات بيداغكجية حديثة مف خبلؿ كرشات عمؿ،
كشبكات دائمة لممعمـ داخؿ المدرسة كخارجيا ،كمؤسسات كمؤتمرات

تسيؿ تبادؿ الخبرات كالمفاىيـ التربكية.

ت .إشراؾ المعمميف في جمسات نقاش حكؿ ماىية التعمـ كضركرتو ككيفية
القياـ بو.

ث .إشراؾ المعمميف في نقاش حكؿ تطمعات المدرسة كأىدافيا كرسالتيا.

ج .تصميـ كعرض أبحاث اجرائية يقكـ بيا المعمـ بيدؼ إحداث تغييرات
بيداغكجية.

ح .عقد كرشات عمؿ مطكلة تمتد عبر أياـ كأسابيع بيدؼ تبادؿ الخبرات
كعرض كمناقشة حاالت (.)Case studies

خ .االلتحاؽ بمساقات برامج دراسات عميا في مكاضع محددة كذات منفعة
عامة.
كبشكؿ عاـ ،فإف المدرس في برامج اإلصبلح يصبح مينيان

( )professionalبمعنى الكممة كميا ،أم يككف قاد انر عمى التأمؿ الناقد
( )Critical Reflectionباستشعار مكاطف القكة كالضعؼ في محتكل
المكاد كطرائؽ تدريسيا ،كتشخيص مشاكؿ التعمـ كالتعميـ ،كالبحث عف

أسباب المشاكؿ ،كمراجعة كفحص الخيارات المتاحة لحميا ،كاختيار الحؿ
األمثؿ ،باإلضافة إلى القدرة عمى القياـ بأبحاث إجرائية ىادفة ،كيمكف

اآلخريف االستفادة منيا (.)Barthm1999
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 .2نحو تربية ناقدة:
برامج التجديد تتطمب اتباع فمسفة فاعمة لتأىيؿ كاعداد المعمميف،

كفمسفة ذات رؤية مستقبمية ،ذات أبعاد نظرية كتطبيقية تمثؿ استجابة كاقعية

الحتياجات كاىتمامات األجياؿ القادمة في الكطف العربي ،كتعتمد ىذه الرؤية

المستقبمية عمى أرضية نظرية كفمسفية تتمثؿ بما يمكف تسميتو (التربية الناقدة)

التي تمثؿ تكجيان في التدريب كفي تصميـ المناىج الذم يعتمد عمى النظريات
االجتماعية الناقدة التي تحاكؿ ،ضمف ما تدعك إليو ،إلى فيـ كنقد السياقات
التاريخية كالسياسية كاالجتماعية لمتعمـ كالتعميـ ،كتسعى ىذه النظرية إلى خمؽ

ممارسات تعميمية تسيـ ليس فقط في تغيير طبيعة التعميـ كالتعمـ ،كانما في
تغيير المجتمع أيضان بشكؿ أعـ كأكمؿ ،كتعكد أصكؿ ىذه النظرية التربكية إلى

تعاليـ فرير ( )Freire ,0603التي ميز فييا بيف نكعيف مف التعميـ أكال:
المصرفية البنكية (  )Banking Educationتعتمد فييا عمى نقؿ المعرفة

مف المعمـ إلى الطالب ،كالثانية ،التعميـ التحكيمي ( Trans formative

 )Educationيتطكر التعميـ فييا مف خبلؿ التفاعؿ بيف المعمـ كالطالب

بصكرة يمكف أف تشبو نمكذج سقراط التكليدم في العممية التربكية في مكاضيع
كقضايا تتعمؽ بحاجات المجتمع المحمي كالككني كتطمعاتو.
وفيما يمي ممخص ألىـ معالـ ومبادئ ىذا التوجو التربوي ػ الجتماعي لمتعمـ

والتعميـ:

أ .ىدؼ التربية ىك خمؽ كتنمية ميارات التفكير الناقد كذلؾ بتعريض
المعمميف كالطمبة ألكضاع كسياقات في أطر مشكبلت بحاجة إلى
حمكؿ مما يحفزىـ عمى فيـ المشاكؿ كالتبصر كالتأمؿ بيا كمحاكلة

تطبيؽ حمكليا المقترحة.

ب .محتكل المنياج ينبع مف سياقات كأكضاع حياتية كاقعية لممعمـ
كالمتعمـ (دراسة حالة).
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ج .الحكار.

د .تنظيـ المنياج.
ق .مشاركة الطمبة في إيجاد المعرفة كالمكاد التعميمية كتكليدىا.

ك .يقكـ المعمـ بإثراء التفاعؿ الصفي ذم الطابع االجتماعي التكاصمي
عف طريؽ عرض آرائو كخبراتو الحياتية كالتربكية كمكاقفو كرؤيتو

المستقبمية كمناقشتيا.

ز .دكر المعمـ ينطكم أيضان عمى ككنو مقدمان لمشكبلت بحاجة إلى
حمكؿ.

ح .يمتمؾ الطمبة الحؽ كالقكة في صنع الق اررات كاتخاذىا مما يجعميـ
مساىميف كمسؤكليف عف تعمميـ (عكيس.)ََِٓ،
 .1استخداـ التكنولوجيا والحاسوب:
تمعب التكنكلكجيا بشكؿ عاـ ،كتكنكلكجيا المعمكمات بشكؿ خاص دك انر

ىامان في عممية التجديد التربكم ،كلنجاح ىذا الدكر يجب إتباع المبادئ

اآلتية:

ُ .التكنكلكجيا ىي أداة

يجب استعماليا بحكمة كفي الكقت المناسب

كالمكاف المناسب ،فالتكنكلكجيا ال تحؿ محؿ المعالجات الذىنية
كالتفكير ،كليس مف الضركرة بمكاف أف تككف ميسرة لمتعمـ كمعززة

لمدافعية.

ِ .التكنكلكجيا يجب أف تمكف الطالب مف القياـ بأمكر ال يستطيع القياـ
بيا مف دكف استخداـ كسائؿ مساعدة.

ّ .األجيزة التكنكلكجية يجب أف تككف متكافرة عند الحاجة إلييا ،كفي ىذا
المجاؿ يمكف لمطمبة استخداميا بطريقة تكاممية تساىـ في عممية

التعمـ.

136

ْ .األجيزة كاألدكات كالتكنكلكجيا يجب أف تحمؿ في طياتيا القدرة عمى

تنمية كصقؿ كاختيار المفاىيـ كالظكاىر العممية كالرياضية كالطبيعية،

بمعنى آخر ،يجب أف تسير في إيجاد كتكليد المعمكمات التي يمكف

لمطمبة استخداميا ،كتبادليا ،كتعديميا ،كنقميا إلى سياقات كأكضاع
أخرل.

ٓ .التكنكلكجيا يجب أف تفعؿ الطمبة كتجذبيـ لبلكتشاؼ الحر.

ٔ .استخداـ التكنكلكجيا يجب أف يسيؿ التكاصؿ بيف الطمبة ،كليس طمح
ركح التفاعؿ كآليات التكاصؿ (.)Felder ,3110
كىنا نستطيع القكؿ أف ظيكر تكنكلكجيا المعمكمات كبخاصة الحكاسيب يعد
قمة إنجازات الثكرة العممية كالتقنية الحديثة ،كغدت مف المكضكعات

الرئيسية التي تحظى باىتماـ جميع المؤسسات التربكية كالعامميف فييا في

الكقت الحاضر.

كقد أعطى الحاسكب أىمية بالغة ،كعد كسيمة ىامة يمكف لمطالب
بمفرده *أف يتابع مف خبللو برامج تعميمية منتقاة ،كتضاعفت أىمية ىذا
الجياز باشتراؾ المدارس كالجامعات في قنكات اإلنترنت ،حيث يدخؿ

الطالب مف خبللو عمى عالـ رحب مف المعمكمات ،إنو بكاسطة ىذه
الكسائؿ أصبح التعميـ المفتكح يأخذ مكانان ممي انز في المجتمعات المختمفة.

.9تعميـ الكبار
يفكت فرصة التعميـ
حيث أف تجاكز الفرد لعمر االلتحاؽ بالمدرسة قد ه
النظامي كلكنو يفكت فرص التعميـ كالتعمـ عمكمان ،ألف قدرة اإلنساف عمى
االكتساب كالتعمـ ال تتكقؼ عند سف معينة.
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لقد استغمت المدارس ككادرىا البشرية ،التي تأىميا لمحك أمية الكبار،

ككاف اإلقباؿ عمى مدارس محك األمية بيف اإلناث يفكؽ نسبيان إقباؿ الذككر

لسببيف ىما:

أ .أف األمية كانت أكثر انتشا انر بيف اإلناث لعكامؿ تعكد لممكقؼ القديـ
مف تعميـ المرأة.

ب .أف النساء أكثر تفرغان مف الرجاؿ الذيف يقضكف يكميـ في العمؿ
(عريفج.)ََِٔ،

.4

تكامؿ المنياج
يككف المنياج في برامج التجديد ذات طبيعة تكاممية (جزئيان

أك كميان) كألف المعرفة بشكؿ عاـ غير محدكدة بمكاضيع كالفيزياء
كالتاريخ ،.....كانما عمؿ التربكيكف عمى تقسيميا كتجزئتيا بيدؼ
تسييؿ تنظيميا كتقديميا ،فإنو باإلمكاف استغبلؿ مشاريع حؿ
المشكبلت كالرحبلت الميدانية في تطبيؽ مبادئ المناىج بحيث
تستخدـ سياقات عممية مف كاقع الحياة كأساس لعرض كتطبيؽ

كتحميؿ كتقييـ مفاىيـ عامة كخاصة تدمج مف خبلليا معارؼ متنكعة.

(ُٗٗٗ.)Tomlinson ,
 .0المناخ المدرسي:
مدارس التجديد ترتكز عمى المناخ اإليجابي الذم يتسـ بعبلقة قكية بيف
الطالب كالمدرسة كبمكاف يعطي الشعكر باألماف كاالنتماء ،مف خبلؿ

أىداؼ ترتكز عمى البناء كالتغيير المستمر إليجاد مكاف جيد لمجميع حيث

تتكافر فيو:

أ .سياسات إيجابية.
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ب .برامج متعمقة كجذابة.
ج .أعماؿ مشتركة.

د .أفراد يعممكف كفريؽ.
 .6الذكاء المتعدد
يعد ىاـ في التجديد التربكم كالمدرسي كينطكم عمى التحكؿ في مفيكـ

الذكاء ((كـ مف الذكاء يمتمكو الفرد)) إلى (( أم نكع مف الذكاء يمتمؾ

الفرد )) كىنا ال بد مف الحديث عف مفيكـ الذكاء المتعدد ( Multiple

 ) Intelligenceىذا يعني أف تنمي المدرسة جميع أنكاع الذكاء عند

الطمبة

أ .المغكم ( ) Linguistic

ب .الرياضي ( ) Mathematical
ج .المكسيقى ( ) Musical

د .الحركي ( ) Bodily – Kinesthetic
ق .الفضائي ( ) Spatial

ك .الشخصي ( ) Intrapersonal

ز .الطبيعي ( ) Naturalist

حيث ترصد األنكاع التي يبرز منيا األفراد كمف ثـ تعريضيـ لخبرات

تربكية كحياتية تتبلءـ مع النكع أك األنكاع المميزة ( عكيس)ََِٓ،
.01التعمـ المتمركز حوؿ حؿ المشكالت:

أسمكب حؿ المشكبلت ينطكم عمى استخداـ أنشطة تتطمب استخداـ
ميارات التفكير المتقدمة ( )Hotsكتحميؿ المتعمـ جزءان كبي انر مف العبء
كالمسؤكلية لمتعمـ ،كىذا يتطمب مف المتعمـ االبتعاد عف دكره التقميدم

كناقؿ لممعمكمات كالميارات كالتحكؿ إلى دكر المشارؾ لممتعمـ في عممية
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التعمـ حيث يقكـ المعمـ بكظيفة ( الميسر ) ك ( المدرب ) ك ( المرشد )

بدؿ ككنو السمطة المحتكرة لممعرفة ،إضافة إلى ذلؾ ،فإف استخداـ أسمكب
حؿ المشكبلت يتطمب استخداـ أكضاع كسياقات ذات معنى لممتعمـ مما

يساىـ في زيادة مستكل الدافعية لديو كتعزيز القدرة عمى التقصي
كاالكتشاؼ ،كالكصكؿ إلى ق اررات كأحكاـ ،كىكذا فإننا نرل أف التربكييف،

بشكؿ عاـ كدعاة التجديد بشكؿ خاص ،يشيركف إلى ىذا األسمكب مف

التعمـ تحت عنكاف "التعمـ المتمركز حكؿ حؿ المشكبلت".

كيتقاطع ىذا األسمكب في جكانب عديدة مع أسمكب حؿ المشكبلت
في برامج التعميـ المتمركز حكؿ حؿ المشكبلت يحدث التعمـ في سياقات

ذات عبلقة ببيئة المتعمـ االجتماعية كالمالية ،كتحديدان ،فإف التعمـ يحدث

عندما يقكـ المتعمـ بالتكاصؿ كالتفاكض مع اآلخريف ،كتقييـ فيـ األفراد

المشاركيف في العممية كحسب (ُّٗٗ )Stepien ,فإف التعميـ المتمركز

حكؿ حؿ المشكبلت يتصؼ بالمظاىر األربعة اآلتية:

أ .االندماج ( :)Engagementتثير المشكمة مفاىيـ كمبادئ ذات عبلقة

بالمحتكل كتناقش قضايا حقيقية تنطمؽ إلى السياؽ المجتمعي

( )MACWO – levelالذم يعيشو المتعمـ.

ب .االستقصاء ( :)Inquiryالمشكمة تككف عادة غير منتظمة البناء بحيث

ال تككف إجابة صحيحة كاحدة مما يعني تغيي انر دائمان في الحمكؿ

بناء عمى المعمكمات المكتبية أثناء البحث كالتقصي.
المطركحة ن
ت .بناء الحؿ ( :)Solution buildingفي برامج التعمـ المتمركز حكؿ
حؿ المشكبلت ،يقكـ الطمبة بإيجاد الحمكؿ بأنفسيـ في حيف يقكـ
المدرب بأداء كظيفة المعمـ كككف الطمبة قائميف بحؿ المشكبلت فإنيـ
يقكمكف بعمؿ المبلحظات كالتقصي كالبحث في الفرضيات كالقضايا
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المطركحة في نياية األمر بصياغة النتائج المتسقة مع طبيعة

المشكمة.

ث .التأمؿ ( :)Reflectionكفي ىذا المساؽ يتـ التركيز عمى عمميات
التفكير المنطقية كعمى محتكل المادة قيد الدرس ،كمف ثـ فإف التقييـ

يشكؿ المعيار الذم مف خبللو يمكف الحكـ عمى أنماط كنكعية التفكير

عند المتعمميف.

ُُ .الجديد في استراتيجيات التدريس:
خبلؿ السنكات األخيرة زاد االىتماـ باالستراتيجيات المعرفية كاالجتماعية
عمى حساب االستراتيجيات السمككية في حقكؿ التربية ،كيعكد السبب في

ذلؾ إلى زيادة االىتماـ بتعميـ الطمبة طريقة الحصكؿ عمى المعرفة نفسيا.
إف التنكع في استراتيجيات التدريس التي تستخدـ مع الطمبة مف شأنيا

أف يكسر النمط الممؿ الذم تفرضو طريقة التدريس التقميدية في نظر
الكثير مف الطمبة ،فالطريقة التقميدية ترتكز عمى دكر نشط لممعمـ كتغفؿ

دكر الطالب كعنصر فاعؿ في عممية التعمـ ،كفي حيف االتجاىات التربكية
كالحديثة ترتكز عمى أف الطالب ىك المحكر الرئيس لعممية التعمـ كالتعميـ،

كيجب أف يككف لو الدكر األكبر في ىذه العممية.

كعمى العمكـ فإف عمى المعمـ الذم يكد استخداـ استراتيجية فعالة في

تدريس طبلبو عميو أف يراعي ما يمي:

أ .التعمـ نشاط يقكـ بو المتعمـ كليس المعمـ.
ب .التعميـ مفيكـ يرتبط بالخبرة.

ج .يجب أف تجيب استراتيجية التدريس المستخدمة عف األسئمة اآلتية،
كيؼ سأعمـ؟ ماذا سأعمـ؟ متى سأعمـ؟
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د .يجب أف تشمؿ االستراتيجية المستخدمة عناصر العممية التعميمية
جميعيا كالعبلقات بينيا.

ق .ينبغي أف تتكافؽ استراتيجيات التدريس المستخدمة مع المرحمة التي
يمر بيا الطالب كالمكقؼ التعميمي (أبك شعيرة.)ََِٖ،

 .03مالمح التجديد في ميداف القياس والتقويـ:
إف تحكؿ النظرية السمككية لعممية التعمـ إلى النظرية المعرفية لمتعمـ

قاد التربكييف كمتخذم الق اررات كاختصاصي القياس كالتقكيـ لمتحكؿ مف

الممارسات التقميدية لمقياس كالتقكيـ كأدكاتيا إلى البحث عف بدائؿ جديدة
لمقياس كالتقكيـ تنسجـ كىذه الرؤيا الجديدة لمتعمـ مما قاد إلى حركة التقييـ

الحقيقي

Assessment

Authentic

كالتقييـ

عمى

األداء

 Performance Assessmentكالتي بدكرىا قادت إلى ظيكر العديد

مف استراتيجيات كأدكات التقييـ الجديدة مف مثؿ :األسئمة ذات النياية

المفتكحة (  ) Open-ended Questionsكالعرض ( )Exhibitكاألداء
( )Demonstrationsكاستخداـ التمثيبلت الحاسكبية ( Computers

 )Simulationsكاعداد األكراؽ البحثية حكؿ المكضكعات ،كاستخداـ
منحى ممؼ أك حافظة مؤشرات األداء ( ،)Portfoliosكالتي بدكرىا قادت
إلى المزيد مف البحث عف أدكات كنماذج تقيميو ذات معنى كالتي بكاسطتيا
يمكف الكقكؼ عمى النكاتج ذات الداللة التي نريد مف الطبلب اكتسابيا

كتحصيميا كالتي تنسجـ مع أنماط الميمات التي عمييـ إنجازىا مف أجؿ أف

يككنكف أكثر نجاحان مف اندماج مع المكاقؼ الحياتية كالتعامؿ معيا
بفاعمية.

كالجدكؿ التالي يعرض أبرز مبلمح التطكر الجيد في مجاؿ القياس

كالتقكيـ كنتيجة لمتحكؿ مف المنحى السمككي لمتعمـ لممنحى المعرفي البنائي

لمتعمـ.
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تركيز القياس
والتقويـ

النظر لممتعمـ
حدكد كمجاؿ
القياس

كالتقكيـ

المنحى المعرفي

المنحى السموكي
سمبي مستجيب لممثيرات

فعاؿ باني لممعرفة

البيئية
التركيز عمى ميارات

الشمكلية كالتكامؿ عبر المجاالت كالمناحي

كمعارؼ منفصمة

األكاديمية

االعتقاد حكؿ

تجميع لحقائؽ كميارات

مكاصفات

ػ اختبارات القمـ كالكرقة

صمة.

القياس

ػ االختبارات المكضكعية

ػ التركيز عمى قياس التفكير مف مستكل

كالتقكيـ

(االختبار مف متعدد)

عالي ،كعمى المكاقؼ التي ليس ليا إجابة

المعرفة

منفصمة

تطبيؽ كاستعماؿ لممعرفة كالميارات
ػ التقكيـ الحقيقي المبني عمى تناكؿ مشكبلت
ضمف سياقات محددة.

ػ أسئمة ليا إجابات قصيرة كليا معنى كذات

كاحدة محددة بؿ ليا معايير عامة معرفة

كمحدكدة مسبقان كالتي فييا السرعة في األداء
ليس ليا اعتبار بإعطاء الدرجة.

ػ مستمر يتـ مع الزمف كسير العممية
تكرار القياس
كالتقكيـ

يتـ في مناسبة كاحدة

التعميمية مثؿ استخداـ إستراتيجية الممؼ
 ،Portfoliosكيعطي أساس الشتراؾ المعمـ
كالطبلب كأكلياء أمكرىـ فيو.

مف الذم يقيـ

ػ تقيـ الميارات الخاصة بالعمؿ في

تقيـ فردم

المجمكعة كالميارات التعاكنية.

كىنا نعرض األغراض المختمفة الستخداـ إجراءات القياس كالتقكيـ

التربكم تبعان لمفئات المختمفة لمعامميف في المجاؿ التربكم
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الفئة التي تحتاج القياس

أغراض القياس والتقويـ

والتقويـ

ػ كضع المعايير
ػ متابعة النكعية في الممارسات كالنكاتج التربكية

ػ تعزيز كاقرار الممارسات المختمفة

راسمك السياسات

ػ بناء السياسات
ػ تكجيو المصادر البشرية كالمادية

ػ تعزيز الفاعمية لبلختيارات
ػ متابعة فاعمية البرامج
اإلداريكف كالمخططكف التربكيكف
(القيادة الكسطى)

ػ التعرؼ عمى نكاحي الضعؼ كالقكة في النظاـ التربكم

ػ تحديد األكلكيات الخاصة بالبرامج التربكية
ػ التخطيط كالتحسيف لمبرامج

ػ المسائمة كضبط الجكدة

ػ التشخيص كالتخطيط لمتدريس
ػ تقييـ األساليب التدريسية كالمكاد التعميمية
ػ تقييـ المناىج كتعديميا

المعممكف كالمديركف في المدارس

ػ إعطاء الدرجات كاتخاذ ق اررات النقؿ كالكضع كاعطاء

التغذية الراجعة لدل الطبلب
ػ إثارة الدافعية لدل الطالب

ػ بناء العممية التعميمية كالتعممية
الكالديف كالطبلب

ػ التعرؼ عمى نكاحي الضعؼ كالقكل لدل الطبلب
ػ المسائمة

ػ اتخاذ الق اررات غير الرسمية المتعمقة بالجانب التربكم

كالميني

فالتكجيات التربكية الحديثة أصبحت تنادم بكضكح أف التعميـ

كالتدريس لحقائؽ مجردة كمنفصمة عف طريؽ التركيز عمى التدريب كالتعميـ
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المجدد البناء كعمى اإلعادة كالتكرار غير المقبكؿ ،كأصبحت تتكقع مف
المعمـ أف يتبنى طرقا ذات معنى لتنظيـ المعمكمات كجعميا أكثر سيكلة
لمتذكر كاالسترجاع ،كتساعد عمى

تكظيفيا كاستخداميا فيما بعد لحؿ

المشكبلت الحياتية الحقيقية بما يساعد عمى تطكير ميارات التفكير العميا،
عكضان عف أف الدراسات الحديثة في مجاؿ الدافعية كالتعمـ التكاممي أبرزت
أىمية

اكتساب

الفرد

لمميارات

الكجدانية

كما

كراء

المعرفة

 Metacognitiveأف اكتساب ميارات المعرفة ليست كحدىا فعالة ككافية
لجعؿ الفرد مفك انر يمتمؾ ميارات جيدة لحؿ المشكبلت بؿ ىك بحاجة إلى
جانب ذلؾ إلى اكتساب االستعدادات الستخداـ ميارات كاستراتيجيات
كمعرفة متى ككيؼ يستخدمكنيا ،كىذا كمو بالتأكيد يضع عمى ميداف

القياس كالتقكيـ مسؤكلية تطكير أدكات كاستراتيجيات جديدة لمتحقؽ مف قياـ

األنظمة التربكية بذلؾ.

المنحى السموكي

تركيز القياس
والتقويـ

المنحى المعرفي
ػ تستخدـ تطبيقات التكنكلكجيا

استخداـ

التكنكلكجيا

استخداـ التكنكلكجيا إلعطاء

الدرجات

عالية المستكل مف مثؿ تطبيؽ

كتصحيح أكراؽ اإلجابة كالقياس

التكيفي كفي خمؽ بيئات ممثمة

Simulated Environments

ما الذم يقيـ

خاصية كاحدة أك بعد كاحد

ػ أبعاد متعددة كعرفية كانفعالية

كالذم ينظر لو بأنو يقكد إلى

كما كراء معرفية كينظر لمذكاء

التبايف بيف األفراد

بأنو غير ثابت
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مما سبؽ يبلحظ أف مف أبرز التجديدات التي طرأت عمى ميداف

القياس كنتيجة لمتحكؿ مف النظرية السمككية لمتعمـ إلى النظرية المعرفية ىك
ظيكر تكجو جديد لمتقكيـ يتبنى كجية النظر المعرفية كالذم يمتاز بالمبلمح

التالية:

ُ .اشتراؾ الطبلب في عممية كضع أغراض كمحكات التقييـ.
ِ .تتطمب ميمات التقييـ فيو استخداـ ميارات التفكير العميا كميارات حؿ
المشكبلت.

 .3تتيح الميمات التعميمية فرصان لقياس ميارات ما كراء المعرفة كاالتجاىات
كالميارات التعاكنية كالميارات عبر الشخصية كالبينشخصية كباإلضافة إلى

النكاتج العقمية التي حققيا الطالب.
 .4تقيس ميارات التقييـ األنشطة التدريسية ذات المعنى بالنسبة لممكاقؼ
الحياتية

 .5يتـ كضع الميمات التقيمية في سياقات حياتية حقيقية.
 .6تعطى الدرجات لؤلفراد عمى استجاباتيـ بناء عمى محكات معدة كمعرفة
مسبقان.
 .7تناكؿ ميمات التقييـ عمميات التعمـ كالتعميـ إضافة إلى نكاتج التعمـ.
 .8ينظر لمتقييـ بأنو عممية مستمر مندمجة كمتكاممة مع التعمـ.
 .9تككف التكقعات حكؿ أداء الطالب كمخرجات العممية التعميمية كاضحة
كمدركة مف قبؿ الطالب.

 .10ىنالؾ إشراؾ كاضح لمكالديف كغيرىـ في عممية التقييـ.
 .11يتـ تقييـ العممية التعممية كالتعميمية كما يتـ تقيـ تعمـ الطالب.
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 .12يمثؿ الغرض األساسي مف التقييـ بالكصكؿ إلى فرضيات لتكجيو التعمـ
كاجراءات التدريس كليس فقط ترتيب الطبلب كمنحيـ الرتب كالدرجات.

 .13الرؤية والمسوغات وفمسفة الجودة:
يعد تعمـ الطمبة ىك المنتج في نظاـ الجكدة ،أما الجكدة فتعرؼ بأنيا مدل قدرة

الخصائص األساسية لممنتج عمى تمبية كتحقيؽ متطمبات كشركط معينة،

كيرتكز نظاـ الجكد ة في تقكيـ التعميـ عمى مبادئ منيا:
كؿ األفراد قابمكف لمتعمـ كقادركف عميو كلدييـ قكة يمكف البدء
بتعزيزىا.

المتعممكف يتحممكف مسؤكلية تعمميـ.
المتعممكف معنيكف بتحسيف عممية تعمميـ.

التعمـ عممية تشاركيو بيف المعمـ كالطالب.

يقكـ المتعمـ تعممو مف خبلؿ التغذية الراجعة التي يزكد بيا.
تحسيف الجكدة ىي قاعدة لمتعمـ مدل الحياة.

المتابعة كالرقابة ضركرة مف ضركرات ضماف الجكدة.
عمى الرغـ مف أف المنتج ىك ما يتعممو الطمبة إال أف ىناؾ العديد مف

المعنييف بيذا المنتج كىـ:
الطبلب.
العائمة.

أصحاب العمؿ.
المجتمع (ك ازرة التربية كالتعميـ )2007
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قضايا لممناقشة
 ارجع إلى مراجع أخرل كخاصة في مراجع ك ازرة التربية كالتعميـ كأعط أمثمة تتعمؽ في
الجديد في المناىج التربكية؟
..............................................................................................
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..............................................................................................
..............................................................................................
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 تعميـ الفريؽ كتفريد التعميـ مجاالت مف التجديدات التربكية؟
 كضح كؿ منيما ......................................................................

................................................................................................
 أعط أمثمة عمى كؿ منيما؟ .............................................................
................................................................................................
 ىناؾ أسباب تعيؽ التعميـ التعاكني كطريقة تدريس حديثة في مدارسنا كضح ذلؾ؟
........................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
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 ارجع إلى كتاب التربية المينية الفاعمة كادرس االستراتيجيات الحديثة في التدريس مرك انز عمى:
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 بيف أىمية كؿ إستراتيجية .................................................................
..................................................................................................
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 أعط رأيؾ بأسباب التحكؿ مف التقكيـ التقميدم إلى الكاقعي؟
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أنكاع المجتمعات
العكامؿ المؤثرة في تربية األفراد في المجتمع
الدكر التربكم لممؤسسة االجتماعية
األسرة

المدرسة

عبلقة التربية بالمجتمع
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الفصؿ السادس
التربية عممية اجتماعية:

التربية والمجتمع

منذ بدء التاريخ كالناس يعيشكف في تجمعات تحكميا عادات كتقاليد كنظـ كقيـ

ارتضتيا الجماعة أسمكب حياة تسير أمكرىا بيا ضمف حدكدىا كلـ يذكر
التاريخ إف اإلنساف فرد يعيش بمفردة منعزالن عف باقي اإلفراد .فالفرد اإلنساف
يكلد في بيئة اجتماعية يحكميا نظاـ اجتماعي ينسجـ مع تككينو كيريح إفرادىا
كيمتعيـ بالرضا النفسي كاالجتماعي ،كلـ تكف ىذه النظـ االجتماعية كليدة يكـ

أك شير أك سنة .كلكنيا عبارة عف تراكمات مف الخبرات مارستيا األجياؿ

المتبلحقة كرضيت عنيا .كاعتبرتو نيجان لحياتيا كاستمرارىا كبقائيا كتقدميا
كصار ىدفيا اإلبقاء عمييا كنقميا لؤلجياؿ البلحقة كي تعيش في انسجاـ،
ككاف ال بد مف نقؿ ىذا التراث المتراكـ لؤلجياؿ عف طريؽ غرسو في النشء
كتدريبو عميو مف أجؿ أف يتكيؼ مع البيئة كيتفاعؿ معيا ،كلـ يكف لديو كسيمة

أفضؿ مف أف يربي أجيالو المتبلحقة ،فجاءت العممية التربكية التي تقكـ عمى
تييئة الجيؿ كتشكيمو كفؽ متطمبات المجتمع الذم يعيش فيو ىؤالء األفراد ليتـ

التكيؼ مع حياة الجماعية كالتشكؿ كفؽ نمط ترتضيو المجمكعة اإلنسانية

لمعيش في كفاؽ كتناسؽ.

كىكذا أصبحت التربية عممية تكيؼ أك تفاعؿ اإلنساف الفرد مع بيئتو

(االجتماعية كاالقتصادية كالطبيعية كالثقافية كالفكرية) .عممية تعايش مع
الجماعة .كتمثؿ مع الثقافة ،كتييئة لطبيعة جغرافية ،كخضكع لنظاـ اجتماعي،
كممارسة لمعتقد معيف ،كتشكؿ لعضكية فاعمة في المجتمع المحدد.

لقد تعددت أنكاع التربية بتعدد األمـ ،كاختمفت باالختبلؼ المفكريف التربكييف،
كتنكعت بتنكع األنظمة كالمؤسسات التي تمارسيا ،كلكنيا في كؿ الحاالت

ككؿ المجتمعات كلدل كؿ المفكريف كانت كال تزاؿ تسعى إلى تنمية شخصية
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الفرد ليصبح أنسانان فاعبلن في المجتمع الذم يعيش فيو .يتربى في إطار ذلؾ

المجتمع ككفؽ أسس اجتماعية ارتضتيا كتسعى إلييا الجماعة كتعتبرىا ىدفان
أسـ تكد الكصكؿ إليو كمف المعركؼ إف الفرد يأتي لمحياة مزكدان بعكامؿ
كصفات كراثية فطرية لكنو مع ذلؾ يتشكؿ كعضك في جماعة ينتمي إلييا

بعكامؿ أخرل كسبيا أك يتعمميا مف الجماعة المحيطة كىي البيئة اإلنسانية

الفعمية كالعممية التي يكجد بيا كيتشرب عاداتيا كيستكعب تقاليدىا كيمثؿ قيميا
كبيذا يصبح جزءان منيا.

لذا يمكف القكؿ إف فبلنا مربي أك متربي انطبلقان مف سمكؾ يسمكو ،اكتسبو مف
مجتمع يعيش فيو كثقافة تثقؼ بيا ،كقيـ رضييا كارتضتيا جماعتو التي يعيش
بينيا ،ليذا فإف التفاعؿ ما بيف اإلنساف كمجتمعو كثقافتو ،قيـ يسعى إلى
تحقيقيا ،تعطيو شخصية مميزة عف غيره مف بني جنسو الذيف يعيشكف في

أماكف أخرل .كقد يسير الفرد كفؽ نظـ الجماعة كقد ال يسير كفقيا ،بؿ يتأثر
بثقافات أخرل قد تككف دخيمة مستكردة.

فالتربية إذف ىي محصمة أك معادلة حسابية تتخمص في إنساف فرد يعيش في
مجتمع ،تظمو ثقافة معينة ،كتنظـ العبلقة فيو قيـ ارتضتيا الجماعة كىكذا
يمكف القكؿ أف المعادلة التربكية عممية تكيؼ الفرد مع (مجتمع يتعايش بثقافة

معينة ضمف قيـ محددة)

لذا ،فإف االتجاه االجتماعي لمعممية التربكية يؤكد عمى ضركرة التفكير في نمك
شخصية الفرد ضمف قيـ ثقافة مجتمعو عف طريؽ تفاعؿ الفرد مع بيئتو

المحيطة.

فالمجتمع ىك الذم ككف الفرد التككيف الذم نرل ،كنبلحظ أف تربية ىذا الفرد
تأثرت بالكسط االجتماعي الذم عاش فيو بكامؿ محتكياتو كمككناتو كعاداتو

كتقاليده كقيمة كنظمو ،كمعتقداتو في الحياة الدنيا ،كأفكاره عف الحياة اآلخرة.

154

مما تقدـ يمكف القكؿ مع جكف ديكم أف "التربية ىي الحياة"  ،كالحياة ىنا تعني

العيش ضمف إطار اجتماعي تحدده الجماعة المحيطة بالفرد ،بما تممكو مف
قيـ كمثؿ مصدرىا عقيدتو.

كفي ىذا المجاؿ يقكؿ اميؿ دكر كايـ (عالـ االجتماع المعركؼ) "إف اإلنساف

الذم تريد التربية أف تحققو ليس اإلنساف كما صنعتو الطبيعة كلكنو اإلنساف
الذم يريده المجتمع"

فاإلنساف ينمك كيتطكر في المجتمع كفؽ قيـ اجتماعية حددتيا ثقافة الجماعة

المتراكمة عمى مر العصكر بكاسطة المؤسسات التي ينشئيا المجتمع مف أجؿ
تنشئة األجياؿ الصاعدة كتربيتيـ كتثقيفيـ بيدؼ الحفاظ عمى التراث

كاستم اررية أفكار األمة كمنجزاتيا الثقافية (المادية كالمعنكية).

المجتمع

لقد بدأت الحياة عمى ىذه األرض بآدـ كحكاء ،ثـ بأبنائيما كبناتيما ،كىـ أكؿ
جماعة أك مجمكعة عمى ظير البسيطة كانكا في حالة تفاعؿ كتعاكف كتفاىـ

لمحاربة البيئة الطبيعية القاسية مف حكليـ ،مف أجؿ العيش كالبقاء ،كىكذا
كانت األسرة أكؿ خمية اجتماعية ،تعيش في مكاف معيف ،كتسمؾ سمككان

محددان ،كتتمتع بصفات خاصة ،كلدييا طرؽ محددة مف التفكير كالتعبير،
كالمأكؿ كالمشرب كالممبس ،كتميزت بعض األسر عف غيرىا فتميزت بالتالي

الجماعات األكبر كصار لكؿ جماعة أسمكب حياة ،كطريقة تفكير ،كتجمع لكؿ
منيا تراث تعتز بو كتحاكؿ البقاء عميو أك نشره كصار ما يسمى تراث ثقافي
يختمؼ مف جماعة ألخرل ،فنرل عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،أف صفات

المجتمع اليكناني عد أفبلطكف كارسطك تميز باتخاذ المدنية بمحتكياتيا
كعناصرىا نمكذجا لممجتمع المثالي الكاقعي ،كما تميزت صفات المجتمع عند

عمماء كفبلسفة المسمميف كابف خمدكف بقكلو "إف اإلنساف كائف اجتماعي

بطبعو أم انو ال يستطيع العيش منعزالن عف اآلخريف ،فيك كائف يشعر
بالحاجة إلى سكاه مف الناس فيتعامؿ مع اآلخريف فيأخذه منيـ ما يحتاجو
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كيعطييـ ما عنده كبيذا صار اإلنساف في رأيو ىك المبدع كىك خالؽ الحضارة

كالمدنية ،كالمجتمع عنده يقكـ عمى التعاكف بيف اإلفراد الف اإلنساف افرد كحده
يككف قاص انر عمى تحقيؽ االكتفاء الذاتي بنفسو كلنفسو .كأكد مثؿ ذلؾ القكؿ

الفارابي بقكلو "أف اإلنساف ال يستطيع أف يبقى كاف يبمغ أفضؿ كماالتو إال مف
خبلؿ مجتمعو" ،كدعا الفارابي اإلنساف الذم ىك عضك في الجماعة أف يعمؿ
عمى تحسيف نفسو أكالن ،كتحسيف اآلخريف في المدينة ثانيان ،ضمف إطار
نكعييف مف النشاط العقمي كالعممي ،كاشترط التكافؽ كاالنسجاـ لضماف سعادة

الفرد كالمجتمع عمى السكاء.

مما ال شؾ فيو إف المجتمع مدرسة كبيرة يتمقى فييا الفرد دركسان عممية كثيرة

قد ال يتيسر لو أف يتمقاىا في حياتو مف عمى مقاعد الدراسة العادية ،فمف

المجتمع كيكتسب الفرد سمككو المقبكؿ لمجماعة التي يعيش بينيا ،كال يقؼ
األمر عند ىذا الحد بؿ أف الفرد يتمقى مف المجتمع دركسان مختمفة األنكاع
كالصكر ،تصقؿ بيا معارفة كيزيد مف خبراتو.

كالمجتمع بما فيو مف عناصر كمككنات كنظـ اجتماعية كاقتصادية كفكرية
كثقافيو يحدد نكع كأسمكب التربية كالتي يرل مف إتباعيا استمرار كجكده .كمف

ىذا كضع كؿ مجتمع مف المجتمعات أىدافو التي يسعى إلى تحقيقيا لبقائو
كاستم ارره كتقدمو كتطكره فالمجتمع ىك الذم يحدد أسمكب الحياة التي يريدىا

ألبنائو كاألجياؿ الناشئة ،كفؽ معتقداتو كقيمو كمثمو التي يسعى لتحقيقيا

يقاؿ عف الناس الذيف يعيشكف معا بأنيـ يعيشكف في مجتمع ،فكأف المجتمع

جماعة مف اإلفراد يعيشكف معان بأسمكب حياة معيف كتربطيـ لمكصكؿ إليو ،فقد

أنشأ المجتمع مؤسستو النظامية كىي المدرسة ،لتنتقؿ لؤلجياؿ الناشئة المفاىيـ
كالقيـ التي يريده المجتمع أك الجماعة كنقميا ألطفاليـ كي يستمر المجتمع

كيبقى.

كجدير بالذكر إف األطفاؿ أعضاء في الجماعة كلكنيـ ليسكا أعضاء في

المجتمع الف عضكية المجتمع تحتاج إلى كعي كمعرفة بأسمكب الحياة التي
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تسير عمييا الجماعة ،كالسعي إلى تحقيؽ األىداؼ المنشكدة مف أجؿ بقائيا

كاستمرارىا بالطريقة التي كضعتيا الجماعة الكاعية في المجتمع كىنا يأتي دكر
التربية كالعممية التربكية في إكساب األطفاؿ كالجيؿ الناشئ القيـ المرغكبة
كالمطمكبة ليصبحكا أعضاء عامميف في الجماعة االجتماعية ،الف المجتمع

بيذا المعنى يتككف مف مجمكعة مف الناس يتطمعكف نحك مستقبؿ كاحد يريدكف

الكصكؿ إليو بأسمكب منظـ ،كىكذا كانت التربية ىي الكسيمة األكثر مناسبة
كأىمية لنقؿ الخبرات ،كالكصكؿ بالمجتمع إلى أقصى ما يمكف الكصكؿ إليو

مف تقدـ كازدىار.

مما تقدـ يمكف القكؿ باف المجتمع ىك عبارة عف "مجمكعة مف اإلفراد يعيشكف
معا فكؽ بقعو ما بتعاكف كتضامف ،كيرتبطكف بتراث ثقافي معيف ،كلدييـ

اإلحساس باالنتماء لمبادئيـ كالكالء لبعضيـ البعض ،كتنظـ العبلقات فيما
بينيـ مؤسسات تؤدم الخدمات البلزمة ليـ لتأميف مستقبميـ.

أنواع المجتمعات:

إذا أردت أف تككف مربيان أك معممان ناجحان ،أك قائدا تربكيان فأنو ينبغي عميؾ

معرؼ المجتمع الذم تتعامؿ معو كتعيش فييـ .أف تعرؼ الناس كالقكل التي.

0ػ مجتمع اللتقاط والجمع :كىك المجتمع الذم يعيش أىمو عمى ما يمتقطكف

مف ثمار ،أك حيكانات أك ما يجمعكف مف محصكؿ أك مأككالت طبيعية مف
عمى األشجار أك حتى ما يتساقط منيا ،كليس لمثؿ ىذه المجتمعات نظاـ

مكتكب بؿ يحكميـ أقكاىـ أك كبيرىـ .أك ساحرىـ ،بعرؼ يتفقكف عميو ،أك
يفرضو عمييـ مف يحكميـ.

ِػ مجتمع الصيد أو القنص :كىذا المجتمع أكثر تنظيما مف مجتمع االلتقاط
كالجمع ،فتحكـ إفراده قكاعد كأنظمة ،كليـ رئيس يككف في الغالب أحكميـ
(أكثرىـ حكمة كمعرفة) كليذا المجتمع تراث ثقافي بسيط كفي ارقى ىذه
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المجتمعات يمكف أف يككف ىناؾ كتابة أك كسيمة لمتعبير ،كفي غالب األحياف
تككف الرسـ ،مثؿ أىؿ االسكيمك.

ّػ مجتمع الرعي :كىك مجتمع التنقؿ ،كيعيش أىو عمى رعي األغناـ ،أك

الجماؿ أك األبقار ،كينتقؿ ىؤالء في القفاز المختمفة سعيان كراء الكؤل كالماء،
كليذه المجتمعات نظاـ ،كعادات كتقاليد ،كأعراؼ ،كقيـ  ،كنظـ ،كيحكميـ

شيخ ،أك رئيس لو سمطة مطمقة ،كأقرب ما يككف لمثؿ ىذه المجتمعات في

الكطف العربي البدك الرحؿ

2ػ المجتمع الزراعي :سكاف ىذه المجتمع يعممكف في الزرعة باإلضافة إلى
نكع مف الرعي كعددىـ أكبر مف المجتمع الرعكم ،كقد يكجد عندىـ مؤسسات

اجتماعية كتربكية بسيطة مثؿ المدرسة مثبلن ،أك أماكف العبادة ،أك حتى

مجمس قركم ،ألنيـ يعيشكف في الغالب في قرية ،كقد يتسمع ىذه المجتمع
الزراعي إلى مجتمع أكبر كتنشأ فيو بعض الصناعات الزراعية البسيطة

فيصبح بذلؾ مجتمعان زراعيان صناعيان كىنا يصبح في ىذا المجتمع مؤسسات
أكثر تنظيمان ،كبعض الجمعيات الزراعية ،أك اإلنتاجية كيصبح ىناؾ دكائر

رسمية حككمية ،كمخفر شرطة مثبلن كبعض الدكائر الخاصة بالصحة،
كالزراعة ،كالتعميـ ،كشؤكف الحياة األخرل .كىذا المجتمع أكثر تعقيدان مف

مجتمع الرعي البسيط في كسائمو كطرؽ حياتو ،كمؤسساتو ،عبلقاتو،
كاتصاالتو.

ٓػ المجتمع الحضري المدني :كغالبا ما يككف اعتماد مثؿ ىذا المجتمع عمى
التجارة ،أك الصناعة ،كمف ثـ تكزيع ىذه المنتجات ،كيككف في الغالب حمقة
كصؿ بيف المجتمعات الزراعية كالرعكية مف جية كالمجتمعات األكثر تطك انر

مثؿ مجتمع المدينة العظمى مف جية أخرل ،كفي ىذا المجتمع تكجد جميع
المؤسسات الخاصة كالعامة الرسمية  ،كتظير في مثؿ ىذا النكع مف

المجتمعات التجمعات الكبيرة ،مما يؤدم إلى ظيكر التناقضات ،بتزايد عدد
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السكاف ،كأجناسيـ ،كأصكليـ فتتعقد مشاكمو كتتعدد اىتماماتو كمؤسساتو،
كمثاؿ ذلؾ المدف الكبيرة ،كالعكاصـ في الدكؿ العربية.

ٔػ مجتمع المدينة العظمى /أو المدينة الولية :كىك مجتمع المدينة الكبيرة
جدان ،كتبمغ في حجميا حجـ الكالية ،كفي بعض األحياف يزيد عدد سكانيا عف

دكلة مف الدكؿ الصغيرة مثؿ مدينة نيكيكرؾ ،كطككيك ،كشنغيام ،كلندف،
كمكسكك ،كلكس انجمكس ،كالقاىرة  ..كمثؿ ىذه المدف خميط مف التجمعات
كتعيش بعض الجماعات أك التجمعات في مثؿ ىذه المدف ،بطريقة خاصة

كبأسمكب معيف ككأنيا معزكلة عف بقية المجتمع المحيط ،كقد تحتكم مثؿ ىذه
المجتمعات عمى كافة أنكاع المجتمعات السابقة الذكر ليذا فاف مثؿ ىذه
المجتمعات ليا أسمكب خاص كتحتكم عمى كؿ المؤسسات الداخمية
كالخارجية ،كالرسمية كغير الرسمية ،أنيا في تككينيا تشبو الدكلة كىناؾ أنكاع

أخرل مف تصنيؼ المجتمعات ،كقد تككف ىذه المجتمعات ضمف أم مف

المجتمعات السابقة الذكر ،أك أنيا تككف مستقمة كليا طريقة خاصة في الحياة،
كأسمكب محدد في العيش ،كما إف ليذه المجتمعات صبلت كعبلقات
كاتصاالت تختمؼ باختبلؼ الجماعة ،تقسـ ىذه المجتمعات إلى ما يمي:

•

المجتمع المغمؽ :كيقصد بو المجتمع الذم تككف مف كحدة ليا

مبادئيا ،كنظميا ،كمعتقداتيا كقكانينيا ،كتقاليدىا ،كطرؽ حياتيا الخاصة،
كمثاؿ ذلؾ (المجتمعات الطائفية ،كالمجتمعات الطبقية ،كالمجتمعات المينية،
كالمجتمعات العنصرية) كيطمؽ عمى مثؿ ىذه المجتمعات تجمعات األقمية.

•

المجتمعات األنية (المؤقتة) :كيقصد بيا المجتمعات التي تجمع

أفرادىا لفترة زمنية معينة ،كقد تتحكؿ بعد ذلؾ إلى أم نكع مف أنكاع

المجتمعات السابقة الذكر ،أك أنيا تزكؿ بزكاؿ الغرض منيا ،كمف ىذه
المجتمعات :مجتمع الخدمات الخاصة كىك الذم ينشأ مف أجؿ ىدؼ أك غاية
كقد يزكؿ المجتمع بزكاؿ ىذه الغاية ،كمثاؿ ذلؾ في الكطف العربي ،مخيمات

البلجئيف كنكع آخر مف المجتمعات اآلنية ىك المجتمع الشريطي ،كىك عبارة
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عف مجمكعة مف اإلفراد يقيمكف عمى جانبي طرؽ بيف مدينتيف كبيرتيف ،كليذه

الجماعة أسمكب معيشي خاص ،كأىداؼ كغايات محددة ،كفي أكثر األحياف
يتضمف أىؿ ىذه المتجمع أك الجماعة إلى أحد المدف التي تقع بينيا.

العوامؿ المؤثرة في تربية األفراد في المجتمع:

أف العممية التربكية تسعى إلى تكجيو الفرد كاإلشراؼ عمى سمككو ،كتطبعو بما
يناسب مجتمعو كثرائو الذم ينتمي إليو ،كىذه العممية تتأثر بعكاـ كثيرة أىميا:

•

الطبقة الجتماعية :أف طبقة الفرد االجتماعية تؤثر تأثي ار كبي ار في

تنشئتو ،فطريقة األكؿ كالمبس ،كطريقة تبادؿ التحية ،كأنماط السمكؾ العامة،

كالقيـ ،كالعادات ،كالمثؿ ،تختمؼ باختبلؼ الطبقة االجتماعية ،كيمكف

مبلحظة ذلؾ حتى في البمد الكاحد ،الف أبناء الطبقة الغنية تختمؼ
اىتماماتيـ ،كتطمعاتيـ عف أبناء الطبقة الفقيرة مثبلن

•

العقيدة /الديف :أف التككيف األيدلكجي لئلنساف ،أك ما يسمي بالتككيف

الفكرم لديو ،يأتي مف عمؽ عقائدم أك ديني ،فاعتناؽ الفرد معتقد معيف ،أك
ديف معيف يطبعو بطابع خاص بأفكار ىذا المعتقد أك الديف ،ليذا ال بد مف أف
تككف تنشئتو مناسبة لمخمفية الدينية أك العقائدية ،فتنشئة الفرد المسمـ تختمؼ
عف تنشئو الفرد المسيحي ،كتنشئو الفرد الييكدم تختمؼ عف تنشئة الفرد

اليندكسي .كىكذا.
•

البيئة الطبيعية :كيقصد بيا البيئة التي يقيـ بيا الفرد كليس لو يد في

إيجادىا ،كتعني البيئة الطبيعية ،طبيعة تككيف المنطقة التي يعيش فييا الفرد،
فبلبف المنطقة الجبمية عادات كتقاليد معينة ال بد مف تنشئتو األجياؿ البلحقة،
ككذلؾ ابف المنطقة الساحمية ،كالزراعية ،كالصناعية ،كالصحراكية  ...الخ الف

البيئة الطبيعية تفرض مزاجا خاصا كردكد فعؿ كاستجابات معينة عمى سكانيا،
حتى نكع المناخ السائد (بارد  ،حار  ،متقمب) ،يؤثر في نمط الحياة كنمط

الثقافة ،كما يؤثر في النمط السمككي ،باإلضافة إلى أثره في نكع السكف كالحياة
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اليكمية ،كما إف الثركات الطبيعية كالمعادف ،ليا اثر في حياة اإلفراد
كتنشئتيـ.

•

الوضع السياسي :أف الكضع السياسي في أم منطقة يؤثر بطريقة

كبرة كمباشرة عمى تنشئو األطفاؿ فييا ،فالمجتمعات الديمقراطية تطبع أبنائيا
بطابع ديمقراطي كتربييـ عمى حرية الرأم كالفكر كاإلنتاج كتساكم فيما بينيـ

في الحقكؽ كالكاجبات ،في حيف أف المجتمعات التي تسير عمى النيج
الدكتاتكرم تنشئ إفرادىا عمى الخضكع كالطاعة ،كالقير ،كأساليب خاصة
تخدـ الدكتاتكر (الحاكـ)

•

الوضع القتصادي :أف الكضع االقتصادم السائد في المجتمع يؤثر

في تنشئتو إفراده ،الف التأثر باالقتصاد كالنظاـ االقتصادم في المجتمع يتحكـ
في العممية التربكية كطريقة اإلنتاج كالسيطرة عمى ىذه الطريقة تفرض أساليب
تنشئو معينة إلفراد ذلؾ المجتمع فالتنشئة في المجتمع الذم يعتمد عمى

االقتصاد الزراعي كالذم يعتمد عمى اإلنتاج مف األرض كاالرتباط بيا يفرض
تنشئة خاصة بأىميا ،ككذلؾ المجتمع الصناعي الذم يعتمد في اقتصاده عمى

صناعة معينة ينشئ إفراده بطريقة تتناسب مع متطمبات صناعتو.

•

المستوى التعميمي :تتأثر العممية التربكية بالمستكل التعميمي بشكؿ

كبير سكاء كاف ذلؾ عمى مستكل الفرد التعميمي ،أك مستكل األسرة التعميمي،
أك مستكل المجتمع بشكؿ عاـ ،أك حتى مستكل الحي الذم يقيـ بو الفرد،
كيعني مستكل التعميـ ػ الحد الذم كصمت إليو العائمة ،أك كبارىا ،مف التعميـ

كما يقرأككف كالمكتبات األسرية كالكتب المستخدمة كحتى برامج اإلذاعة
كالتمفزيكف التربكية كالتعميمية التي يسمعكنيا كيشاىدكنيا

الدور التربوي لممؤسسات الجتماعية:

المؤسسات االجتماعية ىي جميع التنظيمات االجتماعية التي تنظـ عبلقة
اإلفراد بعضيـ مع بعض ،ىادفة مف ذلؾ إلى تحقيؽ حياة أفضؿ ليـ كتحقؽ
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كؿ مؤسسة مف المؤسسات االجتماعية كظيفتيف األكلى رئيسية كالثانية فرعية،
بمعنى أف لكؿ مؤسسة اجتماعية كظيفة أساسية تحددىا أىدافيا كالغرض الذم

أنشئت مف أجمو ككظيفة أخرل ثانكية ليا عبلقة بتكيؼ اإلنساف مع مجتمعو،
كمثاؿ ذلؾ المؤسسة الدينية (المساجد) تؤدم كظيفة أساسية ىي العبادة كلكتيا

مف نفس الكقت تؤدم كظائؼ أخرل مف جممتو التثقيؼ ،كالتربية ،كاإلعبلـ،
كالتكجيو ،كاإلرشاد  ..الخ .كىكذا الشأف بصدد المؤسسات األخرل ،الف كؿ

الكظائؼ االجتماعية مترابط كمتداخمة كمتكاممة ،ككمما اتسع نطاؽ الحياة
االجتماعية كتعددت مناشطيا كمما تعددت المؤسسات كتعقدت كظائفيا كزادت

حجمكىا كاألجيزة العامة فييا كمع ذلؾ فبل بد مف جكد عنصريف أساسييف
ألم مؤسسة اجتماعية.

األكؿ ىك العنصر المعنكم كيتمثؿ في المكائح كالقكانيف كالتنظيـ الذم ترتكز
عميو المؤسسة في أدائيا لكظائفيا ،كالثاني ىك العنصر البشرم الذم يتمثؿ

في أعضاء المؤسسة كالقائميف عمييا.

كسنعرض في ىذا المجاؿ إلى المؤسسات االجتماعية التي تقكـ بدكر تربكم

فعاؿ بطريقة مباشر أكال مباشرة ،مقصكدة أك ال مقصكدة ،رسمية أك ال
رسمية ،منيجية أك ال منجية ،كتبدأ ىذه المؤسسات االجتماعية عمميا التربكم
منذ كالدة اإلنساف الفرد إلى مماتو بدأ باألسرة المؤسسة االجتماعية األكلى في

المجتمع مرك انر بالمدرسة المؤسسة االجتماعية التي أنشأىا المجتمع خصيصان
لتربية أجيالو ،كفي ىذه الفترة مف حياة اإلنساف ينخرط بمجمكعة مكازيو ليا

دكر في تربية اإلفراد ىي مجمكعة الرفاؽ (رفاؽ المعب) ،كيتأثر الفرد كيؤثر
بمف حكلو خبلؿ حياتو منطمقا مف قكاعد كأسس يكتشفيا مف المؤسسة الدينية

التي تقكـ بدكر فعاؿ في سمكؾ األفراد كتنشئتيـ التنشئة المرغكبة كالمطمكبة،
كتتسع دائرة اتصاالت الفرد بما يكتسبو مف المؤسسة اإلعبلمية ،كمؤسسات

التركيح (كاألندية)  ..كينمك الفرد كينتقؿ إلى الحياة العممية فيبدأ بالتأثير
بمؤسسات أخرل كمؤسسة العمؿ كالحياة العامة في المجتمع الكبير.
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أولً  :األسرة

األسرة ىي المؤسسة التربكية األكلى التي تتمقى المخمكؽ البشرم منذ أف يفتح
عينو عمى النكر ،كىي الكعاء الذم تشكؿ داخمو شخصية الطفؿ تشكيبل فرديا
كاجتماعيا كما أنيا المكاف األنسب الذم تطرح في أفكار اآلباء كالكبار ليطبقيا

الصغار عمى مر األياـ في الحياة.

كاألسرة أكؿ جماعة يعيش فييا الطفؿ ،كيشعر باالنتماء إلييا ،كيتعمـ مف

خبلليا كيؼ يتعامؿ مع اآلخريف في سعيو إلشباع حاجاتو ،كما تعتبر األسرة

الكحدة االجتماعية أبنائو األساسية م المجتمع كتنشأ عنيا مختمؼ التجمعات
االجتماعية ،كىي المسئكلة الرئيسية لتطكير المجتمع كتكحيده ،كتنظيـ سمكؾ

اإلفراد بما يتبلءـ كاألدكار االجتماعية المحددة كفقان لمنمط الحضارم العاـ ،كقد
عرؼ (اكجبرف) األسرة بقكلو أنيا "رابطة اجتماعية مف زكج كزكجة مع أطفاؿ

أك بدكف أطفاؿ ،أك مف زكج بمفرده مع أطفالو أك زكجو بمفردىا مع أطفاليا.

كعرؼ (ميردكؾ) األسرة بأنيا "جماعة اجتماعية تتميز بمكانة إقامة مشترؾ
كتعاكف اقتصادم ،ككظيفة تكاثرية كيكجد بيف اثنيف مف أعضائيا ػ عمى األقؿ

ػ عبلقة جنسية يعترؼ بيا المجتمع ،كتتككف األسرة عمى األقؿ مف ذكر بالغ
كأنثى بالغة كطفؿ ،سكاء كاف مف نسميما ،أك عف طريؽ التبني.

كعرؼ (برجس كلكؾ) األسرة بأنيا "مجمكعة مف األشخاص يرتبطكف معا

بركابط الزكاج أك الدمف أك التبني كيعيشكف تحت سقؼ كاحد ،كيتفاعمكف معانف
كفقان ألدكار اجتماعية محددة ،كيخمفكف كيحافظكف عمى نمط ثقافي عاـ.

"إف األسرة مصدر كؿ تربية صحيحة يتأثر بيا الطفؿ" كما أف جاءت عمى
لساف (بستالكتزم) أما (ىربرت) فيرل أف التربية تبدأ في البيت ،ككؿ تربية
تعكد إلى البيت" كمع أف و
األسرة كحدة اقتصادية اجتماعية ىامة إال أف دكرىا

التربكم أكثر أىمية أذ أنيا تقكـ بعممية التربية ألطفاليا مف خبلؿ إكسابيـ
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الميارات كالعادات كالقيـ كاألخبلؽ كاالتجاىات كالسمكؾ العاـ ،كمما ال شؾ

فيو أف أىمية األسرة في العممية التربكية تنعكس عمى سمكؾ الفرد في حياتو.

أنماط األسرة:

تختمؼ أنماط األسرة ،باختبلؼ المجتمعات اإلنسانية ،كقد درج الباحثكف في

عمـ االجتماع كعمـ اإلنساف عمى كضع تصنيفات األسر في أربع محاكر كفقان

لشكميا ،كلقاعدة النسب أك القرابة ،كلمسمطة فييا ،كأخي انر كفقان لئلقامة .فمف
حيث الشكؿ قسـ العمماء األسر إلى:
األسرة العينية ،أك و
األسرة النووية :كيطؽ عمييا البعض و
ٍ
األسرة
•

الزكاجية كىي األسرة الصغيرة المككف مف الزكج كالزكجة كاألبناء غير

المتزكجيف كالذيف يقيمكف تحت سقؼ كاحد .مثؿ ىذه األسر تكجد في كؿ
المجتمعات الحديثة.
•

األسرة الممتدة :أك األسرة الكبيرة ،كتضمف ىذه األسرة الزكج كالزكجة

كأبنائيما المتزكجيف كغير المتزكجيف ،كما تضمف أم مف فركع أك أصكؿ
الزكج أك الزكجة كاألعماـ كاألخكاؿ كالعمات كالخاالت  ،كالجدة أك الجد مف
ناحية األـ أك األب ،كقد تضـ أعضاء أخريف مثؿ زكجة االبف أك زكج البنت

كىكذا ،كيعيش كؿ ىؤالء تحت سقؼ كاحد ،كمثؿ ىذه األسر تكجد في
المجمعات العربية كاإلسبلمية كخاصة المجتمعات الزراعية.
•

األسرة المتعددة :كىذا النكع مف األسر يتسـ بتعدد الزكجات كما ىك

في المجتمع اإلسبلمي ،أك تعدد األزكاج كما ىك متبع في بعض المجتمعات
البدائية كىي قميمة.
•

األسرة المشتركة أو األسرة المشاعية :كتضـ عددان مف الذككر

كاإلناث يعيشكف حياة مشاعية سكاء في العبلقات بيف األزكاج كالزكجات ،أك

في الممكية أك اإلقامة تحت سقؼ كاحد كىذا النكع مف األسر نادر ما يكجد في
المجتمعات الحديثة كقد كاف مكجكدان في اليند كالصيف القديمة .كينسب
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األطفاؿ في مثؿ ىذه المجتمعات ألمياتيـ كما ىك الحاؿ أيضان في نظاـ تعدد

األزكاج السابؽ الذكر.

أما مف حيث محكر القرابة أك النسب ،فتقكـ األسر عمى قاعدة التسمسؿ

القرابي األبكم ،أك التسمسؿ القرابي األمكمي .فإذا كانا لطفؿ ينتمي ألسرة أبيو
كيصبح عضكان بيا كيعتبر أىؿ األـ أجانب بالنسبة إليو ،كىناؾ أسر تقكـ عمى

قاعدة التسمسؿ األمكمي ،حيث ينتمي الطفؿ إلى أسرة أمو ،كيصبح عضكان

فييا كىناؾ أسر يككف محكر القرابة فييا معتمدان عمى الناحيتيف معان (األب
كاألـ) كيعرؼ ىذا النظاـ بالنظاـ المزدكج.

كيرل بعض عمماء االجتماع الذيف اىتمكا بشؤكف األسرة في المجتمع ،أف
ىناؾ أربعة أنكاع مف السمطة التي يقكـ عمييا تقسيـ أنماط األسر ىي:

•

نمط األسرة األبكية :كتككف السمطة كالزعامة لؤلب ،فيك رب األسرة

كالحاكـ الناىي في أمكرىا كىذا النمط مكجكد في معظـ مجتمعات العالـ،
كمنيا المجتمعات العربية كاإلسبلمية.

•

نمط األسرة األمكمية :كتككف السمطة في ىذا النمط لؤلـ ككذلؾ

الزعامة كاألمر كالنيي ،ككؿ ما يخص شؤكف العائمة ،كىذا النمط كاف مكجكدان

في المجتمعات البدائية كال يزاؿ بقايا مثؿ ىذه المجتمعات مكجكد في بعض

المناطؽ في أسيا ،إفريقيا ،كاستراليا.
•

نمط األسرة االبنكية :كتككف السمطة في ىذا النمط ألحد أبناء كعادة

أكبرىـ كىك الحاكـ الناىي في األسرة كاليو تعكد أمكر العائمة كاممة مف حيث
اإلرث ،أك الديكف أك أم أمر مف األمكر التي يخمقيا األب لكرثتو.
•

نمط األسرة الديمقراطية :كتككف السمطة في ىذا لنمط مكزعة بيف

أفراد األسرة كخاصة األب كاألـ كاألبناء الكبار ،بمعني أف البالغيف في األسرة
يتقاسمكف السمطة أك يكزعكنيا فيما بينيـ بطريقة أك أخرل كما ىك متبع في

بعض الدكؿ األكركبية.

أما تقسيـ األسر مف حيث نـ اإلقامة ,فيناؾ:
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•

األسرة التي يقيـ فييا الزكجات الجديداف مع أسرة الزكج كما ىك الحاؿ

•

األسرة التي يقيـ فيو الزكجاف الجديداف مع أسرة الزكجة كما ىك الحاؿ

•

األسرة التي يقيـ فيو الزكجاف الجديداف م مسكف مستقؿ بعيدان عف

في كثير مف المجتمعات العربية.

في بعض المجتمعات القبمية في إفريقيا كاستراليا.

أسرة الزكج أك الزكجة كىذا النكع مف األسرة ىك المتبع في المجتمعات
األكركبية كاألمريكية كافة ،كفي معظـ المجتمعات العربية كاإلسبلمية في

الكقت الحاضر.

الحاجة إلى التربية األسرية:

أف ركح اإلسبلـ العامة كتشريعاتو الخاصة تتجو إلى اعتبار األسرة شيئان يتمتع
بالقداسة كالطيارة كالخيرية بعمكميتيا ،كلذلؾ يجب أف تتمتع بالرعاية كالعناية،

ألنيا الثمرة الطبيعية لمزكج.

فالتشريع اإلسبلمي يحث عمى تشكيؿ األسرة كيحض كبل مف الرجؿ كالمرأة
عمى عدـ االستمرار في حياة العزكبية ،كقد رسـ اإلسبلـ لؤلسرة أبيى الصكر،
تشكيقان إلييا كحثان عمى بنائيا ،منيا ما كرد في قكلو تعالى  ( :كمف آياتو أف

خمؽ لمف مف أنفسكـ أزكاجا  ....مكدة كرحمة ) (الركـ :اآليةُِ) كأكضح

دليؿ عمى إف اإلسبلـ ركز عمى تماسؾ األسرة قكلو { كقضي ربؾ أال تبعدكا
إال إياه كبالكلديف إحسانان} (اإلسراء  :اآليةِّ)

كاذا كاف لؤلسرة أف تؤدم كظائفيا عمى خير كجو فبل بد لمزكجيف مف أف يككنا

قد ناال حظا كاف ار مف التربية األسرية الجيدة في حياتيما قبؿ أف يككنا أسرة
جديدة بزكاجيما.

أف مف أكؿ المربيف الذم أدرككا الحاجة إلى التربية األسرية ،المربي االنجميزم
(ىربرت سبنسر) الذم يرل أف الغرض مف التربية ىك إعداد الفرد لمحياة

الكاممة في مختمؼ نكاحييا كأف نكاحي ىذه الحياة ىي الخمسة التالية مرتبة

بحسب أىميتيا :الصحية ،كالمينية ،كالعيمية( ،األسرية) كالكطنية كالثقافية.
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كيقكؿ كؿ مف برجس كلكؾ في كتابيما (األسرة) لقد ناؿ النكع البشرم

حضارتو بفضؿ األسرة ،كاف مستقبمو يتكقؼ بصكرة مباشرة عمى ىذه المؤسسة
أكثر مف أم مؤسسة أخرل.

إف التربية األسرية عممية ىامة كضركرية كال بد منيا في العصر الحالي،
كذلؾ لتطكر المجتمعات كتطكر دكر األسرة في الحياة العامة ،كخاصة بعد
تكجو األسرة الحديثة إلى الحياة الديمقراطية ،كالشكرل بيف إفرادىا ،ىذا مما

يزيد مسؤكلية األسرة في العممية التربكية المستقبمي ،فاإلباء الذم يفيمكف قيمة
التربية يساعدكف أطفاليـ تجاه القيـ التربكية المطمكبة ،كخاصة عندما ينتقؿ
أبناؤىـ إلى المؤسسة األخرل (الثانية) كىي المدرسة ،فإذا كاف اإلباء يعرفكف

قيمة التربية المدرسية كالكاجب الممقى عمييا فإف مساعدتيـ ألبنائيـ كتفاعميـ
مع المدرسة سيؤدم إلى حياة أفضؿ ألبنائيـ  ،كليـ ،كلممجتمع مف حكليـ

فيتعاكف اآلباء مع المدرسة في حؿ مشكبلت األبناء كالتعرؼ عمى مكاطف
الضعؼ كالقكة لدييـ ،كتقديـ المساعدة ليـ في الكقت المناسب يجعؿ حياتيـ
أفضؿ كمستقبميـ أكثر إشراقان كانتاجان فاإلباء كاألميات الذيف يشارككف المدرسة

في كضع برامجيا التربكية كتقديـ المساعدات عند المزكـ يستفيد األطفاؿ مف
كؿ ذلؾ كتستفيد األسرة كالمدرسة كتقطؼ خير الثمرات كاينعيا لصالح

المجتمع بشكؿ عاـ.

وظائؼ األسرة التربوية.

ىناؾ مجمكعة مف الكظائؼ اليامة التي تؤثر في حياة اإلفراد كتكيفيـ مع

المجتمع الذم يعيشكف فيو كىي كظائؼ أساسية كال بد منيا:
•

التربية الجسمية كالصحية :فعمى األسرة كظيفة الرعاية كالعناية

بأطفاليـ كتربيتيـ تربية جسمية كصحية كذلؾ بتقديـ المأكؿ كالمشرب كالغذاء

الصحي لتمنية أجساميـ ،كايجاد المأكل ليـ كالذم تتكفر فيو كسائؿ الراحة،
كحمايتيـ كصيانتيـ مف المخاطر ،ككقايتيـ مف األمراض كالمحافظة عمى
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نظافتيـ ،كتعكيدىـ عمى ممارسة العادات الصحية ،مع تعميميـ استعماؿ

األدكات األساسية لممأكؿ ،كالنظافة ،كشؤكف الحياة األخرل.
•

التربية األخالقية والنفسية والوجدانية :عمى الكالديف (كاألسرة) تأميف

تربية صالحة ألبنائيـ في جميع جكانب الحياة ليغرسكا في نفكسيـ قيـ
كاتجاىات سممية كايجابية تتناسب مع متطمبات مجتمعيـ عمى أساس مف الفيـ

كالعمـ ،كما عمى األسرة أف تقدـ ألبنائيا الحناف كالعطؼ كاالطمئناف العاطفي،
كالحب المتبادؿ ،كىذا الغذاء العاطفي ال يقؿ أىمية عمى الغذاء الجسدم في
تنمية شخصياتيـ ،كعمى األسرة تعميـ أبنائيا كيؼ يفكركف ،ككيؼ يصغكف

كيحترمكا اآلخريف ككيؼ يتحدثكف معيـ ككيؼ يتعاممكف مع زمبلئيـ كمف ىـ

أكبر أك أصغر منيـ .كمف كاجب الكالديف كذلؾ أف يتجاكبكا مع أبنائيـ كاف
يفتحكا ليـ صدركىـ لسماع مشكبلتيـ كتعاكنيـ معيـ عمى حميا كتفيميا.

•

التربية العقمية :تقكؿ (مارجريت ريبؿ" )ُّْٗ ،إف حب الكالديف

مطمب أساسي لمنمك العقمي الطبيعي ،كأف األطفاؿ الذيف ال يحصمكف عمى

العناية الكافية كاالنتباه البلزـ يصبحكف متخمفيف في عدد مف المياديف ،كيدعـ
ىذا القكؿ (بمكـ )ُْٗٔ ،بقكلو "إف التغيرات في الطكؿ أك الكزف كدرجات

الذكاء ،كابعاد الشخصية ترتبط ارتباطان كثيقان بالظركؼ البيتية" .كفي تحميمو
لنتائج اختبارات الذكاء التي أعطيت لمدة خمسيف سنة ،كجد أف َٓ %مف

الذكاء يتـ تحصيؿ في السنكات األربع األكلى مف العمر ،كيقكؿ بأف الطفؿ أذا
عاش في بيئة فقيرة تربكيا في ىذه السنكات مف عمره ،يخسر (ِ )ٓ.درجة

ذكاء سنكيان كىذا ما يكضح أىمية التربية األسرية في تغذية فكر األبناء
األطفاؿ كدفع النمك المعرفي إلى مزيد مف التطكر كتفتح القدرات العقمية
السميمة.
•

التربية الجتماعية والوطنية والقتصادية :تقكـ األسرة بالمحافظة

عمى أعضاء المجتمع كتعدىـ لمعمؿ كالتفاعؿ االجتماعي كما تقكـ األسرة
بعممية التطبيع أك التنشئة االجتماعية عف طريؽ تنمية العكاطؼ االجتماعية
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مع تنمية ركح انتماء كمحبة الكطف كالمحافظة عمى التقاليد كالنظـ كاألعراؼ،

أما الناحية االقتصادية كاالتجاه نحك مينة معينة فمؤلسرة دكر كبير فييا ،إذ إف
األبناء يتجيكف إلى أعماؿ آبائيـ في غالب األحياف ،كقد بينت الدراسات

التربكية المينية االقتصادية إف أكثر مف َٖ %مف األبناء يعممكف في ميف
إبائيـ مما يثبت أف لمتربية في األسرة كالبيئة المحيطة مف أثر عمى تكجو

األطفاؿ لمميف المختمفة.
•

التربية الدينية :لؤلسرة دكر كبير في تعميـ الطفؿ كتكجييو نحك

عقيدتيا كتعميميا العبادات المطمكبة لمتقرب مف الخالؽ ،كما عمييا أف تعمـ
أطفاليا كيؼ يميزكف بيف الخير كالشر ،كالمسكح كالممنكع ،كالثكاب كالعقاب،
كعمى األسرة كذلؾ تعميـ الطفؿ مف بداية حياتو كيؼ يعامؿ أبناء دينو ككيؼ
يتعامؿ مع أبناء األدياف األخرل بما يرضي الجماعة في المجتمع المحدد كال

يغضب ا﵀ سبحانو كتعالى كال يتنافى مع عقيدتو ،كقد أكدت تعاليـ الديانات

السماكية عمى بناء األسرة المتدينة كما دعت إلى االىتماـ كالرعاية الدينية
لؤلبناء.
•

التربية الجنسية :التربية الجنسية ضركرة ،إذ أف االختبلفات الجنسية

تبدأ مع بدء الحياة ،فعمى الكالديف إف ييتمكا بتكعية أبنائيـ بأمكر جنسيـ،
كيجب أف تككف التكعية قائمة عمى الصراحة كذكر الحقائؽ العممية بالتدرج،
كأف تككف أجكبة الكالديف مناسبة لمدارؾ الطفؿ كمفاىيمو ،كاالستفادة مع كقائع

الحياة في تفسير بعض المفاىيـ كالتساؤالت .مع كجكب عدـ المبالغة في أمكر
النيي ،بؿ يتـ ذلؾ بالشرح كاإليضاح ،كاإلقناع ،كي ال يصاب الطفؿ بالعقد

النفسية أك المخاكؼ التي ال لزكـ ليا.
•

التربية الترويحية :إف في حياة اإلنساف أكقات لمفراغ كاالستجماـ،

كلك خمت ىذه مف المعب كالتركيح عف النفس العتراىا السأـ كالضجر ،كسادىا

الخمكؿ كالجمكد .كتقكـ األسرة بالتركيح عف أبنائيا بتكجيييـ كمساعدتيـ في
اختيار ألعابيـ كعدـ منعيـ مف ممارسة المعب ،كحثيـ عمى ممارسات
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نشاطات رياضية مختمفة ،كالسباحة ،كرككب الخيؿ ،كالدراجات ،كاألنشطة

الفنية األخرل ،كالرسـ كالنحت كالتصكير ،كالمكسيقي ،ككتابة القصص ،كزيارة
المتاحؼ كالمعارض ،كقراءة المجبلت كالكتب ،كتشجيعيـ عمى ممارسة بعض

اليكايات التي تناسبيـ أك يرغبكف في ممارستيا كالرحبلت ،كالمباريات
الرياضية ،كاألنشطة الكشفية.

ثانياً :المدرسة

كفي المراحؿ األكلى مف الخمؽ البشرم كانت الحياة بسيطة ،ال تعقيد فييا،

محدكدة الخبرات ،قميمة المشاكؿ ،ككاف الصغار في تمؾ المجتمعات يتعممكف
متطمبات الحياة مف الكبار عف طريؽ التقميد كالمحاكاة كاالحتكاؾ المباشر،

فكاف الطفؿ الصغير يقمد كيحاكي أعماؿ الكبار دكف أف يككف ىناؾ تعمـ
مقصكد كمنظـ كمخطط لو مسبقان .كعندما تطكرت حياة اإلنساف عمى ىذا

الكككب كتعقدت تمؾ الحياة في نكاحييا العقائدية ،كاالجتماعية ،كاالقتصادية،
شرعت األسرة في إيجاد كسائؿ مساعده ليا أك بديمة عنيا تتكلى تعميـ أبنائيا
شؤكف حياتيـ ،كمتطمبات ىذه الحياة كبشكؿ محدد.

كعندما أصبح لدل المجتمعات حصيمة كبيرة مف الثقافة ،رأم القائمكف عمى
تمؾ المجتمعات ضركرة إيجاد نظاـ محدد لئلعداد فئات معينة لتحمؿ اإلسرار

الدينية (العقائدية) كاالجتماعية كنقميا لمناشئيف الجد بطريقة الكعظ كاإلرشاد،
كيمثؿ ىذه الغاية البسيطة كىا اليدؼ المحدد المدارس ،ككاف التعميـ في ىذه

المدارس ييتـ بأمكر الديف كالمعتقدات الدينية األكلية ،ثـ امتد األمر ليشمؿ
أمكر الديف كالدنيا معان.

فالمدرسة بناء أساسي مف أبنية المجتمع كأعمدتو ،كىي المؤسسة التي أنشأىا

المجتمع لتتكلي تربية أبنائو كتنشئتيـ بطرؽ يقبميا كيرتضييا لينقؿ بكاسطتيا
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تراثو الثقافي الخاص بيدؼ الحفاظ عميو كاستم ارره كقيمو االجتماعية التي
يقدرىا كتطبيع أفراده تطبيعان اجتماعيان يجعؿ منيـ أعضاء عامميف صالحيف.

كتتأثر المدرسة بكؿ كبيرة كصغيرة تجرم في المجتمع ،كتخضع لمدكافع
كالمكاقؼ السائدة فيو كالمسيرة لو.

لذا كانت أىمية المدرسة في تأىيؿ اإلفراد ،فيي األداة كاآللة كالمكاف الذم
بكاسطتو ينتقؿ الفرد مف حياة التمركز حكؿ الذات عمى حياة التمركز حكؿ

الجماعة ،أنيا الكسيمة التي يصبح بكاسطتيا الفرد اإلنساف إنسانان اجتماعيان
كعضكا عامبلن كفاعبلن في المجتمع.

إف كظيفة المدرسة األساسية تكمف في تنفيذ األىداؼ التي يريدىا كيرسميا
المجتمع كفقان لخطط كمناىج محددة ،كعمميات تفاعؿ كأنشطة مبرمجة داخؿ
الفصكؿ الد ارسية كخارجيا عمى جميع المستكيات الدراسية كالفنية كالثقافية
كاالجتماعية كالرياضية كغيرىا.

إف الفكرة التي تقكـ عمييا المدرسة ىي التنشئة ،كالتنمية ،كتنشئة كتنمية
األجياؿ جسميان ،كعقميان  ،كاجتماعيان ،كحياتنا ،كعمى ىذا األساس تككف

المدرسة قد أسدت إلى األفراد ما أسدتو الدىكر إلى الجنس البشرم بأسره.
كيقكؿ جكف ديكم في ذلؾ "بإمكاف المدرسة أف تغير نظاـ المجتمع إلى حد

معيف ،كىك عمؿ تعجز عنو سائر المؤسسات االجتماعية.

كالمدرسة كمؤسسة اجتماعية ينظميا اعتبارات سياسية اجتماعية اقتصادية

لتحديد مسؤكليات محددة كأدكات معينة ،كىذه المؤسسة ليا تاريخيا ،كمفرداتيا
المغكية ،كناسيا ،ككظائفيا ،كمجمكعة مف القكاعد كالترتيبات كاإلجراءات

الخاصة بيا .كألىمية المدرسة في المجتمعات كأثرىا البالغ في المجتمعات
اإلنسانية يقكؿ بسمارؾ "إف الذم يدير المدرسة يدير مستقبؿ الببلد".
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مراحؿ تطور المدرسة:

لقد مرت المدرسة بعد مراحؿ قبؿ أف تصؿ إلى ما ىي عميو اآلف ،ففي
المرحمة األكلى ،كانت األسرة ىي المدرسة كىي األصؿ كاألساس في تربية
األطفاؿ كتنشئتيـ ،فاألبكاف كبشكؿ عاـ لـ تكف كظيفتيا تقتصر عمى اإلنجاب

فقط كانما تمتد كظائفيا كبشكؿ رئيسي كأساسي إلى الرعاية كالتنشئة كالتربية،
كفي المجتمعات البدائية كاف األبكاف المسئكليف الكحيديف المذيف يقكماف بدكر

المعمـ بشكؿ خاص ،كبدكر المدرسة بشكؿ عاـ ،ككاف األبناء يقكمكف بدكر
التبلميذ أيضان دكف أف يعممكا ذلؾ فالجميع يندمجكف معان كيتعاكنكف لمكاجية
أعباء الحياة ،كأثناء ذلؾ كانت تتـ كبشكؿ عرضي عممية التربية كالتطبيع
االجتماعي ،فكاف الكلد يرافؽ أباه إلى الصيد كالرعي .أك الحقؿ الزراعي،
ككاف البنت تساعد أميا في شؤكف المنزؿ .كىكذا كبالتقاليد كالمحاكاة يتعمـ

الصغار مف الكبار ،كيمكف القكؿ بأف األسرة كانت المدرسة األكلى لؤلطفاؿ،
ككاف تعميميا مقصكدان كغير مقصكد في نفس الكقت.

كبعض أف قطعت البشرية مرحمة متقدمة في حياتيا كأخذت ترتقي في سمـ
الحضارة ،كانتقمت مف مرحمة الصيد إلى مرحمة الرعي كمنيا إلى مرحمة
الزراعة فالصناعة األكلية (أك ما يسمى بالصناعة الزراعية) ،كعرفت األمـ

معنى االستقرار ضمف بقعة جغرافية شبو محدكدة ،كتعقدت متطمبات الحياة
كزادت أعباؤىا صارت خبرة األسرة معرفتيا غير كافية إلشباع حاجات

الناشئة ،خاصة في النكاحي الركحية ،كتفسير الظكاىر الطبيعية ،فكجدت في
القبيمة فئة مف الناس أطمؽ عميو اسـ "العرافكف" أخذت القبيمة باالستعانة بيـ

في أمكر تعميـ أبنائيـ عقائد القبيمة كطقكسيا الدينية ،كتفسير الظكاىر
الطبيعية كعبلقة ذلؾ باإلنساف كبيئتو ،كخاصة القكل الغيبية كالمستترة .ككاف
ال بد مف كجكد مف ذلؾ باإلنساف كبيئتو ،كخاصة القكل الغيبية كالمستترة ككاف
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ال بجد مف كجكد مف يفسر ذلؾ المجيكؿ كتمؾ الظكاىر (برؽ ،كرعد ،كنار،
كسحب ،كككاكب ،كنجكـ )..

كىكذا كجد في القبيمة مف يتصدل لتفسير ذلؾ كبشكؿ ساذج كبسيط أقرب إلى

الخرافات كاألساطير ،ككاف ذلؾ يتـ في دكر العبادة كالطرقات العامة كتحت
ظبلؿ األشجار كغيرىا ،ككانت تمؾ ىي المرحمة الثانية التي يطمؽ عميو

مرحمة القبيمة كمدرسة ،كعندما ظيرت التخصصات المينية كتراكـ التراث،
كتشعبت أمكر الحياة في المجتمعات المتقدمة /في المرحمة الزراعية /صار ال

بد مف إنشاء المدارس األكلية كالتي كاف يديرىا كيتكلى أمرىا كشؤكف التدريس

فييا كبشكؿ منظـ كمحدد ،فئة معينة في خبراتيا كدرايتيا كمعرفتيا ،مثؿ رجاؿ
الديف أك الشيكخ ذكم الخبرة كالحنكة كالدراية ،كشيئان فشيئان أصبح الشيخ ،أك

الخطيب ،أك المؤدب ،أك المربي ،أك المعمـ
شخصا مينيان أعد إعدادان خاصان
ن
ليقكـ بيذه العممية التربكية في المدرسة النظامية كالتي ال تزاؿ إلى أيامنا ىذه.
ككانت المدارس في بداية نشأتيا مدارس خاصة يتكلى أمرىا فرد أك أفراد،

كقد دكف التاريخ نماذج كثيرة مف ىذه المدارس ،فيذا تاجر يفتح حانكتو
كمدرسة ،كتمؾ سيدة تتخذه مف أحدل زكايا بيتيا مكانان لتعميـ الفتيات .كىكذا
كمثؿ ىذا القكؿ كاف يطبؽ عمى العرب قبؿ اإلسبلـ كبعده ،إلى أف جاءت

المدرسة النظامية التي أنشأىا نظاـ الممؾ السمجكقي (ْٔٓ ػ ْٖٓىػ) في
بغداد ككانت أكؿ مؤسسة رسمية نظامية في الدكلة اإلسبلمية ،كالمدارس

العامة النظامية تتكلى الحككمات أك الدكؿ شؤكنيا اإلدارية كالتعميمية ،كاعداد
المناىج كاقرارىا.
وىناؾ عدة عوامؿ ساعدت عمى ظيور المدارس ,منيا:

أ.

غزارة التراث الثقافي :لقد تكارث اإلنساف عبر العصكر كما ىائبلن مف

التراث الثقافي ،يصعب عمى األباء كاألميات أك الشيكخ نقمو مف جيؿ إلى
جيؿ ،ففكرت األمـ كالمجتمعات في إيجاد مؤسسة تؤدم ىذه الكظيفة الميمة
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كالخطيرة نيابة عف المجتمع فنشأت المدارس لتتكلى نقؿ التراث إلى األجياؿ
كتطبيعيـ

بطباع الجماعة كتعريفيـ بما كاف األجداد يقكمكف بو ،كأمكر

عقائدىـ ،كأنظمتيـ ،الف لكؿ منيـ تخصص معيف يتقنو ،كيعرفو جيدان.

ب.

تقعد التراث الثقافي :إف غ ازرة التراث الثقافي الذم تراكـ عبر العصكر

كتعقده كصعكبة فيـ جكانبو أدل لمحاجة إلى فئة مف الناس ذات قدرات عقمية،
كجسمية كثقافية لتتكلى نقؿ ىذا التراث كتسييمو كتقريبو لؤلطفاؿ بطريقة ميسرة

كسيمة ،كؿ في مجاؿ معيف ،فظيرت فئة العمماء المتخصصيف ،كالمفكريف

المبدعيف في كؿ مجاؿ مف مجاالت المعرفة.

ت.

اكتشاؼ المغة المكتوبة (الكتابة) :المغة مكجكدة منذ كجد بني البشر،

كالتعبير المغكم مف متطمبات الحياة رغـ اختبلفيا ،فقد كاف كسيمة لمتفاىـ في

كؿ مجتمع عمى حدة ،كلكف نقؿ ىذه األفكار عف طريؽ الرمكز شيء جديد
في عمر البشرية.

أف اكتشاؼ الكتابة ،كتعميـ ىذه الميارة لؤلجياؿ كاف مف العكامؿ اليامة في
إنشاء المدارس كمؤسسات ميمتيا األساسية تعميـ األجياؿ كتنشئتيـ كفؽ
متطمبات المجتمع كتزكيدىـ بالميارات البلزمة مف أجؿ العيش في مجتمعيـ.

خصائص المدرسة:

ىناؾ عدة خصائص تنفرد بيا المدرسة عف غيرىا مف المؤسسات االجتماعية

األخرل مثؿ مؤسسة العمؿ ،أك مؤسسة العالة أك مؤسسة النادم (التركيح) أك
المؤسسات اإلعبلمية المختمفة الرسمية ،الحككمية كاألىمية .فتمتاز المدرسة
بأنيا ببيئة تربكية كىذه البيئة التربكية االجتماعية تمتاز بأنيا:

أ.

مبسطة :فيي تبسط لمتبلميذ المكاد التعميمية المتشابكة ،كتسيؿ عمييـ

تعميميا ،كاستيعابيا كتمثميا باستخداـ الكسائؿ التعميمية التي تقربيا إلى أذىاف
التبلميذ ،كتقدميا مف البسيط إلى الصعب ،كمف القريب إلى البعيد ،كمف

المعمكـ إلى المجيكؿ ،كمف المحسكس إلى المجرد ،كتشتؽ مف ىذا التبسيط
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ميارات تعمؿ عمى غرسيا في عقكؿ التبلميذ ليتمثمكىا كيكظفكىا كسمككا
كميارة كممارسة مكجية تكجييا سميمان.

ب.

موسعة :أم تعمؿ عمى تكسيع أفؽ التبلميذ ،كما تكسع مداركيـ حكؿ

مكاضيع الماضي كربطو بالحاضر ،كتختصر ليـ الزماف كتييئ ليـ المكاف
كالبيئة كالمناسبة.

ت.

صاىرة :أم أنيا تعمؿ عمى تكحيد ميكؿ الفئات المختمفة لمتبلميذ

كصيرىا في بكتقة كاحدة تحددىا فمسفة التربية المنشكدة في المجتمع ،كتفسح

لمتبلميذ التكاصؿ مع زمبلئيـ اآلخريف ،فتذيب بذلؾ الفكارؽ كما تقرب بيف

الطبقات كذلؾ بمساكاة التبلميذ جميعا في المؤسسة كمعاممتيـ بالتساكم.

ث.

مصفاة :أم أنيا تحاكؿ كباستمرار أف تنقي التراث كتصفيو مف كؿ ما

يعمؽ بو .أك عمؽ بو مف شكائب كفساد كدرف ،فتخمؽ بذلؾ بيئة تربكية

اجتماعية مشبعة بالفضيمة كالتقكل كاالتجاىات كالمثؿ العميا ،كما تكفر الجك
المناسب الستيعاب التراث الصافي النقي الذم يؤدم إلى استخداـ كممارسة
السمكؾ الخمقي الذم يرضي عنو المجتمع الذم انشأ المدرسة كخصيا بيذه

الصفات المميزة.

وظيفة المدرسة التربوية:

إف كظيفة المدرسة تنبع مف فمسفة المجتمع كأىدافو ،كالمدرسة ىي المؤسسة
المعتمدة التي تنكب عف المجتمع الذم أنشأىا لتحقيؽ الكظائؼ التالية:
ُ.

الحتفاظ بثراث األمة الثقافي :كذلؾ بنقمو إلى األجياؿ بما يتناسب

كقدراتيـ كاستعداداتيـ  ،بعد تطييره مف الشكائب كالعيكب كاآلفات التي عمقت
بو عمى مر األياـ سكاء بالغزك الثقافي أك دمج الثقافات أك الممارسات السيئة.
ِ.

تنمية شخصية اإلنساف الفرد مف جميع جوانبيا :الجسدية ،كالعقمية،

كالفكرية ،كاالجتماعية كالنفسية ،كالعقائدية.
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ّ.

إتاحة الفرصة لألفراد لالتصاؿ بالبيئة األكبر ،فبعد أف كاف اتصالو

في العائمة كاألقارب ،كالجيراف ،تخرجو المدرسة مف ىذه التجمعات إلى بيئة
أكبر كأكسع ،كتطمعو بالتالي عمى ثقافات مختمفة كتجارب جديدة كمعارؼ
كثيرة كمجاالت عديدة ،كبيئات متعددة.
ْ.

عرض المشكالت التي تقابؿ التالميذ ،أك قد قابمت غيرىـ سكءا كانت

مشاكؿ اجتماعية أك نفسية ،جماعية أك فردية .تعرض ىذه المشاكؿ كتتيح
الفرصة مف خبلؿ منياج منظـ أف يعيشيا التمميذ ،كمف ثـ تدلو عمى حميا
كالتخمص منيا بطرؽ مناسبة.
ٓ.

العمؿ عمى توفير بيئة اجتماعية أكثر تكازنا كاتزانا مف البيئة

الخارجية ،باعتبار أف المدرسة مجتمع محدد محككـ بسياسة محددة ،ضمف
أنظمة كقكانيف مف الضبط كالربط ،كالمكاعيد الدقيقة ،بما يؤثر في تنشئة
كتككيف شخصية األفراد تككينا اجتماعيا كنفسيا سكيا يرضى عنو المجتمع.

عبلقة التربية بالمجتمع

مما سبؽ مف دكر لمتربية في كافة مؤسسات المجتمع يتبيف لنا أف المجتمع

مدرسة كبيرة يتمقى فييا الفرد دركسا عممية كثيرة ،قد ال يتيسر لو أف يتمقاىا
في حياتو مف عمى مقاعد الدراسة العادية فمف المجتمع:

ػ يكتسب الفرد ما لديو مف السمكؾ كال يقؼ األمر عند ىذا الحد
ػ يتمقى الفرد مف المجتمع دركسا مختمفة األنكاع كالصكر ،يصقؿ بيا معارفو
كخبراتو المدرسية.

ػ الذىاب إلى المدرسة في المجتمع تعتبر عممية استم اررية لمدراسة كالبحث
كالتعميـ.

في المدرسة نظـ تفرضيا الدكلة أك المؤسسات العامة كتصقميا التجارب عمى
مر السنيف .كما اإلنساف أال مجمكعة مف القكل التي قد تظؿ كامنة تظيرىا

التجارب عمى السطح ،كتطمؽ سراحيا الخبرات كأف مف يدرس حياة العباقرة
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كالرجاؿ األفذاذ ،يجد أف تجارب الحياة ىي التي جعمت كثي ار منيـ أبطاال،

يعدكف مف أساطيف السياسة أك العمكـ أك االقتصاد أك الفنكف أك اآلداب.

مما تقدـ يتضح لنا أف لممجتمع أىمية خاصة في رسـ السياسة التعميمية ،الف

السياسة التعميمية ترسـ حسب ظركؼ كامكانات كحاجات كتقاليد كثقافة
المجتمع نفسو أك األشخاص الذم يعيشكف في المجتمع ذاتو ،فنظاـ المجتمع
ىك الذم يحدد نكع كأسمكب التربية التي يجب إتباعيا لتتمشى مع الجماعة،
كلذا فالنظرة عمى التربية تختمؼ باختبلؼ المجتمعات كباختبلؼ الباحثيف في

عمـ التربية فيناؾ فبلسفة تربكيكف يركف أف الفرد سابؽ عمى الجماعة
كالمجتمع ،كما المجتمع في رأييـ إال عبارة عف مجمكعة مف األفراد.

تمؾ النزعة الفردية تعتبر المجتمع كسيمة لغاية عندىـ ،ىي الفرد كاسعاد الفرد،

كأصحاب ىذه النظرة ييتمكف بالطفؿ كطفؿ ،كييتمكف بالتمميذ كفرد ،ككؿ ذلؾ

عمى حساب المجتمع أك الجماعة .كعمى العكس ىناؾ نظرة أخرل ،يرم
أصحابيا أف المجتمع أىـ مف الفرد ،كما األفراد سكل كسيمة إلى غاية ،تمؾ

الغاية ىي تحقيؽ أىداؼ المجتمع ،كأف التربية بالتالي كسيمة إلى غاية ،تمؾ
ىي تحقيؽ كياف الجماعة في المجتمع ،كىاتاف النظريتاف فييما بعض

الصحة ،كلكنا لك أخذنا كبل عمى إنفراد ،ألنقصنا مف حؽ أحداىما كرفعنا
األخرل عمى حساب األكلى ،كمف ذلؾ ظيرت نظرة ثالثة يرل أصحابيا إف
ىناؾ عامبل ىاما في المجتمع ،كىذا العامؿ نفسو مشترؾ بيف كؿ مف الفرد

كالجماعة ،كبلىما يسعى لمتعايش معا في  .ظؿ شيء ثالث ،ىذا الشيء
المشترؾ ىك "الثقافة" كمف ىنا ظيرت النظرة الثالثة كىى أف الثقافة تدخؿ
عامبل ىاما في تربية الفرد ،كفي نظاـ المجتمع عمى السكاء كنظرتنا إلى

الثقافة تبعد عف النظرة الفردية كالنظرة االجتماعية عمى السكاء ،كتجمعنا حكؿ
مفيكـ كاحد يسعى المجتمع لتحقيقو ،ليعيش أفراده في انسجاـ معا.

كعمى أية حاؿ ،فإف مفيكـ التربية في ضكء الفرد أك الجماعة أك حتى الثقافة
يجب أف ينظر إليو ككؿ ،فالتربية فردية اجتماعية ثقافية معا ،ال يمكف النظر
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إلى أم منيا كاىماؿ اآلخر .فالفرد عضك في جماعة يسعى لتحقيؽ أىدافيا،
كالمجتمع عبارة عف مجمكعة مف األفراد ىدفيا تحقيؽ الرفاىية كالحياة النيائية

لئلفراد ،ككؿ ىؤالء يعيشكف في ظؿ ثقافة معينة تقكـ بتكجيييـ كدفعيـ إلى
االستمرار في الحياة ،كالتناسؽ كاالنسجاـ في حياتيـ اليكمية مع المجتمع.
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مراجع الفصؿ السادس
التربية والمجتمع
ُ .محمد لبيب النجيحي (ُُٖٗ) ،األسس االجتماعية لمتربية ،بيركت:
دار النيضة العربية ،ص (ٗٗ).

ِ .إبراىيـ ناصر (ََِْ) مقدمة التربية ،ط ُّ ،عماف :دار عمار
لمنشر كالتكزيع ،ص (ْٗ).

ّ .ادكارد اكلسف (ب .د ).المدرسة كالمجتمع ،ترجمة كىيب سمعاف
كآخركف كمحمد البيني ،القاىرة :مؤسسة المطبكعات الحديثة ،ص

(ٕٓػ ٗٔ)

ْ .إبراىيـ ناصر (ُٔٗٗ) ،عمـ االجتماع التربكم ،طِ ،بيركت :دار
الجيؿ ،كعماف :مكتبة الرائد العممية ،ص (ُّٖ ػ ُُْ).

ٓ .إبراىيـ ناصر ،المرجع السابؽ ،ص )ٗٓ).
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)practices. New York p. (44
ٕ .مصطفى الخشاب )ُٕٕٗ( ،دراسة المجتمع ،القاىرة :مكتبة االنجمك

المصرية ،ص (ُٕٗ)

ٖ .عبد ا﵀ الرشداف ،)ُٖٕٗ( ،عمـ االجتماع التربكم ،عماف :دار عمار

لمنشر كالتكزيع ،ص (ُُّ )ُّٓ ،

ٗ .إبراىيـ ناصر ،عمـ االجتماع التربكم ،مرجع سابؽ ،ص (ّٔ).
َُ .جكرج شيبل كرفاقو ،)ُِٕٗ( ،الكعي التربكم كمستقبؿ الببلد العربية

"ّ ،بيركت :رأس بيركت ،ص (ِّٖٗ).

ُُ .إبراىيـ ناصر ،عمـ االجتماع التربكم ،مرجع سابؽ ،ص (ٔٔ).
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ُِ .جكف ديكم ،)ُْٗٔ( ،المدرسة كالمجتمع ،ترجمة أحمد حسيف الرحيـ،
بيركت :دار مكتبة الحياة لممطبكعات ،ص (َِ).

ُّ .جكرج شيبل رفاقو ،مرجع سابؽ ،ص (ِِٕ ػ ِِٖ).
ُْ .إبراىيـ ناصر ،عمـ االجتماع التربكم ،مرجع سابؽ ،ص (ُٕ).
ُٓ  .منير مرسي سرحاف ،)ُُٖٗ( ،في اجتماعيات التربية ،ط ّ ،بيركت:

دار النيضة العربية ،ص (ُٓٗ).

ُٔ .محمد لبيب النجيحي /األسس االجتماعية لمتربية ،مرجع سابؽ ،ص

(ٕٔ)

ُٕ Kilpatrick .مرجع سابقف ص (ْ).
ُٖ .إبراىيـ ناصر (ََِٕ) ،أسس التربية ،طِ عماف :دار عماف لمنشر
كالتكزيع ،ص (ُُٕ).

ُٗ .جكرج شيبل كرقاه ،مرجع سابؽ ،ص (َّٔ ػ َُّ)
َِ .إبراىيـ ناصر ،أسس التربية ،مرجع سابؽ ،ص (ُِٕ).
ُِ .جكرج شيبل كرفاقو ،مرجع سابؽ  ،ص (ُُّ ػ ُّّ)
ِِ  .إبراىيـ ناصر ،مقدمة في التربية ،ط ُّ ،عماف  :دار عماف لمنشر
كالتكزيع ،ص (ُّٓ ػ ُْٓ).
ِّ .أحمد شمبي )ُِٖٗ( ،التربية اإلسبلمية ،نظميا ،فمسفتيا ،تاريخيا،

القاىرة :مكتبة النيضة العربية ،ص (َِْ).

ِْ .مجاىد تكفيؽ الجندم (ُْٖٗ) تاريخ التربية اإلسبلمية ،طُ ،عماف:
دار الفرقاف لمطباعة كالنشر ،ص (َٔ ػ ٖٓ).
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ِٓ عبد ا﵀ قاسـ الرشي ،)ُٖٖٗ( ،المسجد كأثره في تربية األجياؿ ،طُ،
صنعاء /مكتبة الجيؿ الجديد ،ص (ّٕ).

ِٔ .مجاىد تكفيؽ الجندم ،مرجع سابؽ ،ص (َٕ).
ِٕ .أحمد شمبي /التربية اإلسبلمية ،مرجع سابؽ ،ص (ُُّ).
ِٖ .سعيد التؿ )ُٖٕٗ( ،مقدمة في التربية السياسية ألقطار الكطف العربي،
عماف  :دار المكاء لمصحافة كالنشر ،ص (ّٖ .)ْٖ ،

ِٗ .سعيد التؿ ،المرجع السابؽ ،ص (ُّٗ).
َّ .سعيد التؿ  ،المرجع السابؽ ،ص (َُْ).
ُّ .أحمد زكي بدكم (ُٖٕٗ) معجـ مصطمحات العمكـ االجتماعية ،بيكت:
مكتبة لبناف  ،ص (ِّٔ).
ِّ .أحمد لقيس ،كتكفيؽ مرعي ،)ُٖٕٗ( ،سيككلكجية المعب ،عماف :دار

الفرقاف ،ص (ُِ).

ّّ .أحمد بمقيس ،المرجع السابؽ ،ص (ّٕ).
ّْ .إبراىيـ نصار  ،أسس التربية ،مرجع سابؽ ،ص (َِٔ ػ ِِٔ).
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