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   :التعريف بفلسفة التربية
  

  :مها هذين امليدانني معريف،تداخل  ميدانني بينهمايقوم مبحث فلسفة التربية على 
 القائمة بني هذين امليدانني وما فلسفة التربية ؟  العالقة  طبيعة هي ماالفلسفة و التربية ، ف

  
   :الفلسفة كمعيار ثقايف

   ، ما  إما بتبين منط ثقايفثالثة، طريق سبل  وذلك عن و توجه حنو التكيفاملتداولةالثقافات من الفلسفة موقف فكري 
  .تعديل النمط الثقايف السائدبأو  ،منهاالتحفظ بو  ،معينةأمناط ثقافية قاطعة مبأو 

  
  :الفلسفة كمعيار إجتماعي

 الفئة  ، أماددة تسعى إىل النقلة اإلجتماعيةا فالفئة ستند إىل فلسفة إحدى قوى اتمعإختيار اإلنتماء إىل اجلماعة ي
   .املصاحل وعلى التقاليد فتسعى إىل احملافظة احملافظة 

  
  :الفلسفة معيار للمعرفة العلمية

 مدى إىل تبحث الفلسفة حول القضايا اليت يقدمها العلم طارحة أسئلة معرفية بغية التوصل : العلم كظاهرة فلسفية 
ومن أهم األسئلة اليت تطرحها  ار أحكامنا النظرية حول الطبيعة،ثبات األسس اليت يقوم عليها العلم بوصفه الوسيلة املثلى الختب

  ...ما درجة اليقني اليت توصل إليها العلم؟: الفلسفة حول العلم 
     

   هذه اجلوانب الثالثة اليت تتناوهلا الفلسفة بالنقد والتمحيص هي ذاا األسس اليت يقوم عليها العمل التربـوي  ،      
  املناقشة والتجديد وهنا تكمن أمهية البحث الفلسفي بالنسبة للعملية التربوية ، وهذا اال هو ماإىل مستمرةوهي يف حاجة 

  :      على وظيفة كل من التربية والفلسفة بإجيازتنهض فلسفة التربية لدراسته ، ولكي يتضح جمال فلسفة التربية أكثر لنتعرف 
    

        : ودور الفلسفة وظيفة التربية

وإىل تنمية القدرات و تدريب و حتسني األداء اإلنساين ,  هي ذلك العمل املتناسق الذي يهدف إىل نقل املعرفةالتربية
هي ميدان يثابر يف صياغة النظريات اليت دف إىل بلوغ مثل فالفلسفة أما  )1(.يف كافة ااالت و خالل حياة اإلنسان كلها

  .عليا 
  . وسائل و طرائق لذلك اهلدف هيالتربية ، فان الغاية من احلياةب األعمق هو املعرفة الفلسفة كان هدف وإذا

التربية   ، )فلسفة احلياة( الفلسفة: الفلسفة والتربية وجهان خمتلفان لشيء واحدو من هذا املنطلق ميكن القول أن 
فة عملية تالمس احلياة اإلنسانية بكل التربية هي فلس ، ذلك أن هي الوسيلة اليت نراهن عليها لترمجة الفلسفة يف شؤون احلياة

  .تفاصيلها

                                                 
1
        .       29-26 ص ص   ، 1999 الشركة العاملية للكتاب ، الطبعة األوىل ، بريوت –اخلطاب الفلسفي التربوي الغريب  :  حممد جلوب الفرحان)(
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   تحليل و نقد و تفسري ب  ، وذلك بقيامهافلسفة التربية دورويقوم على هذا االرتباط الوثيق  بني الفلسفة والتربية 
لتوجيه العملية  منها وسيلتها تتخذل  اليت تدور يف اال التربوي ،و توضيح و بيان أوجه اخلالف وإيضاح املفاهيم املختلفة

و تقوم عليها األهداف , التربوية و حتسينها و نقدها و حتليلها باإلضافة إىل حتليل القيم اليت تقوم عليها العملية التربوية
  ).1(ةاملرشد

  :جمال الفلسفة التربوية         

فة النظرية بوجه عام كي يتسىن لنا  بناء الفلسإىل  قبل اخلوض يف تفاصيل جمال الفلسفة التربوية جيدر بنا أوال التطرق  
 ثالثة حماور إىل النظري من مباحث الفلسفة العامة و اليت تنقسم إطارهالتعرف على جمال الفلسفة التربوية بوصفه جماال يتخذ 

  :رئيسية ، وهي كالتايل 
   :  الفلسفة كتأمل  -1

       العقل ةرغب، وهذا يعكس  امنة وراءه الكيف احلقيقة الكلية والتفكري يف كل شيء يف الوجود ب تقوم الفلسفة
  . كجزء من الوجوداإلنسان الحمدود يف معرفة النظام الذي ينتمي إليهليف اإلستطالع ا

 املعقدة معنا و إنسجاما منط كلي تنظيمي يعطي خلرباتنا  بناءالسعي إىل ب-بقا اهلدف السإىلبغية الوصول -كما تقوم الفلسفة   
 ترفعه يرى ويكشف أي أن لديه نظرة تأملية" ،فالفيلسوف األجزاء يف نظام يكون معقوال واألفكار وشياء بناء األإىلحىت تصل 

فهو يبحث عن املفاهيم .  العاجلة إىل إمكانات أوسع لدينا يدركها فكرا وخياال فوق مستوى املطالب و اإلحتياطات العادية
  . )2(" اإلنسانية يف مداها الكليواملبادئ اليت توضح و تفسر تفسريا له مغزاه اخلربة 

  .الفعل و الفكر مملكة كل يف معنا جيد لكي أفكارهالفلسفة تصدر عن حاجة اإلنسان إىل تنظيم 
  شاملة،صورةفال أحد يستطيع أن يعرف كل شيء عن شيء واحد ب, على الرغم أن هناك حدودا ملا نستطيع أن نعرفهو

  .ء ككل ال نستطيع أن حندد قيمة إسهامات دراساتنا اخلاصة يف جمال املعرفة على حنو سليمإال أننا إذا مل نستوعب طبيعة األشيا
وإننا لنجد أن العلم الطبيعي . إن تصور طبيعة األشياء ككل هو تصور ميتافيزيقي تأملي يتدخل يف تصوراتنا للجزيئات

 غري قابلة للقياس )اليقني و الذات( أن مفاهيما عامة مثل صحيح.زيقا بل ينبغي أن يعتمد عليهاينفسه ال يستطيع الفكاك من امليتاف
بل حىت أولئك الفيزيائيني ينتهون إىل تقرير مفهوم .لربهنة عليهالإال أن كثريا من املكتشفات العلمية تستخدم كثريا ، اإلحصائي 

  .        ميتافيزيقي هو أن احلقيقة مادية يف جوهرها
يؤكد أن العلوم الطبيعية ،   Alfred North White Head"  هوايت هد ث نور  ألفرد " الفيلسوف وهذا

ما من علم يستطيع أن يكفل وجوده بدون امليتافيزيقا اليت يفترضها مسبقًا : "... تعتمد إعتمادا أساسيا على نظريات احلقيقة بقوله
  )3( . "بطريقة ضمنية

و ذلك  ...ةبيعالط كيف ميكن التحكم أخالقيا يف  مثلالطبيعة منلكلية حول  جمموعة من اآلراء اامليتافيزيقا تقدم للعامل -      
  .  تتعلق بطبيعة الوجود و املعرفة اليتنظرية يف األخالق و القيم يف نطاق جمموعة من اآلراء  امليتافيزيقاذ تقدمإبتعيني الغايات املناسبة 

  
  

                                                 

   .   7 ، ص 1992، بريوت  ) ؟( دار النهضة العربية ، الطبعة –مقدمة يف فلسفة التربية :   حممد لبيب النجيحي (1)
2 .23 ، ص 1965، القاهرة ) ؟(حممد لبيب النجيحي ، دار النهضة العربية، ط : فلسفة التربية، ترمجة: فينكس.  فيليب هـ)         )         

22 ، ص 1992القاهرة ) ؟( عامل الكتب ، الطبعة -فلسفة التربية اجتاهاا ومدارسها: د منري مرسي حمم)   3(      
.  
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ته املتباينة يف احلياة فهما ما عن الطبيعة ايف أن يستمد من خرباإلنسان كائن ميتافيزيقي بطبيعته تتملكه رغبة جاحمة و 
  :التساؤالت بأن جييبنا على مثل هذه غري قادر على حل لغز الوجودوحده العلم لكن . النهائية لألشياء
  هل الكون ككل مصمم بطريقة منطقية أم أنه خلو من املعىن يف اية األمر؟-    
  عقل أو النفس جمرد خدعة نتجت عن عدم كفاية املعرفة العلمية          إسم اليههل ما نطلق عل-    

   حقيقة خاصة به؟إىل هذا االسم يشري أم أن,     احملدودة 
  هل مجيع الكائنات خاضعة لسلوك حتمي؟ أم أن بعضها حر كاإلنسان مثالً؟و هل اإلنسان حر  فعالً؟-    

  
   :  الفلسفة كتمحيص أو كتحليل و نقد-2
  : فلسفية نظرية وذلك من خالل إشكاليات وما يثريه من االسبتمولوجياجلى هذا اجلانب يف مبحث ويت

 أما ....الذات و العلة,  متحيص بعض املفاهيم كالعقلعمليةخالل   و ذلك منغوص يف جوهر األشياء و معرفة كنههاال
 معناها يف السياقات  عنشفكال ، وحماولة االهتمام,  وافقالت,  مفاهيم كالدافعية مدى صحة  يربز هذا اجلانب يف إختبارتربويا

 معارفنا السابقة و اإلشارة إىل التناقضات -خلو من التناقض-إختبار مدى متاسك  يف  يتجلى هذا اجلانب النقديكما. املختلفة
  .فيها

  :مالحظة

كما أن التحليل توجهه رؤية , يش فيهمعزول عن العامل الذي نع, لق يف مساء خاصة بهالتأمل غري املصحوب بالتحليل حي
  .توضح هلذه الدراسة التحليلية أو تلك ترابطهما فيما بينهما, تأملية كلية شاملة

  

   : اجلانب اإلرشادي  أو األكسيولوجيا: الفلسفة كموجه للسلوك-3
نعنيه  متحيص ما أو.لعلياتزكية بعض القيم واملثل اب حني تقوم  (*)  normativeالفلسفة إرشادية توجيهية أو معيارية 

وهذا اجلهد من أجل العقل أم األشياء؟ هو أمصدر هذه الصفات  أو التساؤل عن .اجلميل أو القبيح, نعنيه بالرديء باحلسن أو ما
  .وضع شروط ملا ينبغي أن يكونوكذلك  إختيار ما جيب أن يكون باإلضافة إىل ما هو كائن قائم

 بغية  يقومها الفيلسوف ، بينماالعامل يدرس الوقائعن  أل العامل وعمل الفيلسوف تظهرواملقارنة يف هذا املضمار بني عم
إحنرافات الناس بالنسبة لعامل النفس جوانب من الطبيعة اإلنسانية جيب دراستها موضوعيا و جتريبيا، أما إذا : ً  مثالتوجيه السلوك ،

      حدثا كعامل نفس تعليها فإنه ال يكون م  بعض القيمالقبح و أضفىرافات باحلسن أو قام عامل النفس باحلكم على هذه اإلحن
  )1(. بل كفيلسوف إرشادي

  

  : تطبيقات الفلسفة على التربية -2

    سياسااترشيد و الغايات التربوية بغية حتديد , تفسريها مبفاهيم عامة  و,فهم التربية يف جمموعهاإىل  فلسفة التربية تسعى
  . عالقتها بالتربيةوفق جددةت العلمية املكتشفات املتفسريوكذلك 

                                                 

 

      عبد املنعم . [علوم إنشائية)  كاملنطق و األخالق و اجلمال(  العلوم املعيارية هي اليت تنحو إىل وضع القواعد  و النماذج الضرورية لتحديد القيم   (* )
 ]. 274 ، ص 1992دار ابن زيدون، الطبعة األوىل، بريوت  –م الفلسفي املعج: احلفين

(
1
   .26فلسفة التربية ، ص :   حممد منري مرسي  (
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 إنتقاد مثل عليا تربوية  ذلك أن,معظم املشكالت التربوية الرئيسية هي يف صميمها مشكالت تربويةوميكن القول أن 
يعة احلياة الصاحلة طب :  مثلاملُشكالت الفلسفية العامةتلك   بعني اإلعتبار باألخذأو إقتراح مثل عليا يلزمنا ، أوسياسات تربوية 

  .سرب أغوارها طبيعة احلقيقة النهائية اليت تنشد املعرفة ،  طبيعة اتمع ،طبيعة اإلنسان ذاته ، اليت ينبغي أن تؤدي إليها التربية
     بل لقد ذهب ديويالنظرية على جمال التربيةالفلسفة التربوية تتضمن تطبيق الفلسفة أن إىل من هنا ميكن أن خنلص 

   )1(   "ميكن وصف الفلسفة بأا النظرية العامة للتربية" القول أنه إىل
  : وجوه فلسفة التربيية يف السطور التالية  ، ولنتعرف علىتوجيهية, حتليلية, تأملية: وهذه الفلسفة كالفلسفة العامة 

  
  : الفلسفة التربوية تأملية-1

تنظيم املعلومات املتصارعة املتعلقة و ذلك عن طريق , ع والعاملإقامة نظريات حول طبيعة اإلنسان واتم  إىلفهي تسعى
          نظريات فلسفية عامة منإما بإستنتاج تلك النظريات  و ذلك. عمل على تفسريهاالبالبحث التربوي و العلوم اإلنسانية و 

  .فلسفي قادر على حلها يف إطار  ، مث وضعها من مشكالت تربوية بالذاتباالنطالقأو. و تطبيقها على التربية
ن املسائل ع ذلك ألا جمرد أمثلة ،عدة مشكالت ال تستطيع هي أو العلم القيام حبلها كل على حده  التربية تثري إن

   .، كما أوضحنا يف السطور السابقة اخلاصة بالفلسفة ذاا و اليت تتكرر و تتواتر
   
  : الفلسفة التربوية إرشادية-2

ت اليت جيب على التربية أن تستهدفها و الوسائل العامة اليت ينبغي أن تستخدمها لبلوغ تلك تحديد الغاياوتقوم ب
  .األهداف

 تؤخذلكي  صالحا يمي و تقترح أهدافا و وسائل أكثرحتديد و تفسري األهداف و الوسائل القائمة املتعلقة بنظامنا التعل
   أن تشري تعدوفالوقائع ال, فإا ال ميكن أن تكون كافية,  كانت حمددةو لتحقيق هذه الغاية فإن الوقائع حتى و لو.يف اإلعتبار

 و هي يف حد ذاا ال تقول ما إذا كانت هذه السياسات  ،على حنو دقيق إىل حد ما إىل النتائج املترتبة على إنتهاج سياسة بالذات
  .ر إمهال السياسات األخرىفإا ال تقول ما إذا كانت ترب, و حىت إذا كانت مرغوبة. مرغوبة أم ال

يقوم بتمحيصها ووضعها فيلسوف . و ال ميكن وضع أهداف التربية و ال أي من وسائلها ِإال من خالل معايري صحيحة
  .و إمنا على توجيه فلسفي هلا, فالتربية كفرع من فروع املعرفة ال ميكن أن تقوم وحدها. التربية

ربية أن متارس الدميقراطية أم ال يف إدارة املدرسة ويف حكم الطلبة تان على الما إذا ك, ال نستطيع مناقشة مشكلة: مثالً
  .بغري أن نوجه أنظارنا إىل الفلسفة اإلجتماعية احمليطة ذه املدرسة

  
  : الفلسفة التربوية حتليلية و نقدية-3

 التربوية و إتساقها مع املثل العليا وزن معقولية مثِلنا العليا وكذلك .حتليل نظرياا التأملية و اإلرشادية إىل تسعى
إختبار املنطق املوجود يف مفاهيمنا  وأيضا .فحص الدور الذي يلعبه التفكري غري املتفحص والتفكري الذي توجهه الرغبةمث . األخرى

ألنظار إىل جمموعة و توجيه ا, فضح املتناقضات املوجودة بني نظرياتناو ذلك ب.و كفاءته يف جماة احلقائق اليت ننشد تفسريها
  .النظريات الدقيقة اليت تبقى بعد إزالة املتناقضات

                                                 
  .27 ، ص نفسه املرجع   (1)
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كما جتتهد يف توضيح العدد الذي ال حصر له من املعاين , الكبري اهلائل للمفاهيم التربوية املتخصصة دراسة اإلنتشار
  )1( ".النضج"و " اإلهتمام" "اخلربة" "النمو"" التوافق" "احلرية: "املختلفة اليت تناط بتلك املصطلحات اليت أسرف يف إستخدامها مثل

  

  :   وظيفة فلسفة التربية

ة تساعدنا على التفكري يف املفاهيم و املشكالت التربوية بصورة واضحة و دقيقة و عميقة و منتظم -1
    احلججتقومي  و تساعدنا هذه الفلسفة أيضا على. وعي أكثر و إدراك ألبعاد املوضوعات اهلامة إىلوهذا بدوره يؤدي 

تحرر عقلي من التصلُّب يف الرأي و سلطان األفكار التقليدية ، مما يساعد علىو األدلة اليت تقوم عليها اآلراء التربوية 
  .القرارات التربوية   علىاجيابيا مما ينعكس  حتسني السياسات  ، يترتب على كل هذاالقدمية

 و الربط بينها ض التربوية و املواقف التربوية احملددة تساعدنا على تصور التفاعل بني األهداف و األغرا-2
  .تدفعنا للتحرك من أجل حتقيق هذه األهداف أا إىل باإلضافة, رؤية أوضح لألهداف اجلديدة مما يسمح بلتوجيه قراراتنا

  
ظري للتحليل بني املستوى الن التربوي و مهزة وصلموجهة للعمل ومما سبق يتضح لنا أن فلسفة التربية هي فلسفة
  .الفلسفي و املستوى العملي للقرارات و اإلختيارات التربوية

 : و ميكن لفلسفة التربية أن توجه النظرية و التطبيق يف جمال التربية بطرق ثالث

 يف نطاق نظرة شاملة ،مما يف ذلك مكتشفات التربية ذاا تضع نتائج و فروع املعرفة ذات الصلة الوثيقة بالتربية، -1
  .ان و نوع التربية الذي يليق بهلإلنس

 .توصي باألهداف و الوسائل العامة للعملية التربوية بعد فحصها و متحيصها -2

 . توضح و تنسق بني املفاهيم التربوية األساسية اليت جتعل للعملية التربوية معىن و مغزى واضحا -3

  
  :املعلمون و فلسفة التربية

أي أا دراسة ضعيفة الصلة بواقع  العملية، قليل النفع من الناحية شيءة على أا ينظر كثري من املعلمني إىل فلسفة التربي
 وهذه النظرة جيانبها الصواب، إذ مما ال شك فيه أن هناك إرتباطا بني النظرية و التطبيق، و إذا خلت النظرية .اليوميةاحلياة العملية 

  :ء فالسفة التربية من هذا القبيل  و ليس جل آرا، عقليدريبمن مؤشرات التطبيق تصبح جمرد ت
         باإلمكان حتويل تلك اآلراء إذ يقلل من أمهيتها  الغة النظرية فهذاب بالصصطبغةوكون آراء الفالسفة التربويني م

   شكل توصياتتذاختإىل فروض علمية  نتأكد من صحتها أو بطالا عن طريق التجريب ، السيما تلك اآلراء الفلسفية اليت 
  .نتيسوريمزي و فروبل و تعلى حنو ما جند يف كتابات روسو و باستالو

        خالصة رأيي هو أنه بينما تعترب املمارسة : و يناقش أحد الباحثني قضية إعداد املعلم بني النظرية و التطبيق فيقول
يسمى التفكري العملي على أنه نوع متميز  شيءو التطبيق جزءا رئيسيا من إعداد املعلم فإنه من اخلطأ الواضح  أن نتصور وجود 

  )2(.عن التفكري النظري

                                                 

 (
1
  .29مقدمة يف فلسفة التربية ، : حممد لبيب النجيحي    (

 2
 عامل الكتب ، الطبعة احلادية عشر ، –تطور الفكر التربوي : مرسي أمحد وراجع أيضا ، سعد  . 37فلسفة التربية ،ص : حممد منري مرسي   )  (

  .136 ، ص 2001القاهرة 
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فلسفة التربية تعمل على نقد العملية التربوية و تعديلها و العمل على إتسـاقها و توضـيحها، حىت تتالءم هذه اخلربة 
  :اإلنسانية مع احلياة املعاصرة ، و ذلك من خالل

 املظاهر املختلفة للعملية التربوية يف خطى متكاملة شاملة،و توضيح املعاين البحث عن املفاهيم اليت توجه اإلنسان بني"
    اليت تقوم عليها التعبريات التربوية ، وتعرض الفروض األساسية اليت تعتمد عليها املفاهيم التربوية ، وتنمي عالقة التربية بغريها

  ".من امليادين األخرى لإلهتمام اإلنساين
 عملية نقل للخربة اإلنسانية بأنواعها املختلفة إىل اجليل اجلديد، و مبا أن هذه اخلربة نفسها هي اليت و مبا أن التربية هي

تعمل الفلسفة يف سبيل حتليلها و نقدها و ردها إىل اإلنسجام و اإلتساق حبل أنواع الصراع و الرتاع اليت تفككها ، فإن فلسفة 
     الفلسفة وسيلته لتنظيم العملية التربوية و تنسيقها و إنسجامها و توضيح القيم ذخهي النشاط الفكري املنظم الذي يت:"التربية 

  ".و األهداف اليت ترنو لتحقيقها
   املبادئوعلى هذا ففلسفة التربية تشمل تطبيقات األفكار و  التربية،فلسفة التربية هي تطبيق الفلسفة على مشكالت ف

  .لتربوية اليت تناسبها املعاجلة الفلسفية أكثر مما تناسبها املعاجلة العلميةو الطرق الفلسفية على تلك املشكالت ا
كل منهاج ينطلق من فلسفة تربوية ف.    الكلية اليت توجه العملية التربويةاملبادئجمموعة األفكار العامة و و هي تشكل 

ة لتربية أبنائه وفقا للصورة اليت يريدها عاكسةً ملثله العليا معينة هي فلسفة اتمع و ثقافته ،ذلك أن املنهاج هو أداة اتمع الرئيسي
   و إجتاهاته و إهتماماته ، حىت حيافظ هذا اتمع على ثباته و حيويته وفقًا للمعايري اليت إرتضاها و اليت مبوجبها يقرر ما الصواب 

ا الزائف ؟ ما املناسب وما غري املناسب ؟، يف مجيع املناشط و ما اخلطأ ؟ ما اخلري و ما الشر ؟ ما اجلميل وما القبيح ؟ما احلقيقي وم
  .السياسية و اإلقتصادية و اجلمالية و التربوية

ظم فيه هذه األهداف واضحة يف ذهن تومن الضروري أن تكون األهداف األساسية للتربية و اإلطار الفلسفي الذي تن
تطبيق املناهج و تطويرها ، و يف ذهن املعلم الذي  هن املشرفني على  و يف ذ ،، و يف ذهن مؤلف الكتاب املدرسيواضع املنهاج 

      تلك األهداف واضحة و إذا مل تكن أهداف التربية و الفلسفة اليت تنبثق عنها.  أهداف التربية  املباشرة لتحقيق  يتوىل املهام
     طار الفلسفي الكلي فليس من املتوقع أن تفلح التربية  و إذا مل يربط املعلم أهدافه الصفية الصغرية باإل،يف أذهان هؤالء مجيعا 

                                                                       )1(.  معامل الصورة يف ركام اجلزئيات و التفصيالت عندئذيف حتقي ق اآلمال املعلقة عليها ، وستضيع 
  

  :القولوخالصة 

فهم التربية يف كليتها اإلمجالية ، و تفسريها بواسطة مفهومات عامة تتوىل قيادة إختيارنا إىل ى ن فلسفة التربية تسعإ
  .فهي تتضمن إذن تطبيق الفلسفة الصورية على ميدان التربية...للغايات و السياسات التربوية 

      و حول العامل الذي يعيش فيه ، إا عبارة عن اإلطار العام من اآلراء و املعتقدات الفلسفية اليت تدور حول اإلنسان
و ذا تكون الفلسفة و فلسفة التربية و اخلربة  ) 2( .و اليت توجه عملية تربية هذا اإلنسان و توحدها و حتدد أهدافها و مناشطها

  .اإلنسانية مكونات ثالثة لكل واحد متكامل
     على توجيه جمهوداتنا و تنسيقها  وعلى حتسني طرائقنا ففلسفة التربية تساعدنا على تطوير نظرتنا للعملية التربوية و 

       و أساليبنا يف التدريس و التقومي و التوجيه و اإلدارة ، و على رفع مستوى معاجلتنا للمشكالت التربوية و مستوى تصرفاتنا 
  .ح أو فشل فلسفة تربوية ما ضرورة العودة إىل املعيار العملي للتأكد من جنا، وهذا يلزمنا بو أحكامنا و قراراتنا

                                                 
1
   .65-64، دار الشروق للنشر و التوزيع ، الطبعة األوىل ، بريوت ، ص ص  املرجع يف مبادىء التربية: سعيد التل وآخرون ) ( 

2
   .32مقدمة يف فلسفة التربية ،ص : حممد لبيب النجيحي ) ( 
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  .فلسفة التربية عند اليونانيني القدامى: ثانيا
  

  فلسفة التربية عند سقراط                    

  فلسفة التربية عند أفالطون                    

  اإلطار الفلسفي لفلسفة أفالطون التربوية -1

  فلسفة أفالطون التربوية -2
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  : القدامىة عند اليونانينيفلسفة التربي 

  

موقع أثينا على البحر  وسياسية  ف إىل عدة عوامل جغرافية اجتماعية واقتصاديةيعيد املؤرخون سبب ازدهار الفكر اليوناين
 والية جتارية ذات أسطول جتاري، وكان هلذا املوقع الدور يف جعل أثينا ملتقى وتفاعل مع الثقافات واحلضارات ااورة، جعلها

  .حلرية األفراد اال كما كان للنظام الدميقراطي الذي تتمتع به الدور يف فسح

ه فالسفة اليونان أمثال سقراط وكان لكل تلك العوامل جمتمعة أثر واضح يف ازدهار الفكر التربوي الذي اهتم ب
 دافها اليت ميكن تلخيصها يف هذا اهلدف اإلغريقية أن تتبلور أهوأفالطون وأرسطو و بفضل جمهود هؤالء الفالسفة، أمكن للتربية

  )1( .مساعدة الفرد على حتقيق النمو املتكامل واالهتمام بالناحية اجلسمية والعقلية والروحية والفنية: الرئيسي هو

على فترات متعاقبة،  ا كان اتضاح تلك املعامل تدرجييا هذا اهلدف الرئيسي مل تتضح معامله دفعة واحدة، وإمنبيد أن
  .ل شخصيات متعددة وضعت بصماا يف تاريخ الفكر التربويوبفض

  

  :)  ق م 389 –  ق م 470(  سقراطفلسفة التربية عند  -1

 مبدئه إىل: " عتقد سقراط أن املعرفة تقدم على أساس يقيين ثابت وتوصل من هذا املبدأ  كمل يقول منرو إ
ذه اآلراء ذات األساس الثابت العام لدى اجلميع بدال  الذي يسترشد يف سلوكه فاإلنسان) املعرفة فضيلة ( األساسي 

 مفهوم التربية يف الوقت  وهذا جتديد يف مفهوم الفلسفة وىف ) 2( " يعيش معيشة فاضلة إمنا اخلاص برأيهمن االستشهاد 
 موضوع رى أنكان سقراط ي، فقد  التصال إن مل يكونا أمرا واحداذاته ألن الفلسفة والتربية يف نظره متصالن متام ا

   احلقة تهالفلسفة هو البحث يف اإلنسان من جهة أخالقه تقاليده وأحواله االجتماعية، ابتغاء خريه وسعادته مبعرفة طبيع
  .)3(ال باتباع العرف السائد والعقائد البالية

الذي  الذي يصدر عن دوافع طبيعية خالصة، والسلوك اإلنساين رقة بني السلوكلقد عرفت قبل سقراط التف
 ولكن احلكم اخللقي على السلوك اإلنساين كان يرتد منذ فجر احلضارة اإلنسانية،  جيري مبقتضى قوانني أو قواعد عامة،

فيما تقول سيكولوجيا الشعوب إىل املعتقد الديين والعرف االجتماعي، أي إىل سلطة تقوم خارج الذات، أما حماولة رد 
ية إىل مبادئ عامة تصدق يف كل زمان ومكان، فقد جاء أخريا على يد سقراط، األحكام اخللقية على األفعال اإلنسان

  .)4(وكان أول من حرص على إجياد مقياس ثابت تقاس به خريية األفعال وشريتها

وكانت غاية الفلسفة يف نظر سقراط هي صياغة النفس اإلنسانية وطبعها على احلق واخلري واجلمال، وحتقيق 
 اخلرية، هت اليت تعتمد عليها الفلسفة يف حتقيق غايتها هي التربية، أي تعريف اإلنسان مباهيجمتمع أفضل، والوسيلة

  .وباألخالق اليت توجهه حنو طلبها

                                                 

  (
1
  .29 ، ص 1987 الدارالعربية للكتاب ،الطبعة الرابعة ، طرابلس ليبيا -تطور النظريات وألفكار التربوية: عمر حممد التومي الشيباين   (
    2

  .126-125، ص ص ) ؟(القاهرة ) ؟(  الطبعة–صاحل عبد العزيز : املرجع يف تاريخ التربية ، ترمجة : بول منرو  )(

  . 51تطور النظريات واألفكار لتربوية، ص : حممد التومي الشيباينعمر ) 3(    
  .30-29،  ص ص 1967دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة  –الفلسفة اخللقية :  توفيق الطويل) 4(    
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  ورأي سقراط هذا كان ردا على بعض السوفسطائيني الذين ذهبوا إىل أن الطبيعة اإلنسانية شهوة وهوى، 
   متغرية بتغري العرف والظروف، فهي لقهر الطبيعة، وأن هذه القوانني وأن التربية عبارة عن قوانني وضعها املشرعون 

من هذه الناحية نسبية غري واجب احترامها لذاا، ومن حق الرجل القوي بالعصبية أو باملال أو بالبأس أو بالدهاء 
  .أن يستخف ا وأن ينسخها ويتمشى مع الطبيعةواجلدل 

      دلـة صـادرة    وح وعقل يسيطر على احلس بعقله وأن القـوانني العا         أما سقراط فقد ذهب إىل أن اإلنسان ر       
 من قوانني غري مكتوبة رمسها اآلهلة يف قلوب البشر، واإلنسان يريد اخلري             ، وهي صورة  ةعن العقل ومطابقة للطبيعة احلق    

هل ـجل ـالشهواين فرج أراده حتما أما إنسان فمن تبني ماهيته وعرف خريه مبا هو دائما ويهرب من الشر بالضرورة،
  .ل جه علم والرذيلة يلة فالفض)1(نفسه وخريه، وال يعقل أنه يرتكب الشر عمدا 

  

واعتمد سقراط الطريقة احلوارية يف تعليم تالميذه واملترددين على حلقاته، وكان يصر على أنه ال يعرف شيئا 
 ال نصل إليه إال باحلوار واملساءلة كي تتذكر النفس  بني جنبيناسوى أنه يسأل ويريد معرفة احلقيقة، واحلقيقة أمر باطن

  .ما قد نسته حني نزلت إىل العامل الدنيوي

  

  :  مميزات فلسفة سقراط التربوية

  .التدريس أمانة مساوية  -  

  .املعرفة أساس الوحدة اإلجتماعية و أساس السلوك الصحيح -  

  . بنفسه)2(الصاحلة له) لفضيلةا(هدف التربية تعريف اإلنسان ملاهيته و األخالق  -  

  .   ةبشري حنو سرب غور النفس الاالجتاه، )إعرف نفسك بنفسك( املعرفة تبدأ مبعرفة النفس-              

  .تنمية قدرة الفرد على التفكري حىت يصل إىل املعرفة بنفسه، وهذه املعرفة يف ذاا هي أساس السلوك الصحيح -              

  ).مازالت التربية تعترب ذلك هدفها األمسى(معرفة احلكمة و الفضيلة اليت حتقق للفرد النجاح و السعادة يف حياته -              

  .  تنمية املفاهيم من خالل التساؤالت–السؤال و اجلواب ار و املعاين من خالل املناقشة وإعتماد طريقة توليد األفك -              

  .تدقيق الشديد يف األلفاظ و املعاين اليت تدور يف املناقشةو كذا ال               

  

  
                                                 

   
   .11، ص 1960كلية التربية جبامعة دمشق ،دمشق-تاريخ التربية القدمي واحلديث: عبد اهللا عبد الدامي   )1  (
 .                                   
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  ) ق م 347- ق م427  ( أفالطون  فلسفة التربية عند-2

 

  

 سقراط، ستاذه أاء وطريقة  والتربوية ويف طريقته العامة بآر يف كثري من آرائه الفلسفية"Platon" "أفالطون "تأثر
   :)1( وكان يتفق مع أستاذه يف

  

  .لسفة متصلة باإلنسان وشؤون اتمعجعل الف -

 . للمجتمع قوته ومتاسكهدضرورة وضع قانون أخالقي يعي -

 .وضع أساس جديد للحياة األخالقية ال تتعارض فيه مصلحة الفرد مع مصلحة اجلماعة -

 .أساس الفضيلة هو املعرفة -

       ل إىل معرفة اخلري، وذلك من التربية هو إصالح الفرد واتمع والوصو  الفلسفي األساسياهلدف -
 .عن طريق تنمية هذه املعرفة وطبع النفس اإلنسانية على احلق واخلري واجلمال

 . وتعليمهقة احلوار واملناقشة أساسا لكتاباتهذ طرياخت -

  

  : ؤثرات إىل أنه قد خضع لعدة مبيد أن أفالطون قد اختلف يف كثري من آرائه و نظرياته عن أستاذه سقراط وذلك نظرا

  .أصله ونشأته األرستقراطية -

،   بني الواليات اليونانية األخرى تتمتع ا السامية اليت كانت ملرتلتهاالضعف الذي اعترى أثينا وفقداا -
 . بفعل الشهوات اجلاحمة والرغبة يف الترف اليت عمتهانظرا للفوضى

  .ا وأسربطة رحاها بني أثينمعاصرته للحروب الطويلة املدى اليت دارت -

 . هجرته وأسفاره خارج اليونان -

   ك الشعوبتل  اطريـ ديانات وأس والفارسية و إطالعه علىيةدراسته املذاهب الفلسفية الشرقية كاهلند -
)2 (ال سيما الفرعونية منها 

 

  

  

  

                                                 

(
1
  .  الزم أفالطون تلميذا أستاذه سقراط مثاين سنوات(

)    .51-12 ،  ص ص 1985 ، القاهرة)؟(اهليئة املصرية العامة للكتاب، الطبعة  ،راجع مقدمة املترجم فؤاد زكريا جلمهورية أفالطون
2
)         
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   ن آرائه عن أستاذه التربوية، وجعلته خيتلف يف كثري متهويف فلسف" أفالطون "كل هذه العوامل قد أثرت يف شخصية
  .) 1( البساطة  روح الدميقراطية وإىلاليت كانت أقرب 

  

      ولقد جتاوز أفالطون أستاذه سقراط عندما جعل مهه األكرب رسم صورة جلمهورية فاضلة قوية ومتماسكة، وانطلق
 ومن مثة حبث يف كيفية تربية وذيب )2(يف بنائها تصورا وكتابة بالبحث يف أسباب نشوء العدالة وأسباب نشوء التعدي يف الدولة

  .احلكام كموضوع حموري لدراسته

اليا يسمى يف عصرنا ثماألخالقية، كما أنه اجته اجتاها  السياسة تهومن هنا كانت آراء أفالطون التربوية انعكاسا لفلسف
 أن هناك مثال أو صورا لألشياء، : املفهوم األفالطوينباالجتاه املثايل وأحيانا الطوباوي، أو املذهب املثايل املفارق، وتعين املثالية ب

  .الصور أو أعلى املثل درجة وأمساها مرتبةوأن وجود هذه املثل مفارق لألشياء، وتقوم املثل املفارقة يف عقل إهلي، عنده صور 

للشيء ال توجد يف الظواهر  أن األشياء مجيعا ما هي إال نسخ ناقصة ملثل أزلية كاملة، وأن الطبيعة احلقة ويعتقد أفالطون
  .)3(اليت تقدمها احلواس، بل توجد يف املثال، ولذلك فإن الطريق الوحيد ملعرفة املثل هو طريق العقل

  

  :اإلطار الفلسفي لفلسفة أفالطون التربوية ) 1

  :هذا اإلطار يتوزع على ثالث جوانب

  

                :نظرة املثالية األفالطونية لإلنسان -1     

   املثل، وحلت يف اجلسم لتقضي حكما   وجود ثنائي حقيقة وظل نفس وجسم النفس جاءت من عامل ذو إلنسانا        

  . )4(  بالسجن صدر عليها وبعد املوت تتحرر من اجلسم وتعود مرة أخرى إىل عامل املثل      

  

               :نظرة املثالية األفالطونية إىل املعرفة  -2
 :فة أربعة أنواعراملع 

   موضوعها عوارض األجسام متغرية متبدلة وال ميكن الركون : يةسة احلاملعرف  - أ
 .إليها  

                                                 

  .33-32تطور النظريات واالفكار التربوية ، ص ص : باينعمر حممد التومي  الشي) 1 (
   .63 ، ص اجلمهورية: أفالطون )  2 (
   .414 -413  ، ص ص  املرجع نفسه) 3 (

)   .552  ، ص املرجع نفسه
4
)  
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        ة ـجمموعة من األحكام تتعلق باحملسوسات من جهة ما هي حمسوس:  املعرفة الظنية    - ب

 .                        وهي معرفة ختمينية

                   م ـالرغعلى  تعلق مبعرفة اخلصائص الرياضية، وهذه املعرفة و ت: املعرفة االستداللية -                           جـ

 . فإا تتحقق يف احملسوسات كون ماهياا كلها عقليةمن       

ملاهيات اردة  معرفة ا:املعرفة العقلية -                           د
فة  املعرمن املعرفة هو احملسوسات، وهذا النوع جتريدا كامال من

   .)1( اليقينية باملاهيات الكاملة

     

       احلقيقة كامنة  موقف املثالية األفالطونية من املعرفة يتمثل يف أن و مما سبق ميكن القول أن
احملسوسات، واألخرية نسخة طبق  تتقدم على كار العقل ال يف العامل اخلارجي ، مبعىن أن األفكار أفيف

     النسبة للمعاين الكلية فهي تتقدم على اجلزئيات، وأن معرفة أي شيء  واحلال نفسه ب،األصل لألفكار
وجود :  ماهية الشيء سابقة على وجوده وبالتايلته ألنيف عامل احملسوسات يتحقق من خالل معرفة ماهي

  .أساسا  )2 (الشيء مرهون بوجود الذات املدركة العارفة

  

   :نظرة املثالية األفالطونية إىل القيم -3

ائق ـبل هي حق، ان ـال واحلق ليست من صنع اإلنسـفاخلري واجلموغري متغرية،  قيم مطلقةال        
     اة الصاحلة ـ املثالية إىل أن احليذا تدعوـونتيجة هل.  دها من طبيعة الكون وخالقهـنستم، ربانية مطلقة 

 يف هذا الصدد وصفا تمع  "نأفالطو "  دمـيف أجواء جمتمع منظم تنظيما عاليا، وق  إال قـال تتحق
،  سلفا حسب الطبقة اليت ينتمي إليهـا ه وظيفته احملددةـ يكون لكل فرد في- وريتهـيف مجه –مثايل 

   . )  3(   من اتمع حتكمه صفوة من اتمع هم الفالسفة وهذا النمط 

   

  

  

  

                                                 

)  .417 -414اجلمهورية ، ص ص : أفالطون 
1
)  

)    .171فلسفة التربية ، ص  : حممد منري مرسي 
2
)  

)  .513 هورية ، صاجلم: أفالطون 
3
)  
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  :الطون التربويةـفلسفة أف) 2

  

  : ون للتربيةـوم أفالطـمفه

 هي عملية تدريب أخالقي، واهود االختياري الذي يبذله اجليل القدمي لنقل العادات الطيبة للحياة، ونقل حكمة التربية
  . )1( الكبار اليت وصلوا إليها بتجارم إىل اجليل الصغري، وأا نوع من التدريب الذي يتفق متاما مع احلياة العاقلة حينما تظهر

  

  : أفالطـون  أهداف التربية عند

   :يف النقاط التالية" أفالطون"و مما سبق ميكن تلخيص أهداف التربية عند 

  . وذلك من خالل تنمية امللكة  العاقلة اردةالعقل على األمور احلسيةمن شأن عالء إلا  -                  

 .الروحي تطورلوذلك عن طريق عملية ا، "كمال الذات"رفع مكانة الشخصية، وحتقيق   -                 

  . تعريفه باخلري األمسى وإحاطة الطفل باملثل العليا الصاحلة، -                 

 .بناء شخصية تشعر بوالء عال للمثل السياسية العليا للمجتمع والدولة   -                 

   .لفردية السلبيةهدم روح ا و ذلك عن طريق حتقيق وحدة الدولة  -                 

  

  :نقد وتقييم

إن اجلمهورية هي أحسن كتاب عاجل التربية، وأنه ليس : "إىل حد القول" إمييل"يف كتابه " جان جاك روسو"لقد ذهب 
     إال أن الدارسني قد أحصوا كثريا من العيوب  ،، و رغم هذا احلكم الذي أطلقه هذا الفيلسوف )2( "البتة كتاب يف السياسة

  : ة  املسائل التالية  التربويمنا من الناحية الفلسفيةهورية أفالطون و يهيف مج

  . تكريسها لألرستقراطية أي حرمان الطبقات الفقرية من التعليم - 

 .جعله للدولة السلطة املطلقة يف تربية األطفال تربية احملاربني  -

 . يتعارض مع فكرة العاملية اإلنسانيةاليت أسبغها أفالطون طبيعة الدولة عنده وهذا أمر) املركزية(الرتعة اإلقليمية   -

 .الطابع املثايل الذي ساد حماوراته الفلسفية للتربية مما جيعله بعيدا عن التأثري العملي  -

يعين أنه أمهل التربية ) الصناعات التطبيقية وجعلها من مهام العبيد والرقيق(لألعمال اليدوية ) احتقاره(إمهاله  - 
   .التطبيقية

                                                 

) .13تاريخ التربية القدمي و احلديث ، ص : عبد اهللا عبد الدائم  
1
)  

( 2) " Lisez la République de Platon. Ce n’est point un ouvrage de politique, comme le pensent ceux qui ne jugent 

des livres que par leur titre. C’est le plus beau traité d’éducation qu’on ait jamais fait ". 
[ J.J. Rousseau : Emile ou de l’éducation, Edition Gallimard, France 1999. P 86.]  
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  ربية عند املسلمنيفلسفة الت: اـلثثا
  

  

  ود ـعة الوجـالمية من طبيـموقف الفلسفة التربوية اإلس  

  اإلنسانية، وتطبيقاته التربوية موقف الفلسفة التربوية اإلسالمية من طبيعة املعرفة 

  وتطبيقاته  التربوية موقف الفلسفة التربوية اإلسالمية من الطبيعة اإلنسانية، 
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   :فلسفة التربية عند املسلمني  

  

  :موقف الفلسفة التربوية اإلسالمية من طبيعة الوجود -1

    كما   ،الفكر واملادة حقيقتان رئيسيتان يف تكوين هذا الوجود، فهو ليس جمرد ماديات مركبة فقط  -
الفلسفات   يف  الشأن  ، كما هو وليس قاصرا على الفكر وحده الفلسفات التربوية املاديةهو الشأن يف 
  . التربوية املثالية

      ال فصل بني املادة والفكر بل مها وحدة جتمعهما يف إطار متكامل ويف عالقة تبادلية تفاعلية متوازنة  -
 على أن الفكر قد أكدت ، (*) )) ...منا بين آدمولقد كر (( و اآلية الكرمية  ،)1(ال غلبة ألحدمها على اآلخر

       .يسوي اإلنسان بغريه من الكائنات جتاهل الفكر أن   و، حقيقة

يف خمتلف صورها وأشكاهلا وجماالا حتيط باإلنسان وتؤثر فيه، علوم املادة ) بدون فكر صماء: ( املادة  -
والشمس وضحاها، : "، املادة هي خمترب الفكر ومعيار صدقه أو كذبه)2(بنتائجها أدت إىل تطور اإلنسان

)3( ". ونفس وما سواها)...(ها، والنهار إذا جالها مر إذا تالوالق
 

 :العالقة الدينامية بني الفكر واملادة تترجم تربويا  -

ضرورة احتواء مناهج الدراسة ومقرراا يف كل مراحل التعليم على اجلانبني الفكري واملادي، أي النظري والتطبيقي 
وقال القرطيب يف جامع " وإمنا يزهد الرجل يف علم يعلم قلة انتفاعه مبا علم: "- صلى اهللا عليه وسلم – العملي، قال رسول اهللا

، ويظهر "أول العلم النية، مث اإلستماع، مث الفهم، مث احلفظ، مث العمل، مث النشر: "بيان العلم وفضله أن عاملا من املسلمني قال
ا أوالدكم أما بعد، فعلّمو: " يقول فيها-رضي اهللا عنه– ب يف تلك الرسالة اليت كتبها عمر بن اخلطابني الفكر واملادة اجلمع 

  )4( "وا هلم ما سار من املثل وما حسن من الشعرالسباحة والفروسية وارو

  

  : التربويةيعة املعرفة اإلنسانية وتطبيقاتهموقف الفلسفة التربوية اإلسالمية من طب -2

  :ة تتألف من نشاطني متكاملنيطبيعة املعرف

  .إىل العقلسية الوافدة من العامل اخلارجي اآلثار احل -

  .رئيسيةفاعلية العقل ودوره يف حتويل هذه اآلثار احلسية يف صورة معاين ومفاهيم وقوانني عامة  -

                   

                                                 

  .16، ص1983 دار الشروق ،الطبعة األوىل، بريوت ،القاهرة - يف جماالت الفكر التربوي :  لطفي بركات أمحد)1( 
   .70سورة اإلسراء ، اآلية  (*) 

  .17-16ص ص:  نفسهاملرجع   )2( 
   (

3
    .7، 1،2،3: سورة الشمس ، اآليات (

(
4
  .84-83 ، ص ص 1957 دار العلم للماليني ، الطبعة األوىل ، بريوت –التربية و التعليم يف االسالم :   حممد أسعد طلس  (
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 املعرفة هي إدراك للعالقات القائمة بني األشياء واألحداث واملعاين اليت تتضمنها هذه العالقات واليت حتدد  -
  .اإلنسان املتغريةبالتايل وظائفها يف حياة 

 

 

  :موقف الفلسفة التربوية اإلسالمية من الطبيعة اإلنسانية -3

  

م، والنفس روحانية وهي خالدة واجلسم فان يتعرض للموت والفناء، ندي أن الطبيعة البشرية ثنائية نفس وجسيرى الك
  .ة، وأن النفس سترجع إىل عاملها العلويووجود النفس يف اجلسم من أجل توجيهه إىل فعل الفضيل

  ). آلة الغضب والشهوة(الطبيعة البشرية شريرة الطبع ويعود ذلك إىل اجلسم   -

رة اخلري وذلك يعود إىل النفس ذلك العنصر الروحاين اخلالد وهي كما الطبيعة البشرية حتتوي على بذ  -
)1( ". على ما يهواهالنفس العاقلة اليت متنع الغضب أن جيري " الكندييقول

 

من التربية أن تضع برناجما ثنائيا، أحدمها لكبح وترويض اجلانب الشرير يف اإلنسان  املطلوب سبق أن يترتب على ماو
   واملتمثل يف الشهوات والغضب وبرنامج آخر يستهدف اجلانب اخلري يف اإلنسان فيسعى إىل رعايته وتثمينه

لود على الفطرة، ليس شريرا بطبعه أو خريا بطبعه وإمنا يستمد أخالقه وقيمه من البيئة  فريى أن اإلنسان مو"بن سيناإ"أما 
  .واتمع

واألخالق كلها اجلميل منها والقبيح هي مكتسبة وميكن لإلنسان مىت مل يكن له خلق حاصل أن حيصله : "يقول ابن سينا
  .)2(."ته عن ذلك إىل ضد ذلك اخللق نفسه على خلق حاصل جاز أن ينتقل بإرادأيضالنفسه و مىت صادفت 

عملية التطبيع "أو " ودالنع" من عاداته وأخالقه عن طريق بن سينا أن باستطاعة اإلنسان أن يغريإوهذا يعين حسب 
  .التربوي بكل وسائلها وأساليبها املختلفة" االجتماعي

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

(
1
  .99اخلطاب التربوي االسالمي ، ص : حممد جلوب الفرحان   ( 

2
   ..72، ص 1984القاهرة ) ؟(دار الثقافة للطباعة والنشر، الطبعة  –فلسفة التربية عند ابن سينا :  النقيبعبد الرمحن ) ( 
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  .ية احلديثةفية يف الترباإلجتاهات الفلس: رابعا                   
  

  

  .جتاه الطبيعياإل -والأ                      

  .جتاه الرباغمايت اإل- ثانيا                     

  .جتاه التكويين اإل-ثالثا                      
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  :االجتاه الطبيعي  -1

        

 ،      )1(لسفية التربوية األخرى كاملثالية واإلنسانيةشكلت الفلسفة الطبيعية يف التربية اجتاها خمالفا للمدارس الف      
  : التربوي السابق على ظهورها الطبيعية ثورة على كل الرصيد الفلسفي  التربيةفقد كانت فلسفة

 كل من الفيلسوفني إال أن املتأمل يف كتب، ) جان جاك روسو(ولقد ارتبط اجتاه الفلسفة الطبيعية بالفيلسوف      
    ننا إمهال هذين الفيلسوفني ، وهلذا ال ميكد مالمح هذا االجتاه واضحة لديهما جي)بن طفيلإ ( و)بن سيناإ(املسلمني 

  . أسس هذا االجتاه التارخيية إىلعند الرجوع 

  : مفهوم الفلسفة الطبعية

 درسة الطبيعية األوىلالفلسفة الطبيعية اجتاه فلسفي عريض عرفه تاريخ الفلسفة عرب العصور ابتداء من جهود امل        
   .....قليطسانكيمانس، وهريأيمندر، اسنكأطاليس، : واليت تضم

       

   : واملدرسة الطبيعية

 وتفسري التنوع نظام يعتمد على الطبيعة أو على عنصر واحد من عناصرها، من تفسري التغري احلاصل يف الظواهر الطبيعية
القي، وتعترب الفلسفة الطبيعية أن الطبيعة هي احلقيقة الوحيدة يف هذا الكون، وأن احلياة الناتج يف العامل الطبيعي واالجتماعي واألخ

  .اإلنسانية جزء منها

 والعقل اإلنساين إىل أن امتزجت هذه الرتعة وقد كانت الفلسفة الطبيعية تستبعد كل ما هو روحاين يتفوق على الطبيعة
  )2(.ل، أو جان جاك روسوبالديانات السماوية، كما هو احلال عند بن طفي

 عند والدته، ىل اإلميان بأن للطفل قدرات فطريةوميكن تلخيص اجتاه الفلسفة الطبيعية يف التربية على أنه اجتاه يذهب إ
 عن اتمع، وبإمكانه أن ينمو منوا طبيعيا بدون تدخل اتمع، وعلى اتمع أن حيترم -إىل حد بعيد–بإمكانه أن يطرها منعزال 

رات الطفل وال يتدخل إال مبا يساندها، كما أن احتكاك اإلنسان يف مراحل عمره األوىل بالطبيعة والتعرف على حدودها قد
 األساس املتني الذي يقوم عليه بناء فرديته من جهة واا وعقاا كفيل بأن يزوده خبربة حسية وعقلية تكون لهوث وضرورياا و

  .خرىوكونه إنسانا يف جمتمع من جهة أ
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  : ربوية الت"بن طفيلإ"االجتاه الطبيعي يف فلسفة  - أ

  

 ـه571  ( أبو بكر حممد بن عبد امللك بن طفيل القيسي، تويف يف مراكش سنة :هو "بن طفيلإ"         الفيلسوف 
  . بعد أن عاش مخسة ومثانني سنة،) م 1185-

، جنده لقصته" ابن طفيل"قدمة نظرية كتبها ار فلسفي، ويف مهي رسالة يف التربية مبنظ" حي بن يقضان"قصة         و 
قد حدد لنا األسباب اليت دعته إىل تأليف حماولته الفلسفية، فكانت على حد من الغربة، حبيث ال يصفه إنسان، وال يقوم 

  سرور واللذة واحلبور، والبه بيان، ألنه من طور غري طورمها، وعامل غري عاملهما، غري أن تلك احلال، ملا هلا من البهجة
شاط ن، بل يعتريه من الطرب وال ال يستطيع من وصل إليها وانتهى إىل حد من حدودها، أن يكتم أمرها أو خيفي سرها

  )1(..."البوح ا جمملة دون تفصيلواملرح واالنبساط، ما  حيمله على 

 إحتوا عن أفكار جديدةه هذه و كذلك يف مقدمة قصته عن الدوافع اليت دفعته لكتابة قصت" ابن طفيل "لقد كشف
      :قصته الفلسفية التربوية وتتمثل هذه الدوافع واألفكار فيما يلي 

  .دة يف عامل النظر وهو يف حال من الغربة والنشوة وهي جتربة جدي هذه القصةألف -1

       ديد يتعارض، ولذلك فإن اإلطار التربوي اجلعن كل ما هو قائم " حي بن يقظان "أشارت القصة إىل غربة -2
 .مع كل ما ألف يف احلياة ويف التربية حىت عصر ابن طفيل

 ".ذة، واحلبور تتسم بالبهجة والسرور، واللّ"حلي بن يقظان"إن إجيابيات احلياة والتربية اجلديدتني  -3

  

حي بن يقظان" يف قصة  الطبيعية ربيةأشكال ومراحل الت ":    

  :من سن امليالد إىل السنة السابعة -1

  ."حيث إذا هي أبطأت عنه اشتد بكاؤه فطارت إليهتلك الظبية حىت كان "فلت الظبية حيا، وألف الطفل تك - أ

وتدرج يف املشي وأثغر " واغتذى بلنب تلك الظبية إىل أن مت له حوالن" كانت طبيعية، فقد منا حضانة حي الرضيع  - ب
 ".أي برزت أسنانه"

 " احللوة النضجة)األشجار(فكانت تطعمه ما تساقط من مثراا " عامل األشياء، متثلت تربيته الطبيعية يف وضعه يف -ـج       

   مع الظباء " مازال  كما تكلم عن هذا ابن طفيل بقوله أن حيا له، أصوات الظباء لتشكيل بداية لغةأنه أخذ يقلد -د       
 "امها بصوته حىت ال يكاد يعرف بينه، حيكي نغ على تلك احلال

 له نزوع ثبت يف نفسه األشياء بعد مغيبها عن مشاهدته، حدث"تمد تشكيل املعرفة لديه على عامل األشياء، وأنه ملا اع -     ه
  "إىل بعضها، وكراهيته لبعض
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  :من سن السابعة إىل السنة احلادية والعشرين -2

عضه قدامه، وعمل اختذ من أوراق الشجر العريضة شيئا جعل بعضه خلفه وب"قي لدى حي بداية منو احلس األخال  - أ
   ."من اخلوص واحللفاء شبه حزام على وسطه

على الوحوش   يهش ا كان اختذ من أغصان الشجر عصيا ،: "سهالتدرب على تصنيع أدوات الدفاع عن نف - ب
 "املنازعة له

    يت يدافع ا  عورته واختاذ العصي ال من ستر ا أمكن لهإذ: " كبريا على أيدي احليواناترأى أن لديه فضال -ـج      
  ."عن حوزته

   اـان يرى أنه إذا أغمض عينيه أو حجبهمألنه ك: "تعلم حي أنه إذا عطل احلواس انقطعت صلته بالعامل اخلارجي -د       

  مع ـبشيء ال يبصر شيئا حىت يزول ذلك العائق، وكذلك كان يرى أنه إذا أدخل أصبعيه يف أذنيه وسدمها ال يس           

  .)1( "شيئا           

 :التعلم عن طريق احلياة والظواهر واألشياء -ه      

بعاد جتربة معرفية ال تقدمها الكتب وهذه التجربة حتمل أ( ية بعد موا ملعرفة علة موا شق بطن الظب -
 الكتاب املدرسية، املشاركة اإلجيابية للمتعلم يف النشاطات التعليمية، درس يف التشريح ال تغين عنها وسائل

  ).املدرسي أو احملاضرة النظرية

فقد شاهد غرابني يتقاتالن، وبعد "درس تعليمي اكتسب منه حي معرفة يف طريقة الدفن، (طريقة دفن الظبية  -
 ."ذلك دفن احلي امليت

  ية اليت  من مجلة اجلواهر السماويغلب على ظنه أا"حصل حي من الطبيعة على معرفة النار واقترب منها، وبدأ  -و     

   أكل اللحوم، ومن مث صيد الرب والبحر حىت مهر: وعن طريق النار تعرف على أمور أخرى مثل" كان يشاهدها          
  ."يف ذلك

 ...  . اختاذ اخليوط من األشجار،اإلكتساء جبلود احليوانات : تفنن يف أنواع منها: اطاتالتعلم عن طريق النش -ز       

)2(."اخلطاطيف فاختذ خمزنا وبيتا" لفعل وذلك بعد مشاهدتهاالهتداء إىل البناء : العمل طريق التعلم عن -ـح     
 

   

  

  

  

                                                 
1
   .133-132اخلطاب التربوي االسالمي ، ص ص : حممد جلوب الفرحان )  (

2
   .135-134 ، ص ص  نفسهاملرجع)  ( 
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  :من سن احلادية والعشرين إىل سن الثامنة والعشرين -3

  

    :التأمل يف مكونات الطبيعة

  ..بعض الصفات و ختتلف ببعضها اآلخر تتفق ب  فوجد اا ت، املعادناحليوان، النبا:  تصفح مجيع األجسام اليت يف الطبيعة-أ   

      حيتمل القسمة إىل أجزاء من أعضاءكل منها له فعل خيصه، و كل عضو  أن لأعضائه فوجد حي إىل اختالف  ينظر-ب  

  . كثرية، فيحكم على ذاته بالكثرة           

 انفصال بينها بوجه فهي حبكم الواحد، ه وإن كانت كثرية فهي متصلة كلها ببعضها البعض، الوبنظرة أخرى وجد أن أعضاء
 هو بسبب ما يصل إليها من قوة الروح احليواين، وأن ذلك الروح واحد يف ذاته، وهو أيضا حقيقة الذات، فكانت وأعمال أعضائه

  .تتحد عنده ذاته ذا الطريق

  يهتدي  وهذا ما جعله إىل أي جهة شاءتأا حتس، وتغتذي وتتحرك باإلرادة "وان فرأى أا تتفق يف تأمل يف عامل احلي -ـج 

  ) .مفهوم وحدة الروح احليواين( إىل 

     مجيعا متفقتني يف اإلغتذاء والنمو إال أن احليوان يزيد جيمع يف نفسه جنس احليوان وجنس النبات، فريامهاحي  مث كان -د 
 به مثل حتول وجوه الزهر إىل جهة الشمس، وحترك على النبات، بفضل احلس واإلدراك والتحرك، ورمبا ظهر يف النبات شيء شبيه

 بينهما، هو يف أحدمها فظهر حلي ذا التأمل أن النبات واحليوان شيء واحد، بسبب شيء واحد مشترك... عروقه إىل جهة الغذاء
  ).مفهوم وحدة الروح النبايت (إىل مما جعله يهتدي وأكمل،أمت 

  مقدر هلا طول وعرض وعمق، بعضها ال تنمو، و ال حتس وال تتغذى،  فيجد أاام، مث ينظر إىل األجس:اجلمادوحدة عامل  -ه
 املاء يصري خبارا، والدخان إذا وافق يف صعوده قبة احلار يصري باردا والبارد يصري حارا،... ذو لون، بعضها حار واآلخر بارد

  .يء واحد يف احلقيقة، وأن حلقتها الكثرة بوجه ماحجر، انعقد فيها وصار مبرتلة األشياء األرضية، فيظهر له أن مجيعها ش

كل واحد منها مركبة من معىن "نظر إىل سائر األجسام من اجلمادات واألحياء فرأى أن حقيقة وجود : معرفة النفس -و
  )1(..."اجلسمية، ومن شيء آخر زائد على اجلسمية، وهو الذي يعرب عنه النظار بالنفس

حلة اليت قضاها هي عبارة عن دروس اكتشافية حلقائق الطبية، وبذلك حتققت له يف هذا العمر فرصة نستطيع أن نقول أن هذه املر
  ."وأشرف على ختوم العامل العقلي"التعرف على عامل احلس 

  

  :من سن الثامنة والعشرين إىل سن اخلامسة والثالثني -4

  ...  .ا  مراقبا حلركات النجوم وأوان بزوغها و أوان أفوهلتأمل فلكي للكون -

  ؟هل الكون قدمي أم حادث:إتساع دائرة احلرية لديه وأصبح يتساءل  -
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 .حمدثالسببية، كل حادث ال بد له من  -

 صانع الكون واحد   أنإىل من خالل إميانه مببدأ السببية توصل إذ حقيقة اخلالق من خالل خملوقاتهجتلت حلي  -
 .فتراض وجود صانعإمادام نظامه واحد، وال مهرب من 

  

املعرفة (وذا أشرقت يف باطنه "  املعقول احملسوس وتعلق بالعامل األرفعاألدىنبالكلية عن العامل "وبذلك انزعج قلب حي 
  ).الذوقية

       أن املعرفة الذوقية عند ابن طفيل هي أمت مراحل املعرفة و أعمقها، و أضمنها للوقوف على احلقإىل اإلشارةوجتدر 
  س إالّ، بل يزعم إبن طفل  و التحصيل العلمي و البحث النظري، فمراحل أعداد ليأما التعليم الديين: جبه و العمل مبوثقة بهو ال

  )1(. نابه، و أمد طويل، و تأمل عميقق الشريعة، و إمنا يقتضي لذلك ذهنعرفة قد ينتهي إليها عن غري طريملاأن هذه 

  

   :سن اخلامسة والثالثني إىل سن اخلمسني من -5 

فهو ك املقام بالنحو الذي طلبه احلياة القصوى فجعل يطلب العودة إىل ذل"ال روحية كشفت له كمفاصيل جتربة عاش ت
   ."فيتخلص إىل لذته ختلصا دائما بدنه  يرحيه اهللا عز وجل من كلأنيف ذلك كله يتمىن 

  .زيرة املقابلة جلزيرتهجا تربويا، وحتمل على عاتقه مسؤولية فعل التغيري يف واقع اجلذوو ذا أصبح حي من

  : العامةالصةومن خالل كل ما سبق ميكن اخلروج ذه اخل

اإلنسان جزء من الطبيعة فهو يشارك عامل اجلماد و النبات و احليوان يف مجلة من اخلصائص كاملكان، التغذية  -
  و النمو و التوالد و احلركة

 :األعلى به إىل معرفة أدق بذاته مث بالعامل يانيف عامل الطبيعة يفض) التأملو االستقراء  (اإلنسانمعرفة  -

  املعقوالت مث إىل الذوقإىلاالنطالق من احملسوسات  -

  ة مداركهم، تعليم الناس ينبغي أن يكون حبسب فطرهم، بان يعطى كل مجاعة منهم من احلقائق على نسب -
          رئ أن يستخرج ، حىت يتيح لكل قا أسلوب القصة الرمزيةو لذلك جند ابن طفيل قد إعتمد على

 . املقصودة  مبقدار فطنته و نباهتهاألغراضمن 

 .ن الناموس الطبيعي تعبري عملي عن اإلرادة اإلهلية، فناموس الكون هو قضاء اهللا و قدره إ -

، و من مث رصدت خطوات التطور الذي حدث اإلنسان لتربية األوىلقصة حي بن يقضان قدمت لنا الصور  -
 .من خالل تتبعها لتطور أدوات و حمتوى املعرفة طبيعية) روبولوجيا التربيةثان(يف ج التربية 
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  . نفسها والصفحةه  ،  فسن املرجع السابق)  (
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  :ربوية الت" جان جاك روسو" يف فلسفةاالجتاه الطبيعي           ب -  

  

  : العوامل اليت مهدت لظهور احلركة الطبيعية

وروبية إىل ظهور حركة التنوير اليت سادت أدى تبلور التطورات الفكرية والتربوية يف القرن الثامن عشر يف البلدان األ
  .فرنسا وأملانيا، كنتيجة للتطورات التربوية اليت تبلورت يف ذلك القرن

وجتدر اإلشارة إىل أن هاتان احلركتان ليستا منفصلتني عن بعضهما، بل مها متصلتان متام االتصال وقد مهدت أوالمها 
  .للثانية

       ورها إىل القرن السابع عشر امليالدي مهدت لظهور هاتني احلركتني، وقد جتمعت مجلة من العوامل تعود جذ
  . عشر وامتدادا ملا مت يف القرن السابعذلك أن ما مت يف القرن الثامن عشر من تطورات فكرية وسياسية وتربوية مل يكن إال نتيجة

  :ومن بني هذه العوامل والظروف ميكن أن نشري إىل ما يلي

  

  :العامل األول

كاحلكم املطلق وكبت : سوء األحوال السياسية والروحية واالقتصادية واالجتماعية اليت كانت سائدة يف فرنسا وأوروبا
  .احلريات، وأصبح الدين جمرد طقوس شكلية كما ربطت الكنيسة مصاحلها مبصاحل الديكتاتورية، احلروب الدينية والتعصب

   ،   وحتللهمبذخ املترفنيو الطبقية،  وكذلك رسوخب واسترتافه، استغالل الشعكما كان نظام اإلقطاع يعمل على
  )1(.. و شدة حرمام بؤس الفقراءيف مقابل 

  

   :العامل الثاين

ضد سيطرة رجال الكنيسة وتعصبهم وضد الظلم ظهور حركات دينية متحررة يف القرن السابع عشر كرد فعل 
  وحركةيف أملانيا،" Piétisme"ومذهب التقوى " Puritanisme "والفساد، وقد متثلت هذه احلركات يف حركة التطهري

" Jesuits" "اليسوعيني" يف فرنسا يف فترة كان اخلالف فيها على أشده بني ت ظهر اليت) Jansénisme")2"" زمنييساجلان"
 واإلميان بالقضاء  ،صليةالذي كان يؤمن باحنراف النفس البشرية بسبب اخلطيئة األ" القديس أوغسطني"املدرسيني، وبني أتباع 

  .  احلرية الفردية بينما كان اليسوعيون شديدي التعصب، ويكبتون،والقدر

                                                 
1
   .147تطور النظريات و األفكار التربوية ، ص : عمر حممد التومي الشيباين ) (
 ، تبلور يف حركة دينية وفكرية أثارها اتباع "جنسينوس"و مذهب اجلانسينيزم  نسبة اىل رجل الدين  . 214املرجع يف تاريخ التربية ، :  بول منرو) 2(

  .اإلهلية واجلربية   كوا مببدأي النعمة هذا املذهب حيث استمس
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يف القرن السابع عشر يف التفكري الديين والتربوي والسياسي  تأثري كبري حلركات الدينية اإلصالحية الثالث كان هلذه ا
 واحلركة الطبيعية يف القرن الثامن  ،حررية اليت مهدت حلركة التنويرمعا، فقد اتفقت هذه احلركات على املبادئ الت عشروالثامن 

  :   عشر، ومن هذه املبادئ

     طقوس شكلية، من نظرا ملا آلت إليه عبادم رجال الدين سلطة الكنيسة والثورة ضد -
    .شديد  تعصب ما متيزت به عقوهلم منو

 . الثورة على التحلل األخالقي والظلم والفساد -

 .  يف الديناإلخالصة إىل الدين يف بساطته، عوالد -

 . اإلميان حبرية األفراد والشعوب -

 . التسامح السياسي والديين -

 . تطبيق مبادئ الرتعة الواقعية يف التربية مع االحتفاظ بروح التربية الدينية -

  

   :العامل الثالث

           "رنيكوسبكو: "العلمية اليت نشأت عنها ةابع عشر ويف النهضها يف القرن الست شوكتالرتعة الواقعية اليت قوي
 االستقرائيةالطرق بعلى اكتشاف احلقيقة   االميان بقدرة اإلنسان وقل مة العيالرفع من قىل إ مما أدى ،" نيوتن" و"جاليلوس"و 

  )1(.يقة العلميةقالتجريبية يف كشف احل

  

   :العامل الرابع

  :احلركات الفلسفية الثالث

   ."زبهو توماس "، ومحل لواءها  سوامن قيمة احل أعلت :األوىل

   ."ديكارترينيه "اليت أشادها ، من قيمة العقل  أعلت :الثانية

  " .جون لوك"كما أقامها  أعلت من قيمة اخلربة كمصدر للمعرفة اإلنسانية، :الثالثة

  . املسيحية آنذاك على حساب مصدر الدين والعقيدةكانت  الثالثة  احلركاتهذهو

  

  

  

                                                 

  .150-149تطور النظريات واألفكار التربوية ، : عمر حممد التومي الشيباين  ) (1
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   :"Mouvement des lumières ":ظهور حركة التنوير الفكري

 جهود هؤالء املفكرين املتحررين يف أول القرن الثامن عشر عن ظهور حركة فكرية جديدة تسمى وقد متخضت
  : األفكار الرئيسية التاليةرجاهلا حولتفق وا" The mouvement of enlightenmentحركة التنوير "

  .األمور مبا يف ذلك األمور الدينيةحتكيمه يف كل الرفع من شأن العقل و -1

 .رفض كل سلطة دينية أو سياسية ال تستطيع أن جتد هلا ما يربرها يف عقل الفرد املفكر -2

 وضد الثورة ضد سلطة الكنيسة، وضد الظلم والفساد واالستبداد يف مجيع ااالت -3
 . واجلهل يف التفكرياخلرافات والنفاق األخالقي

)1(.لتطور والتقدم والتحرر الفكرياإلميان با -4
 

  

 بالرغم مما هلذه احلركة الفكرية من مزايا يف حترير الفكر من سيطرة التقاليد واخلرافات، ويف حماربة الظلم والفساد لكن
جهت ذ وو مآخ واالستبداد ويف التمهيد حلركات إصالحية أكثر واقعية واتصاال حباجات عامة الشعب، فإا قد أخذت عليها عدة

  :  هاإليها عدة انتقادات أمه

 عقلية على أنقاض أرستقراطية األسرة حركة أرستقراطية دف إىل إنشاء أرستقراطية أا -
  .واملنصب والكنيسة

 ، يف رأي أصحاب هذه احلركة ، غري جديرة حبكم العقل  ألاإحتقارها للطبقات الدنيا -
 .)2( "جية ، إم ثريان يلزمها النري و السياط سوف تظل العامة دائما غبية مه: " حىت قال بعضهم 

مناداا بديكتاتورية عقلية اليت نادوا ا ال تقل إرهابا عن الديكتاتورية السياسية والدينية  -
 .اليت قاوموها، فالعقل ليس معصوما من اخلطأ

رفات مل يفرقوا يف حماربتهم للدين بني الدين يف مسوه وبساطته وبني الدين املتمثل يف تص -
الكنيسة ورجال الدين، وكان نتيجة رفضهم للدين والوحي انتشار الفوضى يف النظام االجتماعي، واإلحلاد 

 .يف االعتقاد، اإلباحية يف األخالق

 .مل يولوا أية عناية بالعواطف واملشاعر اإلنسانية -

  .عدم اهتمامهم بتحسني األوضاع االقتصادية -

 مفكري القرن الثامن عشر إىل االنفصال عن هذه احلركة واملناداة حبركة وقد دعت هذه العيوب وأوجه النقص بعض
جان جاك "الفيلسوف واملريب أو مذهب جديد حتل حملها ويتالىف االنتقادات اليت وجهت إليها وكان من أبرز هؤالء املفكرين 

  " .روسو

                                                 
1
  .152، ص نفسه  املرجع ) ( 
2
   .150تطور الفكر التربوي ، ص : سعد مرسي أمحد ) ( 
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  :مفهوم الطبيعة عند روسو 

 :وجوه يكمل بعضها بعضا ، وهو يعين  مفهوم الطبيعة عند روسو مفهوم مركب حيمل عدة 

فيه الصخور   الكيفية اليت تكون عليها أشياء العامل كما تدركها اخلربة احلسية، وهذه طبيعة باملعىن الذي تكون -1
 إتباعوالشمس واألمطار جزء من الطبيعة وباملعىن الذي يكون فيه الطفل موضوعا طبيعيا، ويف هذه احلالة يكون معىن 

  ".وانا إنسانيا، وفقا لقوانني منوه، ومنو خمتلف قدراته ونضجهين نعامل الطفل باعتباره حالطبيعة أ

مقال عن أصل (، )مقال عن العلوم والفنون(خلق معارضة بني الطبيعة واحلياة االجتماعية، فقد ذهب يف عملني له  -2
قبل االجتماعية كان اإلنسان أفضل من اإلنسان أن املدنية مل ترق كثريا باإلنسان، ففي احلالة الطبيعية، ) الالمساواة

)1(.الصناعي املتمدن يف اتمع احلديث
 

      اخلصائص الطفلية للتلميذ وعمره وحاجاته احلقيقية، وليس ما يريد الراشدون : يعين مبفهوم الطبيعة أن نراعي-3
 ربته، واكتشاف بيئته، وإشباع حاجاتهأن يكون عليه، وهنا يكون االهتمام موجها إىل نشاط الطفل وتوسيع نطاق خ

)2(.واهتماماته الراهنة
 

  :ة إىل اإلنساني الطبيع احلركةنظرة

  :  رئيسيني نمبدأي على الطبيعية عامة تقوم هذه احلركة

  . النفس اإلنسانية خرية-1

  . احلاضر أصل تطور املستقبل-2           

  

   :نتائج منهاو يترتب على هذين املبدأين 

الطفل يتجه : ية كاملة وذلك اعتقادا من روسو أن رة الطفل خرية، ومن الضروري تركه يفعل ما يريد يف حطبيعأن 
  .بفعله هذا بدافع داخلي هدفه إثبات أن نفسه خرية

كان  ساس الذي ينمو فيه املستقبل ، إذا اإلنسان يقوم على أنه األ للحاضر ال للمستقبل، فاإلهتمام حباضر        التربية إعداد
  .اإلعداد للحاضر طيبا، سيكون املستقبل طيبا بالتأكيد

  : ته إىل اإلنسان على أربعة ثوابتاستند روسو يف نظر       و

  .اإلنسان الطبيعي هدف العملية التربوية -1

)3( .بيعة اإلنسانية خرية أصال أي أن األطفال يولدون ذوي طبيعة خريةـالط -2
 

 .بإمكان اإلنسان بلوغ الكمال -3

                                                 
1
  .123اخلطاب الفلسفي التربوي الغريب ، ص : حممد جلوب الفرحان )  (

2
) J.J. Rousseau : Emile ou de l’éducation, p 78.(    

(
3
)  Ibid , p 81. 
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 م لإلنسان املعرفة املناسبة له سواء كان طفال، مراهقا أو راشداأن تقد -4

ومتجيده حلالة األنا، قبل االجتماعية " عودوا إىل الطبيعة " كان شعار روسو هل: وهنا حيق لنا أن نسأل هذا السؤال 
  . اهلمجي ؟ إىل اإلنسان الطبيعي مبعىنيعنيان أن التربية الطبيعية تدعووالبدائية 

حني أكد أن احلقوق الوحيدة لإلنسان "  االجتماعيالعقد"ا املعىن الذي فهم مما كتبه روسو صححه يف كتابه هذف  ، ال
     ، يقول روسو طبيعة اإلنسان، أي املستمدة من الطبيعة، لكن بإطار اجتماعي أكثر مرونة وفهمها حلقيقة هي حقوقه الطبيعية

 إنه وإن يكن قد حرم يف هذه احلال من مزايا كثرية استمدها "ان يف حالته املدنية متحدثا عن اإلنس" العقد االجتماعي"يف كتابه 
، ومست نبلت عواطفه العقلية ومنت، واتسعت أفكاره، ولقد أجنلت قواه: من الطبيعة، فلقد اكتسب بدال منها مزايا أخرى كبرية

احلياة اجلديدة، مما جعله أحط مرتلة منه يف احلياة اليت لوال أنه جتاوز احلد وأسرف يف هذه –نفسه كلها حىت إنه كان جيب عليه 
 كان جيب عليه أن يبارك الساعة السعيدة اليت جعلت منه كائنا ذكيا ورجال، بعد أن كان حيوانا بليدا حمدود -خرج منها

   ، فاإلنسان الذي تتعامل  طبيعيةأن التربية الطبيعية هي التربية اليت تسريها القوانني ال ) إمييل (  كما أوضح يف كتابه،)1("الفهم
  . )2(   معه التربية الطبيعية هو إنسان تسريه وحتكمه قوانني طبيعية

     فهو رجل حر يعتمد على نفسه بينما اإلنسان املتمدن جزء ذاته،ومنه فإن اإلنسان الطبيعي وحدة كاملة يف حد 
  .االجتماعي أي على عالقة بالنظام بالكل،قته  وتتوقف قيمته على عالغريه، ألنه رجل يعتمد على وحدة،من 

    كما سطرها روسو يف كتابه ـ  مبادئها التربوية فإن، كة الطبيعية وبناء على األسس الفلسفية السابقة للحر 
  :التايل ك هيـ " إمييل"

 إحنراف وفساد فهو  و سلوكه  مناإلنساناالميان برباءة الطفل التامة وخريية طبيعته األصلية ، أما ما يلحق قلب  -1
  .مكتسب من البيئة االجتماعية 

و نزواته ، و نزعاته األولية ، وجوب مراعاة قوانني الطبيعة يف تربية النشء ، مبعىن إحترام ميول الطفل و غرائزه الفطرية  -2
    لى االستقالل ورغباته املعقولة ، بدل كبتها و إذالهلا  ، ألن يف احلرية عون  للطفل على تنمية شخصيته و تعويده ع

)3(.و االعتماد على النفس 
 

التربية تكون سلبية حىت سن الثانية عشر تقريبا ، مبعىن ترك الطفل حيتك باألشياء احمليطة به دون تدخل من الكبار بدل  -3
 لن تعين له املبالغة يف محاية الطفل و العناية به ، وتعويضه عن االحتكاك باألشياء ، باالحتكاك باأللفاظ  و الرموز اليت

)4 (.شيئا ما دام مل يالمس مدلوالا 
 

 بأن الطفل و خصائصه وميوله و حاجاته احلاضرة و مصاحله جيب أن تكون مركز عملية التربية بدال من حاجات اإلميان -4
)5( .تربوية مو املختلفة أثناء العملية ال النلحالكبار وميوهلم و قيمهم و مصاحلهم و مفاهيمهم ، وهذا يتطلب إحترام مرا

 

  

                                                 

   .30، ص 1972بريوت ) ؟(بولس غامن، املكتبة الشرقية، ط : العقد االجتماعي، ترمجة: جان جاك روسو) 1 (
(

2
) J.J. Rousseau : Emile ou de l’éducation, pp. 84 -85 . 

3
) Ibid , p.  188 .  (  

4
) Ibid , pp 115 -116 . (  

5
) Ibid , p. 87. (  
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)1(. التربية عملية مستمرة  باستمرار احلياة و أا عملية طبيعية تتماشى مع امليول و النوازع الفطرية الداخلية -5
 

مبا أن املرأة ختتلف يف طبيعتها عن الرجل فان وظيفتها يف احلياة و التربية اليت تتلقاها جيب أن تكونا خمتلفتني عن وظيفة  -6
  )2(.الرجلوتربية 

  

  :نظار الطبيعيدور التربية من امل

د من العادات اليت حتيط احل إىلهذا املنطلق  أن نسعى  ، وعلينا من كما يرى روسو  أن تكون عادةالتربية ال تعدو 
     ن دور التربية ذاتية ، وهذا يعين أ اال لقدراته الطبيعية الإفساح يف مراحل طفولته األوىل خاصة ،وذلك من أجل باإلنسان

      ، وهذه الوظيفة اإلصالحية جند أن روسو  عند روسو إصالحي، فعلى التربية أن تقوم بإصالح ما يفسده اتمع يف اإلنسان
         أن اإلنسان خيتلف عن احليوان يف إمكاناته وما ميتلكه ، حيث ذهب إىل "التفاوت وعدم املساواة"قد أكد عليها يف مقاله 

خصيته، وذلك من خالل تنمية عقله، وكل هذا حيملنا على القول أن اإلنسان الطبيعي عند روسو، رجل من قدرات يف ترقية ش
  .ده احلياة االجتماعيةسمثايل مل تف

  

   :ربيةـهوم الطبيعي للتـة املفـخالص

واحلط من شأن  والدعوة إىل احلياة الطبيعية، تهايخبريعملية إعالء من شأن الطبيعة البشرية، واإلميان  يتحدد بكونه 
 اتمع وكذلك إعادة بناء الدين مما يتفق والطبيعة البشرية، واإلميان بالعواطف واملشاعر املدنية القائمة، والدعوة إىل تنظيم

  و احتراماإلنسانية، واإلميان حبقوق العامة والعطف عليهم، وال يتم كل ما تقدم إال إذا انطلقنا من تربية الطفل مبا يتفق وطبيعته
  .ميوله وحاجاته احلاضرة وما يتماشى مع قوانني الطبيعة بصورة عامة

  

  

   

  

  

  

  

  

  

                                                 
1
)  Ibid , pp 326 - 327 .  (  

Ibid , p 325 . )2(   
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  :التربوية " جون ديوي "  يف فلسفة ايتـاه الرباغمـاالجت -3

  

   :الفلسفة الربامجاتية 

 "الوظيفية"و" األداتية"عدة تسميات مثل )1( عرفت الرباغماتية منذ ظهورها على يد الفيلسوف األمريكي تشارلز بريس
وكل هذه التسميات تشري إىل معىن الرباغماتية بوجه من الوجوه فهي اجتاه فلسفي يؤمن " الوسيلية"و" الذرائعية"و" التجريبية"و

بالتجربة انطالقا من اجلانب احلسي لإلنسان، كما أا اجتاه ينظر إىل أمهية األدوات اليت تستعمل للمعرفة والوظائف اليت تؤديها 
 حوهلا من أفكار، ومبا أن الرباغماتية ال تؤمن بوجود حقائق مطلقة فهي تعترب أن ما منلكه أو نعتمده من طرق األشياء وما حنمله

  )2( .ووسائل للوصول إىل نتائج ما هو إال جمرد ذرائع نتوصل ا إىل نتائج مؤقتة

      عدنا على ربطها بأجزاء أن األفكار تصبح صادقة عندما تسا: هذا االجتاه يقوم على االعتقاد ومعيار الصدق يف
   .قة تؤدي إىل سلوك ناجح يف احلياةمن خربتنا بطري

  :أما املبادئ الرئيسية هلذه الفلسفة فهي

 (التغري هو جوهر احلقيقة: دميومة التغري أو التغري املستمر -1
*

( .  

  .نسبية القيم -2

  .الطبيعة االجتماعية والبيولوجية لإلنسان -3

  . يف احلياةأمهية الدميقراطية كطريقة -4

)3(.  يف مجيع السلوك اإلنساين ذكاء النافذقيمة ال -5
 

 

  :فيزيقااالرباغماتية وامليت

     يذهب مجيع الرباغماتيني إىل أن الواقع يتحدد خبربات الفرد احلسية وأن اإلنسان ال يستطيع أن يعرف شيئا أبعد 
زيقا ميدانا مشروعا للحقيقة، فالتساؤالت اليت تطرح حول الطبيعة ، ونظرا هلذا االعتقاد فقد رفضوا أن تكون امليتافي من خرباته

 املمكنة عن تلك التساؤالت جمرد اإلجاباتطع وحمدد  ، ولكن تبقى  عليها بشكل قا ال ميكن اإلجابةالنهائية لإلنسان أو الكون  ،
  .ختمينات ال أكثر 

   حد ذاته وليس جمرد إسقاط من جانب العقل، إال أن هذا يتفق الرباغماتيون مع الواقعيني على أن العامل املادي يوجد يف

  

                                                 

  (
1
   .137، ص 1985 دار احلداثة ، الطبعة الثانية ، بريوت  –اتزم أو مذهب الذرائع ـالربامج: يعقوب فام (

2
  .271 -269 ، ص ص 1999ة مدبويل ، الطبعة الثانية ، القلهرة  مكتب–) اجلزء األول( موسوعة الفلسفة والفالسفة : عبد املنعم احلفين )  (

 ليست للفلسفة الرباغماتية معتقدات ثابتة أو مبادئ حمددة سوى منهجها، فهي ليست سوى منهج وطريقة يف البحث يرتع إىل توضيح األفكار،   ( *) 
  .الوصول إىل وضع أدق وأمشل لألشياء واملوضوعاتوضبط املعاين وإزالة اللبس والغموض الذي يغلف املفاهيم واملعاين بغية 

3
  .188فلسفة التربية إجتاهاا و مدارسها ، ص : حممد منري مرسي ) (
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غيري هو جوهر احلقيقة فإننا ال نستطيع أن نثق يف أن أي تالعامل يف نظر الرباغماتيني ليس ثابتا وال مستقال عن اإلنسان، وحيث أن ال
لوقة بتفاعل الكائن احلي اإلنساين مع ما واحلقيقة ذاا كما أا ليست خارجة عن اإلنسان، فهي خم .شيء سيظل ثابتا إىل األبد

  .حييط به من أشياء

    اليت نتعامل ا مع األشياء ألا متغرية ة مستعدين لتغيري الطريقكون األمر كذلك جيب علينا دائما أن نوإذا كان
  .ووسائلها مرنة وخاضعة للمراجعة املستمرة، مبعىن أن تكون أهداف التربية  على الدوام

   .  حيث أنه يؤثر فينانت احلقيقة تتولد من التفاعل بني اإلنسان وبيئته، كان من الواجب أن نتعلم دراسة العامل منوملا كا

         تنفصل  الأة ـاملدرس وبالتايل جيب علىاإلنسان ليس منعزال عن بيئته  واإلنسان أمام ، غري مستغلق قريبالعامل         ف
إعدادا هلا، وعلى املدرسة أن تستخدم مواقف احلياة احلقيقية وليس االعتماد أساسا على ياة وليست ي احلفالتربية ه .عن احلياة 

  .النظرية الدراسات األكادميية

  

  :التربية الرباغماتية 

 تعليم الفرد كيف يفكر حىت يستطيع أن يتكيف إىل دف  التربية يف ظل الرباغماتيةن  و بناء على املواقف السابقة فإ
 اخلربات اليت تساعده على أن حييا حياة سعيدة، وهذا  املدرسة أن تنمي لدى التلميذجيب علىبالتايل جمتمع دائم التغري، ومع 

  : يتطلب من املدرسة االهتمام بالنواحي التالية

  

 - اجليدة حة الص .  

  . املهنية املهارات  –

   .االهتمامات واهلوايات لوقت الفراغ   –            

    .إلعداد لألدوار االجتماعيةا  -

  .)1(  القدرة على التعامل بكفاءة مع املشكالت  -

  

ملوقف الرباغماتية من الطبيعة اإلنسانية وكذلك املعرفة والقيم األخالقية، من خالل بصورة أكثر تفصيال وسنتعرض 
   " .جون ديوي" وهو  أهم فالسفة الرباغماتية التربوينيتعرضنا ألحد

  

  

  

                                                 
1
  .191 ، ص هاملرجع السابق نفس)  (
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  " : جون ديوي " تربية عند فلسفة ال

  

  :)John Dewey)1859-1952 التعريف جبون ديوي 

 " "بورلنجنت" يف مدينة ها ، ولد يرطوبت  قاموا و أحد ثالثةي الفلسفة الربامجاتيةمؤسس  أبرز من" جون ديوي  "يعد
Burlington "  و الية"Vermont " جلامعية جبامعة واليتهدراسته اكانت و ته كانت دراسته االبتدائية يف مدين.            

  انضم جلامعة ،1884 عام John Hopkins University على شهادة الدكتوراه يف الفلسفة من جامعة  حتصل

Michigan University حماضرا يف الفلسفة  .  

 Columbia إىل جامعة 1904 توىل رئاسة قسم الفلسفة جبامعة شيكاغو، انتقل عام 1894و يف عام 

University م1930 حىت تقاعده عام.  

حناء حدها بل يف مجيع أو ) األمريكية. م.  و (شهرة فائقة كفيلسوف مفكر و مصلح تربوي كبري ال يف" ديوي"نال 
دعته اليابان . وقد دفعت هذه الشهرة كثريا من البلدان املتقدمة لدعوته ليحاضر يف جامعاا و ليساعدها يف تنظيم تعليمها.  العامل

 تركيا مساعدا على  وكذلك".جامعة بكني"الصني حماضرا لسنتني مجهورية   كما دعته.  و جامعة طوكيو امللكية1919حماضرا 
   .1952 جويلية 1يف نشاط علمي دائب حىت تويف يف " ديوي"و قد ظل . تنظيم تعليمهاإعادة

" جون ديوي"اختذ ، وقد 1896نة شيكاغو سنة ة النموذجية يف مديتعماله يف امليدان التربوي انشاؤه ملدرسمن أبرز أ
 ضمت هذه املدرسة 1902من هذه املدرسة االبتدائية النمودجية حقال لتجربة نظرياته و آرائه التقدمية يف التربية، و يف سنة 

     ا سة و إدارأن يقيم برامج هذه املدر" حاول ديوي"و قد . ية التربية جبامعة شيكاغو لتكون مدرسة تطبيقية جتريبية هلاللك
       وجوب االتصال و التعاون بني املدرسة و البيت، وجوب اتصال خربات التالميذ : ماتية اليت من بينهاغعلى مبادئ الفلسفة الربا

حترام ميول إ و وجوب ، يتعلمون عن طريق خربم و نشاطهم الذايت األطفاليف املدرسة خبربام خارج املدرسة، وجوب جعل 
 .. .. ملبادئ اليت سنتعرف عليها أكثر يف األسطر املقبلة غري ذلك من اإىل أنفسهمتهم يف التعبري عن ي و حاجام و حرميذالتال

وقد كان هلذه املدرسة أثر بالغ يف التمهيد للتربية التقدمية اليت سادت أمريكا يف النصف األول من القرن العشرين، 
 هذه إنشاء تهمبدرس" ديوي"اء بأمهية املبادئ التربوية التقدمية، وبإمكانية تطبيقها وقد شجع كما كان هلا فضل كبري يف إقناع اآلب

  .العديد من املدارس التقدمية اخلاصة يف أمكنة متعددة يف الواليات املتحدة

  :من أشهر كتب ديوي التربوية

 The School and Society 1900                                 ع املدرسة واتم-

          The Child and the Curriculum 1920        الطفل واملنهج-

                        Democracy and Education 1916-1918             الدميقراطية والتربية-

                  Experience and Education 1919                         اخلربة والتربية   -

            How we think 1910                 ؟كر كيف نف-

           Humman Nature and Conduct 1922  الطبيعة البشرية والسلوك-
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 اليت استولت على "لداروين" املثالية وقبل بكثري من عناصرها، كما تأثر بنظرية التطور "هيجل"تأثر ديوي بفلسفة 
تشارلز "، كما تأثر ب "وفروبل" "هربارت" "باستا لوتزي"و" روسو"بأفكار ا تأثر إعجابه ملا وجده فيها من توجه جترييب كم

  )1( .  كما ذكرنااملؤسسني للمذهب الرباغمايت" وليام جيمس"و   "بريس

  

  :الكون وطبيعة اإلنسان

ية من التغري والتطور عملية ديناميك وهذا يعين أنه عبارة عن،  وال نظاما مغلقا  (Static) ثابتا جامدا العامل ليس
ال فصل ذهب اىل القول بأفقد  (Monism)مببدأ الواحدية " ديوي"  طبقا إلميان و .ميزة احلياة األساسية هي التغريف املستمر ،

علم التاريخ   ؛متكاملة ال فصل بني جوانبها اجلسمية والعقلية والروحية أيضاطبيعة اإلنسان وحدة فبني اجلسم والعقل والروح، 
تمد على علم اجلغرافيا وعلم اجلغرافيا يعتمد على علم التاريخ، فاألحداث االجتماعية والتارخيية اليت متثل اجلانب االنساين يع

 على األرض وتتأثر بظواهر الطبيعة اليت هي موضوع وتكون اجلانب األكرب من مباحث علم التاريخ، حتدث من غري شك
  )2( .ة الطبيعيةالدراسات اجلغرافية، ال سيما اجلغرافي

  

  :املعرفة

فبمعرفة الفرد يكتسب عن طريق خربته وتفاعله : املصدر األساسي للمعرفة اإلنسانية هو اخلربة والنشاط الذايت للفرد
 ومن مث  . يف احلياة وعن نشاطه وكفاحه من أجل البقاء ومن أجل التغلب على املشاكل اليت تواجهه ، احمليطة بهمع عناصر البيئة

 تكييف بيئته وتطويعها خلدمة أغراضه وإرضاء حاجاته، وال قيمة ملعرفة ال ميكن  رفة احلقيقية هي اليت تساعد الفرد علىفاملع
 ال قيمة ملعارف املاضي إذا مل تساعد على فهم وحل مشاكل احلاضر ومل تساعد على   كذلك ،استعماهلا أو تطبيقها يف احلياة

 إمكانية التطبيق – الوظيفية – األداتية -: ذا املستقبل، وذا فاخلربة عنده تتوقف على أربعة مبادئالتنبؤ باملستقبل ومل تعط معىن هل
  )3( . االستمرار–

  

  : األخالقيةالقيم

القيم األخالقية أمور إنسانية تنبع من صميم احلياة اليت يعيشها اإلنسان وليست أخالقا متعالية تفرض على اإلنسان 
   ملصدر األساسي للقيم األخالقية هي اخلربة والتجربة، فالفرد يكتسب قيمه األخالقية وضمريه األخالقي فرضا من جهة عليا، ا

عن طريق خربته وتفاعله مع البيئة احمليطة به املتمثلة يف أخالق اتمع، فهي ال تنبع من الذات أو الضمري أو العقل، لكنها تكتسب 
  .نتيجة تفاعل الفرد

د أخالقية إذا ساعدت على منوه الكامل، وعلى النهوض باتمع وحل مشاكله، وعلى حتقيق وتعترب أعمال الفر
  .املصلحة العامة

                                                 

(
1
  .617-616موسوعة الفلسفة و الفالسفة ، ص ص : عبد املنعم احلفين   (

(
2
  .341-339األفكار التربوية ، تطور النظريات و : عمر حممد التومي الشيباين  ( 

(
3
  .345- 341 ، ص هنفس املرجع ( 
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  أننا إذا شئنا حتسني األخالق فعلينا أن نعدل النظم االجتماعية ويترتب على اإلميان بأن األخالق ظاهرة اجتماعية، 
 ت موازين األخالق منحطة فذلك ناشئ من نقص التربية اليت يتلقاها الفردإذا كان " :وأن حنسن تربية الفرد، ويف هذا يقول ديوي

   .)1( "يف تفاعله مع بيئته االجتماعية

  ؟" ديوي"فما مالمح التربية الرباغماتية كما رمسها 

  

  : أفكار ديوي حول التربية، أهدافها، مناهجها وطرقها الدراسية

  

  : أفكاره املتعلقة مبعىن التربية وطبيعتها -1

  . أشد إرتباط مرتبطة بشؤون احلياةفهي  ليست جمرد إعداد للحياة، لتربية هي احلياة نفسها وا -

 ).البيولوجية والنفسية( مراعاة شروط النمو وشروط التعلم التربية عملية منو مما يتطلب -

 ).الجتماعيةة اتفاعل الفرد مع البيئ(تساب اخلربة كإمراعاة شروط إكتساب للخربة وهذا يعين التربية عملية  -

 . ال بد أن تتضمن تفاعال اجتماعيا، تتم يف جو دميقراطي وجو اجتماعي صاحل فالتربية عملية اجتماعية -

  

) My Pédagogie Creed) (عقيديت التربية(ربوية كما صورها يف مقاله املطول الت"ديوي"وتتلخص نظرية 
1897:  

  .)2(قتضاها يصبح الفرد وريثا ملا حصلته اإلنسانية من حضارةالتربية ظاهرة طبيعية يف اجلنس البشري ومب -          

    .)3( آخرجيل إىل ومنه تنتقل احلضارة من شعوريا، عن طريق احملاكاة حبكم وجود الفرد يف اتمع، تتم هذه التربية ال-          

          - ني هامني لمتمع من جهة أخرى، فالتربية مثرة عالتربية املقصودة تقوم على العلم بنفسية الطفل من جهة ومطالب ا
)4 (.مها علم النفس وعلم اإلجتماع

 

 

  :أفكاره املتعلقة بأهداف التربية -2

، منوه إىل  مما يؤدي حتقيق استمرارية التربية، بأن تساعد الفرد على أن يستمر يف تربيته:  اهلدف األعلى للتربية-
  .تعلمه، تكيفه مع بيئته وحياته

                                                 

(
1
  .136 ،ص 1968 دار املعارف مبصر ، الطبعة الثانية ، القاهرة –جون ديوي : أمحد فؤاد األهواين   (
، )؟( مكتبة النهضة املصرية، الطبعة عبد العزيز عبد ايد، حممد حسني املخزجني،: ، ترمجة)اجلزء األول(التربية يف العصر احلديث :  جون ديوي) 2 (

  .  17، ص 1949القاهرة 
  .ها نفس  ، و الصفحةهاملرجع نفس)  3 (

(
4
  .19 - 17 ، ص ص هاملرجع نفس   (
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           تنبع من حاجات التلميذ وخرباته ونشاطاته،بع من داخل التربية ال من خارجها ،أي تنالتربية أهداف  -
  . حاجاتهأو على األقل يشترك يف حتديدها يف ضوء خرباته السابقة و

ه يف عملية  التربية التقدمية تقوم على التأكيد على أمهية اشتراك املتعلم يف تكوين األهداف اليت توجه نواحي نشاط-
      يف بناء األهداف اليت تتضمنها دراسته وميكن متثل هذه الفكرة يف أا تنطلقاالتعلم حبيث يكون تعاون التلميذ إجيابي

 برتعة تصطدم بعائق حيول دون إشباع تلك الرتعة إشباعا مباشرا مما جيعلها تتحول إىل رغبة تبتدئمن دافعية لدى املتعلم 
  . ليسا هدفا- كما يوضح ديوي – اهلدف احلق، والرتعة أو الرغبة يف حد ذاما تصل برؤية واضحة إىل

  . وفق الرتعةيكون عبارة عن غاية منظورة تتضمن التبصر بالعواقب اليت ستترتب عن العمل: اهلدفأما 

تبط بشكل هذا التبصر ير يعتمد على إعمال الذكاء يف مالحظة الظروف واملالبسات املوضوعية ذلك أن :والتبصر
  . النتائج أو عدم حتققهامباشر بتحقق

 نقوم  حنيال تترتب على جمرد وجود الرتعة والرغبة وإمنا تتم بتفاعلهما مع الظروف احمليطة وهذا يعين أننا :النتائج
 ممارسة املالحظة شرط من شروط حتول الرتعة إىل هدف لكن املالحظة غري كافية(باملالحظة فإننا نقف وننظر وننصت 

  ).وحدها إذ ال بد من شرط آخر هو فهم مغزى ما نراه ونسمعه ونلمسه

  .نراه  يتكون من النتائج اليت سوف تترتب على العمل حسب مااملغزىو

 بل يف قدرته على أن حيرق وهي النتيجة اليت تترتب على ملسه، وحنن ال نستطيع مغزى اللهب ليس يف بريقه: مثال
  .اخلربات السابقةإدراك النتائج إال بسبب وجود 

               

  : تطلبتتكوين اهلدف عملية معقدة   و             

 .علمتوجود دوافع ورغبة لدى امل -                  

 .مالحظته للظروف واملالبسات املوضوعية احمليطة به -

 . فيما يشمل هذا املوقف الذي بني يديهيمعرفته ملا حدث يف املاض -

  .)1( .سترجعه، وحماولة ترمجة اهلدف إىل خطة وطريقة للعمل بني ما الحظه وبني ماعملية الربط  -

  :ثالثة موازين لألهداف التربوية الصحيحة أو السليمة" الدميقراطية والتربية"ويذكر جون ديوي يف كتابه 

 . الداخلي للتلميذ وعلى حاجاتهأن يؤسس اهلدف أو الغرض التربوي على أوجه النشاط جيب  -

 اهلدف إىل أعمال وخربات دراسية تقوم على نشاط املتعلم وتساعده على تفتح مواهبه إمكانية ترمجة -
 .واستعداداته

)2 ( . اعتبار األهداف بأا أمور تقريبية وليست أمورا ائية، كما جيب الربط بني األهداف ووسائلها جيب -
 

                                                 

(
1
  .100-97مقدمة يف فلسفة التربية ، ص ص : حممد لبيب النجيحي   (

(
2
  .353 تطور النظريات واألفكار التربوية ، ص: عمر حممد التومي الشيباين  ( 
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  ذلك أنه كان يرى ، إىل أهداف عامة وأخرى خاصة  هداف التربية مل يسع إىل تقسيم أ"ديوي"وعلى الرغم من أن  
  أن التربية ليس هلا أي هدف خارج عن عملية التربية نفسها، أي أنه مل ير للتربية غرضا غري حتقيق نفسها كاستمرار للخربة 

  : وهي كالتايل" طية والتربيةالدميقرا" أشار إىل مجلة من األهداف واألغراض التربوية يف كتابه  قدفإنه،   ...ومنوها

  . وعلى تفتح استعداداته وطاقاته وتنميتهاعلى النمو الكامل املتكامل لشخصيتهمساعدة الفرد   - 

 .مساعدة الفرد على التكيف املستمر مع بيئته االجتماعية والطبيعية وتزويده باخلربات اليت يتطلبها هذا التكيف  - 

اإلمكانيات احلاضرة : التربية عملية منو(لية، لكن من غري إمهال ملتطلبات حياته احلاضرة إعداد الفرد للحياة املستقب  - 
 ).إعداد للفرد ليكون قادرا على السيطرة على متطلبات احلياة املتأخرة – يف تقدم مستمر–متطورة 

 .رهيإعادة بناء اخلربة االجتماعية وحتسني اتمع وتطو - 

ر اتمع يإىل تطو جتماعية دف إعملية  وهي يف الوقت نفسه الفرد،ية منو وتفتح لشخصية  عمل"ديوي"فالتربية يف نظر 
           تكيف ت أن  بأن على املدرسة رأي أوالئك الذين يقولون "ديوي"رفض  ، وملا كانت التربية كذلك ، فقد )1( وحتسينه

تمع و ، تمعمع األوضاع السائدة يف اهذا التفكري  من حيملون  أن"ديوي"ففي نظر  . وتنظيمهتعيد بناءهوال حتاول تطوير ا   
 اإلميان بالتطور والتحسن املستمرين، وأن املدرسة وسيلة من أهم هي أن من أبرز مميزات اتمع الدميقراطي  قد فام إدراك

  . الوسائل إلصالح اتمع وحتسينه وإعادة بنائه

  

  : اسة أفكاره املتعلقة مبناهج الدر-3

لصغار  أمران ال يتفقان مع عقلية التالميذ امنطقيا،تقسيم املنهج إىل مواد منفصلة وترتيب هذه املواد ترتيبا  -
  . يف سن مبكرةوال مع استعدادام النفسية

 .املركز احلقيقي للمنهج هو نشاطات الطفل الذاتية وخرباته -

         يبدؤون بأوجه النشاط اليت كانواا، حيث جعل األطفال اليت أنشأهاالبتدائية  منهجه هذا يف مدرسته"ديوي"طبق 
  . يف حيام املرتلية ويف حيام العامةقد ألفوها

 :االبتدائية إىل ثالثة فصائل" جون ديوي"وميكن تصنيف النشاطات والدراسات اليت تضمنها منهج مدرسة 

طة، الطبخ، اخليا: يت تدور حول عدد من املهن االجتماعيةأوجه النشاط واألعمال اليدوية ال  تتمثل يف : الفصيلة األوىل
 له االتصال ويئع حقيقي وتعطيه خربة مباشرة املهنة جتهز الطفل بداف: "... ية وعقليةقيمة جسم..... الغزل، احلياكة،

      وسيلةفأكثر ر  فحسب بل تصبح أكث مهنةومع منو عقل الطفل يف القوة واملعرفة ال تصبح املهنة... ةيباألمور الواقع
  . )2(...."وهلذه احلالة بدورها ارتباط بتدريس العلم... أو أداة للفهم

                                                 

  .354-353تطور النظريات واألفكار التربوية ، ص ص : حممد التومي الشيباينعمر  راجع )1(

  .357-356، أنظر عمر حممد التومي الشيباين ، تطور النظريات واألفكار التربوية ، ص ص ) املدرسة واتمع ( من كتاب ديوي )  2(
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  .التاريخ، اجلغرافيا، العلوم والفناعدنا على فهم احلياة االجتماعية ك املواد اليت تس وحتتوي على:الفصيلة الثانية

  .القراءة، الكتابة، احلساب: تصال والبحث العقلينيدراسات وخربات تنمي قدرة التلميذ على االو تضم :الفصيلة الثالثة

توجد مواد منفصلة ا يتصل بتلك املواد املذكورة من خربات وأنشطة، فال م م من اشتمال املنهج عند ديوي علىبالرغ
نت الطريقة املتبعة اوينا لتلك املواد بل وجدت متصلة مبواقف احلياة وبأعمال التلميذ اليدوية والعقلية، لذا فقد كامستقلة حتمل عن

 ريكثالب س أي مشروع دراسي أن يكتقيف تنظيم خربات املنهج وتدريسها هي طريقة املشروعات، حيث بإمكان التلميذ عن طري
  .من احلقائق واخلربات واملهارات اليت ميكن أن تكون متنمية إىل عدد كبري من املواد الدراسية التقليدية

بالنسبة ملنهج املرحلة االبتدائية قد نادى ا أيضا بالنسبة ملنهج املرحلة " ديوي"نادى ا  كثري من املبادئ اليت : مالحظة
  :يار وتنظيم حمتويات منهج املرحلة الثانوية عنده مهاملوازين اليت جيب أن تتحكم يف اختالثانوية، وهناك نوعان من ا

   .لةخصائص تالميذ هذه املرح -

  .يف كل موقف تعليميالظروف االجتماعية والثقافية  -

ووظيفة املدرسة الثانوية عنده هي أن متكن التلميذ من االستمرار يف توسيع دائرة ثقافته العامة اليت بدأها يف املرحلة 
ن تكون من وظيفة التعليم  أ-يف نظره–االبتدائية، وال تفرض عليه دراسة ختصصية ضيقة، ألن الدراسة التخصصية جيب 

  .)1(اجلامعي

  

  :كاره املتعلقة بطرق التدريسأف -4 

  :من أهم مبادئها

ددها وتتضمن تفاعال  من شأن اخلربة املباشرة الصاحلة اليت من شأا أن تساعد الفرد على بناء خرباته وجتاإلعالء -1
  .بني الفرد وبيئته وتتصل بواقع خربته وجتددها واستمرارها

    ليس املعلم مضطرا) "بني املعرفة النظرية والعملالربط (وجوب ربط خربات التلميذ داخل املدرسة وخارجها  -2
إىل اللجوء إىل كل أنواع الوسائل ليدمج قليال من الرياضيات يف درس التاريخ ومشاكله، بل لريبط املدرسة 

)2 (.باحلياة، وسترتبط كل الدراسات ببعضها بالضرورة
 

دع الطفل يعرب أوال عن الدوافع "... افعهم الطبيعية مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ وضرورة مراعاة ميوهلم ودو -3
، وواجب ..."اليت يف نفسه مث ألفت انتباهه إىل ما يصنع وإىل ما حيتاج إىل صنعه بالنقد واألسئلة واالقتراحات

 أهداف تربوية مرغوب قاملدرس أن يوجه تلك امليول والرغبات ويعمل على تنظيمها وفق خطة مرسومة لتحقي
 .فيها

 والتفكري املنطقي، النفس،عدة التلميذ على إيقاظ قواه واستعداداته وتعويده على االستقالل واالعتماد على مسا -4
 .وحب التعاون، األصالة، اإلبداع واحلركة والنشاط اهلادف

                                                 

(
1
  .358- 357، ص ص   هاملرجع نفس   (

(
2
  .360-359 ، ص ص هنفس أنظر املرجع السابق) املدرسة و اتمع (كتاب جون ديوي   نقال عن ( 
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 ويتم ذلك عن طريق جذب شيئا بالنسبة للمتعلم دما يكون الشيء املراد تعلمه يعينالتعليم الفعال إمنا يتحقق عن -5
  . ميثل له هذا الوضع مشكلة حقيقية أمام عقلهمة ذاتية للشيء املتعلم حيث قيالتلميذ إىلانتباه 

 تكالة حل املشقي وطر"Project Method" "طريقة املشروعات"هي" ديوي"ي ا      والطريقة العامة اليت يوص
"Problem Solving Method" ،وتقوم طريقة املشروعات على  : 

  .ن ميول التالميذنابعة موجود مشكلة  -

 .وجود غرض واضح يف أذهان التالميذ يدفعهم -

 .القيام بنشاط متعدد األلوان عقلي وجسمي واجتماعي حسب خطة اشترك التالميذ يف وضعها، قابلة للتنفيذ -

 .يسود املوقف التعليمي يف مجيع مراحله جو طبيعي اجتماعي دميقراطي يؤدي إىل النمو الفردي واالجتماعي -

ملعلومات والنظريات واحلقائق تأيت عرضا ومتقطعة كلما دعت الضرورة إليها يف تفسري موقف أو لتوضيح ا -
 .مشكلة

)1 (  .احلكم والتقييم -
 

 

  :انتقادات

       توسيع ملسؤوليات املدرسة مبا قد جيعلها تعتدي دفة لعملية احلياة نفسها  ، أا مراديوي  العملية التربوية اعتبار 
وليات غريها من املؤسسات التربوية واالجتماعية ومبا قد جيعلها أيضا غري قادرة عل اإليفاء مبسؤولياا على الوجه على مسؤ

  .األكمل

     الذي جيب أن ينال، هذا اجلانب  إضعاف للجانب العقلي  يف منادات ديوي بتربية شخصية الطفل ككلأنكذلك 
  .ملدرسةالعناية الكربى من ا - يف نظر احملافظني -

 ميول التالميذ وحاجام احلاضرة كأساس الختيار املعارف  علىتأكيدال مبالغتها يف كما أخذ على فلسفة ديوي التربوية
  .واخلربات املدرسية وتنظيمها

 ، من شأن الترتيب املنطقي للخربات املدرسيةتقلل أا  يف التأكيد على وحدة املعرفة لدرجةو أيضا مبالغة هذه الفلسفة
)2 (  . ومن قيمة التخصص الذي أصبح أحد متطلبات العصر،ومن قيمة تقسيم املعرفة إىل فروع ومواد خمتلفة

 

  

  

  

  

                                                 

(
1
  .365-364 ، ص ص هاملرجع السابق نفس  (

(
2
  .170-168اخلطاب الفلسفي الغريب ،   ص ص : وراجع أيضا كتاب حممد جلوب الفرحان .   372  -366 ، ص ص هاملرجع السابق نفس  (
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  :" جان بياجيه" عند   االجتاه التكويين-3

  

    ، فمن هو ؟ وما مالمح هذا االجتاه الذي أسسه ؟ جان بياجيه مؤسس هذا االجتاهيعد

  :، حياته و أعماله جان بياجيه  -أ

نبات، ( بسويسرا، درس الرياضيات، العلوم الطبيعية Neuchâtelبنيوشاتيل  1896  أوت09 يفجان بياجيه  ولد
  .نفسيوتربية وحتليل  اجتماع  من فلسفة واإلنسانيةاملنطق، العلوم ) حيوان

  .1917 حوهلا حىت عام هو تتابعت مقاالت" الرخويات"سنة، نشر مقاال عن 15عمره و 1911يف عام 

 سنة، نال شهادة الدكتوراه يف العلوم الطبيعة من جامعة نيوشاتل عن حبث قدمه حول 22 عمره  وكان،1918 يف عام
  .و قد كانت له العديد من االكتشافات العلمية". الرخويات"

 كل مشاهدة كانت تعين له مالحظة علمية،ان ميارس جتاربه بعفوية تامة، ف لقد كانت حياته ثرية بالتجارب ذلك أنه ك
و مع أحد زمالئه كان يثري عنده فضول العامل و تساؤالت املكتشف، و هكذا ديث كان يدور بينه و بني طفلتيه أو كل ح

  .توحدت املعرفة و احلياة عنده، لقد كان ميارس تفكريه و عمله العلمي على كل ما يقوم به و ذلك بشكل منتظم

    ، و أخذ )و سبنسر) (و كونت) (ونسبرغ(اهتم بالفلسفة فدرس  إىل اهتماماته بالبيولوجيا مبكرا، فانه باإلضافةو 
  " و احملاكاة–االستيعاب "فكريت ) طكان(من فلسفة 

« Assimilation – Imitation » ) 1(  

    ستيمولوجيا، ب عن طريق االختبارات الكمية مما جعله يتحول إىل االالفلسفيإال أنه شعر بضرورة التحقق من التفكري
  .)2(ستيمولوجيا التكوينيةبوذجا جديدا هو االو أسس من

     شارك .  علما جديدا أمساه علم تكوين املعرفة جريبية حول املعرفة أن أسس  العلمية التو كانت مثرة حبوث بياجيه
 كان 1955نةويف س.  علماء النفسوعلماء املنطق ، نيف بلورته باحثون من خمتلف التخصصات من بينهم الرياضيون، و الفيزيائيو

    ."عامل نفس و دارس لتطور علم تكوين املعرفة" يعرف نفسه بأنه "بياجيه"

  قام  حيث . الذهنية الديناميكية، أي اليت تنمو و تتكامل عرب مراحل زمنية متدرجة العلم يهتم بدراسة االنبناءاتوهذا
               املعرفة أو الذكاء مير مبراحل منو، وجد أن ل، ف بدراسة تطور املعرفة و املنطق عند الطف من خالل هذا العلم"بياجيه"

  .اء معني ن يتكون انبو يف كل مرحلة

 داخلية أو بيولوجية مسبقة و ال حصيلة معطيات هو ليس قائما على إنبناءات و هذا يعين أن الذكاء يتطور عند الطفل، ف
  .ستمر يعتمد على مشاركة الشخص و تفاعله مع حميطهخارجية و اجتماعية، فاملعرفة هي نتيجة انبناء متطور و م

                                                 

(
1
  .8-7 ، ص ص2002 دار النهضة العربية ، الطبعة األوىل ، بريوت –ن املعرفة ، إبيستيمولوجيا بياجيه علم تكوي: مرمي سليم  ( 
)2

  .   بني األفراد و اجلماعاتتوهو البحث الذي يعىن بكيف تكسب الكائنات اإلنسانية معرفتها من العامل، دون االهتمام بالفروقا ) 
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 منذ والدة البشر اإلنسانية مسار تطور عملية املعرفة  أنلدراسة تطور التفكري عند األطفال رأى" بياجيه"و يف توجه 
انطالقا من األشكال و الذكاء،  املراحل املختلفة لنمو املعرفة أهلذا كان بياجيه يتتبع. تشبه عملية تطور مراحل التفكري الفردي

  .املعرفية البسيطة إىل األشكال العليا منقبا عن جذور تلك املعرفة

  ية قصوى بالنسبة للفلسفة كما أكد بياجيه نفسه إذ ما دام البحث إىل أن أحباث بياجيه النفسية هلا أمهاإلشارة رو جتد
لرئيسية، فإن علم النفس يستطيع أن يزود الفلسفة بالكثري  هو أحد موضوعات الفلسفة اية املنطقوأسسه اإلنساينيف طبيعة الفكر 

  .من املعطيات يف هذا اال، و ذلك من خالل دراسة تطور التفكري عند الطفل

ق  أن اإلشتراك بني الفلسفة و علم النفس و علم االجتماع ميكن أن يؤدي إىل فهم صحيح و تطبي إىلو يذهب بياجيه
  .فيها وية مما سينجم عنه ثورة للطرق و األساليب التربمالئم 

 لكنه وجد نفسه او تطوره و البحث يف مشكالت املعرفة هدف بياجيه من دراساته يف بادئ األمر متجه حنلقد كان 
عد سفر عنها، حيث كان يظن أنه سيتفرغ إىل هدفه األساسي ب و النتائج التربوية اليت أاإلدراكيخيوض يف مسائل علم النفس 

  )1(◊اإلنسان و تطور تكوين املعرفة عند األطفالباحثا يف تطور الذكاء عند )  سنة40( ه استغرق مخس سنوات لكن

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  :العلم فرعان ، وهلذا  Episthémologieعلم املعرفة    )1(
  

   . )علم تاريخ املعرفة(  فرع يبحث يف مبادئ العلوم و تقوميها و تفسري التطور الفكري لإلنسان و وضع رؤيا مستقبلية لذلك التطور  -1

  :فرع يبحث يف تطور املعارف عند اإلنسان الفرد منذ والدته و حىت بلوغه سن الرشد ، ويقوم هذا الفرع بأمرين   -2
  ).علم األعصاب(، نتائج التشريح الدماغي و العصيب )علم النفس املعريف(التجريب : الظواهر املعرفية تفسري -أ  
   .  )  Episthémologie génétiqueعلم تكوين املعرفة ( حتليل كيفية توصل الولد إىل املعرفة و تفسري عملية النماء الفكري - ب  
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  :االجتاه التكويين  -ب

  

      ”Genetic psychology“" بعلم النفس التكويين"هو ذلك اإلجتاه الذي سلكه فرع من فروع علم النفس مسي 
       ظاهرة بيولوجية نفسية، و علم النفس التكويين، هو العلم الذي خيتص  بنشوء Genèse أو Genesisو النشوء و التكوين 

بع أصل ت هو منهج تارخيي يت،  Genetic méthodeالتكويين   و تكوين الظواهر النفسية، و يدرس السلوك باملنهج 
 الوراثة يف حتديد البناء النفسي و  دورذلك بدارسةسواء كان إىل االرتقاء أو إىل االضمحالل و . الظاهرة النفسية و يتابع تطورها

  .الوظائف النفسية

و النظرية  .و يهتم علم الوراثة النفسية بقوانني وراثة الظواهر النفسية، و بتأثري الوراثة على ظهور و منو الوظائف النفسية
  .هاوفسريها يف تاريخ نشوئها و منالتكوينية يف علم النفس هي اليت تؤكد التفسري التكويين للظاهرة النفسية، أي ت

   ة، أو  موروث يف علم النفس هي القول بأن وجود الظواهر النفسية فطرية  Genetecisme التكوينية أوو النشوئية 
قليس و أرسطو، و األنتلخيا اذوبور متتد إىل هراقليطس و امهو وجود باإلمكان و يتحقق فيصبح وجودا، لفعل و هلذه الفكرة جذ

Entelechy و علم النفس التكويين بذلك فرع من علم النفس .  عند أرسطو هي الوجود باإلمكان الذي يصبح وجودا بالفعل
  و التطور. التطوري، بإعتبار أن التطور سلسلة تارخيية، بدايتها النشوء، مث يكون التطور و يعين التطور النمو للخصائص النفسية

   .)1(   نكوصياون تقدميا كما قد يكون قد تك

    ن السلوك أو الصفات النفسية احلالية إمنا نشأت عن أنواع أسبق منها،   أو معىن التطورية يف علم النفس التكويين، 
  .أو أا تراكبات من عمليات قبل و بعد الوالدة، و من خربات مبكرة

، وقد قدم   )*(يين يف علم النفسالعامل النفساين السويسري مؤسس اإلجتاه التكو) 1980-1896(و يعترب جان بياجيه 
 إىل التربية هو توجيه إهتمام العاملني ا به  للتربية الكثري حيث أسهم يف جتديد طرائقها و وسائلها، و لعل أهم ما جاء هذا املفكر

علم و كيف ينشط  و ذلك بالنفاذ إىل أعماق ذهن املت ،إىل ضرورة التركيز على ما يكون عليه املتعلم من تطور عقلي و انفعايل
  .عقله إلكتساب املعرفة، و بياجيه ذا يؤاخذ املعلمني الذين يركزون على املعرفة دون من يعرفها

  :و قد ناقش بياجيه مسألة جناح اإلتصال بني الصغري و الكبري، كأهم وسيلة الكتساب املعرفة، إنطالقا من السؤال التايل

      يتطلب  ملا يريد غرسه و تثبيته يف ذهن الصغري، أم أنهإدراكهري و هل اإلتصال يتوقف على خصائص ميتلكها الكب
  . ؟ عابي و االستاإلدراك دون الذي حيول فقدانه من الصغري وجود وسائل يعكسها التمثل

 ، ةن التمثل يقصد به تلك العملية اليت يقوم ا الفكر للكشف عن التشابه بني الظواهر املتشا أ و جتدر اإلشارة إىل 
 املواقف و العادات اقتباس تكيف الفرد وفقا حلياة اجلماعة عن طريق اصا يف علم النفس حيث يقصد به معىن خكما أن للتمثل

استيعاب املنبه، فهمه دراسته مث الرد عليه بطريقة : الشائعة، أو هو استجابة الطفل للتغريات اليت حتدث يف الوسط و هو يقوم على
  .واعية

  .نشاط داخلي ذايت للفرد يتم عن طريق إعادة تكوين بنائي و إبداعي ملا هو مقدمإن التمثل هو 
                                                 

1
  .65-64 صصاملعجم الفلسفي ، : عم احلفين عبد  املن )  (
)*

  . أسسه و وضع نظرياته يف مدة ثالثني سنة)  
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  .و هلذا أكد بياجيه على ضرورة تنمية هذه القدرة، و إحترام مراحل تطورها لدى الطفل ألا مفتاح الذكاء عنده

  

  :  نظرية بياجيه لتكوين املفاهيم

   . مدى هذه املعرفةما و ،دراسة كيف نعرف ما نعرفهذلك بوتنصب هذه النظرية على دراسة تطور تفكري الطفل و

 تضعهم أمام مواقف طفال األ عينة من على   أسئلةيتم عن طريق طرح)  نيكيا اكلي(كان منهج بياجيه يف البحث عياديا 
نوع اكتساب األطفال اكتشاف األداء العملي و االستبطان اللفظي لألطفال  ، وذلك بغية تحليل ب إشكالية ، وتسمح هذه املواقف

 إىل حتليل وصفي للمفاهيم الفيزيائية  و طبيعته يف وقت معني من حيام ، هذا مما ساعد جان بياجيه  على التوصللمفهومل
  .ها من امليالد حىت املراهقةواالنسانية، و املنطقية و الرياضية و األخالقية و من

  .، السرعة، األخالق  املكان،  الزمان ،دالعدصلة بـاهيم املتإرتقاء املف: وقد تناول بياجيه بالدراسة

  : أاو يتمثل جوهر هذه النظرية يف 

رب جبذورها يف تكوين  تصدر عن ميكانيزمات بيولوجية وراثية تض العمليات العلياذلك أا ترى بأن:  نظرية وراثية -أ
  .اجلهاز العصيب للفرد

يدا واضحا، ددة حتدخالل مراحل حم تكوين املفهوم تتبع منطا ثابتا عملياتو ترى أن  : التدرج نظرية تعتمد على -ب
  .عمري معنيتبزغ أثناء مدى 

ن خيربها الفرد و مير ا من خالل ترتيب معني قبل أن تصبح أية  أاملراحل ينبغي :   نظرية تعتمد على النضج-ـج          
  )1( .مرحلة تالية ممكنة

   

  :رتقاء املعريف مراحل اإل - 1

 : يتوقف ظهور مراحل اإلرتقاء املعريف على عدة عوامل وهي 

   .عوامل بيولوجية  -1

 .عوامل إيصال تعليمية و ثقافية -2

 : النشاط اليت يشارك فيها األطفال مثل عوامل تتصل بأنواع -3

  . املعريفزيائي لينعكس عل اجلانب الذي يتعدى دوره اجلانب الفي النشاط احلركي الصادر عن الطفل و بتوجيه ذايت منه

 اإلمساك ،االلتفات  ينجم عن هذه اإلستجابة سلوك هادف كساط املنعكعن طريق النش للبيئة استجابةفالرضيع يقوم ب
     أمناط متميزة من السلوك إىلأفعال منظمة تؤدي يف على احلركة العامة جلسمه  كما تظهر  ، تظهر يف عالمات  التآزرباألشياء

  . ذهنية خمططاتركية تقابلها ى أن هذه األمناط  احلو هنا يؤكد جان بياجيه عل

                                                 

(
1
  .237-232 ، ص ص 1996 دار الكتب العلمية ، الطبعة األوىل ، بريوت –سيكولوجية التربية : كامل حممد حممد عويضه  ( 
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        هذا السلوك مما يساعد )  خمطط ذهين(حلاجات البيئية يقابله إدراك ي مع ايففعل تكوهذا يعين أن السلوك هو 
  . مواقف مشاهدة موازيةأو التكيف مععلى التوجه 

، ليحدث بالنتيجة )السابقةاإلدراكات (  قائمةالططات خاملتتكامل مع )  إدراكات جديدة(ملخططات اجلديدة فاوهكذا 
  . ) 1(يسمى بالتمثل   ما

       ، مبعىن جهة االحتياجات البيئية اجلديدة ائمة ملواقالخططات املتعديل لكن التمثل ليس عملية تراكم بل هو عملية 
  . ف الفطيم مع الطعامتكي: نقوله  ، وكمثال على ما تكيف مع املواقف اجلديدة إىلأن اخلربة تؤدي 

  

 خمططات  يف مع بيئته يقوم بتنظيم أفعاله النمو التصوري إمنا حيدث ألن الطفل، أثناء حماولته أن يتكيف بنشاط:اخلالصة 
  .من خالل عمليات التمثل و التكيف

  . ظهر ثانية كمصدر للخربة األصلية كصورة ذهنية عندما يتم تذكر تلك األمناط فإا ت

ل الواقع اخلام لكي يكون لنفسه خمططا و يبدأ يف إقامة رمزية فإنه يتحرر من احلاجة لتناودام الطفل للغة الو عند استخ
       و االعتماد على العمليات العقلية.ما تصورات الواقعذ يكون قادرا على اإلستدالل مستخدنوع من التفكري املنطقي، وعندئ

  . املختلفة نشطةاألهو الذي يساعد الشخص على تنفيذ أنواع 

  : تكوين املفاهيم عرب مراحل منو العمليات العقلية و تتم مسألة

           ابتداء من املرحلةإنه لتطور مضطرد" :  أمهية التعرف على هذه املراحل بالنسبة للمربني بقوله إىلو ينبه بياجيه 
و ما هي عليه من تفسريات  (...)فر به من حقائق ن ما مت الظ، و أ(...)  مبرحلة العمليات العقلية و انتهاء) احلركية - احلسية(

  )2( "ا من العناصر املرجعية املستمرة  عددا كافي(...)يح اليوم للمربني  تت(...)

  : و تنقسم مراحل النمو هذه إىل

  : )من الوالدة إىل سنتني ومتتد (املرحلة احلسية احلركية  -1

انعكاسات فطرية اثناء استجابته : الطبيعيةالكائن احلي فيها على استعداداته  يعتمد :ادسمن اليوم األول إىل الشهر الس       
    . البصرياإلطارالتعامل مع احملسوسات دون الشعور بإستمرارها يف حالة بعدها عن : للمثريات البيئية

             إدراك املفاهيم األولية اإلحساس ببقاء األشياء ودوامها،  و باألنانية، الطفلسلوكيتميز  :السادسبعد الشهر 
  )3( .عن املساحات والزمن والعالقات بني األشياء

  : وتتميز)سنتني إىل أربع ومتتد من  ( مرحلة ما قبل إدراك املفاهيمالعمليات أو مرحلة ما قبل -2

  .د  يعجز عن متابعة عدة أشياء يف وقت واح الطفلالتعامل مع الرموز عن طريق اللغة ، لكنب  -

                                                 
1
   .التمثل مصطلح مأخوذ من علم النبات يدل على متثل النبات  للغذاء ) (

(
2
  .46 ، ص 1994 الدار العربية للعلوم ، الطبعة األوىل ، بريوت –عبد العلي اجلسماين : ربية و سيكولوجيا الطفل ، ترمجة علم الت:  جان بياجيه  (

(
3
  .196علم تكوين املعرفة ،ص : مرمي سليم   (
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  . تصبح يف نظرهم أطفاال، واألزهار صفوفا من األطفال اليت يلعب ا األطفالالعرائسف:   شيوع اللعب -

ال من حدث جزئي إىل حدث جزئي آخر ، ونعرب عن هذا النمط من التفكري ،  االنتقب  يقوم األطفال يف تفكريهم -
  ). دائما  ب  حيدث مع  أ  فإن  ب  حدث مع أ:  ( كالتايل 

  :)من أربع إىل سبع سنوات( املرحلة احلدسية -3

 يف هذه املرحلة يعتمد الطفل على اإلدراكات احلسية السطحية فهو يكون أفكاره بطريقة انطباعية، ينشأ هذا ألنه يبدو 
ه إدراكه  الذي يثبت في ،عاجزا على أن يضع يف حسابه كل جوانب املوقف، كما أن نظرته تكون متأثرة مبجال اإلدراك احلسي

  )1(. هو ما يسمى التركيز أو االحنباس  حسب بياجيهث مع استبعاد كل اجلوانب األخرى ، وعلى أحد أبعاد موضوع أو حد

  :)11 إىل 7من ( مرحلة العمليات العيانية الواقعية -4

رته على االحتفاظ تزداد خربة الطفل االجتماعية، تقبل وجهات نظر اآلخرين مع قدحيث  وهي مرحة الدراسة االبتدائية
  .بوجهة نظره دون خوف

 تصنيف األشياء، الربط بني األمور املتعددة، التعرف على مميزات األشياء واكتشاف ، ويصبح بإمكانه تنمو قدراته العقلية
  .إعادة ترتيبها يف نظم معينةو خصائصها، 

  :)16-11(مرحلة التفكري ارد  -5

ات املباشرة يف عامل احلس إىل االعتماد على القدرة على تصور األشياء واملواقف انتقال املراهق من االعتماد على اخلرب
  .وإعادة ترتيبها وتركيبها حبيث ميكنه التعامل مع املاضي واحلاضر واملستقبل

  )2( .استخدام املنطق، عمليات االستنباط واختيار الفروض والتوصل إىل نتائج

        

  :" بياجيه"ة على نظرية بعض املبادئ التربوية املبني -2

النمو الذهين هو عملية نشطة ومستمرة تساهم يف تكوين الرغبة لدى الطفل ملواصلة عمليات البحث  -
  .واالكتشاف بدافع داخلي

عملية اكتساب املعرفة ال يتم فيها نسخ احلقائق احمليطة بالفرد واختزاا يف ذهنه، بل جيب التعامل معها على أا  -
 .اكتساب معلومات جديدة بعد حتويلها وتعديلها لتتوافق مع منظومة املعلومات املوجودة لدى الفرد: يةتفاعلية وحتويل

لومات ععندما تكون املعلومات اجلديدة اليت يواجهها الفرد أو حيتاج للتعامل معها متماثلة أو متطابقة متاما مع امل    
أما يف حالة  .  احلايل، فلن يتم حدوث تعلم جديد يف هذه احلالةاليت سبق التعامل معها واملتواجدة يف التنظيم العقلي

 أو تشاها مع حمتويات تلك البىن والنظم فإن عملية  ،عدم انتماء املعلومات اجلديدة للبىن والنظم العقلية املوجودة
  .استيعاب املعلومات تتوقف متاما

                                                 

(
1
  .243- 237سيكولوجية التربية ،  ص ص : أنظر كامل حممد حممد عويضة   (

(
2
  .218-200علم تكوين املعرفة ، ص ص : راجع أيضا مرمي سليم و.  255-243 ، ص ص هاملرجع نفس  (
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ملتعلمة جيب أن ال تفوق قدرة النظام الذهين على تقبلها وبناء على ما سبق ميكن القول بأن درجة صعوبة املادة ا    
  .والتعامل معها

   

  :نقد و تقييم 

       أكد على ضرورة وصول الطفل، حني  )1(ن نظرية بياجيه قد تضع بعض القيود على حرية احلركة لدى املدرسإ
التعليمية، وهي أمور قد تضع قيودا على حرية إىل مرحلة نضج معينة كي يستطيع القيام باألعمال اليت تتطلبها بعض املواقف 

  .، كما أا تؤثر على أسلوب التدريس وحجم املادة وطبيعتها  مع تالميذه  تعامله  يف حركة املدرس

 نظرية من التطبيقات املبنية على  و املربونها الباحثونإستفادرجة العالية اليت  من الدلقلال ت هذه االنتقادات إال أن 
  ، وعدم إثقال كاهله مبعلومات متقدمة   بتحديد املستوى املعريف الراهن للطفل ليقوملمدرسل  مساعدا من خاللذلكو ،بياجيه 

  . مع غريها  تلميذ على أنه نسخة ال تتشابه  إىل كل ، مع النظر أو غري مناسبة ملستواه الذهين

  

                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         

                                                 
  
  

  .258-255سيكولوجية التربية ، ص ص : كامل حممد حممد عويضة )  1(
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  ـة التربيأسـس: خامسا
  

  األسـاس الثقايف                                                                  

                                                     األسـاس اإلجتماعي

                                                     األسـاس البيولوجي
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           األساس الثقايف و األساس االجتماعي:    سنتناول يف احملاضرات الثالثة التالية  ثالثة أسس من أسس التربية ، وهي     
و األسـاس البيولوجي ، وهذا ال يعين أن ليس هناك أسس أخرى للتربية ، بل هناك أسس أخرى هلا  كاألساس التارخيي  ، 

  ...  .صادي واألساس النفسي ، واألساس اإلقت

  

  :اس الثقايفـاألس -1

  

  :ماهية الثقافة

 يف الوقت احلاضر علماء االجتماع بصفة أكرب، ويستعمله) بولوجيونوراألنث(نسان  علماء اإلالثقافة مصطلح ابتدعه
     اإلنسان كعضو ملا للثقافة من أمهية يف حياة  آخر ، إنساينوذلك نظرا الرتباط الثقافة بامليدان االجتماعي  أكثر من أي علم 

  .يف اتمع

اـتعريفا :  

كل مركب يشتمل على املعرفة واملعتقدات والفنون واألخالق، والقانون والعرف، وغري : ، الثقافة هي"إدوارد تايلور"
  ).عناصر مادية+ عناصر ال مادية (، "ذلك من اإلمكانيات أو العادات اليت يكتسبها اإلنسان باعتباره عضوا يف جمتمع

الثقافة هي ذلك الكل املركب الذي يتألف من كل ما نفكر فيه، أو نقوم بتعلمه، أو منتلكه كأعضاء ": "روبرت بريستد"
  )1()عقلية وأخرى مادية صيغة تأليفية لعناصر" (يف اتمع

 الثقافة هي اليت  بل إن إن الثقافة بصفة عامة تساعد على التمييز بني فرد وآخر، وبني مجاعة وأخرى، وبني جمتمع وآخر،
          ، وذلك راجع متيز اجلنس البشري عن غريه من األجناس، ألن الثقافة هي اليت تؤكد الصفة اإلنسانية يف اجلنس البشري

نسان  مجلة من األوامر  يواجه اإل ، فمنذ الطفولة شخصية الفرد ضمنهااليت تتبلور   بني العوامل األساسية   من تعد الثقافة أنإىل
 بعضهم   هذا ما جعل  ، وهذه األوامر والنواهي ليست إال مظاهر لثقافة اتمع الذي يعيش فيه ولعل وجه سلوكهالنواهي تو

 من حياة   األوىل  السنني  التنشئة االجتماعية يفنسان  ثقافة جمتمعه  سواء  أكان  هذا عن طريق  اإل إكساب التربية بأا  يعرف
  .)2("معاتاويف اجل ارس أو يف املد ،الطفل

     ت  الثقافا  بعض  فهناكها ، إحداثه في  اإلنسان  حياول ها للتغري الذي  تقبل يف مدى  اإلنسانية  الثقافات ختتلف
  ثقافات أخرى ، بينما ترحب  فيها  تقبل التشكيك  وال  منتسبيها النظر إىل عناصرها بقدسية ال تقبل التغيري وتفرض على  اليت

  فما هي العناصر األساسية للثقافة ؟إحداث التغيري عليها، مارسة مب

                                                 
  

               ،1997 ، الس الوطين للثقلفة و الفنون و اآلداب ، الكويت 223نظرية الثقافة، سلسلة عامل املعرفة، العدد : جمموعة من الكتاب) 1(
  .10-9ص ص 

  .95املرجع يف مبادئ التربية، ص: سعيد التل و آخرون) 2(
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 لإلختيار العشوائي   ختضعان  ال  من ثقافته هي جزء إن العادات والتقاليد اليت يتبناها أي جمتمع: عناصر وجودية  -1
        نسانية الطبيعة اإل مع شى اها أن تتم في بل يتم اختيارها حسب مبادئ وأسس يشترط ،  هذا اتمع  قبل من

  .ومع املعطيات البيئية

 .وهي تلك اليت يتم تبنيها حسب حسنها أو رداءا: عناصر قيمية -2          

هذان النمطان من العناصر الثقافية مها اللذان يصبغان على أفراد اتمع صبغة معينة، جتعل الفرد املنتسب لتلك الثقافة 
تمعه من خالهلا، وكلما كانت هذه العناصر منسجمة فيما بينها كلما كان اتمع مستقرا  من حوله ولآلخرين من جمملينظر للعا

  . قادرة على حل املشاكل اليومية اليت يواجهها املواطن أن عادات اتمع وتقاليده وقيمهثقافيا، مبعىن

 الذي جيمع تلك العناصر من عدد يصعب حصره من العناصر، إا عبارة عن التكاملتتكون والثقافة وحدة متكاملة 
إن الكل الثقايف ليس جمموع أجزائه بل هو ناتج : "لتكون جسما واحدا يشكل نظاما متكامال، وهذا يعين كما قال أحد الباحثني

قد جند يف جمتمعني نفس العناصر الثقافية، إال أن الترتيب املوجود : ، مثال"عن تنظيم تلك األجزاء بروابط جعلت فيه وحدة جديدة
   .1 )(  خمتلفا من العناصر جعله خيتلف عن اتمع اآلخريف أحد هذين اتمعني يشكل بناء

  :هي وظائف الثقافة ولكن ما

  . أن يشبع حاجاته ا حتديد الطرق اليت ميكن لإلنسان  -1

 .حتديد وتعريف األصول اليت ا ينجب أبناؤه ويكون أجياال أخرى -2

 .حتديد الطرق اليت يتعلم ا أبناؤه -3

 .حتديد طرق إنتاج وتوزيع البضاعة الضرورية الستمرار احلياة -4

 .حتديد الطرق اليت تنظم العالقات اإلنسانية يف اتمع الواحد، ومن مث مع اتمعات األخرى -5

 .تكسب احلياة معناها، وتبقي على الدافعية عند أفرادها من أجل العمل الذي يساعد على استمرارية احلياة -6

  

  :ثقافةالتربية وال

          التربية بطرقها الرمسية وغري الرمسية هي العامل املهم يف اكتساب األفراد ثقافة جمتمعهم هذا من جهة، كما جند
ة مها اجلزء الراقي من الثقافة، ذلك اجلزء العاملي الذي تشترك به ثقافيأن املدرسة واجلامعة تنوب عن اتمع يف صقل األجيال وتعل

   فاملؤسسة التربوية بأشكاهلا املختلفة تثقف األجيال وتغري عناصر الثقافة بالنسبةات العامل األخرى من جهة ثانيةمعينة مع ثقاف
   .)2(  إليهم

   

                                                 

     .75 ، جامعة منتوري قسنطينة ، ص 2002ديسمرب 18 العدد ، العلوم اإلنسانية جملة،) مقال(الثقافة و الثقافة الفرعية :  إمساعيل بن السعدي )1(  
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  : للتربيةاألساس االجتماعي -2

  

افة  فوق بقعة معينة بتعاون متبادل، مرتبطني بتراث ثقايف معني، وثقااتمع هو جمموعة األفراد الذين يعيشون مع -1
مشتركة ولديهم اإلحساس باإلنتماء تمعهم، ويكونون جمموعة املؤسسات تؤدي اخلدمة الالزمة، وتضمن هلم 

  .مستقبال الئقا يف شيخوختهم، وتنظيم العالقات االجتماعية فيما بينهم

                :تتوقف بنية كل جمتمع على مجلة من اجلوانب وهي -2
 ).األرض، املناخ، التضاريس(حدود كل جمتمع :  البنية الطبيعية واجلغرافية-أ      

  الوسط االجتماعي، وهو جزء من البيئة العامة، يعيش فيه سكان اتمع بصفتهم القوى :  البيئة االجتماعية-ب         

      .البشرية الالزمة لتسيري شؤونه              

  عمليات الناجتة عن تفاعل األفراد مع البيئتني الطبيعية جمموعة التفاعالت وال:  العالقات االجتماعية-ـج         

    واالجتماعية، وخصائص أي جمتمع تتكون نتيجة هذه العالقات املختلفة بني أفراد اتمع، واليت متيزه              
  .غريه من اتمعات عن 

  . تقوم مبختلف األنشطة االجتماعية املؤسسات والنظم االجتماعية اليت تضم جمموعة األجهزة اليت-د          

وتعترب التربية ضرورة اجتماعية هدفها إعداد الفرد ليصبح عضوا يف جمتمعه، وبالتايل جيب أن تتكيف لتخدم 
 وبنائه االقتصادي، هلذا كان وال بد من الربط بني البناء االجتماعي ألي جمتمع ونظامه التربوي )1(النظام االجتماعي

نظمة اتمع، وقد كان هذا الربط موجودا منذ أقدم العصور، وزادت أمهيته وضرورته أكثر فأكثر كنظام فرعي من أ
نتيجة التغريات السريعة اليت حدثت يف العصر احلاضر، وما أحدثته الثورة العلمية والتقنية من تغريات يف حياة األفراد 

ة التغري، مما يفرض على املؤسسات التربوية والشعوب واتمعات، حبيث أصبحت متطلبات العمل واحلياة سريع
  .واالجتماعية مسايرة هذا الواقع بكل أبعاده

  :إن من أهداف التربية التكيف مع اتمع وخدمة وتلبية حاجاته، وميكن تلخيص هذه األهداف كالتايل

  . إعداد املواطن الصاحل املنتمي لوطنه وأمته  -

 . مسايرة التطور الصناعي احلديث  -

 . اجلانب األخالقي الذي يقره اتمع من فضائل وقواعد سلوكيةاظ على احلف -

 . احملافظة على أفراد اتمع واستمراريتهم  -

)2( . يف أوقات فراغه من أجل جتديد طاقاته وحيويته بالترفيهف من أعباء اإلنسانيتخف ال -
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 هذا اتمع  مبا خيدم من خالل حتديد اجتاهام  بتطبيع أفراده   مبختلف مؤسساته  يقوم اتمع ولبلوغ هذه األهداف
 وذلك عن طريق  أمناط  تربوية ،  بعد ميالدهم  األطفال وتشكيله  بتحديد سلوك  اليت تقوم  التطبيع انطالقا من األسرة ويتم هذا

          وعملية التطبيع هذه.لتربية الصحيةا.  التربية الستجمامية .اخللقيةالتربية . التربية املهنية. التربية الوطنية : متنوعة ،  مثل 
  : هي عملية تعلم اجتماعي، تتشابك فيها عدة مهام وأساليب من أجل حتقيق أهدافها اليت تشتمل على

  

النفسية واالجتماعية عند األفراد التكيف والتآلف مع اتمع واآلخرين، فالتكيف عامل مهم يف منو الصحة  - 
 .ات، وتنمية الذات االجتماعية، والرضوخ لقوانني اتمع وعاداته وتقاليده دون تذمرالرغبة يف تكوين الصداق

 ... ).تدريب الطفل على مبدأ االستقالل الذايت(االستقالل الذايت واالعتماد على النفس بعيدا عن االتكالية  

 ق تفاعله مع أفراد جمتمعهتكوين االجتاهات النفسية واالجتماعية لإلنسان من خالل هذه العملية، فعن طري -
 .وثقافته يكتسب الفرد مسات شخصيته

تكوين القيم اخللقية والوجدانية يف نفوس أفراد اتمع، يف إطار املعايري والضوابط االجتماعية اليت حتددها  -
 .ثقافة اتمع

 .عيشةتعلم األدوار االجتماعية، وهذه األدوار تتحدد على أساس اجلنس والسن، ومستوى امل -

والفرد بدخوله كعضو يف مجاعة معينة فإنه يتعلم الدور الذي يناسبه كما حتدده الثقافة من جهة وما متليه ميول الفرد 
  .ورغباته واهتماماته

واجلدير بالذكر هنا أن األفراد يشاركون يف ثقافة جمتمعهم من خالل األدوار اليت يقومون ا، وهذه حقيقة ذات أمهية 
 تعلمني واستيعاا، و ذلك باألخذ يف احلسبان فمعرفة املدرسني هلذه احلقيقة، تساعدهم على فهم وجهات نظر املكربى تربويا،

  .خلفيام االجتماعية والسياسية والثقافية

وتلعب املدرسة إىل جانب األسرة دورا هاما يف مواجهة التغريات والتحديات اليت تصاحب التغري االجتماعي، وذلك 
  :طر الثقافية والقيمية األصيلة يف اتمع وذلك من خاللبإعداد األ

  

  .حفظ التراث الثقايف وخربات اتمع -

 .تبسيط التراث وتنقيته من الشوائب، واإلبقاء على كل ما يؤثر إجيابيا يف منو النشء ومنو اتمع وتكامله -

ادها نوعا من التوازن ما بني العناصر  بإجيشخصيام، ة مالئمة لتنشئة املتعلمني، وتكوينتوفري بنية اجتماعي -
 .أحسنيتكيف معها التلميذ بصورة املختلفة واملتعارضة خارج املدرسة، ل

)1(  .تصحيح األخطاء التربوية اليت قد ترتكبها مؤسسات أخرى يف اتمع -
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 : ي للتربيةاألسـاس البيولوجـ -3

  

        فته مبا يقوم على تعليمه إىل معرفته مبن يقوم على تعليمه البد ملن يتناول بالدراسة الفعل التربوي من جتاوز معر
  . تراعى يف عملية تعليمه جيب أنحىت يتمكن من نقد املبادئ اليت

          يزاامم و هان حي يولد و ينمو عابرا يف مسريته حنو اكتمال منوه مراحل متعددة لكل منها خصائصفاملتعلم كائ
    ا آمنا إىل ما هو أرفع منها و أنضج، و إال فإن الفعل التربوي يعجز أو خيتل يف طريقه لبلوغ غايته، و مستلزمات عبورها عبور

  )1(  .و يعاق املتعلم عن الوصول إىل حياة راشدة

و هو علم  .)2( بيولوجيا و من أهم اجلوانب اليت يتكون منها هذا الكائن احلي هو اجلانب البيولوجي لذا فإن علم ال
دورها و أثرها هلذه املعطيات من أمهية ليس فقط لم مبعطياته التجريبية زادا ال غىن لفيلسوف التربية عنه نظرا ملا نسبيا يقدحديث 

  .املباشر يف حياة الكائن ككل، بل يف انتمائه النوعي بالنسبة للكائنات و اإلنسان على اخلصوص، كونه مفكرا و عاقال

     سدي و تكوينه و حسب بل تتعداه إىل البناء الفكري، النفسي االجتماعي للفرد،  على البناء اجلأثرهاو ال ينعكس 
  :جملها و هذه املعطيات هيو بكلمة على الشخصية مب

  :  اجلهاز العصيب-1

، ففي داخل احلي جند أخرى و بينه و بني حميطه من جهة جهة ،كمنظم و منسق كبري بني الكائن و داخله من ويعمل 
د عالقة العضو باجلهاز و البنية و الكائن ككل، وصوال إىل خارج الكائن احلي و ما تواها، كأصغر جزء من اجلسم مث جنحماخللية و 

لتركيب، النمو و التكاثر، تربطه به من روابط حيث يربط اجلهاز العصيب كل هذه اجلوانب و ينسق بينها عن طريق التحليل و ا
، من اجل غاية واحدة، و لغرض واحد هو حياة الكائن مبا فيه .. عضوية و كيميائية ت داخلية و تفاعالت كيميائية،انقساما
  . و بقاءهاإلنسان

  :و لكي يتكامل عمل األجزاء مع عمل الكل، يقول كلود برنارد

  )3 (" البد أن يوجد وراء ذلك موضب ينسق بني كل هذه األجزاء على حنو هو يف غاية االنسجام و الدقة " 

  

  : كبناء عضوي الدماغ-2

 تعقيدا يف اجلهاز العصيب هذا العضو بطبيعته املادية، و التالفيف العدة و أقسامه و ماليني اخلاليا، األكثر هذا العضو 
  .اإلنسان و يف التفكري و العمليات العقلية العليا لدى اإلدراكيلعب دورا حامسا يف 

  :ول إىلو على طريق الدراسات التجريبية متكن العلماء من الوص
                                                 

 (
1
  287 ، ص 1997بريوت )  ؟( دار البالغة ، الطبعة –التربية بني الوراثة والبيئة ، مدخل إىل فلسفة التربية : عبد األمري مشس الدين   (
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2
يا احلية ، والكائنات احلية ،النباتية و احليوانية و الكائن يف هذا العلم  ينظر إليه مبنظار البيولوجيا أو علم األحياء ، هو العلم الذي يهتم بدراسة اخلال (

  الفرد أو الشخص املوحد املستقل ، وتتوزع الدراسة البيولوجية بني علمي التشريح و الفيسيولوجيا، و الفيسيولوجيا هي دراسة الوظائف احلية لألعضاء
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         لأللوان، و األصوات، للضوء، و الكشف :  الكشف عن طبيعة اإلحساسات و قياس عتباا الدنيا و العليا-أ 
العني، األذن، :  و طبقاا اليت يتكون منها و الوظيفة املناطة بكل جزءأجزائها الدماغ و أعضاءعن مكونات كل عضو من 

  ...اللسان

، )1920-1832(، على يد عامل النفس فونت اإلحساس و التمييز بينه و بني اكاإلدر الكشف عن طبيعة -ب
  . باحلوادث اخلارجية واألشياءبأخذ علم : اإلدراك عضو حواسي، إلثارةجمرد نتيجة : اإلحساس

بني كل نقطة التماس و ال يتوقف دور الدماغ على كونه يقوم بضبط و تنظيم العمليات الداخلية للبنية، و ال كونه يش
:  دون سواه من الكائناتاإلنسانقلية العليا، اليت خيتص ا العمليات الع يتمثل بالقيام ب حميطه، بل أيضا دوره و أثرهالكائن احلي و

  ...كالذاكرة، الوعي، اخليال، التفكري

   ، ب ، جـ ،أ: تقسيما رباعيا للدماع البشري ، حسب مناطق أربعة " هريمان"و قد وضع عامل النفس و الفسيولوجي 

و د ، حيث أن كل صنف من هذه األصناف األربعة تسيطر عليهم منطقة معينة من الدماغ جتعل هلم ميول و مهارات مميزة حبيث 
  :حيتلف أصحاب كل منطقة مبيول ومهارات عن عريهم من املناطق األخرى 

  بكوم أشخاص منطقيون واقعيون و نقديون، يتميز األشخاص الدين تسيطر عليهم هذه املنطقة :  )أ(   أصحاب املنطقة -1
         كاحلساب اهلندسةالتطبيقية، اجلرب والعلوم و التكنولوجيا، : مييلون إىل تفضيل التعامل مع القضايا التقنية ، ويفضلون املواد

    الية، ويتميز هؤالء حبب العمل علوم الكمبيوتر، اهلندسة بفروعها ، احملاماة، إدارة املصاريف و القضايا امل: و يفضلون الوظائف
  .اء وإجناز املهام املناطة م و األد

 باهليكلة تفاصيل، يفضلون املواد اليت تتمزيتميزون  بالتنظيم ، الترتيب و التخطيط ، و اإلهتمام بال : ) ب ( أصحاب املنطقة -2
اإلدارة، تسيري املكتبات، التخطيط، : فضلون من الوظائف مثل مواد القواعد و النحو ، العلوم ، علوم املكتبات و اإلدارة ، و ي

  .قراطية و العسكرية والبري

عالقات مع اآلخرين و يهتمون اليون ، عاطفيون ، إجتماعيون ، حيبون إقامة يتميزون بأم حس : )جـ( أصحاب املنطقة -3
ا  املوسي ،العلوم اإلجتماعية: وحية ، و يفضلون من املواد باجلوانب الرالتعليم ، : قى ، املسرح، و من أهم الوظائف اليت يفضلو

  ... .التمريض ، اخلدمة اإلجتماعية 

. ن القضايا اجلزئية و التفاصيل دون ، يهتمون بالقضايا الكلية بدال ميتميون بأم مبدعون، جمد : ) د ( أصحاب املنطقة -4
الرسم ، النحت ، اهلندسة املعمارية، التصميم ، الشعر ، حب : املواد يفضلون التخيل البصري ، و إستعمال احلدس ، حيبون من 

األعمال اليت تتطلب اإلبداع ، كالفنون ، التصميم ، العمران ،      : اإلكتشاف ، اإلهتمام باملستقبل ، و يفضلون من الوظائف 
  .و املقاولة مبختلف أشكاهلا 

هناك الكثري   سلوك األفراد ، فإنتصنيف من تشخيص للقسم املسيطرمن الدماغ على       إنه باإلضافة إىل ما يقدمه إلينا هذا ال
 املسريون للمدارس و املؤسسات و املنظمات املسؤولة عن إستثمار املوارد البشرية يف ترقية و إستعمال خمتلف مناطق  ه دمما يستفي

      فعالية حسب ما تتطلبه الظروف و املهام املناطة م، الدماغ حبيث ميكن لألفراد املدربني على إستعمال أدمغتهم بشكل أكثر
  .و حسب املشكالت اليت تواجههم 
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     وجممل القول أن القدرات الذهنية و القدرات اإلبداعية  قابلة للتعلم و التحسني املستمر بفضل التعليم و التدريب و التوجيه 
   .)1 (املستمرين 

   

  :و هي على نوعني:  الغـدد-3

    مثل الغدد اللعابية اليت تصب يف الفم، الغدد املدمعية :  نوع يفرز هرمونه يف قنوات تصب يف مواضع حمددة هلا- أ
  .اليت تصب يف العني، الغدد العرقية اليت تصب خارج البدن

و تتحكم يف الدم مباشرة لتنظيم عمليات البدن الكيمائية من الداخل، و حتقق له التوازن ) هرمونات( نوع يفرز -ب
  .ا النفسية، العقلية و البنيويةبعادهته، و هلا مفاعيلها و أبالنمو و باجتاها

  . شخصية الفرد و على السلوك بشكل عام توازن انعكاس مباشر علىإفرازااظام عمل هذه الغدد و تكما أن حلسن ان

، حتقق  موقعها العنق أمام القصبة اهلوائية  تقوم به الغدة الدرقية و جارا ، وهي غدة و كمثال على عمل هذه الغدد ما
 ولد الطفل بغدة درقية ضعيفة أو عاجزة ينتج عنده توقف يف النمو فإذا، )عملية األيض(التوازن بني اهلدم و البناء يف اجلسم احلي 

 ).القزامة(العقلي و يكون عادة ضخم الرأس و متهدل اجلسم و قصري األرجل 

      

   :خالصة القول

 احلد إىلبني اإلهتمام بتنمية جسده ا يستوجب على احمليطني به من املركائن بيولوجي يف الدرجة األوىل ، ممسان نن اإلإ
الذي يصبح معه آلة طيعة  تعني على منوه  إجتماعيا و  عقليا ، ذلك أن عالئق قوية بني سالمة النمو يف مظاهره املختلفة و أطواره 

  .      )2(املتعددة  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

)   .94 – 90 ، ص ص 2003، اجلزائر  مدخل إىل علم النفس املعاصر ـ ديوان املطبوعات اجلامعية ، الطبعة الثالثة: مصطفى عشوي   
1
)          

 (
2
  . 170تربية ، ص  املرجع يف مبادىء ال: عيد التل و آخرون س  (
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  ربية واإليديولوجيافلسفة الت: سادسا
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 : يديولوجياالتربية و اإلفلسفة   

  

هي نسق من األفكار أو رؤية متكاملة و منهج و فلسفة تعكس مبادئ اتمع و  ) l’Idiologie  (اإليديولوجيا
ه على أساس من الواقع و  مبنية على ما أمكن التحقق من-كما يرى البعض– فكار ،  وهي مجلة من االعالقاته املادية و املعنوية

  )1()التجربة

  

 وجهة نظرهم  لتوجيه األفراد و اجلماعات كما حتددديولوجيا هي الرؤية الفلسفية اليت تتبناها سلطة الدولةو ذا فإن اإل
  . الصاحل منها و ترك غري املناسبفات  الواردة باختاذو اختاذ املواقف الفكرية سواء من الثقافات املتداولة فيما بينهم أو ملواجهة الثقا

  

ها ألفراد اتمع كي خيتاروا وجهات نظرهم، السيما يت متنحديولوجيات يف العامل ختتلف يف مساحة احلرية اليبيد أن اال
  :احملددة  إيديولوجيته  االجتماعية و التربوية، و يرصد الدارسون ثالثة أمناط من النظم االجتماعية لكل منها

 أهدافها يفرض على اتمع ايديولوجية معينة، و يسخر النظام التربوي لتحقيق األنظمةو هذا النوع من :  النمط التسلطي  -  1
  )2( .يطها بنوع من القدسية فرد من نقد هذه اإليديولوجية و حيو مينع أي

  ، ، يف جو من احلرية و التسامح  مناقشة النظام التربوي و نقده  هذا النمط مينح أفراد اتمع احلرية يف:النمط الدميقراطي - 2
)3(  .ال بل باستخدام وسائل االتصال اجلماهريية يف هذه العملية

 

لسالفني الذكر وتبنيها دون تردد يف استخدام أي من النمطني ام هو منطية، و و هذا النمط يوجد يف الدول النام:النمط احلائر -3
 .مشاكل كثرية و متعددة يعاين منها نتيجة  وذلكمنط خاص به من بلورةمتكنه 

حقوق األفراد يف الوصول إىل مستويات الئقة إىل توسع بروز قوانني محاية  انتشار املفاهيم الدميقراطية، و   وأدى
  .املؤسسات التعلمية، و أصبح التعليم حقا للجميع كل وفق قابليته و قدراته الذاتية

  

راطية، و أية  الطابع الدميقراطي على التعليم يف بلد يفتقر إىل الدميقإضفاءنا أنه من الصعوبة مبكان  هاإلشارةو جتدر 
 تؤدي إىل مشاكل كثرية يف نفوس املعلمني و املتعلمني بسبب الفروق الشاسعة بني ما يتعلمونه و ما يعلمونه، حماولة يف هذا النوع

  .و ما بني الواقع الذي يعيشون فيه

                                                 

التربية ،  املرجع يف مباديء : أنظر سعيد التل و آخرون . و يصفها البعض بأا عقيدة حتاول أن حتل حمل الدين عند بعض اتمعات: إيديولوجيا )1( 
  .62ص 
 (

2
  .156- 155 نفسه ، ص ص  املرجع   (
  (

3
  .156املرجع نفسه ، ص    (
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  :  التربية يف عالقتها مع الدميقراطيةا هي أبرز القيم اليت حتملهامو لكن 

  

   :قيم التربية الدميوقراطية 

  : الدميقراطية و عالقتها باحلرية -أ           

قدرة احلرية هي جمموعة من السلوكيات املتمثلة يف  ، واتمع الدميقراطي هو ذلك اتمع الذي يتمتع أفراده  باحلرية          
        ، هداف جمتمعهمأهدافهم ، وأاألفراد على اإلختيار الصحيح لعناصر جتربتهم احلياتية من خالل تفاعلهم و سعيهم لتحقيق 

هم يف منو ا، مما يس ، و حبرية لناشئة للتعبري عن أرائهم بوعي الفرص التربوية لبإتاحةميقراطيا  جمال التربية يكون التعليم ديفو 
  .وا سليما متكيفا على أحسن وجهشخصيام من

  :   التعليميةتكافؤ الفرص-    ب

حق كل مواطن يف احلصول على العلم و الثقافة، دون متييز انطالقا من اعتبارات طبقية أو وراثية أو سياسية أو جنسية، بل  
       ملواصلة تعليمهم، ليتمكنوا حقهم يف العلم و التعلم وفق ميوهلم و اجتاهام و مقدرم، وكذلك فتح ااالت أمامهم

  .من التكيف مع متطلبات احلياة العصرية

  :  إلزامية التعليم و جمانيته -ـج

  . التعليمية للذين هم يف سن اإللزاماإلمكاناتإلزام الدولة بتوفري الفرص و 

عرفة، و ذلك عن طريق اللجان باعتبار الطالب موضوع العلم و امل:  مشاركة االحتادات الطالبية يف العملية التربوية-د
  .ر التعليم وحتديثهيالطالبية من أجل تطو

  : الدميقراطياتمع  -هـ

و ذلك  ، ميوهلم باستمرار إىل توسيع االهتمامات املشتركة بني أفراده و توحيد اجتاهام و  يسعىالدميقراطي  اتمع  
  )1 ( .وهذه املساعي تنناط بالتربية لغرسها يف الناشئة ط من النشاطات املتنوعة املتطورة ، عن طريق تنمية أمنا

   

  

  

  

  

  

                                                 

(
1
  .158 -156 ، ص ص  هاملرجع السابق نفس ( 
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