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 : مقدمة

التربية هي العمل اإلنساني الدائم الذي يحقق للمجتمع تجديد نفسه لالرتقاء إلى    
مستويات أفضل باستمرار، ولهذا تهتم بها جميع أطراف المجتمع بأفراده وأنظمته  

ومؤسساته، فهي تهم اآلباء واألبناء ورجال السياسة واالقتصاد ورجال الدين، كما تهم  
. وهي مسؤولية مركبة متعددة الجوانب، تشترك فيها مع  المفكرين والفالسفة و القادة

المدرسة مؤسسات المجتمع و أنظمته المختلفة، كما هي موضع اهتمام كل المجتمعات  
 مهما كان حجمها أو مستواها الحضاري. 

وظهرت التربية مع ظهور اإلنسان على وجه األرض، حيث وهبه هللا تعالى من    
لنفسية ....ما جعله يسعى إلى تكييف أو التكيف مع  الخصائص الجسدية والعقلية وا

الوسط الذي يعيش فيه، فبدأ بمالحظة مختلف الظواهر الطبيعية المحيطة به لإلفادة منها  
في تسهيل حياته والمحافظة على نوعه، فبدأت تتكون لديه المعارف والخبرات الجديدة 

 .  مكنته مع مرور الوقت من إبداع كيفيات وطرق حياة جديدة

ومن هذا المنطلق يمكننا قول أن اإلنسان كان يتفاعل باستمرار مع بيئته والتي كانت  
في حقيقة األمر مدرسته األولى ، فكان يتعلم عن طريق الخطأ أحيانا واإلصابة أحيانا  

أخرى ، وهذا التفاعل المستمر بينه وبين مختلف عناصر بيئته قصد المحافظة على  
 واستقراره الروحي ) النفسي ( هو ما نسميه التربية والتي هي الحياة نفسها. حياته المادية 

   :تعريف التربية  :الفصل االول 

 كلمة التربية لها أصول لغوية ثالثة : لغة: 
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ربا يربو بمعنى زاد ونما قال تعالى" يمحق هللا الربا ، ويربي الصدقات..." سورة  األول:
 . 276البقرة اآلية 

َرِبَي َيْرَبى على وزن خفي يخفى ومعناه نشأ وترعرع .قال تعالى"قال ألم نربك   الثاني:
 . 18فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين" سورة الشعراء اآلية 

 1تعريف التربية اصطالحا: -

للتربيةةة تعريفةةات كثيةةرة وعديةةدة وردت عةةن العلمةةاء وبةةاحثين مختصةةين قةةدامى ومحةةدثين، 
النظةةةر معقةةةول طالمةةةا أن اإلنسةةةان عضةةةوية مركبةةةة ) غيةةةر بسةةةيطة ( والخةةةالف فةةةي وجهةةةة 

 ومتغيرة، سنتعرض لبعض التعاريف حتى يتضح لنا التعريف االصطالحي للتربية :

ق.م( :مةةةثال يةةةرى أن الغةةةرض مةةةن التربيةةةة هةةةو أن يصةةةبح  347-427)  أفالطوووو   -
الفرد عضوا صالحا في مجتمعه ، فيعرف التربية بأنها إعطاء الجسةم والةروك كةل مةا يمكةن 

 من الجمال وكل ما يمكن من الكمال.
ق.م( تلميةذ أفالطةون: فيةرى أن غةرض التربيةة يةتلخص  323-385)  أرسووطو وأما -

عمل الفرد كةل مةا هةو مفيةد وضةروري فةي الحةرم والسةلم . وثانيةا: أن في أمرين: أوال: أن ي
يقةةوم الفةةرد بكةةل مةةا هةةو نبيةةل وخيةةر مةةن األعمةةال ويعةةرف التربيةةة بأنهةةا إعةةداد العقةةل لكسةةب 

 العلم ، كما تعد األرض للنبات والزرع.
ه ( :يعةةةةرف التربيةةةةة بأنهةةةةا اإلعةةةةداد لحيةةةةاة الةةةةدنيا وحيةةةةاة  428-370)  ابوووون سووووينا -

 اآلخرة. 
م(: الذي يعتبةر رائةد التربيةة الحديثةة فةي الغةرم  1778-1712) و  جاك روسوج -

في كتابه "إميل" يقول:" ليس على التلميذ أن يتعلم ولكن عليه أن يكتشف الحقائق بنفسةه " 
 مما يدل على أن التربية عملية ذاتية نابعة من طبيعة الطفل.
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الفعةةةل الةةةذي يةةةؤثر مةةةن م (:" التربيةةةة هةةةي 1917 -1857)إيميووول دورمووواي  تعريةةةف  -
خاللةةه الجيةةل الراشةةد علةةى الجيةةل الصةةاعد الةةذي لةةم ينضةةا بعةةد للحيةةاة االجتماعيةةة" فالتربيةةة 

 عند دوركايم هي عملية التنشئة االجتماعية المنظمة لألجيال الصاعدة.

م( :يرى بأن التربية هي الحيةاة نفسةها ولةيس مجةرد إعةداد 1952 -1859) جو  ديوي 
مةةو ،وعمليةةة تعلةةم، وعمليةةة بنةةاء وتجديةةد، مسةةتمرين للخبةةرة، وعمليةةة للحيةةاة، وهةةي عمليةةة ن

اجتماعية. فجةون ديةوي يةؤمن بةأن تكةوين الخبةرات ال يةتم إالي عةن طريةق حةل المشةكالت ، 
ن خبرة عند الطفل.  وأن ال خير في شيء ال يكوي

ه لم التربية بالمعنى الفردي: واجهةة هةي إعةداد الفةرد لحياتةه المسةتقبلية، وبةذلك فهةي تعةدي
الطبيعةةة، كمةةا تكشةةف بةةذلك عةةن مواهةةب الطفةةل واسةةتعداداته الفطريةةة، وتعمةةل علةةى تنميتهةةا 

 وتفتحها وتغذيتها.

: فهةةي تعلةةم الفةةرد كيةةف يتعامةةل مةةع مجتمعةةه وتعلمةةه خبةةرات أمووا بووالمعنى االجتموواعي
مجتمعةةه السةةابقة، والحفةةات علةةى تراثةةه ألن التةةراا هةةو أسةةاس بقةةاء المجتمعةةات، فةةالمجتمع 

ال يحرص على بقاء تراثه مصيره الزوال، وبذلك فالتربية بالمعنى االجتماعي تحرص الذي 
 على تمكين المجتمع من التقدم وتدفعه نحو التطور واالزدهار.

فهةةةةةي تعنةةةةةي الحفةةةةةات علةةةةةى المثةةةةةل العليةةةةةا للمجتمةةةةةع، األخالقيةةةةةة  وبوووووالمعنى المثوووووالي:
تها وثقافتهةةةا ومةةةن خبراتهةةةا واالقتصةةةادية واإلنسةةةانية النابعةةةة مةةةن تةةةاريخ األمةةةة ومةةةن حضةةةار 

الماضةية ومةن دينهةا، وعةن طريةق تعاملهةا وعالقتهةا بةاألمم األخةرى، وعالقةات األفةراد فيهةةا 
 وغيرها.

  خصائص مفهوم التربية: 2 -1
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 إن التربية عملية تكاملية.-

 عملية فردية اجتماعية.-

 تختلف باختالف الزمان والمكان.-

 عملية إنسانية.-

 مستمرةعملية -

 أهمية التربية : 1-3

لقةةةةةد بةةةةةرزت أهميةةةةةة التربيةةةةةة وقيمتهةةةةةا فةةةةةي تطةةةةةوير هةةةةةذه الشةةةةةعوم وتنميتهةةةةةا االجتماعيةةةةةة 
واالقتصادية وفي زيادة قدرتها الذاتية على مواجهة التحديات الحضارية التي تواجهها، كمةا 
أنهةةةا أصةةةبحت إسةةةتراتيجية قوميةةةة كبةةةرى لكةةةل شةةةعوم العةةةالم، والتربيةةةة هةةةي عامةةةل هةةةام فةةةي 
التنمية االقتصادية للمجتمعات، وهي عامل هام في التنمية االجتماعية، وضةرورة للتماسةك 
االجتمةةاعي والوحةةدة القوميةةة والوطنيةةة، وهةةي عامةةل هةةام فةةي إحةةداا الحةةراك االجتمةةةاعي، 
ويقصةةةد بةةةالحراك االجتمةةةاعي فةةةي جانبةةةه اإليجةةةابي، ترقةةةي األفةةةراد فةةةي السةةةلم االجتمةةةاعي. 

التقدم والترقي ألنها تزيد من نوعية الفرد وترفع بقيمته ومقةدار مةا  وللتربية دور هام في هذا
يحصل منها. كما أن التربية ضرورية لبناء الدولةة العصرية،وررسةاء الديمقراطيةة الصةحيحة 

    والتماسك االجتماعي والوحدة الوطنية.كما أنها عامل هام في إحداا التغير االجتماعي

 3 أه  المفاهي  والمصطالحات في علوم التربية:  1-4

هو تغير ثابت نسبي في السلوك نتيجة لنشاط يقوم به الفةرد عةن طريةق الخبةرة   التعل :
 والممارسة. وينقسم التعلم إلى تعلم مقصود وتعلم غير مقصود) التعلم العرضي(.
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تعليميةة مقصةودة  وهو أن نتعلم بعض األساليب السلوكية فةي مواقةف التعل  المقصود: 
 ومعدة لهذا الغرض مثال: المدرسة، الجامعة، مراكز التكوين...

)الةةةتعلم العرضةةةي( ويسةةةمى أيضةةةا الةةةتعلم المصةةةاحب ،حيةةةث ال  :الوووتعل  غيووور المقصوووود
يهةةةدف الموقةةةف التعليمةةةي إليةةةه ، فهةةةو غيةةةر محةةةدد بزمةةةان وال مكةةةان ، مةةةثال: يةةةتعلم التلميةةةذ 

دوان مةةن خةةالل سةةلوك رفاقةةه ، أو أن يحةةب لبةةاس االحتةةرام مةةن خةةالل سةةلوك معلمةةه أو العةة 
 معينا ......

هنةةاك عةةدم وضةةوك بةةين مفهةةومي الةةتعلم والتعلةةيم،إالي أنةةه يمكةةن التمييةةز  التعلووي  والووتعل :
بينهما فنقول: أن التعلم هو علم يبحث في تعديل أو تغيير سلوك الكائن الحي ، أما التعلم 

سةةيكولوجيا الةةتعلم باإلضةةافة إلةةى علةةوم أخةةرى مةةن أجةةل تحقيةةق فإنةةه إجةةراء عملةةي يسةةتخدم 
 هدف معين.

:لقد التبس مفهوم التربية والتعليم على كثير من العامة والخاصة، فمةنهم التربية والتعلي 
 من جعل التربية والتعليم شيئا واحدا ومنهم من حاول وضع حدود فاصلة بينهما.

التعلةةةيم عمليةةة أضةةةيق وأنةةه يقةةةع داخةةل دائةةةرة ويمكةةن أن نقةةةول أن التربيةةة عمليةةةة عامةةة و 
عمليةةة التربيةةة ، وينصةةرف معنةةى التربيةةة إلةةى السةةلوك والعةةادات والقةةيم واألخةةالق ومظةةاهر 

 الشخصية ....في حين ينصرف معنى التعليم إلى اكتسام المعارف والتفكير.

 ولكةةن هةةذا التحديةةد ال يظهةةر دائمةةا صةةحيحا ، فةةإذا انفةةرد كةةل مصةةطلح عةةن اآلخةةرة فةةي
سياق معين فإنةه يةدل علةى المعنةى اآلخةر ، لةذلك نجةد الةوزارات المعنيةة فةي الةدول العربيةة 
قةةةد تقتصةةةةر علةةةةى التربيةةةةة )الجزائةةةر: وزارة التربيةةةةة الوطنيةةةةة( وقةةةةد تنتهةةةي إلةةةةى ذكةةةةر التعلةةةةيم 

 واإلرشاد والتكوين....
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يم ، ولكةةن مةةن األهميةةة بمكةةان التأكيةةد علةةى ضةةرورة وأهميةةة وأسةةبقية التربيةةة علةةى التعلةة 
 وانسجام التربية والتعليم.

اعتبرت التعليمية والزالت كفن تدريبي ، وهي مرتبطة بكفاءة المعلم مةن حيةث التعليمية:
 طريقة إيصال المعلومات والمعارف للمتعلمين بالقدر المناسب .

،  Didactique  وهنةةةاك مصةةةطلح  خةةةر فةةةي نفةةةس المعنةةةى هةةةو مصةةةطلح ديةةةداكتيك   
 )هناك مصطلح التدريسية وهو استعمال عراقي غير شائع( .

مصةةطلح التعليميةةة أو الديةةداكتيك اصةةطالك قةةديم حيةةث اسةةتخدم فةةي التربيةةة منةةذ بدايةةة 
 ،ولكنه تطور في معناه وفي دالالته حتى الوقت الراهن. 17القرن 

 البيداغوجيا: 

الطفةل ،والمقطةع  بمعنةى Paidos   وأصةله PEDكلمةة يونانيةة مركبةة مةن مقطعةين 
بمعنةةى القيةةادة والتوجيةةه. فالكلمةةة تعنةةي توجيةةه األطفةةال   Oggé وأصةةله Agogieاآلخةةر

 وتربيتهم. 

ولقد ظهرت هذه الكلمةة فةي أثينةا اليونانيةة حيةث كةان يكلفةون عبةدا مسةنا حكيمةا لمرافقةة 
بيةةداجو " أبنةةائهم للمدرسةةة والقيةةام علةةيهم فةةي شةةؤونهم الدراسةةية، وكةةانوا يطلقةةون عليةةه لقب"ال

Pedagog  ثم تطور هذا المصطلح وأصبحت البيداغوجيا في العلوم التربويةة هةي طريقةة،
أو وسةةيلة الةةتعلم ،وفةةي العصةةر الحةةالي تتنةةاول كةةل الظةةروف العمليةةة التربويةةة .)البيةةداغوجيا 

 4هي التناول القديم جدا للظاهرة التربوية في وجهها التعليمي(.

 : الفصل االول  المراجع
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 القران الكريم     

 ،  ثارهم ( أنطوان ميم الخوري، دار الكتام اللبنان. أعالم التربية، ) حياتهم -1

أصةةةةول التربيةةةةة، أحمةةةةد محمةةةةد الطبيةةةةب ، المكتةةةةب الجةةةةامعي الحةةةةديث، األزريطةةةةة،  -2
 اإلسكندرية، بدون سنة .

 .  2أصول التربية و التعليم، تركي رابح، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة  -3

 ، القاهرة  .1المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مجلد  -4
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 :بالعلوم األخرى  التربية علوم عالقة :   الفصل الثاني 

 التربية والفلسفة: 1 -2

كانت الفلسفة منذ القدم تسمى بأم العلوم وكانت التربية أحةد هةذه العلةوم المتضةمنة فيهةا 
بةةد أن تكةةون لةةه نظريتةةه التربويةةة المنسةةجمة معةةه ،وفةةي الحقيقةةة مةةا فكةةل مةةذهب فلسةةفي ال 

فلسفة التربية إالي وجها تطبيقيا لمختلةف اآلراء والنظريةات الفلسةفية التةي سةادت البشةرية فةي 
 مجال خاص وهو التربية.

 1: التربية وعل  النفس 2-2
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الكةائن الةذي تعطةى لةه المنطلق في عالقة التربية بعلةم الةنفس هةو إقةرار ضةرورة معرفةة 
 التربية كأكبر مبدأ في العمل التربوي.

كما أن علم النفس يمد علم التربية بمعلومات ومعارف تتعلق بنمو الفةرد ويتوقةف عليهةا 
بنةةاء الطرائةةق واألسةةاليب والمنةةاها التربويةةة ،كمةةا تتجلةةى العالقةةة بينهمةةا فةةي دراسةةة موضةةوع 

دافعية للتعلم... فال تستطيع التربية أن تؤدي وظيفتها التعلم ونظرياته والعمليات العقلية ،وال
بةةةدون علةةةم الةةةنفس الةةةذي يركةةةز علةةةى دراسةةةة السةةةلوك ودوافعةةةه خاصةةةة إذا علمنةةةا أن التربيةةةة 
الحديثةةة تقةةوم علةةى أسةةاس معرفةةة الطفةةل معرفةةة دقيقةةة تقةةوم علةةى نتةةائا الدراسةةة والبحةةوا 

    م النفس في الطريقة والموضوع.النفسية ،ولكن رغم ذلك فإن التربية تبقى متميزة عن عل

ولقد بةين بياجيةه أن الةروك العلميةة للبحةوا النفسةية وطةرق المالحظةة هةي التةي أنعشةت 
علةةم التربيةةة وذلةةك عنةةدما تجةةاوزت ميةةدان العلةةم والبحةةوا بشةةكل عةةام إلةةى ميةةدان التجريةةب 

 المدرسي.

 2 التربية والبيولوجيا: 2-3

االعتبةةةار مسةةةتوى النمةةةو الةةةذي بلغةةةه الفةةةرد، والنمةةةو ال كةةةل تربيةةةة ال بةةةد أن تأخةةةذ بعةةةين 
 ينحصر في ضرورة النضا الفيزيولوجي بل ينتا أيضا من تأثير العوامل  الخارجية .

إن المعرفةةةة الدقيقةةةة لألزمنةةةة البيولوجيةةةة التةةةي يمكةةةن أن ينطلةةةق فيهةةةا تةةةدريب النشةةةاطات 
لم المبكةةرة السةةابقة ألوانهةةا الرئيسةةة للسةةلوك اإلنسةةاني مهمةةة جةةدا ألنهةةا تجنةةب محةةاوالت الةةتع

وغالبا ما تكون غير مجدية وحتى ضارة ،كما أن معرفة مراحل هذا النضا يشكل أحد أهم 
 الشروط األساسية لتعلم المواد الدراسية والطرائق التي تقترحها المؤسسات التربوية.
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 وتجةةدر المالحظةةة إلةةى أن وتيةةرة النمةةو وتطةةورات النضةةا تختلةةف مةةن فةةرد إلةةى  خةةر وأن
 العمر الزمني ال يمكن أن يستخدم كمؤشر دقيق في هذا المضمار .

 التربية وعل  االجتماع: 2-4

العالقة بين علم التربية وعلم االجتماع وثيقة ،ومما يدل على ذلك ظهور فرع  مهم من 
فةةةروع السوسةةةيولوجيا هةةةو )علةةةم االجتمةةةاع التربةةةوي( الةةةذي نشةةةأ وتطةةةور فةةةي القةةةرن العشةةةرين 

تمةاع وعلةةم التربيةةة ،ويةدرس فةةي جميةةع الكليةات والجامعةةات فةةي العةةالم ويجمةع بةةين علةةم االج
،فاألسس االجتماعية مهمة في العملية التربوية وذلك ألن التربية ال تةتم فةي فةراإ ورنمةا فةي 
مجتمع له أسس اقتصادية وسياسية وثقافية وتربوية ،والمجتمع في وجوده واستمراره وتطوره 

 .بيةيحتا  إلى تر

 :والتاريخالتربية  2-5

فالتاريخ هو ذاكرة الشعوم ، وهو علم ضروري ومهةم لجميةع العلةوم ،ومةن أهةم مةايتميز 
به اإلنسان عن غيره هي أن كل جيل من البشر يعرف تجةارم الجيةل الةذي سةبقه ويسةتفيد 
منهةةا ،فيةةأتي بةةذلك يومةةه أكثةةر تقةةدما مةةن أمسةةه ،ويجةةيء غةةده أفضةةل مةةن يومةةه ،وهةةذا هةةو 

 مفهوم التربية.

تربيةةة فةةي عالقتهةةا مةةع التةةاريخ تكةةون مةةا يسةةمى بتةةاريخ التربيةةة الةةذي يةةدرس حركةةة إن ال
 المجتمعات البشرية وتفاعالتها وتأثيراتها على التربية.

 3 العلوم التي تدرس ظروف الفعل التربوي:  2-6

 فيزيولوجية التربية: -2-6-1
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والتةةةةوازن الغةةةةذائي...، فلقةةةةد دلةةةةت تتنةةةةاول فيزيولوجيةةةةة التربيةةةةة الحالةةةةة الصةةةةحية للتالميةةةةذ 
ةة ا علةةى التحصةةيل الدراسةةي للتلميةةذ وكةةذلك العناصةةر  ةةم ا وكيفة البحةةوا تةةأثير التغذيةةة مةةثال كةة

 الكيماوية الضرورية للذاكرة واإلنتباه، ومشكالت التعب واإلرهاق وعدم التركيز .....

تناولةةةت بالدراسةةةة والجديةةةد بالةةةذكر أن فيزيولوجيةةةة التربيةةةة لةةةم تتوقةةةف عنةةةد هةةةذا الحةةةدي بةةةل 
 ظروف الحياة المدرسية كالتهوية، اإلضاءة، األلوان، الصوت .....

 سيكولوجية التربية: -2-6-2

تتشكل سيكولوجية التربية من مجموع الدراسات التي تنصةبي علةى السةلوكيات واألنسةاق 
الفعةةل  الفرديةةة والجماعيةةة التةةي يحةةدثها الفعةةل التربةةوي )وهةةذا قبةةل وأثنةةاء وبعةةد تلقةةيهم لهةةذا

 التربوي(.

ومن بين المجاالت التي تتضمنها سيكولوجية التربية، التعلم وما يرتبط به من مواضةيع 
كالدافعية والعمليات العقلية كاالنتبةاه والةذاكرة...، والطرائةق والتقنيةات التربويةة، وعلةم الةنفس 

 االجتماعي ...

 4 االتصال التربوي: -2-6-3

البيولوجيةةةةا وعلةةةةم الةةةةنفس وعلةةةةم الةةةةنفس االجتمةةةةاعي، ويتنةةةةاول ويتأسةةةةس هةةةةذا العلةةةةم علةةةةى 
 3بالدراسة التواصل بصفة عامة وخصائص اإلرسال وصعوباته وكذا حالة المستقبل.

 علوم تعليمية المواد وبناء المناهج: -2-6-4

التلميةذ؟! وتهتم بدراسة كلي ما هو تعليمي تعليمي، أي كيف يعلِيم األستاذ؟! وكيف يةتعلم 
 وما هو محتوى المادة الدراسية المناسبة لمستوى نمو ونضا التالميذ المعرفي.
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وتختلةةف الطرائةةق والتقنيةةات التربويةةة مةةن عصةةر علوووم الطرائوول والتقنيووات:  -2-6-5
 2إلى عصر فنجد الطرائق التقليدية والطرائق الحديثة، كما تختلف من مدرسة إلى أخرى.

  Andragogie   األندراغووجيا  -2-6-6

نةةةةةة مةةةةةن  Andragogieويرجةةةةةع هةةةةةذا العلةةةةةم الحةةةةةديث نسةةةةةبيا  إلةةةةةى اللغةةةةةة اليونانيةةةةةة  مكوي
تعنةةي التوجيةةه والقيةةادة، وبنتهةةا اليونسةةكو  Ogogieوتعنةةي الرجةةل أو الرشةةد  Andraجةةزأين

 ." بتكوين األشخاص الراشدين" لإلشارة لما يسمى 

ميةةدان دراسةةة ظهةةر بصةةفة متةةأخرة نسةةبيا فةةي إن بيةةداغوجيا الكبةةار أي األنةةدراغوجيا هةةي 
حقةل علةةوم التربيةةة، وهةةذا كإجابةةة للتسةةا ل المطةةروك: هةةل هنةةاك خصوصةةية ينفةةرد بةةه الةةتعلم 

 ؟! وكيف يمكن تناول هذه المسألة من المنظور االستيمولوجي؟!.عند الراشد

ي علةةم األنةةدراغوجيا بدارسةةة المظةةاهر المتعلقةةة بنظريةةة وتطبيقةةات تعلةةيم الكبةةار فهةة تهةةتم 
وفةةن مسةةاعدة  الراشةةد علةةى الةةتعلم، وهةةي علةةم لةةه أسسةةه ومبادئةةه بحكةةم اخةةتالف شخصةةية 

 الراشد )الفيزيولوجية، المعرفية، النفسية، االجتماعية ...... ( عن شخصية الطفل.

 :الفصل الثاني  المراجع

للماليةةةةين ، التربيةةةةة العامةةةةة، رونيةةةةه أوبيةةةةر، ترجمةةةةة عبةةةةد هللا عبةةةةد الةةةةدائم، دار العلةةةةم -1
 بيروت،.

 أنطوان الخوري،. –قديمهم وحديثهم  -التربية من أفواه رجالها  -2

، دار العلم للماليين، بيروت، 3التربية )  قديمها و حديثها (، فاخر عاقل ، طبعة  -3
1981 . 
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النظريةةةات التربويةةةة، تركةةةي رابةةةح، الةةةديوان الةةةوطني للمطبوعةةةات الجامعيةةةة،الجزائر،  -4
1982. 

  

 

 

 

 

 : التربوية العلوم  تطبيقات   : الثالثالفصل 

 1المجال السياسي: 3-1       

 يلعب النظام السياسي دور هام في تشكيل نظام التربية البدنية و الرياضية بالمجتمع .

ففي اليونان كان نظام التربية البدنية و الرياضية يغلب عليه الطابع العسكري نظرا ألن 
السياسةةةية لنظةةةام الحكةةةم كانةةةت تكةةةوين جةةةيش قةةةوي لتحقيةةةق أهةةةداف نظةةةام الحكةةةم األهةةةداف 

 الديكتاتوري و هي التوسعات االستعمارية في الدول المجاورة.

*و فةي االتحةاد السةوفيتي السةابق أنشةئت منظمةة للشةبام تسةمي " الكومسةمول " بهةدف 
بالمفةاهيم االشةتراكية و ذلةك بتةدريبهم مةن اعداد كوادر قيادية مةن الشةبام السةوفيتي المةزود 

 خالل براما أنشطة رياضية و ثقافية لخدمة و تحقيق النظام الحاكم.
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* و قةةديما فةةي ألمانيةةا تبنةةي " فردريةةك يةةان " مكافحةةة احةةتالل نةةابليون الثالةةث لةةبالده مةةن 
ان ذلةك خالل اعةداد الشةبام الأللمةاني بةدنيا و مهاريةا فةي الغابةات و األمةاكن الخلويةة و كة 

 بداية لظهور رياضة الجمباز الحديث.

 المجال االقتصادي : 3-2      

فنظةةةام التربيةةةة البدنيةةةة و الرياضةةةية يقةةةوم علةةةي اسةةةس اقتصةةةادية اساسةةةية مثةةةل ميزانيةةةات 
األنشةةةةطة و البةةةةراما و األدوات و األجهةةةةزة و اجةةةةور المةةةةدربين و االداريةةةةين و مكافئةةةةات و 

الرياضةةةةةية و الرياضةةةةةيون و العةةةةةاملون فةةةةةي المجةةةةةال حةةةةةوافز الرياضةةةةةة   فةةةةةي ادارة البةةةةةراما 
الرياضةةةي يحتةةةاجون الةةةي مةةةن يمةةةولهم حتةةةي يمكةةةن قيةةةادة النشةةةاط الرياضةةةي نحةةةو األهةةةداف 
المرجوة و بهذا فان التربية البدنية و الرياضة تعتمد اعتمةاد كلةي علةي االقتصةاد ا و ايضةا 

نتا  في أي مجتمةع ا حيةث فان التربية البدنية و الرياضية جزء رئيسي لزيادة و تطوير اال
تةةؤثر التربيةةة البدنيةةة و الرياضةةية بشةةكل عةةام فةةي االقتصةةاد و قةةوة اي دولةةة تقةةاس بالدرجةةة 
األولةةي بمةةا تملكةةه مةةن قةةوة بشةةرية واعيةةة مدربةةة تكةةون مصةةدر لإلنتةةا  الجيةةد و االبتكةةار و 

 .التجديد

 : المجاالت  االجتماعية و الثقافية 3-3     

ياضية أصوال اجتماعية و ثقافية تؤثر فيهةا و تتةأثر بهةا ا فالرياضةة للتربية البدنية و الر 
جزء من نسيا المجتمةع أي انهةا صةورة مصةغرة مةن المجتمةع األكبةر   فهةي تتةأثر بكةل مةا 
يسود في هذا المجتمع من فلسفة و قيم و عادات و تقاليد و ظروف االجتماعية ا فالتربيةة 

تمةع كمةا أن الرياضةة تةؤثر فةي المجتمةع حيةث تكسةب البدنية و الرياضية تتأثر بثقافةة المج
الممارسةةةين لهةةةا العديةةةد مةةةن صةةةفات المواطنةةةة الصةةةالحة التةةةي تةةةؤهلهم ألن يكونةةةوا مةةةواطنين 

 نافعين .
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فمثال درس التربية الرياضية أو الممارسةات الرياضةية فةي األنديةة و مراكةز الشةبام تمةد 
االيجابيةة و المهةارات التةي تعةده اعةدادا  التلميذ او الرياضي بالعديد مةن القةيم و االتجاهةات
 سليما متوازنا يمكنه من مواجهة متطلبات الحياة .

و فةةةي مجةةةال التةةةدريب يسةةةتطيع المةةةدرم اكسةةةام االعبةةةين العديةةةد مةةةن القةةةيم مةةةن خةةةالل 
الممارسة الرياضية مثل التأكيةد علةي أهميةة االلتةزام بمواعيةد التةدريب و محاسةبة أي العةب 

اعيةةد كةةذلك يقةةوم المةةدرم بتبصةةير االعبةةين بأهميةةة اللعةةب النظيةةف و يتةةأخر علةةي تلةةك المو 
البعةةد عةةن أي سةةلوكيات مخلةةة بةةاألخالق و الةةةروك الرياضةةية مةةن أجةةل تحقيةةق الفةةوز فهةةةذا 
ينمي عند االعبين األمانة و الصدق و الشرف و مواقف التدريب و المنافسة تزخر بالعديد 

كتسةةةةام العديةةةةد مةةةةن القةةةةيم و الصةةةةفات مةةةةن المواقةةةةف التربويةةةةة التةةةةي يمكةةةةن مةةةةن خاللهةةةةا ا
  االجتماعية .

 المجال التاريخي :  3-4

للتربيةةة البدنيةةة و الرياضةةية اصةةوال تاريخيةةة ا فالدراسةةة التاريخيةةة لنظةةام التربيةةة البدنيةةة و 
الرياضةةةية قةةةديما تسةةةاعد علةةةي فهةةةم ذلةةةك النظةةةام و مواجهةةةة مشةةةكالته   كمةةةا تسةةةهم الدراسةةةة 

البدنيةةةةة و الرياضةةةةية فةةةةي معرفةةةةة تةةةةأثير القةةةةوة السياسةةةةية و االقتصةةةةادية و التاريخيةةةةة للتربيةةةةة 
الثقافيةةة و االجتماعيةةة و الدينيةةة و الفلسةةفية التةةي تشةةكل المجتمةةع و أثرهةةا علةةي مةةا يواجةةه 
التربيةةةة البدنيةةةة و الرياضةةةية مةةةن مشةةةكالت لتحديةةةد وسةةةائل معالجتهةةةا و توجةةةه نظةةةام التربيةةةة 

ة مةةن التةةأثيرات االيجابيةةة لهةةذه القةةوي ا كمةةا تسةةاعد هةةذه البدنيةةة و الرياضةةية نحةةو االسةةتفاد
الدراسات التاريخية علي تكوين اتجاهات مهنية قوية نحو مجال التربية البدنية و الرياضةية 
لةةدي طةةالم التربيةةة البدنيةةة بعةةد معةةرفتهم لقيمةةة مجةةالهم و اسةةهاماته فةةي االرتقةةاء بالحضةةارة 

 2 االنسانية .
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 المجال النفسي  :  3-5

للتربيةةة البدنيةةة و الرياضةةية أصةةوال سةةيكولوجية " نفسةةية "ا فعلةةم الةةنفس يةةوفر للقةةائمين  ان
علي مجال التربية البدنية و الرياضية معرفة خصائص االفراد النفسية و عاداتهم السلوكية 
خةةالل مراحةةل نمةةوهم و معرفةةة اتجاهةةاتهم ممةةا يعيةةنهم علةةي اختيةةار أفضةةل طةةرق الةةتعلم و 

يحقق نمو تربوي سليم قائم علي أسس علمية ا و ايضا للتربية البدنية  اختيار المناها مما
و الرياضةةية دورا هامةةا فةةي االرتقةةاء بسةةلوك الفةةرد الممةةارس للرياضةةة حيةةث أن الرياضةةة لهةةا 
دور اساسي في اكتسةام ممارسةيها مةا يسةمي بةاالتزان النفسةي الةذي يتمثةل فةي الصةفات و 

 األمانة و توطيد العالقات االنسانية . القيم االجتماعية كالتعاون و الصدق و
 3التربوية العامة : المجاالت  3-6
يراعى المنها  الطبيعي نمو الطفل واهتماماته، مستخدما  األنشطة والخبرات المنهاج:  -

المناسبة للنمو، ويتألف المنها  الطبيعي من العلوم الطبيعية والجبر والفلك والجغرافيا على 
طريةةق األسةةفار)الرحالت ( ال الكتةةب والخةةرائط. وكمةةا يهةةتم المةةنها الطبيعةةي  أن تةةدرس عةةن 

 بالتعليم المهني وتعلم الحرف المختلفة.
تعتمد طريقة التدريس في الفلسفة الطبيعة على الخبةرة، يقةول روسةو طرق التدريس:  -

 )ال تعطه دروسا  شفوية مطلقا ، ولكن يجب أن يتعلم الطفل عن طريق الخبرة(.
ال تةةةؤمن هةةةذه المدرسةةةة باسةةةتخدام العقةةةام البةةةدني، ورنمةةةا تلجةةةأ إلةةةى القةةةانون سووولوك: ال-

الطبيعةةي فةةي تحقيةةق أهةةدافها التربويةةة، وقةةد قةةال روسةةو فةةي هةةذا) فةةإذا طلبةةت منةةه أن يرتةةدي 
مالبسةةه للخةةرو  إلةةى النزهةةة و تةةأخر فةةي لبسةةها فدعةةه فةةي البيةةت وال تخرجةةه برفقتةةك، ورذا 

م مةةن البةةرد، ورذا كلفتةةه بعمةةل وتقةةاعس عةةن القيةةام بةةه فاحرمةةه كسةةر زجةةا  النافةةذة فدعةةه يتةةأل
من الطعام إلى أن يقوم بذلك العمةل. وباالختصةار دع الطبيعةة تربةي الطفةل طبةق قوانينهةا 

 ونواميسها(.
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تهتم الطبيعية باألنشطة الالصفية ألنها تساعد على تنميةة ميةول  األنشطة الاّلصفية:-
 اف ممكن من المربين.الطفل وقدراته بأقل تدخل أو إشر 

هةةا فحسةةب، وأن يشةةجع الطفةةل علةةى الموودرس:  - يجةةب أن يكةةون المربةةي الطبيعةةي موجي
 تربية نفسه بنفسه. 

تةةةرى الفلسةةةفة الطبيعيةةةة ضةةةرورة إشةةةراك األطفةةةال فةةةي إدارة أنفسةةةهم اإلدارة المدرسوووية: -
تةةي تحكةةم داخةةل البيئةةة المدرسةةية واالجتماعيةةة، كمةةا يسةةهمون فةةي وضةةع القواعةةد والقةةوانين ال

تصةةةرفاتهم فةةةي األنشةةةطة التربويةةةة، ممةةةا يشةةةجع تةةةربيتهم علةةةى االسةةةتقاللية، ويةةةرفض أتبةةةاع 
الفلسةةةفة الطبيعيةةةة سةةةيطرة الدولةةةة علةةةى التعلةةةيم، ويفضةةةلون أن تشةةةرف عليةةةه هيئةةةات أهليةةةة 

 بالتعاون مع اآلباء، وال تتدخل الدولة إال إذا تأكدت أن األطفال ال يتعلمون.    
  :ثالثالفصل المراجع     
فةةي أصةةول التربيةةة ) األصةةول الثقافيةةة للتربيةةة (، محمةةد الهةةادي عفيفةةي، مكتبةةة  - 1

 .1985األنجلومصرية، القاهرة، 
،القةةةةاهرة ،دار الفكةةةةر،  01الخةةةةولي امةةةةين  اصةةةةول ،التربيةةةةة البدنيةةةةة الرياضةةةةية، ط -2 

1996. 
 ،.2007عزت الناجح ،االبعاد االقتصادية للرياضة االهرام  - 3

 : الفكر التربوي عبر الحضارات : الفصل الرابع 

لقد تعددت أهداف التربية، وعلى الرغم من تتابع األزمان، و اختالف األماكن، مةا      
زالت هذه األهداف ذات أهمية ومكانةة تتةأثر بمةا تعرفةه المجتمعةات مةن تطةور فةي مختلةف 

 ميادين الحياة. 

 1: التربية لدى المجتمعات البدائية  4-1    
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لم يكن لدى الشعوم األولى، أي شعور بأهةداف تربويةة بالصةورة التةي توجةد عليةه      
اليوم، و حتى إن وجدت، فإنها كانت مرتبطة أشد االرتباط بطبيعةة الحيةاة ونظامهةا، حيةث 

 مةةن أعمةةال و -و هةةم بةةالغون  -كةةان الصةةغار يتعلمةةون مةةا كةةانوا يتوقعةةون أن يقومةةوا بةةه 
الةةذي سةةبقهم. فةةال غرابةةة أن يكةةون الهةةدف التربةةوي يرمةةي إلةةى سةةلوكات، سةةار عليهةةا الجيةةل 

 المحافظة على نمط الحياة و العمل على استمراره. فبقاء المجتمع متوقف عليه.

إن مةةا ميةةز التربيةةة عنةةد المجتمعةةات البدائيةةة، أنهةةا كانةةت تعتمةةد علةةى تقليةةد الطفةةل      
التي تمارسةها القبيلةة: كأعمةال  عادات مجتمعه تقليدا عبوديا، فالطفل يتدرم على األعمال

 البيت، صناعة األدوات الضرورية، حياكة األقمشة، الصيد و الحرم، الرعي والزراعة

: جسةةةدية،  و نالحةةةن أن المجتمعةةةات البدائيةةةة قةةةد قسةةةمت التربيةةةة إلةةةى ثالثةةةة أنةةةواع     
 .فكرية، خلقية و دينية،

 : التربية الجسدية -1.1

و تتمثل في ترك الكثيةر مةن الحريةة للطفةل، حيةث يقةوم أغلةبهم، باأللعةام الممتعةة      
 التي يتم فيها تقليد الكبار.

و مختلةف أدوات  ففي المجتمعات المحاربة يسهمون فةي صةنع السةيوف، الرمةاك،      
 الحرم، و يقلدون الكبار في أفعالهم الحربية، و يتعلمون نصب الكمائن.

المجتمعةةات المسةةالمة، فيقلةةدون الكبةةار فةةي: النسةةيا ، بنةةاء األكةةوا ، صةةنع  أمةةا فةةي     
 األواني، الصيد، و التجديف.

 : التربية الفكرية -2.1
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تختلف التربية حسب جنس الطفل، و طراز حياة القبيلة. فةإن كةان أسةاس عيشةتها      
هو الصيد " برا و بحرا "، فإن تدريبه يعتمد علةى اكتشةاف يرقةات النحةل و الديةدان وجةذور 
النباتةةات، التةةي تسةةاعده فةةي الصةةيد، كمةةا يةةدرم علةةى حمةةل السةةالك، و كيفيةةة اسةةةتخدامه، 

 وتسلق األشجار.

ذا كةةان يعةةيش وسةةط قبيلةةة زراعيةةة، فيةةتم تدريبةةه علةةى الةةوعي، و قطةةف الثمةةار أمةةا إ     
حةةين نضةةجها. أمةةا الفتةةاة فتةةتعلم كيةةف تحتطةةب، وتجمةةع الثمةةار، وتصةةنع السةةالل واألوانةةي، 

 والحصاد، و تنقية الحب و طحنه و خبزه.

   : التربية الخلقية و الدينية -3.1

بالوعةةةد، هةةةي مبةةةادج يحةةةرص األجةةةداد إن الصةةةدق و طاعةةةة أولةةةي األمةةةر و الوفةةةاء      
واآلبةةاء علةةى نقلهةةا ألبنةةائهم. و هةةذه التربيةةة تةةتم بةةدون إكةةراه، فهةةم يعتقةةدون أنةةه ال فائةةدة مةةن 
العقةةام البةةدني، ألنهةةم يمقتةةون ذلةةك، و يةةرون بةةأن اإلفةةراط فةةي الضةةرم، يجعةةل روك الطفةةل 

 قلقة في جسده، غير مطمئنة إليه، فتحاول االنفصال عنه.

بهم أيضةةةا، علةةةى الصةةةبر و الشةةةجاعة. و يةةةذكر بعةةةض البةةةاحثين أن أطفةةةال و يةةةتم تةةةدري 
 بعض هنود أمريكا الشمالية، يصبرون على الجوع ثمانية أو عشرة أيام دون جزع.

وعنةةدما يصةةل األطفةةال سةةن البلةةوإ، فةةإن القبيلةةة تلةةزمهم بالقيةةام بطقةةوس خاصةةة أساسةةية    
مع ليقيموا فةي أمةاكن بعيةدة عةن القريةة لتكوينهم الخلقي و الروحي. وهم يبتعدون عن المجت

فينظمةةون حفةةالت للتطهةةةر والتحةةرر مةةةن الةةدنس، وذلةةك عةةةن طريةةق الصةةةيام والحرمةةان مةةةن 
 بعض األطعمة التي يحبونها.
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وفةةةي بعةةةض الطقةةةوس، تشةةةمل تقليةةةد المةةةوت و البعةةةث، أي أنهةةةم قةةةد أمةةةاتوا حيةةةاة الطفولةةةة  
وغالبةةةا مةةةا يتعرضةةةون لتجةةةارم   .الواجبةةةاهةةةي حيةةةاة المسةةةؤولية و ليسةةةتعدوا لحيةةةاة جديةةةدة، و 

: خلع أسنانهم، و وشم أبدانهم. كما تعطى لهم تعاليم  مؤلمة الختبار مدى شجاعتهم، مثل
و إرشادات حول فنون الحرم و الصيد، و يحثةونهم علةى الشةجاعة  تتصل بقوانين الزوا ،

   و نصرة المظلوم.

 2:  التربية الصينية 4-2

تتصةف التربيةة الصةينية بةروك المحافظةة، و  : التربيووة الصووينيةخصائص  -.  1.2.4
هدفها أن تجمع في الفرد، حياة الماضةي، و أن تنشةئه علةى عةادات دون أن تقةوي فيةه أيةة 

 ملكة، أو تغير فيه أية عادة.

ومةةا يميةةز حيةةاة الصةةينيين، هةةو الجمةةود والسةةكون والرتابةةة، وهةةذه الصةةفات اكتسةةبها هةةذا 
 الف سةنة(. وتعتمةد حيةاتهم علةى التقاليةد الموروثةة، والتعلةيم عنةدهم  3المجتمع أكثر مةن )

 لي، يهدف فيه المعلم إلةى إكسةام التلميةذ مهةارات وعةادات  ليةة منظمةة، ويهةتم بالمظةاهر 
واللباقةةة أكثةةر مةةن العنايةةة بتكةةوين الخلةةق.  أمةةا طةةرق التةةدريس عنةةدهم، فتعتمةةد علةةى تمةةرين 

سة يقرأ درسه بصوت عال، عدة مرات، حتى يرسةخ فةي الذاكرة و الحفن، فالطفل في المدر 
 و بعدها يعطي الكتام للمعلم و يقرأ الدرس غيبا. ذهنه،

 : " الوتسي "  و " كونا تسي ".  و قد ظهر في الصين معلمان هما 

يمثةةةل " الوتسةةةي " روك التحةةةرر، و التقةةةدم و البحةةةث عةةةن المثةةةل األعلةةةى. و قةةةد ثةةةار علةةةى  
 خفاق.العادات، فكان نصيبه اإل
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أمةةا " كةةونا تسةةي"، وقةةد اشةةتهر أخيةةرا بإسةةم "كونقوشةةيوس" و لةةه أكثةةر مةةن ثالثةةة  الف     
وفكةةةةره      : "أنةةةةه علينةةةةا أن نةةةةدع قلةةةةب اإلنسةةةةان  تلميةةةةذ. ويةةةةرى بعةةةةض الحكةةةةام الصةةةةالحين

فةةارغين، ونمةةأل بةةدلهما بطنةةه، وعلينةةا أن نعتنةةي بتقويةةة عظامةةه بةةدل العنايةةة بتقويةةة إرادتةةه، 
. " فمةن ¹ن نتطلةع إلةى اسةتبقاء الشةعب فةي الجهالةة، فتقةل عنةد ذلةك مطالبةه"،وعلينا دوما أ

   الصعب أن نحكم شعبا يعلم أكثر مما ينبغي أن يعلم"

و هةةةذه اآلراء طبعةةةا، مخالفةةةة تمامةةةا لمةةةا ينبغةةةي أن يقةةةوم بةةةه اإلنسةةةان اتجةةةاه اإلنسةةةانية،  
 وللشعب الحق في التعبير عن رأيه و في قبول القرارات أو رفضها.    

ومةةةا ميةةةز التعلةةةيم عنةةةد الصةةةينيين، نظةةةم االمتحانةةةات، فهةةةي : نظووو  االمتحانوووات -2.2
و   الحكومة، ومن ينجح فيها، يكون موضع ثقة الشعبالمعيار األساسي الختبار موظفي 

 احترامه، و له لباس خاص و يحمل أوسمة.

واالمتحانات تجري تحت إشراف الحكومة، ومن قبل لجان تتألف مةن كبةار علمةاء      
 :  الدين، و تنقسم إلى ثالثة أقسام هي

 :  امتحانات الدرجة األولى -

"كونفوشةيوس"، ويبقةى   ئلتها حةول مةا ورد فةي كتةب وتجري كل ثالثة أعةوام، و تةدور أسة   
 ساعة. 24التلميذ في حجرة خاصة مدة 

وتقةةةام بعةةةد مضةةةي أربعةةةة أشةةةهر مةةةن امتحانةةةات الدرجةةةة  : امتحانةةةات الدرجةةةة الثانيةةةة -
 األولى، و تدوم ثالثة أيام.

 :  وتدوم ثالثة عشرة يوما.  امتحانات الدرجة الثالثة -
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اني فيهةةا المشةةاركون يعةة  حيةةث  وكانةةت نسةةبة النجةةاك فةةي هةةذه االمتحانةةات ضةةئيلة جةةدا 
 إرهاقا شديد.

 

 3:  التربية في مصر القديمة -4-3

 : المجتمع المصري القدي  -.1.3.4

كةةةان المجتمةةةع المصةةةري القةةةديم مجتمعةةةا زراعيةةةا، واألسةةةرة المصةةةرية القديمةةةة عرفةةةت حيةةةاة  
 االستقرار والطمأنينة، وقد ساعد الموقع الجغرافي على حماية البالد من غزوات األعداء. 

وكةةان للةةدين أثةةر واضةةح فةةي أوضةةاع المجتمةةع المصةةري القةةديم، فسةةعادة المةةرء فةةي      
ه ولةده، مةن شةعائر دينيةة، ومةا يقةوم بةه إلحيةاء اسةمه وذكةراه مةن أخراه مرتبطةة بمةا يؤديةه لة 

بعده. وأعظم فضل أصحام ذلك العصر القديم على تاريخ مصر وتاريخ الدنيا كلها، أنهةم 
 قد سجلوا أول خطوة في سبيل تاريخ الحضارات اإلنسانية، وهي اللغة المكتوبة.  

وانتهةةت     ، بةةدأت مةن ال شةةيء، وممةا الشةةك فيةه، أن الحضةةارة المصةةرية القديمةة     
إلى قمة كل شيء بمعيار عصرها. وأهم مغزى تربةوي لهةذه الحضةارة، أنهةا قامةت بمواجهةة 
مشكالت الطبيعة اعتمادا على ذكةاء المصةري القةديم، وأسةلوبه العلمةي العملةي فةي مواجهةة 

على ذلةك أن  تلك المشكالت، كما قامت على القيم الروحية واحترام اإلنسان، و أكبر دليةةل
 . المصريين القدامى كانوا الشعب الوحيد في العالم القديم الذي لم يعرف الرق في تاريخه

 :  النظام التربوي في مصر القديمة -.2.3.4

 قسمت المراحل التعليمية في مصر القديمة إلى المراحل التالية :     
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 مرحلة تعليمية أولية، كان التلميذ يتلقاها في مدرسة ملحقة بمعبد. -

مرحلة متقدمة، حيث أن التالميذ يحضرون في مةدارس نظاميةة. وقةد تزايةد عةدد هةذه  -
 المدارس في عصر الدولة الحديثة.

 يقضيها التالميذ في اإلدارات الحكومية المختلفة.مرحلة تطبيقية، كان  -

 منها  تربوي تثقيفي، تعهدت به قصور الفراعنة ألمرائها. -

 ثقافة عالية، تعهدتها المؤسسات المهتمة بالثقافة خالل العصور المختلفة. -

والمعابةةد       ثقافةات ومةةذاهب، تميةةزت عةةن هةةذه المراحةةل، وعرفةةت بهةةا بعةةض المةةدن -
 الكبرى 

 4:   التربية عند اإلغريل 4-4

أهم ما يميز الفكر التربوي لإلغريق، أنهم كانوا أول من تناول التربية من زاوية فلسةفية، 
 فكانت التربية محور اهتمام الفلسفة في أثينا.

ونقلهةةا مةةن جيةةل      و نظةةرة اليونةةان القةةدامى إلةةى التربيةةة، أنهةةا عمليةةة تشةةرم الفضةةائل 
إلى  خر، وأنهةم أرادوا االحتفةات  بخيةر مةا فةي مجةتمعهم مةن قةيم وفضةائل ولةم يجةدوا غيةر 
التربية وسيلة لبلوإ هذه الغاية اإلنسةانية االجتماعيةة. ونظةرا ألن فالسةفة اليونةان وفةي عهةد 

، لةم يتحمسةوا كثيةرا لفكةرة الديمقراطيةة، فقةد وضةعوا كةل  ثقةتهم فةي التربيةة، أفالطون خاصة
لتحقيةةةق الخيةةةر والكمةةةال لمجةةةتمعهم.  يعتقةةةد أكبةةةر المفكةةةرين، أن الثقافةةةة اإلغريقيةةةة، أسةةةاس 
الثقافةةات التةةي ظهةةرت بعةةد ذلةةك لةةدى المجتمعةةات اإلنسةةانية. وبعةةد ذلةةك ظهةةرت  كثيةةر مةةن 

   أصلها من اليونان. األفكار، كفكرة الديمقراطية التي
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و قد أظهةرت التربيةة اليونانيةة، أن التعلةيم و السياسةة مرتبطةان، بحيةث أصةبح التعلةيم   
 في أثينا واسبرطة.   أداة مهمة من أدوات الدولة في المدن اليونانية، ال سيما 

 6 : النظام التعليمي و التربوي  -1.4.4

 في آثينا  :  -1.2.4

كانةةت  ثينةةا واليةةة بحريةةة و مدينةةة تجاريةةة، وعةةن طريةةق سةةفنها  كانةةت تجةةوم البحةةار،   
وقد كان لهذه التجةارة أثةر هةام فةي نةوع الحضةارة اآلثينيةة التةي تةأثرت بمةا يةأتي عةن طريةق 

 االتصال الخارجي من عوامل حضارية متنوعة.

ت بعيةدة عةن سةلطان الدولةة، و كان نظام التعليم يتميز بالمرونةة، فةاإلدارة التعليميةة كانة    
و كان يركز على االهتمام بالفرد. و من الصعب ذكر متى بةدأ ظهةور المةدارس فةي  ثينةا، 
و لكةةةن المةةةواطن اآلثينةةةي كةةةان يةةةتعلم أوال فةةةي المجةةةاالت السياسةةةية حيةةةث كةةةان يشةةةترك فةةةي 
مناقشةةة شةةؤون الدولةةة المتعةةددة، ثةةم ظهةةرت بعةةض المةةدارس فةةي أعقةةام الحةةرم مةةع الفةةرس 

ق م، إلى جانب ظهور جماعة المعلمين عرفوا باسةم )السفسةطائيين( الةذين أتةوا  487سنة 
مةةةن جةةةزر" بحةةةر إيجةةةة " إلةةةى  ثينةةةا فةةةي القةةةرن الخةةةامس ق.م، ووجةةةدوا  ثينةةةا بيئةةةة صةةةالحة 

 ألفكارهم.

ومةةن أهةةم أفكةةار السوفسةةطائيين، أن جميةةع المسةةائل قابلةةة للنقةةا  و خاضةةعة ألحكةةام   
 ان التقيد  بقوانين جامدة تحد من حرية المناقشة.اإلنسان، ال يجب على اإلنس

ومن ثم كانت هذه األفكار مثار ذعر و قلق المحافظين في  ثينا، الشيء الةذي جعةل   
 الفيلسوف " سقراط " يتصدى لهم بمنها فلسفي أدى إلى إبطال مزاعمهم.

 : ويمكن تلخيص النظام التربوي و التعليمي في  ثينا في المراحل اآلتية   
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:   ظهرت ثالثة أنواع من المدارس، ومما يجدر اإلشارة إليه أنةه فةي  المرحلة األولى -
 :  ذلك العهد كلما وجد مدرس وجدت مدرسة، و ليس العكس، و هذه األنواع الثالثة هي

 مدارس لتعليم الكتابة،  -

 مدارس لتعليم الموسيقى، - 

 مدارس لتعليم األلعام . - 

و أحيانةةا كةةان يجتمةةع مةةدرس الموسةةيقى مةةع مةةدرس الكتابةةة فةةي مكةةان واحةةد، وأحيانةةا   
 أخرى كان الطفل يقضي نصف اليوم مع مدرس و النصف الثاني مع مدرس  خر.

و كةةان الشةةعب فةةي  ثينةةا واعيةةا إلةةى درجةةة أن اإلقبةةال علةةى التعلةةيم كةةان كبيةةرا دون      
 أو تدخل من طرف الدولة.قانون إجباري 

 16إلةةى  14:  وهةةي مرحلةةة مةةا بعةةد التعلةةيم األولةةي،  تبةةدأ مةةن سةةن  المرحلةةة الثانيةةة -
 سةنة، يقضةي فيهةا الشةام فتةةرة فةي مكةان يسةمى " الجمنزيةةوم " وكانةت تهةتم بالتربيةة البدنيةةة 

مناقشةةةة والدراسةةةة النظريةةةة، وجماعةةةة مةةةن " السوفسةةةطائيين " كةةةانوا يعلمةةةون األوالد الجةةةدل وال
والفلسةةةفة، ومةةةا تتضةةةمنه الدراسةةةات النظريةةةة مةةةن مهةةةارات. و يسةةةمى هةةةذا التعلةةةيم " التعلةةةيم 

 الثانوي العام".

 ولكن ما يعام عليه أنه لم يكن له نظم و لوائح و قوانين كما في الوقت الحاضر.  

 7 في أسبرطة : -2.2.4
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إشةرافا تامةا علةى جميةع   تميزت التربية اإلسبرطية بالطابع العسةكري و بإشةراف الواليةة  
واالجتماعية في الدولة، فالمواطنةة هةي   مرافق التعليم، وكان التعليم يعكس النظم السياسية

 فهم الشخص لواجباته الحربية.

وعينةةةةوا    ( هةةةةم المشةةةةرفون علةةةةى مرافةةةةق التعلةةةةيم،  Ephorsوكانةةةةت طبقةةةةة ) األفةةةةورز  
 (.  Paedonomusمشرفا عاما للتربية يسمى ) بيدونوميس 

 مراحل التعليم في إسبرطة: -  

و  :بعد والدة الطفل مباشرة يتم فحصةه لمعرفةة مةدى مالءمتةه جسةميا المرحلة األولى -
و إذا وافةق ) األفةورز( علةى صةالحيته، يلتحةق بطبقةة " األسةبرطيين "، ورال يسةلم   صحيا،

 ب لينصرف إلى مهنة أخرى غير الجيش.لطبقة األجان

سةنوات فةي تمرينةات شةاقة تحةت إشةراف  7:  بعد ذلك يقضي الطفل  المرحلة الثانية -
 أبويه.

: بعةةد سةةن السةةابعة يةةةدخل األوالد المةةدارس التةةي هةةي بمثابةةة ثكنةةةات  المرحلةةة الثالثةةة -
و تمتةد هةذه الفتةرة حربية، وينقسمون إلى فرق. و التعليم هنا يأخذ شكل تةدريبات عسةكرية، 

 سنة. 18إلى  7من 

سنة، يتدرم األوالد تدريبا عسكريا خالصةا تحةت  20إلى  18:  من  المرحلة الرابعة -
 إشراف الجيش. 

سةةةةنة، يصةةةةبح الشةةةةبان أعضةةةةاء فةةةةي الجةةةةيش،  30إلةةةةى  20:مةةةةن  المرحلةةةةة الخامسةةةةة -
 يشتركون في الدفاع والهجوم.
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صةةةبح الشةةةبان مةةةواطنين عةةةاملين، يتمتعةةةون : بعةةةد سةةةن الثالثةةةين، ي المرحلةةةة السادسةةةة -
 بالحقوق المدنية ويجب عليهم الزوا  إلنجام مواطنين صالحين.

  ورعداد البنت في إسبرطة وسيلة إلعدادها كأم صالحة.

ورذا أجرينةةا مقارنةةة بةةين أهةةداف التربيةةة فةةي كةةل مةةن  ثينةةا ورسةةبرطة، لوجةةدنا أن التربيةةة  
اإلسةةبرطية محةةةدودة فةةي أهةةةدافها جافةةة فةةةي أسةةةلوبها، تؤكةةد التربيةةةة البدنيةةة والعسةةةكرية علةةةى 
حسةةام التربيةةة العقليةةة و الفنيةةة و األخالقيةةة، ولعةةل ذلةةك يعةةود إلةةى طبيعةةة مدينةةة "إسةةبرطة" 

أنها منطقة سهلية تحيط بها الجبال من كل جانب، وبعدها عن البحر أدى الجغرافية حيث 
إلى انعزالها عن التيارات الخارجية، الشيء الذي جعلها على الدوام تهتم بإعداد جيش قوي 

 للدفاع عن كيانها ولتدعيم سيادتها، وفرض سيطرتها في الداخل و الخار .

ثينةةا " فإننةةا نجةةده يختلةةف فةةي طبيعتةةه وفةةي " ورذا نظرنةةا إلةةى النظةةام التربةةوي فةةي "     
 أهدافه و مثله العليا عن نظام التربية في " إسبرطة ".

وهةةذا اإلخةةتالف يرجةةع إلةةى اخةةتالف الةةواليتين فةةي طبيعتهمةةا الجغرافيةةة، و فةةي نظةةام    
حكمهما و في فلسفة حياتهما و في مواردهما االقتصادية، باعتبةار أن"  ثينةا" مدينةة بحريةة 

 لفلسفة و الفالسفة، منها خر  سقراط و أفالطون  و  رسطو.و مهد ا

وهذا ما أدى بها إلى أن تهتم في المجال التربوي بالفرد و إلى تحقيق النمو المتكامةل   
 ". و العناية بالناحية الجسمية و العقلية و الروحية و الفنية

 8 : التربية عند الروما  -4-5

بعدم االستقرار، و كانت الثقافة السائدة حتى القرن  تميزت حياة المجتمع الروماني     
 الثامن قبل الميالد، تشبه إلى حد كبير ثقافة المجتمعات البدائية.
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وفيمةا بةةين القةرنين السةةادس والثةامن قبةةل المةيالد، بةةدأت الحيةاة البدائيةةة تتالشةى، وظهةةرت   
 مؤسسات ونظم جديدة، تشبه تلك التي سادت في المدن اليونانية القديمة، كآثينا ورسبرطة. 

وما ميز رومةا، هةو المجلةس األعلةى الةذي هةو بمثابةة المجلةس االستشةاري للملةوك، وكةان  
والفرسةةةان بأسةةةلحتهم وخيةةةولهم.    النةةةبالء، الةةةذين كةةةانوا يملكةةةون األرض، يتكةةةون مةةةن طبقةةةة

وسةةرعان مةةا أصةةبحت رومةةا قةةوة عسةةكرية، اقتصةةادية و سياسةةية، فةةي السةةنوات األخيةةرة مةةن 
 .القرن السادس ق.م

 :  أه  األفكار التربوية عند الروما  -1.5.4

 :  وتتمثل في    

 القتال، و تقوية أجسامهم عن طريق الرياضة.تخريا جماعات مدربة على فنون  -

 اهتمت روما بتكوين المواطن الصالح، الفصيح، البليغ في خطاباته.  -

اهتمةةت، بإعةةداد الةةنشء، للقيةةام بواجبةةات الحيةةةاة العمليةةة و فهمهةةا، و قةةد كةةان الجةةةزء  -
ى ولةم يبةق األعظم من التربية متعلقا بتكوين الصفات الخلقية، فكان للبيت المسةؤولية الكبةر 

 للمدرسة إال مجال ضيق.

و كةانوا قومةا  لم يهةتم الرومةان بالناحيةة الوجدانيةة، ولةم يظهةر عنةدهم فالسةفة وأدبةاء، -
 عمليين، اهتموا باالستعداد للحرم، و تحقيق إنجازات عمرانية ضخمة.

كان على الشام الروماني تقليد الشخصيات الرومانية القديمةة فكةان عليةه أن يصةير  -
 ا محترما، شجاعا، و رجال حازما.وقور 
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الهةةةةدف األساسةةةةي مةةةةن تربيةةةةة الرومةةةةان، هةةةةو تكةةةةوين الجنةةةةدي الشةةةةجاع، المتميةةةةز       
بالطاعة لألبةوين واحترامهةا، لهلهةة والتمسةك بالةدين،...، بينمةا أهملةت النةواحي الجماليةة و 

 الفنية التي ميزت التربية اليونانية القديمة .

ق.م، امتز  منذ ذلك  164سيطرتهم على بالد اليونان سنة " و لما بسط الرومان،     
العهةةد، تةةاريخ حضةةارة اليونةةان بتةةاريخ حضةةارة الرومةةان، امتزاجةةا يصةةعب معةةه تمييةةز أحةةد 

 التاريخين عن اآلخر.

و بةةالرغم مةةن أن اليونةةانيين كةةانوا هةةم المنهةةزمين، إال أن ثقةةافتهم هةةي التةةي بسةةطت      
وبةةذلك تمكنةةت بةةالد اليونةةان المنهزمةةة  وصةةبغتها بصةةبغتها. سةيطرتها علةةى الثقافةةة الرومانيةةة

من أن تأسر الدولة الفاتحة ثقافيا. وقد شمل هذا االمتزا  والتشابه بين الحضارتين الجانب 
فةي عصةورها األخيةرة مظهةرا مةن مظةاهر   ا، وبذلك أصبحت التربية الرومانيةالتربوي فيهم

 التربية اليونانية ".

ن شةةعبا عمليةةا، وكةةان أبةةرز مةةا عبةةروا بةةه عةةن روحهةةم العمليةةة تلةةك لقةةد كةةان الرومةةا     
لحكوميةةةة والعسةةةكرية اكةةذا اإلدارة و  الطةةرق العظيمةةةة، والقنةةةوات المائيةةة، والمبةةةاني الضةةةخمة،

 اللتان تميزتا بالنظام المتقن، وغير ذلك من المظاهر العملية للثقافة  والحضارة الرومانية.

سةةةةيطر علةةةةى الشةةةةخص الرومةةةةاني، إذ جعلتةةةةه يهةةةةتم هةةةةذه الةةةةروك العمليةةةةة، كانةةةةت ت     
 بالوصول إلى نتائا محسوسة ملموسة، موفقا بين الوسائل و الغايات، بدقة و إتقان.

لةةم يكةةن الرجةةل الرومةةاني، ذلةةك الشةةخص الةةذي يهةةتم بالنظريةةات، أو الةةذي يرضةةى      
على غرار زميله  لمجرد السعادة وحياة التكامل الذاتي وتذوق الجمال والنشاط العقلي لذاته،

 اليوناني.
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 9 : التربية في العصور الوسطى األوروبية  -4-6

  معال  العصور الوسطى: -1.6.4

العصور الوسطى تبدأ من القرن السادس إلةى القةرن الخةامس عشةر مةيالدي وربمةا      
 تمتد حتى القرن الثامن عشر.

ورن ظهور اإلمبراطورية الرومانية في أوروبا كقوة جبارة منذ القةرن األول مةيالدي،      
هو أهم حدا أثر على أوروبا لفترة طويلة، كما كان لظهور المسيحية أيضا أثر في توجيه 

 حياة شعوم أوروبا، والتربية أهم ميدان تأثر بهذه التغيرات.

نظةةام اإلقطةةاع وسةةيطرته علةةى مظةةاهر  وأهةةم معةةالم العصةةور الوسةةطى هةةو ظهةةور     
الحيةةةةاة... وقةةةةد أدت الفوضةةةةى التةةةةي سةةةةادت  نةةةةذاك أن يطلةةةةب المستضةةةةعفون مةةةةن األقويةةةةاء 
حمةةةايتهم نظيةةةر تنةةةازلهم عةةةن بعةةةض ممتلكةةةاتهم، واالنتظةةةام فةةةي جيوشةةةهم. وجةةةوهر النظةةةام 

ات اإلقطاعي، هو امتداد للنظام اإلغريقي و الروماني الذي يقوم على تقسيم المجتمع لطبق
 مختلفة،.

 :   العصور الوسطى و من مظاهر

 سيادة النظام الطبقي، -

 اعتماد المجتمع على اإلنتا  الزراعي، -

تحكم الكنيسة تحكما تاما في التراا الفكري، على اعتبار أن الكنيسة في ذلك الوقت  -
 هي التي تمثل كلمة هللا على األرض.
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و مظةةاهر الصةةراع التةةي مسةةت التةةراا الفكةةري هةةو الخةةالف الواضةةح بةةين الفلسةةفة      
 اليونانية و نظرياتها وبين األديان السماوية و تعاليمها.

 10 : أوضاع المجتمع األوروبي في العصور الوسطى -2.6.4

قائمةة والسياسةية ال لقد استمدت التربية مقوماتها من النظم االجتماعية واالقتصةادية     
  نذاك، مما كان له تأثير على نوعين من المدارس في العصور الوسطى. 

" األديرة "، التي   المدارس المؤسسة على الحركة الرهبانية أو ما يسمى مدارس -     
 أرادت االحتفات  ببقاء العقيدة بعيدة عن الحياة و مشاكلها.

ونانيةةةة و المسةةةيحية، سةةةواء فةةةي المةةةدارس التةةةي حاولةةةت التوفيةةةق بةةةين الفلسةةةفة الي -     
 .ةالدراسات القانونية أو الالهوتية أو األدبي

 :  الوضع السياسي -3.6.4

فةةةةةةي أيةةةةةدي القبائةةةةةةل  م 476لقةةةةةد سةةةةةقطت اإلمبراطوريةةةةةةة الرومانيةةةةةة الغربيةةةةةةة سةةةةةنة      
الجرمانيةةةةةة، فعةةةةةم الخةةةةةرام والةةةةةدمار، وكةةةةةان للبابةةةةةا الفضةةةةةل فةةةةةي تهةةةةةذيبهم و إدخةةةةةالهم الةةةةةدين 

و سةيطروا علةى كةل شةيء،  المسيحي، وبذلك زادت منزلة البابا و رجال الدين في أوروبا، 
وأوصةةةياء علةةةى التفكيةةةر، وحرمةةةوا و حللةةةوا   فنصةةةبوا أنفسةةةهم مسةةةؤولين علةةةى العلةةةم والتعلةةةيم،

 هوائهم.حسب أ 

والنظرية التي حكمت أوروبا في ذلك الوقت هي نظرية " التفويض اإللهي " والتةي      
وبتفةةويض مةةن هللا شخصةةان ) البابةةا  تلخصةةت فةةي أن المسةةيحية تكةةون دولةةة واحةةدة يحكمهةةا

 دينيا واإلمبراطور سياسيا (. 
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 :   الوضع الفكري  4.  6. 4 

العةةام والضةةعف الفكةةري الظةةاهر. فكانةةت  أهةةم مةةا كةةان يميةةز أوروبةةا، حالةةة الجهةةل     
 أفكارهم عبارة عن تطورات وهمية خيالية حول أشخاص عظماء قدماء.

ومن حيث العلوم، كانت الخرافةات هةي التةي تمةأل ر وسةهم، ويرجةع ذلةك لعةدة عوامةل   
والقةةانون احتكةةار رجةةال الةةدين للتربيةةة والتعلةةيم الةةذين كانةةا قاصةةرين علةةى علةةوم الةةدين  منهةةا:

وهةةذا أدى إلةةى الركةةود  الرومةةاني وقةةانون الكنيسةةة. وألغيةةت حريةةة التفكيةةر والبحةةث العلمةةي،
 العقلي.

 الوضع الديني: -5. 6. 4

وزادت قوتها تةدريجيا حتةى  وصلت المسيحية إلى أقوى مراكزها في اإلمبراطورية الرومانية،
 وصلت أقوى مراحلها في القرن الثالث عشر.

خةةاص أال و هةةو " نظةةام األديةةرة ". واألديةةرة هةةي المسةةؤولة علةةى نشةةر وظهةةر نظةةام      
 الدعوة المسيحية في أوروبا عن طريق التبشير.

ومةةةدارس األديةةةرة كانةةةت واسةةةعة االنتشةةةار حتةةةى القةةةرن الحةةةادي عشةةةر، ثةةةم ظهةةةرت      
 مدارس الكاتدرائية التي أخذت تتفوق أكثر فزاد عددها وعدد تالمذتها.

اتدرائيةةةة يعةةةين مشةةةرفا إداريةةةا مةةةن رجةةةال الكنيسةةةة، و ظهةةةرت حركةةةة وكةةةان حةةةاكم الك     
تكةوين الجماعةات النقابيةة حيةث كةون المدرسةون جماعةات لحمايةة حقةوقهم وحقةوق التالميةةذ 
كةةذلك، وتركةةزت تلةةك الجماعةةات فيمةةا يشةةبه كليةةات:  دام، قةةانون، طةةب، ديةةن، وبةةذلك بةةدأ 

اعد علةةةى نشةةةأة الجامعةةةات فةةةي اسةةةتقرار الةةةدين كمهنةةةة مسةةةتقلة عةةةن الكنيسةةةة، وهةةةذا مةةةا سةةة 
 منتصف القرن الثاني عشر ميالدي.
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و قةةد رمةةت التربيةةة المسةةيحية إلةةى تهةةذيب الجسةةم و العقةةل و الةةروك لغةةرس المبةةادج      
الدينةةةية و تةةدريب الفةةرد علةةى حيةةاة التقشةةف و الزهةةد، و إماتةةة الشةةهوات كمثةةل أعلةةى للتربيةةة 

 المسيحية إلعداده للحياة األخرى.

 11:   لتربية في اإلسالم  4-7  

 : خصائص التربية اإلسالمية-1.7.4

تسةةتمد التربيةةة اإلسةةالمية روحهةةا، فلسةةفتها، و طريقتهةةا فةةي تكةةوين الفةةرد المسةةلم مةةن      
فلسفة اإلسالم و نظرته إلى الطبيعةة و الكةون، اعتمةادا علةى القةر ن الكةريم و السةنة النبويةة 

 الشريفة.

اإلسةةالم فةةي جةةوهره و روحةةه يتميةةز بشةةكل خةةاص، بالتربيةةةا تربيةةة شةةاملة كاملةةة تتنةةاغم   
ها، وسةةائلها، و طرائقهةةا. تربيةةة مميةةزة بحسةةن خصائصةةها، عةةن أنةةواع التربيةةة األخةةرى أهةةداف

 قديمها وحديثها.

و فةةي ضةةوء هةةذه الفلسةةفة التربويةةة اإلسةةالمية، المسةةلم الصةةالح تتةةوازن فةةي تكوينةةه النفسةةي  
مةن: صةحة بدنيةة، قةدرة علةى العمةل، سةعي فةي  -الروحي، و األخالقةي، الجوانةب الماديةة 

: عبةةادة، خلةةق،   مةةن –، مةةع الجوانةةب الروحيةةة -ض بحثةةا عةةن الةةرزق الحةةاللمناكةةب األر 
ال يطغةةةى فيةةةه، الجانةةةب المةةةادي علةةةى الجانةةةب الروحةةةي، و ال  ، بحيةةةث ضةةةمير و اسةةةتقامة

 الجانب الروحي على الجانب المادي.

ويقةةةول الرسةةةول )ص(: "لةةةيس خيةةةركم مةةةن تةةةرك الةةةدنيا لهخةةةرة، وال خيةةةركم مةةةن تةةةرك      
 اآلخرة للدنيا، و لكن خيركم من أخذ من هذه و هذه ".



 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة بسكرة –لزنك احمد  د. – علوم التربية  والبيداغوجيا مقياس  

37 
 

و من هنا، يتبين أن فلسفة التربية في اإلسالم، ترمي إلى تكوين الفرد الصالح لنفسه،   
ول الرسةول )ص(: "اعمةل لةدنياك و لمجتمعةه، الفةرد الةذي يعمةل لةدنياه و آلخرتةه، عمةال بقة 

 كأنك تعيش أبدا، و اعمل آلخرتك كأنك تموت غدا ". 

و هو بهذا، يكون في توازن دقيق، بين مطالةب الةروك و مطالةب الجسةد، دون إخةالل أو   
 تفريط.

 : وبكل تناسق وانسجام، بين وقد جمعت التربية اإلسالمية منذ الوهلة األولى، 

 روك، تثقيةةف العقةةل و تقويةةة الجسةةم، والعنايةةة بكةةل مةةا يجعةةل"تأديةةب الةةنفس و تصةةفية الةة 
 .¹حياة اإلنسان على وجه األرض سعيدة طيبة " 

 :  اإلنسان في ثالثة مراتب  كما أن اإلسالم وضع عالقة  

 عالقة المخلوق بخالقه، و تتم عن طريق العقائد و العبادات. -

 (. 56 : اريات، اآلية" و ما خلقت الجن و اإلنس  إال ليعبدون " ) الذ   

" فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة هللا التي فطر الناس عليها ال تبديل لخلق هللا ذلةك      
 (.   29 : الدين القيم " ) الروم،اآلية

 عالقة اإلنسان بأسرته و ذويه، عن طريق الطاعة و اإلحسان.  -

 (.23اإلسراء، اآلية:وبالوالدين إحسانا " )  وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه، " 

 " كلكم راع ، و كل راع مسؤول عن رعيته " ) حديث شريف (. 

 عالقة اإلنسان بالمجتمع، عن طريق التعامل و اإلخاء.  -
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 (.3 : "وتعاونوا على البر والتقوى، وال تعاونوا على اإلثم والعدوان" )المائدة،اآلية 

"مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم، كمثةل الجسةد الواحةد، إذا اشةتكى منةه  
 عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى " )حديث شريف (.

 : مبادئ التربية اإلسالمية -2.7.4

مبةةدأ الجمةةع بةةين مةةا هةةو دينةةي و دنيةةوي فةةي  ن واحةةد، و إعةةداد المسةةلم لعمةةل الةةدنيا  -
 واآلخرة.

بتغ فيما أتاك هللا الدار اآلخرة وال تنس نصيبك مةن الةدنيا ، وأحسةن كمةا أحسةن هللا " و ا
 (. 77إليك، وال تبغ الفساد في األرض، إن هللا ال يحب المفسدين " ) القصص، اآلية

مبدأ التغيير و التطوير، حيةث جعلهمةا اإلسةالم سةعيا إلةى التسةامي إلةى المثةل العليةا،  -
اليتةةه، فةةي الرقةةي و االزدهةةار،  وتفتحةةه علةةى ثقافةةات المجتمعةةات أي حركيةةة المجتمةةع و فع

 األخرى و االستفادة منها بما يوافق طبيعته، و يعزز مكانته.

 (.106" وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم و رسوله و المؤمنون" ) التوبة، اآلية 

ة، مبةةدأ تقةةديس العلةةم و العلمةةاء، مةةن خةةالل حةةث المسةةلم علةةى طلةةب العلةةم و المعرفةة  -
 ليتسنى له فهم أبعاد اإلسالم و العمل به عقيدة وسلوكا.

 (.10" قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين ال يعلمون" ) الزمر، اآلية:     

 (.28 : " إنما يخشى هللا من عباده العلماء " ) فاطر،اآلية     

فالتربيةة اإلسةالمية اعتنةت مبدأ النمو المتةوازن لقةوى اإلنسةان جسةميا، روحيةا، وعقليةا،  -
: البدنيةةة، الفكريةةة، النفسةةية واالجتماعيةةة،  باإلنسةةان مةةن جميةةع جوانةةب مكونةةات شخصةةيته
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ومنسجمة، بواسةطة التنشةئة المالئمةة علةى مسةتوى  املةكوحدة ال تقبل التجزئة وبصورة متك
 البيت، المدرسة والمجتمع.

" وهللا أخةةرجكم مةةن بطةةون أمهةةاتكم ال تعلمةةون شةةيئا، وجعةةل لكةةم السةةمع واألبصةةار      
 (. 78واألفئدة لعلكم تشكرون " ) النحل، اآلية: 

مبدأ الشمول والتكامل، فالتربية في اإلسالم، تتعامل مع اإلنسان في مختلةف حاالتةه،  -
وكةةةذا اإلنسةةةانية     ، علةةةى أسةةةس سةةةليمة علةةةى مسةةةتوى األسةةةرة والمجتمةةةع المنتمةةةي إليهمةةةا

 واإلخاء و التعاون.   جمعاء، حيث تقوم على مطالب الروك و الفكر و الضمير 

" يةةةا أيهةةةا النةةةاس إنةةةا خلقنةةةاكم مةةةن ذكةةةر وأنثةةةى، و جعلنةةةاكم شةةةعوبا و قبائةةةل لتعةةةارفوا، إن 
 (. 13أكرمكم عند هللا أتقاكم، إن هللا عليم خبير " ) الحجرات، اآلية: 

مسةةؤولية، فالتربيةةة اإلسةةالمية تقةةوي فةةي اإلنسةةان حبةةه للحريةةة، وتحملةةه مبةةدأ الحريةةة وال -
 للمسؤولية في عالقاته مع خالقه وذويه و مجتمعه.

و إذ    " متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهةاتهم أحةرارا ". ) عمةر بةن الخطةام (.   
فيهةا و يسةفك قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خليفةة، قةالوا أتجعةل فيهةا مةن يفسةد 

 30الدماء و نحن نسبح بحمةدك و نقةدس لةك، قةال إنةي أعلةم مةا ال تعلمةون" )البقةرة، اآليةة 
 .) 

 

 

 12:   التربية الحديثة 4-8
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تةةةأثرت التربيةةةة فةةةي القةةةرنين الثةةةامن عشةةةر والتاسةةةع عشةةةر، بةةةالتطورات التةةةي عرفتهةةةا      
مختلةةةف العلةةةوم اإلنسةةةانية والتجريبيةةةة، كعلةةةم البيولوجيةةةا والفيسةةةيولوجيا، وكةةةذا علةةةم االجتمةةةاع 
وعلم النفس وغيرها... مما انعكس إيجابا على بلورة الفكر التربوي الحةديث خاصةة بعةد أن 

اره التربويةة الجريئةة، والتةي غيةرت الكثيةر مةن أوضةاع التربيةة والتعلةيم ال طرك " روسةو" أفكة 
 سيما تلك المتعلقة منها بالطفل.

وقد عرف الفكر التربوي في القرن العشرين، وثبة نوعية وكبيةرة بفضةل جهةود كبةار      
: " جةةةةان بياجيةةةةه، هةةةةونري فةةةةالون، كالباريةةةةد،  المةةةةربين و الفالسةةةةفة وعلمةةةةاء الةةةةنفس، أمثةةةةال

ديكرولةةةي، جةةةون ديةةةوي،..."  ممةةةا نةةةتا عنةةةه فكةةةر تربةةةوي معاصةةةر و متكامةةةل قةةةوي الصةةةلة 
 بالعلوم الحديثة المختلفة.

 : مميزات التربية الحديثة –1.8.4

 : و من أهم ما يميز التربية الحديثة أنها     

حولت  مركز الطفةل فةي العمليةة التربويةة مةن دور المشةاهدة و االسةتماع، إلةى مركةز  -
 االهتمام و استغالل الخبرة الشخصية، أي من متعلم سلبي إلى متعلم فاعل متفاعل.

جعلت دور المعلم أكثر إيجابية في التعامل مع الطفل، أي من معلةم محتكةر للمعرفةة  -
 إلى معلم يتميز بالقدرة على: التنشيط، التوجيه و التنظيم و التقويم.

اتهةا و طرائقهةا و وسةائلها، و التةي جعلتهةا أحدثت تغييرات عميقةة للمنةاها فةي محتوي -
والنفسةةةية و بيئتةةةه         أكثةةةر مرونةةةة ومالئمةةةة مةةةع طبيعةةةة المةةةتعلم، وخصائصةةةه العقليةةةة 

االجتماعية، تمكنه من اكتسةام كفةاءات و مهةارات تيسةر لةه عمليةة االنةدما  فةي المجتمةع 
 لحشو والتلقين.وعالم الشغل، بدال من تلك المناها التي يغلب عليها الكثافة و ا
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 : و فيما يلي تقديم مختصر ألشهر رواد الفكر التربوي      

 : رواد التربية الحديثة -2.8.4

و في القةرن السةابع عشةر ظهةرت عةدة تيةارات فكريةة و تربويةة علةى يةد عةدد مةن        
 الفالسفة مثل : 

 (:  1704-1632جون لوك )  -

ة الصغار على حذق إحدى العلةوم، ولكةن كان يرى أن وظيفة التربية ليست مساعد     
وظيفتها الرئيسية هي تفتح عقولهم للمعرفة إذا ما سنحت الفرصة لذلك، وقد حصةر التعلةيم 

والكتابةة و الحسةام و الرياضةة و الرسةم والةرقص،  في العلةوم ذات القيمةة العمليةة كةالقراءة 
 هدفها األسمى. كما أولى التربية الخلقية عناية  فائقة، حيث جعل من الفضيلة

ثةةة : :   يةةرى روسةةو أن مصةةادر التربيةةة ثال ( 1718 -1712جةةان جةةاك روسةةو )  -
واإلنسةةان بإمكانةةه السةةيطرة علةةى اثنةةين منهمةةا دون الثالةةث و   الطبيعةةة، اإلنسةةان، األشةةياء،

يعينه على ذلك الطبيعة.  وقد هاجم روسو التربية التقليدية التي تنظر إلى الطفل على أنه 
 راشد مصغر. 

وأهم كتام لروسو هو كتام " إميل " الذي قسم التربية فيه إلةى خمسةة أقسةام يتنةاول كةل   
 نسان كما يلي  : قسم مرحلة من مراحل عمر اإل

الكتةةام األول :   يةةرى أن الطبيعةةة خلقةةت اإلنسةةان صةةالحا و مةةا علةةى التربيةةة إال أن  -
 تمنعه من االحتكاك بالمجتمع لكي ال يخرم هذه الحياة الصالحة. 
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سةنة و هنةا يصةبح الولةد  12سةنوات  إلةى  4 – 3يتناول الفترة بين   : الكتام الثاني -
جةةاهزا للةةتعلم والتعلةةيم حيةةث يقةةول : " يجةةب أال تعلةةم الولةةد نظاميةةا بةةل تتركةةه يةةتعلم بالتجربةةة 
والنشةةةاط الحةةةي فةةةي الطبيعةةةة، و ينبغةةةي أال يةةةتعلم إال األشةةةياء التةةةي تناسةةةب عمةةةره و تفكيةةةره 

 واهتمامه.

سةةةةنة، و هةةةةو بدايةةةةة التعلةةةةيم  15إلةةةةى  12-11تنةةةةاول الفتةةةةرة مةةةةن :  ي الكتةةةةام الثالةةةةث -
اإليجةةابي ويجةةب أن يةةتعلم مةةن كتةةام واحةةد و هةةو كتةةام العةةالم المحةةيط بةةه فيةةتعلم الجغرافيةةا 

 بمشاهدة الطبيعة مباشرة وكذلك يأتي تعلم الفيزياء و الفلك.

يةةةة، و هةةةو سةةةنة، يتضةةةمن التربيةةةة الخلقيةةةة و الدين 20إلةةةى  15الكتةةةام الرابةةةع :  مةةةن  -
يؤكد على أن أول شعور يحس به الطفل هو محبة نفسه ثم محبةة اآلخةرين، و يضةيف أن 

سةنة ال تفةرض علةى الطفةل  12الضمير هو المبةدأ األساسةي للفضةيلة، ويؤكةد أن فةي سةن 
 أي مذهب أو ديانة بل له الخيار.

في يتحدا علةى رفيقةة إميةل ) صةوفي (، و هةو ال يتةزو  مةن صةو  : الكتام الخامس -
إال بعةد القيةةام برحلةةة لمةةدة سةنتين ينتقةةل خاللهةةا فةةي الةدول األوروبيةةة ليتعةةرف علةةى أنظمتهةةا 

 االجتماعية ليصبح أكثر قوة و فضيلة .

 و أهم مبادج التربية عند  " روسو " :   

 مبدأ الحرية : و معناه التعلم التلقائي. -

الفيزيةةةاء مةةةن خةةةالل الخةةةرو  مبةةةدأ اعتمةةةاد مراكةةةز االهتمةةةام : يةةةتعلم الطفةةةل الجغرافيةةةا و  -
 للحقول  

 مبدأ المشاركة : يظهر في النزهات و الرحالت. -
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مبةةدأ تشةةجيع التعلةةيم المهنةةي و االتجاهةةات العلميةةة : تشةةجيع الطفةةل علةةى تعلةةم مهنةةة  -
  .يدوية و لقد كان لروسو أثر عظيم في تحويل أهداف التربية لدى العديد من المربين بعده

 13 ( :  1827 -1746بستالوزي )  -

التربية عنده تتحدد في نظرته إلى الطفةل أنةه يشةبه الشةجرة التةي تنمةو مةن الةداخل،      
ومةةةا علةةةةى المةةةةرء إال أن يهيةةةةة الظةةةةروف المحيطةةةةة التةةةي تجعةةةةل هةةةةذه الشةةةةجرة تنمةةةةو نموهةةةةا 
الطبيعي الكامل، و كان بستالوزي يةرى أن كةل طفةل حالةة خاصةة ومةن الخطةأ أن نعةاملهم 

 معاملة واحدة.

أن التعلةةةيم يةةةتم عةةةن طريةةةق االكتشةةةاف الةةةذاتي و السةةةؤال، حيةةةث كةةةان  وكةةةان يةةةرى      
: فيجمعةةون األزهةةار،  يصةةحب األطفةةال فةةي التجةةول فةةي الطبيعةةة لدراسةةة األشةةياء الجغرافيةةة

الحشةةرات، و يصةةيغون الخةةرائط الثابتةةة البةةارزة مةةن الطةةين اللةةز ، التةةي تمثةةل المحةةيط الةةذي 
  المطالعةةةةة،و سةةةةتقالل الةةةذاتي فةةةةي الةةةةدرس يعيشةةةون فيةةةةه.      وكةةةةان ينمةةةي فةةةةي األطفةةةةال اال

باستخدام عدة طرائق  والمعلم يساعدهم على تفهم ما يغمض عليهم. وقد أوصى بستالوزي  
 كان يستخدمها هو. و منها : 

 يجب أن يعرف الطفل كيف يتكلم قبل أن يعرف القراءة. -

ولى على ألواك يجب أن يرسم الطفل قبل أن يكتب، و يجب أن تكون تمارين الكتابة األ -
 حجرية.

يجةةب أن يراعةةى النمةةو الطبيعةةي فةةي دراسةةة اللغةةة، فتةةدرس األسةةماء أوال، ثةةم الصةةفات،  -
 وأخيرا األفعال.

 يجب االستعانة باألشياء المادية المحسوسة لتعليم مبادج الحسام. -
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لكةةي تكةةون للتلميةةذ فكةةرة ثابتةةة عةةن األعةةداد، يجةةب أن يةةدركها كمجموعةةة مةةن األشةةياء  -
 دية ال كأرقام مجردة.الما

وكان العمل اليدوي يقترن بةالعقلي، وبةذلك أنشةأ بسةتالوتزي مدرسةة تشةبه البيةت فةي      
عالقتها وروحها وأهدافها، يقوم التعليم فيها على المالحظة واإلدراك الحةي، ويهةدف التعلةيم 

 فيها إلى تنمية قوى الطفل وذكائه في جو من االحترام لفردية الطالب. 

 14 :  ( 1841 – 1776  فريدريك هربارت ) جو - 

 تأثر هربارت األلماني بزميله بستالوتزي، بعدها اتخذ نهجا مستقال عن غيره.      

اعتمةةد هربةةارت المةةنها اإلسةةتقرائي طريقةةة فةةي التةةدريس. وهةةو إحةةدى منةةاها كسةةب     
 المعرفة الثالثة، إلى جانب منهجي: التحليل و التركيب، و منها اإلستدالل.  

يعتبةةةةر هربةةةةارت أول مؤسةةةةس لمعهةةةةد تكةةةةوين المعلمةةةةين. ورغةةةةم أنةةةةه اقتةةةةرك طريقتةةةةه      
تفاد منه فةي التةدريس، إال أنةه تةم اعتنةاق الطريقةة التعليمية القائمة على االستقراء، دليال يس

هذه من طرف المربين، و لزمن طويةل، علةى أنهةا نمةوذ  فريةد يقتةدي بةه فةي كةل الةدروس 
 مهما اختلفت طبيعتها.

ويرى هربارت أن طريقة التةدريس المبنيةة علةى االسةتقراء، تجةري فةي أربةع خطةوات      
 :  هي

  قةةةةوم المعلةةةةم بمسةةةةاعدة التلميةةةةذ علةةةةى مراجعةةةةة أفكةةةةاره:   وفةةةةي هةةةةذه المرحلةةةةة ي التهيئةةةةة -
ومعارفةةه، وهةةي مرحلةةة اختباريةةة اسةةترجاعية للخبةةرات المكتسةةبة عنةةد المةةتعلم، فهةةي مرحلةةة 
تحضةةةيرية للمةةةتعلم، تمهيديةةةة للةةةدرس الجديةةةد، وعلةةةى أساسةةةها يةةةتم بنةةةاء و ربةةةط المتعلمةةةات 

 الجديدة بها.
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و  ه، بعةةةةرض للمعلومةةةةات والخبةةةةرات: يقةةةةوم المعلةةةةم فةةةةي المرحلةةةةة الثانيةةةةة هةةةةذ العةةةةرض -
 توضيحها بوسائل مختلفة سيرا بالمتعلم من البسيط إلى المعقد.

: و فةةي هةةذه الخطةةوة يعمةةل المعلةةم علةةى ربةةط المعلومةةات و الخبةةرات الجديةةةدة  الةةربط -
 بالقديمة وتوضيح أوجه الشبه و االختالف.

:وفةةي هةةذه الخطةةوة الرابعةةة واألخيةةرة للةةدرس عنةةد " هربةةرت "، يةةتم اسةةتخالص  التعمةةيم -
 المعلومات األساسية، و الخرو  بأحكام فقواعد عامة. 

و قةام أتباعةه مةةن بعةده بتعةديل هةةذه الخطةوات، بإضةافة خطةةوة خامسةة، هةي خطةةوة      
 التطبيقات.

 15(:  1852 -1782فروبل )  -

تعتبةةةر التربيةةةة عنةةةد فروبةةةل خالصةةةة لمةةةا تةةةأثر بةةةه مةةةن أفكةةةار العديةةةد مةةةن الفالسةةةفة      
 هيجل (. –المثاليين مثل ) كانت 

يرى فروبل أن التربية هي النمو التطةوري لإلنسةان، ومةن هةذا المنطلةق فةإن مرحلةة      
 الطفولة ذات أهمية في النمو اإلنساني.

يجب أن تبدأ مةن الميةول اإلراديةة للطفةل كأشةياء كما يرى أن جميع عمليات التعلم      
وال يكةةون تعلمةةه لهةةذه األشةةياء إال  مهمةةة فةةي الحيةةاة: الحقيقةةة، العدالةةة، الحريةةة، المسةةؤولية. 

 عن طريق تمثلها تمثال حياتيا .

و هو يرى أيضا أنه يجب أن نختار مواد التدريس من واقع بيئة الطفل، وأن يكون      
شرة بالحياة الحاضرة. وقد ركز على اللعب فهةو يةرى فيةه أنةه يمكةن مةن التعليم ذا صلة مبا
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إدخةةةال الطفةةةل إلةةةى عةةةالم الصةةةالت االجتماعيةةةة الواقعيةةةة ، ومنحةةةه اإلحسةةةاس باالسةةةةتقالل 
 والتعاون و روك المبادرة و التشويق.

 و من أهم  رائه التربوية :

 التربية عملية طبيعية ، تتم عن طريق تهذيب حواس الطفل. -

 الطفل كيان عضوي متكامل له جوانب : جسمية، عقلية، و انفعالية. -

 اللعب مبدأ ضروري للطفل، حيث عن طريقه تنمو الحواس و تهذم. -

 16  (:1932-1871ديكرولي ) -

"ديكرولي" عالم نفسي، اهتم بدراسة و تحليل اإلدراك الكلي عنةد الطفةل، وبةرهن أن      
 الفائدة هي أساس نشاط الطفل.

وبنةةةى نظامةةةه التربةةةوي علةةةى هةةةذين المبةةةدأين، فجعةةةل برنامجةةةه يةةةدور حةةةول مواضةةةيع      
عامةةة يعمةةل التالميةةذ علةةى إيضةةاحها بالبحةةث عةةن أجزائهةةا، و ربةةط هةةذه المواضةةيع بفوائةةد 

 الحياة األساسية. لهذا أسماه نظام ) مركز الفوائد (. 

الدراسة بأربعة مراكةز رئيسةية: الحاجةة للطعةام، الحاجةة لمقاومةة  "وحصر "ديكرولي     
 والحاجة للحركة والعمل. عوامل الفضاء، الحاجة لحماية الذات من مختلف األخطار، 

و خصةةةص لكةةةل مركةةةز سةةةنة دراسةةةية كاملةةةة، أمةةةا طريقةةةة العمةةةل فقةةةد اسةةةتلهمها مةةةن      
عتبةةةر مالحظةةةة البيئةةةة بمةةةا فيهةةةا مةةةن ) المدرسةةةة للحيةةةاة و بالحيةةةاة (، و ا  : عبارتةةةه الشةةةهيرة

             إنسان وحيوان ونبات و جماد، أساسا لكل تمرين و نقطة انطالق لنشاط الطفل الفكري.                                                 
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و جعةةةل هةةةذا األخيةةةر يكةةةون علومةةةه بنفسةةةه بالبحةةةث والتنقيةةةب عةةةن مصةةةادرها حيةةةث      
 أو في الطبيعة أو في الكتب.وجدها في المجتمع 

و قةةد تركةةت أبحةةاا و أعمةةال هةةذا المربةةي أثةةرا عميقةةا فةةي طةةرق التةةدريس، لةةيس فةةي      
 بلجيكا فحسب، بل في العالم أجمع.

  (: 1952-1859جو  ديوي )  -

كان " ديوي " وال يزال من أعظم رجال التربية في العصةر الحةديث ألنةه كةان مربيةا      
يةةةةا، وهةةةةو مةةةةن رجةةةةال التربيةةةةة األمةةةةريكيين الةةةةذين تةةةةأثروا بمعطيةةةةات الثةةةةورة أوال وفيلسةةةةوفا ثان

 الصناعية و النظام الرأسمالي.

سم "جون ديوي" بالكثير من المذاهب والنظريةات والمفةاهيم التربويةة التةي سةادت اويرتبط 
الفكةةر التربةةوي منةةذ أوائةةل هةةذا القةةرن، ويعتبةةر مةةن مؤسسةةي االتجةةاه البراغمةةاتي الةةذي يعتمةةد 

أ التجريةةب فةةي مختلةةف أنشةةطة التعلةةيم والةةتعلم فةةي التربيةةة والتعلةةيم، وهةةو مةةن مؤسسةةي مبةةد
المدرسةةة المتمركةةزة حةةول الطفةةل فةةي التربيةةة، والتةةي تعتبةةر نقطةةة تحةةول فةةي الفكةةر التربةةوي 
الحديث، و بهذا أصبح الطفل مركز العملية التربوية بعد أن كانت التربية التقليدية متمركزة 

 سية. حول المادة الدرا

وأعمال ديوي التربوية أكثر مةن أن تحصةى، ولكةن يمكةن تلخةيص المعةالم الرئيسةية      
 لفلسفته التربوية على النحو التالي : 

: رأيةةه أن الغايةةات باعتبارهةةا قصةةدا تعلميةةا، ينبغةةي أن تبنةةى علةةى  الغايةةات والوسةةائل -
ئل للتجربةة حتةى يمكنةه والوسةا حاجات التلميذ وميوله، وعلى هذا يؤكد أن إخضاع الغايات

 الحكم عليها.
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"لةةم  :هةةو أعظةةم عنصةةر فةةي العمليةةة التربويةةة، و"جةةون ديةةوي  المةةادة الدراسةةية والمةةنها -
يركةةز اهتمامةةه علةةى مضةةمون المةةواد الدراسةةية ومحتويةةات المةةنها، بقةةدر اهتمامةةه بالطريقةةة 

  .لعملية التربويةالتي يعالا بها المدرس هذه المحتويات، والتلميذ عند " ديوي " هو محور ا

: يةةةةةرى أن المدرسةةةةةة، يجةةةةةب أن تكةةةةةون بيئةةةةةة اجتماعيةةةةةة تتميةةةةةز  المدرسةةةةةة والمجتمةةةةةع -
بالتبسيط، حيةث تسةاعد التلميةذ علةى النمةو السةليم المتكامةل، و قةد اعتبرهةا " ديةوي " وسةيلة 
لتغيير المجتمع، ومن وظائفها إعداد الطفل عن طريق الخبرة ليكون عضوا اجتماعيا فعاال 

علةةى تطةةوير بيئتةةه. ونظةةر "ديةةوي" إلةةى المدرسةةة نظةةرة جديةةدة، علةةى أنهةةا أداة  تجديةةد  قةةادرا
التةةراا، بةةدال مةةن النظةةرة التقليديةةة التةةي نظةةةرت إلةةى المدرسةةة  علةةى أنهةةا تعمةةل علةةى نقةةةل 

 التراا.

 

  17الفصل الخامس التربية عبر نصوص    ص

 هو (، 468 – 370/  م 1037 – 980ابن سينا )  -1             

 .41سياسة الرجل ولده، ص: -                              

 :سياسة الرجل ولده -1

إلى سن الشبام،  لقد جمع "ابن سينا" في هذا البرناما الذي سنه للولد من عهد الطفولة
إلةةى بةةدء الدراسةةة " بكتةةام هللا، كمةةا  بةةين شةةؤون الةةدين و شةةؤون الةةدنيا، و يالحةةن أنةةه أشةةار

يسترعى االنتبةاه هنةا، المالحظةات التةي يبةديها فةي صةفات  وأن أشد ما كان متبعا يومذاك.
 الولد مع رفاق له، واختيار صناعة مؤاتية لطبيعته ". وتربية المعلم،
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...ينبغةةي أن يكةةون مةةع الصةةبي صةةبية حسةةنة  دابهةةم، مرضةةية عةةاداتهم. ألن انفةةراد      
ألن الصةبي عةن الصةبي ألقةن وهةو عنةه  خةذ و الصبي الواحد بالمؤدم أجلب لضجرهما، و 

به  نس... وأدعى إلى التعلم والتخر  فإنةه يبةاهي الصةبيان مةرة، ويغةبطهم مةرة ويةأنف عةن 
القصور عن شأوهم مةرة، ثةم أنهةم يترافقةون و يتعاوضةون الزيةارة، ويتكةارمون و يتعاوضةون 

حاكةةاة، وفةةي ذلةةك تهةةذيب الحقةةوق، و كةةل ذلةةك مةةن أسةةبام المبةةاراة والمباهةةاة والمسةةاجلة والم
 ألخالقهم و تحريك لهممهم. 

أمةةا مةةؤدم الصةةبي فينبغةةي أن يكةةون عةةاقال ذا ديةةن بصةةيرا برياضةةة األخةةالق حاذقةةا      
بتخةةةريا الصةةةبيان، و فةةةورا، رزينةةةا، بعيةةةدا عةةةن الخفةةةة و السةةةخف، قليةةةل التبةةةدل واالسترسةةةال 

 بحضرة الصبي.

ول اللغةةةةة، شةةةةرع بةةةةدرس الرسةةةةائل فةةةةإذا فةةةةرإ الصةةةةبي مةةةةن حفةةةةن القةةةةر ن و تعلةةةةم أصةةةة      
 والخطب و الحسام و العناية بالخط.

وعلى المؤدم أن يبحث له عن صناعة، فةال يجبةره علةى العلةم إذا كةان غيةر ميةال      
إليه، وال يتركه يسير مع الهوس، إذ ليس كل صنعة يرومها الصبي ممكنة له مواتية، لكةن 

 ما شاكل طبعه و ناسبه، ...  ابن سينا

 

 .69ثقافة المعل ، ص:  -(،  1536 – 1467ايراس  )  -2  

 ثقافة المعلم

 انسجاما مع عصر النهضة األوروبية، ال يرى ايراسم حدودا
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 لثقافة المعلم، فهو يريده دائرة معارف. ورن لم يخل هذا الرأي

 من التطرف، فهو مبدئيا جدير باالهتمام.

عشةةرة أو أثنةةى عشةةر مؤلفةةا، لكةةن علةةى المعلةةم أن يعةةرف كةةل شةةيء.... ال أكتفةةي ب     
ولةو كةان لةن يعلةم إال      أصر على أن يلم بجميةع العلةوم، أريةده أن ال يجهةل شةيئا، حتةى

المبادج األولية. يجب أن يكون مطلعا على جميع األدباء من كةل الطبقةات و كةل الفةروع، 
 فليقرأ أوال الممتازين على أن ال يهمل أحدا على اإلطالق حتى أضعفهم.

أرى جيةةدا أنكةةم سةةتقطبون الحةةاجبين و تتهمةةونني بةةأنني أفةةرض علةةى المعلةةم عبئةةا      
ثقيال، هذا صحيح. لكن إذا كنةت أحمةل إلةى هةذا الحةد رجةال واحةدا، فةذلك لكةي أخفةف مةن 
مهمةةة عةةدد كبيةةر. أريةةد أن أقةةول أنةةه علةةى فةةرد واحةةد أن يقةةرأ كةةل شةةيء، حتةةى ال يضةةطر 

 لمهمة. اآلخرون )التالميذ ( للقيام بنفس ا

علوووووى المعلووووو  أ  يعووووورف  -(، 1592 – 1533ميشوووووال دي مونتانيووووو  )  -3     
 .76تلميذه، ص: 

 على المعلم أن يعرف تلميذه

إن كان مونتانيه من أشد المتحمسين لتربية ملكة الحكةم، فهو يبرهن لنا في هذه القطعة 
 دروسه لنشاطه و مستةواه.أن هذا األمر ال يتوفر ما لم يعرف المعلم تلميذه و يكيف 

ال يتوقفون عن الصياك في  ذاننا كمن يفرإ في إناء. لقد حصةروا مهمتنةا فةي ترديةد مةا 
يقولةةون لنةةا. أريةةد أن يعملةةوا علةةى تقةةويم أسةةاليبهم، وأن يبةةدأوا بوضةةع األنفةةس التةةي هةةي بةةين 

زهةةةا. فتةةةارة أيةةةديهم أمةةةام تجةةةارم مالئمةةةة لعمرهةةةا، فيةةةدفعونها لتةةةذوق األشةةةياء واختيارهةةةا وتميي
يمهةةةدون لهةةةا الطريةةةق وطةةةورا يتركونهةةةا تشةةةقها بنفسةةةها. ال أريةةةد أن يسةةةتنبط و يةةةتكلم المعلةةةم 
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وحده، أريد أن يترك تلميذه يتكلم بدوره. فسقراط وارسازيلوس كانا يدعوان تالميذتهما للكالم 
أوال وفيمةةةا بعةةةد كانةةةا يتوليةةةان همةةةا الشةةةرك. مةةةن المستحسةةةن أن يتةةةرك المةةةدرس تلميةةةذه يخةةةب 

مامه، حتى يحكم على نشاطه ويتمكن من تكييةف عملةه لهةذا النشةاط. ورذا لةم يحسةن هةذا أ
وتطبيقةةه بدقةةة لمهمةةة جةةد عسةةيرة. وأن   التكييةةف، يعةةرض كةةل شةةيء للفسةةاد. و أن معرفتةةه 

ومةةن ثةةم عيةةادتهم، لعمةةل ال يصةةدر إال علةةى نفةةس  القةةدرة علةةى الهبةةوط لمسةةتوى الصةةغار 
 أكثر ثباتا و أمانا منه هبوطا.  عالية قوية، ألن السير صعودا هو

 .104ليس الطفل براشد، ص:  -(، 1778 – 1712جا  جاك روسو )  -4  

 ليس الطفل براشد

هةةةذا هةةةو المبةةةدأ الثةةةاني الةةةذي بنةةةى عليةةةه " روسةةةو " نظامةةةه التربةةةوي. و كةةةان لهةةةذا المبةةةدأ 
 علماء النفس.أساسا ألبحاا المربين و  األهمية األولى في تطوير التربية، إذ أصبح

إن الطبيعة تريد أن يكون األطفال أطفاال قبل أن يصبحوا رجاال. فإن كنا نريد أن      
وال نكهةةة، وال تلبةةث     نقلةةب هةةذا الوضةةع فسةةوف ننةةتا ثمةةارا قبةةل أوانهةةا، لةةيس فيهةةا نضةةو 

هةةذه الثمةةار الفجةةة أن يةةدم إليهةةا الفسةةاد، نحصةةل علةةى علمةةاء شةةبان هةةم فةةي الواقةةع أطفةةال 
واإلحسةةاس، ال يمكةةن االستعاضةةة عنهةةا.    للطفولةةة أسةةاليبها فةةي النظةةر والتفكيةةر  مسةةنون.

فمن الخرف والعنت أن نحاول استبدال وسةائلنا بتلةك الوسةائل. وقةد يكةون أقةرم إلةى نفسةي 
أن أطالةةب للطفةةل بفراهةةة فةةى الطةةول تبلةةغ خمسةةة أقةةدام، مةةن أن أطلةةب لةةه عقةةال تعليليةةا فةةي 

العقل التعليلي في تلك السن ؟ إن التعليل هو في الواقع لجةام  سن العاشرة . ثم ماذا يجديه
 للقوى و الملكات، و الطفل ال حاجة به إلى هذا اللجام...
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وال تحةةاولوا    عةةاملوا التلميةةذ بمةةا يوافةةق عمةةره. و ضةةعوه أوال فةةي مكانةةه الطبيعةةي،      
              إخراجه منه، وال تسمحوا له بالخرو  منه.

سووير الفكوور موون الكوول إلووى الجووزء،  -(،   1932 – 1871ديكرولووي )  أوفيوود -5  
 .187ص: 

سير الفكر من الكل الى الجزء الفكةر يسيةر من الكل إلى األجزاء، ال من الجزئيات إلى 
 الكليات

كما كان يعتقد. على هذا المبدأ، الذي قةد يبةدو غريبةا. شةيد دكرولةي نظامةه التربةوي. و 
ةدأ.  اسةتنادا إلةى تجدر اإلشارة هنا إلى أ ةدوا هةذا المبة ةن أية ةس المعاصرية ن معظةم علمةاء النفة

المبدأ الكالسيكي في االستقراء و االستدالل، يسلم بأن هناك فكرة عامة تبنى حسب التدر  
 التالي:

يتم الحصول على إدراكات حسية بسةيطة فةي البدايةة، ثةم يجمةع ويقةارن فيمةا بينهةا      
وأكثةر فةأكثر شةموال عةن     دريجيا  راء أكثةر فةأكثر ارتفاعةاالستخالص عوامةل مشةتركة وتة 

 الجنس و النوع و الطبقة.

هكذا، يقال، نذهب مةن األجةزاء إلةى الكةل، و مةن البسةيط إلةى المركةب أو المعقةد،      
ومةةن الخةةاص إلةةى     سةةيرا كثيةةرا مةةا يشةةبه بةةذلك الةةذي ينطلةةق مةةن المحسةةوس إلةةى المجةةرد 

 العام...

مجموعةة ال تحصةى مةن المعةاني التةي دخلةت دون تحليةل واع، أو إذا فلدى الطفل      
أمكةةن القةةول، دون تفصةةيل إرادي لجزئياتهةةا. وعلةةى هةةذا النحةةو يكةةون مفهةةوم األم، ومفهةةوم 

ثةةم مفهةةوم انفعاالتةةه، وحاجاتةةه  المصاصةةة، وأجةةزاء جسةةده، و لعبةةه، وغةةرف المنةةزل الةةخ...
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مةن قبةل المربةي، ولكةن فةي  ن نظةام معةدوملذاتةه، و المةه، كةل هةذه المفةاهيم تعةرض لةه دو 
 حاالت عديدة، ترد حسب

 مستقال أو مجزءا. ال عالقاتها الطبيعية، والبعض منها مرتبطا باآلخر

المدرسووة التقليديووة و المدرسووة الحديثووة،  -  ( 1952 – 1859جو  ديوووي )  -6 
 .193ص: 

الصةةةغيرة يبةةةرز ديةةةوي التنةةةاقض المدرسةةة التقليديةةةة و المدرسةةةة الحديثةةةة فةةةي هةةذه القطعةةةة 
الجةةذري فةةي االتجةةاه، بةةين التربيةةة التقليديةةة والتربيةةة الحديثةةة. و يةةرى المدرسةةة المثلةةى علةةى 
صةةورة مؤسسةةة اجتماعيةةة شةةبيهة باألسةةرة . و  يمتةةاز تةةاريخ التربيةةة بالتنةةاقض بةةين الفكةةرتين 

 : التاليتين

يةةةةة تراهةةةةا تكوينةةةةا يجةةةةري مةةةةن األولةةةةى تعتبةةةةر التربيةةةةة نمةةةةوا ينبةةةةع مةةةةن الةةةةداخل، والثان     
الخار ،إحةةةةداهما تقةةةةوم علةةةةى المعطيةةةةات الطبيعيةةةةة، واألخةةةةرى تةةةةتحكم فةةةةي الميةةةةول الطبيعيةةةةة 

 وتسعى بوسائل الضغط المستمر أن تحل محلها عادات خارجية.

في الوقت الحاضر، يتجلى هذا التناقض بشكل صراع بين التربية التقليدية والتربية      
الرغم من أن التربيةة التقليديةة ال تقةوم علةى مبةادج ثابتةة، فةإن األفكةار التقدمية )الحديثة(. ب

 : التي ألهمتها واسعة االنتشار بصورة تمكننا من أن نحددها بما يلي

تشةةمل عمليةةة التربيةةة مجموعةةة مةةن المعلومةةات والتمةةارين التةةي خلفهةةا الماضةةي لنةةا،      
والتربية الخلقيةة أيضةا، تنحصةر  بها.ويكون هدف المدرسة الرئيسي تزويد األجيال الجديدة 

في تكوين عادات عملية متفقة مع ما ورثنةاه مةن الماضةي مةن مبةادج وقواعةد فةي السةلوك. 
وبكلمة واحدة، إن نظام الحياة المدرسية العام )بما فيه عالقات التالميذ مع بعضةهم بعضةا 
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خةرى. ورذا تصةورتم وعالقتهم مع معلميهم( بعيد جدا عن أنظمة المؤسسةات االجتماعيةة األ
التنافس، بامتحاناتها، وبقوانينهةا،  معي حجرة الصف العادية باستعمال زمانها، بعاداتها في

تفهمون ما أقصد بعبارة نظام الحياة المدرسةية العةام. ورذا قةارنتم هةذه الصةورة عةن المدرسةة 
ة البعةةد : أن المدرسةةة مؤسسةةة عميقةة  بمةةا يجةةري مةةثال فةةي األسةةرة، توافقةةون معةةي علةةى القةةول

 عن سائر المؤسسات االجتماعية األخرى.

 :أسئلة و موضوعات للمناقشة 

و تجاربةك      كيف تفهم معنى التربية على ضوء دراستك لهةذا الموضةوع وقراءتةك -1
 الخاصة.    

تناول هذه الفكرة بالمناقشة فةي ضةوء تطةور المجتمةع  " التربية ضرورة اجتماعية "، -2
 واستخالص من هذا المسح التاريخي أهم الدالالت التي تجسد هذه الفكرة.اإلنساني 

انفرد اإلسالم فةي نظرتةه إلةى التربيةة ممةا جعلةه يتميةز عةن المجتمعةات السةابقة فةي  -3
 هذا التصور.

 ؟ فيم يبرز هذا االختالف

 ؟ ما الذي يميز التربية الحديثة عن التربية القديمة؟ أو التقليدية -4

 ك هذا الموضوع حاول أن تبني هذا الفرق مع تقديم بعض األمثلة.خالل دراست

يقول  " روسو " :عاملوا التلميذ بما يوافةق عمةره، وضةعوه أوال فةي مكانةه الطبيعةي،  -5
 وال تحاولوا إخراجه منه، و ال تسمحوا له بالخرو  منه.

 ناقش هذا القول و ابد رأيك فيه؟.
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