
 أزتد احلمدي________________  _______ دراسات|راب احلكمةموقع زل____ ____________     : مفتاحيات أوليةالــفــكـر الــتــربــوي
 

1 

       
 

 

 مفتاحيات أونية: انفكر انرتبىي
 الفكر والرتبوة

 مفهوم الفكر الرتبوي

 الفكر الرتبوي اإلسالميمفهوم 

 ةـــــوــــربـــتـــالة ـــفـــســـلـــف
 

   Aalhamdi82@yahoo.com               
  

 هـ1241/ 60/ 40  -م4612/ 60/ 42     

 

mailto:Aalhamdi82@yahoo.com


 4 أزتد احلمدي___________________  ___ دراسات| موقع زلراب احلكمة _________________     : مفتاحيات أوليةالــفــكـر الــتــربــوي

   
 
 
 
 

        

 
 

 "1...السعي للتوافق املمتاز مع اهلل من جانب اإلنسان احلر، الواعي، الناضجهي:  الرتبوة"
  ىرمان ىورن                                                          

                                  

 

 
 

 

                                                 
1 p285  .ationcThe Philosepy Of edu: Horne Herman H 



 4 أزتد احلمدي___________________  ___ دراسات| موقع زلراب احلكمة _________________     : مفتاحيات أوليةالــفــكـر الــتــربــوي

 ــرس:فـــــهـــ
 ة.ـــــــــــــــدمـــــقـــــم   •
  الفصل األول:  (1)

 :ةــــالــــــــفــــكر والــــــتـــربـــــــي                        
 مفهوم الرتبية العامة: :ادلبحث األول -1

 مفهـو الرتبية.  وال:أ 1-1-1
 تطور مفهـو الرتبية. اثنيا: 2-1-1
 الشامل للرتبية.خصائص ادلفهـو  اثلثا: 3-1-1
 أمهية الرتبية. رابعا: 4-1-1
 درجات القصد يف الرتبية. خامسا: 5-1-1
 االلتزاـ يف الرتبية. سادسا: 6-1-1

 :مفهوم الفكر الرتبوي ادلبحث الثاين: -2
 التعريف.أوال:  1-2-1
 القوى والعوامل ادلؤثرة يف حركة الفكر الرتبوي.اثنيا:  2-2-1
 كيف ندرس الفكر الرتبوي.اثلثا:  3-2-1

 لفصل الثاين: ا (2) 
 :اإلسالمي مفهوم الفكر الرتبوي                   

 .الفكر الرتبوي اإلسبلميأىداؼ  :ادلبحث األول -1
 :الفكر الرتبوي اإلسبلميأسس  :ادلبحث الثاين -2

 .تكاملي الفكر الرتبوي اإلسبلمي 1-2-2
 .توازين الفكر الرتبوي اإلسبلمي 2-2-2
 .سلوكي الفكر الرتبوي اإلسبلمي 3-2-2
 .فردي ورتاعي اإلسبلميالفكر الرتبوي  4-2-2
 .ضمًني الفكر الرتبوي اإلسبلمي 5-2-2
 .فطري الفكر الرتبوي اإلسبلمي 6-2-2
 .مقاصدي الفكر الرتبوي اإلسبلمي   7-2-2
 .استمراري الفكر الرتبوي اإلسبلمي  8-2-2



 2 أزتد احلمدي___________________  ___ دراسات| موقع زلراب احلكمة _________________     : مفتاحيات أوليةالــفــكـر الــتــربــوي

 تدرجي. الفكر الرتبوي اإلسبلمي  9-2-2
 .روحي الفكر الرتبوي اإلسبلمي  11-2-2 

 الفصل الثالث:  (3)
 :الفكر الرتبوي اإلسالميأساليب                   

 أسلوب القدوة الصاحلة. أوال:  1-3
 أسلوب الرتغيب والرتىيب. اثنيا:  2-3
 .أسلوب ادلوعظة احلسنة اثلثا:  3-3
 .أسلوب اإلقناع واالقتناع رابعا: 4-3
 أسلوب ادلمارسة العملية. خامسا: 5-3

 : رابعالفصل ال (4)
 :الفلسفي يف ادليدان الرتبوي بحثة على ادلإطالل                   
 ربية.ػفلسفة الت :ادلبحث األول 1-4
 .ساليب ادلنهجية يف فلسفة الرتبيةاأل ادلبحث الثاين: 2-4
 .ائف فلسفة الرتبيةظو  ادلبحث الثالث: 3-4
 ادلذاىب الفلسفية الرتبوية. ادلبحث الرابع: 4-4

 مة.ـ  اتــــخ   •
 ادر.ادلص  • 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 1 أزتد احلمدي___________________  ___ دراسات| موقع زلراب احلكمة _________________     : مفتاحيات أوليةالــفــكـر الــتــربــوي

 

 :مقدمة (1
 

(1) 
عىن ابلبناء الرتبػوي يف دراسة الزمة دلن يُ  ومناىجو، ،وتطوره ،فكر الرتبويـالإف دراسة           

وشلا ال شػ  فيػو أف معرفتػو ابدلسػًنة التارليػة لعمليػة الرتبيػة، التكوين الفكري، والنفسي، وادلهين... 
 وؾ، وتعػٌن علػف فهػو موقعنػا داخػلالسػل إمنا تثري الدور الرتبوي وتدفع إىل تغيػًن األفكػار، وتعػديل

 ادلنظومة الرتبوية العامة.
دلسػػؤوليات يف اللةظػػة احلاضػػرة، فهػػي دراسػػة ذلػػا قيمتهػػا يف عكيػػد الػػوعي الرتبػػوي، وفهػػو ا        

ىػو أف صلعػل مػػن بنائنػا بنػاء إ ابيػا، وقػػوة  :والتػاري  الرتبػوي ،فػادلغزى مػن اسػتدخاؿ الػوعي الرتبػػوي
-مػثبل–الكبػار الرتبويٌنأف ادلعلمٌن  نبئُ اتري  الفكر الرتبوي ذاتو يُ و  .اإلنسانية السعيدةلبناء  زلركة

 يف البناء احلضاري. صبلءالقادة األُ  كانوا ىو
(2) 

تطػور الفكػر  سػبلمية مػن حركػةاإل عربيةىي اجملتمعات ال: أين ما ترتددوذتة تساؤالت كثًنا          
فكػػر مػػن  قدمػػوفكػػار ارخػػرين، ومػػا الػػذي  كػػن أف تمػػع أ علػػ فا، وكيػػف تالرتبػػويو ومػػاذا قػػدم 

او تسػػػاؤالت مػػػن حػػػج أبنػػػاء أجيػػػاؿ اليػػػـو مػػػن ادلعلمػػػٌن والرتبػػػويٌن للمسػػػتقبل الرتبػػػوي الػػػذي ينتظرىػػػ
حنـو حػ  يتقػدـ ىػؤالء يف عملهػو  أف صلليها ونوضػةها، احلريلقي هبا، ومن أف تُ  عموماوادلفكرين 

 كوين. وعي
قيمػة إسػبلمية و عربيػة إسػهامات ذتػة  ىذه أف ادلفتاحية األولية ولسوؼ نكتشف من إطبللتنا       

 .2لفكر الرتبويا حقليف 
 

                                                 
 ـ.1999، 1، الشركة العادلية للكتاب، بًنوت، لبناف، طاخلطاب الرتبوي اإلسالميظر: دمحم الفرحاف، ػػان 2
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 :جغرافية يف الفكر الرتبويراسة ذه من دىادلفتاحية إطبلليت احلقيقي من  وعلف ذل  فادلغزى     
 .العام مفهوم الفكر الرتبوي -1 
 .الفكر الرتبوي اإلسالميومفهوم  -2 
 .األساليب يف البنيوية الرتبوية اإلسالميةاألسس و و  -3 
 الـرى حنـو  العػري الػدارس حتفػزأف  اذلدؼ منو؛ كل ذل . ومفهوم فلسفة الرتبية: كاجتاه ومنهج-4 
ضػػمن ىػػذه  الثقافػػة العربيػػة، وعػػن الػػدور الػػذي لعبتػػو حركــة الفكــر الرتبــوي يف العــام يف تكامليــةال

 .3هوينػهويل أو تػاحلركة من دوف ت
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 انفصم األول: ( 1)

 :الــــــرتبــــــــيــــــة والـــــفــــكــــــر                                            

 
 مفهوم الرتبية العامة: :ادلبحث األول -1

 :مفهوم الرتبية وال:أ 1-1-1
زاد. ويف التنزيػل " يربػو أي منػا و رابالفعػل "ترجع كلمة الرتبية يف أصلها اللغػوي العػري إىل           
أي: منػػ  وزادت دلػػا يتػداخلها مػػن ادلػػاء }وتــر  األره ىامـدة فــنذا أنعلنــا عليهـا ادلــاب اىتــعت وربـ {احلكػيو

ه"  عػػػػىن نرىب "والنبػػػػات. و ػػػػوه، ومنػػػػف قػػػػواه ا سػػػػدية يف بػػػػين فػػػػبلف" أي: نشػػػػو بيػػػػنهو، وتقػػػػوؿ"راب  ش 
 .4والعقلية واخللقية

وأف يكػوف  للرتبية عملية النمو والػز دة وأف ىػذا النمػو ال بػدوىكذا يتضمن ادلعىن اللغوي          
وىـاا ادلعـ   :من جنس الشيء وابلنسبة لئلنساف يكوف ىذا النمػو يف جسػمو ويف عقلػو ويف ُخلقػو

والواقػػع أف ىنػػاؾ عػػدة معػػاٍف للرتبيػػة. وىػػي ابدلعػػىن . ابدلعــ  االالــطالحي اللغــوي ىــو لــب معــ  الرتبيــة
عقل الفرد وخلقػو وجسػمو ابسػتثناء مػا قػد يتػدخل  تساعد علف تشكيل الواسع تتضمن كل عملية

وىي هبذا ادلعىن تعين التنشئة االجتماعيػة والفرديػة  ؛وراثيةيف ىذا التشكيل من عمليات تكوينية أو 
 ". اجتماعيات الرتبية "علم وىاا ىو ادلع  االجتماعي للرتبية، أو ما أالبح يسمى: ادلتكاملة للفرد

 عناىا الضيج تعين غرس ادلعلومػات وادلهػارات ادلعرفيػة مػن خػبلؿ مؤسسػات معينػة  يةالرتبو         
فػالتعليو جانػب جزئػي  التعلـيم.أنشئ  ذلذا الغري كادلدارس مػثبل وىػي هبػذا تصػبا مرادفػة لكلمػة 

ي وىاا ىو مفهوم الرتبية ابدلع  التعليمتنمية ا انب العقلي وادلعريف:  من جوانب الرتبية يقتصر علف
 أو التثقيفي.

وقد ينظر إىل الرتبية علف أهنا هتذيب اخللج وتنميػة اخلػبلؿ احلميػدة يف اإلنسػاف وتربيتػو علػف         
 وىاا ىو مفهوم الرتبية مبعناىا التهاييب أو التأدييب. :الكماؿ والفضيلة

                                                 
  .1/326ن ادلعجم الوسيط 4
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ىل ختصصػػػات إ ينقسػػػووقػػػد ينظػػػر إىل الرتبيػػػة علػػػف أهنػػػا أحػػػد فػػػروع ادلعرفػػػة األكاد يػػػة الػػػذي        
سلتلفػػة يف فلسػػفة الرتبيػػة وأصػػوذلا ومناىجهػػا وطػػرؽ تدريسػػها وغًنىػػا مػػن الت صصػػات الػػيت تنقسػػو 

 .professional وىاا ىو مع  الرتبية ابدلع  ادلهينإليها الرتبية: 
وقد ينظر إىل الرتبية علػف أهنػا عمليػة اقتصػادية تعػين اسػتثمار األمػواؿ يف ادلػوارد البشػرية الػيت        

ىي عنصر ىاـ من عناصر اإلنتاج الرئيسة. ويصبا ىدؼ الرتبية يف ظل ىذا ادلفهـو إعداد القػوى 
رية ادلدربة اليت تستطيع أف تقـو بدورىا يف رلاؿ العمل واإلنتاج. وأف الرتبية ذلػا دور رئيسػي يف البش

ضلصل عليو من  عملية التنمية االقتصادية، وذلا عائدىا ومردودىا االقتصادي الذي يفوؽ أي عائد
 وىاا ىو مفهوم الرتبية مبعناىا االقتصادي.أي رلاؿ استثماري  خر: 

ىرمــان  :ادلثػػاليٌنتبعػػا الخػػتبلؼ النظػػرة إليػػو. فوحػػد الفبلسػػفة  مفهػػـو الرتبيػػةوىكػػذا لتلػػف        
 :ايعرفها أبهن ىورن

ـــاز مـــع   مـــن جانـــب اإلنســـان الســـعي" •           ـــواع للتوافـــمل ادلمت ، جسػػػميا ،ي، الناضـــجاحلـــر، ال
 "5كما يعرب عن ىذا التوافج يف بيئة اإلنساف العقلية واالنفعالية واإلراديةوعقليا،
فإنو يعلن أف:"الرتبية قد تعرؼ أبهنا عملية مستمرة  -وىو أحد الربرتاتيٌن- جون ديويأما         
ــاب اخلــ ةإلعػػادة  الفػػرد ابلػػتةكو يف  بينمػػا ىظػػف، هبػػدؼ توسػػيع وتعميػػج مضػػموهنا االجتمػػاعي، بن

 ".6الطرائج ادلتضمنة
فإف"الرتبيػػة تعػػين بصػػفة أساسػػية إعػػداد اإلنسػػاف دلػػا ينبغػػي أف يكػػوف  للتفكــا ادلســيحيوتبعػػا          

وع ودلا ينبغي أف يفعلو ىنا علف األري بقصد بلوغ الغية العليا اليت خلج من أجلها... وموض عليو
أي الػػػروح يف احتادىػػػا مػػػع ا سػػػد يف وحػػػدة طبيعيػػػة، بكػػػل مواىبػػػو  ؛االرتبيػػػة ىػػػو تربيػػػة اإلنسػػػاف كليػػػ

 ..."7الطبيعية وفوؽ الطبيعية كما يظهره العقل السليو والوحي
والرتبية يف اإلسبلـ تعػين بلػوغ الكمػاؿ ابلتػدريق ويقصػد ابلكمػاؿ ىنػا كمػاؿ ا سػد والعقػل         

 يف األري ولػػػذل   ػػػب أف ع  تربيػػػة واخللػػػج ألف اإلنسػػػاف موضػػػوع الرتبيػػػة، واإلنسػػػاف خليفػػػة ه
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اإلنسػػػاف متمشػػػية مػػػع مطالػػػب ىػػػذه اخلبلفػػػة نوانبهػػػا ادل تلفػػػة وسنفصػػػل ذلػػػ  عنػػػد الكػػػبلـ عػػػن 
 خصائص ادلفهـو احلضاري الشامل للرتبية اإلسبلمية اإلنسانية العادلية.

يجػػػة وبصػػػرؼ النظػػػر عػػػن اخػػػتبلؼ النظػػػرة إىل الرتبيػػػة فإنػػػو  ػػػب أف منيػػػز بػػػٌن الرتبيػػػة كنت
تعػػين مػػا ىػػدث للفػػرد مػػن خػػبلؿ النمػػو والتعلػػيو مػػن ألػػواف ادلعرفػػة  نتيجــةـ فالرتبيــة كــوالرتبيػػة كعمليػػة: 

تعػين   عمليـةـ والرتبيـة كـ، والوجػداين، واالجتمػاعي. واالنفعػايثل العليا، والنمػو ا سػمي والعقلػي وادل
موجهػػة مػػن خػػبلؿ منظمػػات  الػػيت يتعػػري ذلػػا الفػػرد بصػػورة منظمػػة كػػل ادلػػؤثرات الرتبويػػة والثقافيػػة

مت صصػػة أو بصػػورة غػػًن منظمػػة مػػن كػػل القػػوى ادلعلمػػة وادلربيػػة يف اجملتمػػع كاألسػػرة وادلؤسسػػػات 
 الدينية ورتيع وسائل اإلعبلـ واالتصاؿ ا ماىًنية ورتاعة الزماف والصةبة وغًنىا.

 
 تطور مفهوم الرتبية: اثنيا: 2-1-1

. وكػػػاف ىػػػذا التطػػػور نتيجػػػة ت ىامػػػة علػػػف مػػػر العصػػػورشػػػهد مفهػػػـو الرتبيػػػة عػػػدة تطػػػورا           
التةوالت االجتماعية من جانب، واتساع النظرة إىل ميداف الرتبية من جانب  خػر ومػن أىػو ىػذه 

 التةوالت:
أف ميداف الرتبية انتقل من مرحلة ا هود ادلبعثرة وغًن ادلنتظمة عندما كانػ  الرتبيػة  -1

تمع إىل مرحلة ا هود ادلنظمػة الػيت ختطػ  مسؤولية األسرة وغًنىا من قطاعات اجمل
ذلػػػا الػػػربامق وتػػػنظو ذلػػػا ادلشػػػروعات وتكػػػرس ذلػػػا ا هػػػود وتصػػػدر بشػػػوهنا القػػػػوانٌن 

 تنظمها وترسي قواعدىا.والتشريعات اليت 
أهنػػا انتقلػػ  مػػن مرحلػػة احتكػػار األسػػرة ذلػػا إىل مرحلػػة ادلنظمػػات ادلت صصػػة الػػيت  -2

ىل جانػػػب األسػػػرة ادلؤسسػػػات الدينيػػػة تقػػػـو ذلػػػا وتشػػػرؼ عليهػػػا وتوجيههػػػا وظهػػػر إ
 والعسكرية واالقتصادية وأخًنا ظهرت ادلدرسة كمنظمة تربوية رمسية.

أهنا انتقل  من مرحلػة تعلػيو الصػفوة إىل تعلػيو رتػاىًن الشػعب كػل الشػعب. فقػد   -3
كانػػػػ  الرتبيػػػػة يف ادلاضػػػػي مقصػػػػورة علػػػػف فئػػػػة سلتػػػػارة مػػػػن النػػػػاس قػػػػادرة اقتصػػػػاد  

قػػػد أصػػػبة  الرتبيػػػة حقػػػا لكػػػل إنسػػػاف تعػػػرتؼ بػػػو ادلواثيػػػج واجتماعيػػػا. أمػػػا ارف ف
 الدولية والقومية علف السواء.
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ئهػا بصػرؼ النظػر وترتب علف ذل  التزاـ كل الدوؿ بتوفًن حد أدىن من التعلػيو لكػل أبنا        
أو ادلكانػػة االجتماعيػػة. وقػػد يعجػػب اإلنسػػاف مػػن النمػػو الكمػػي  د نػػةعػػن ا ػػنس أو اللػػوف أو ال

شلػا يػدؿ علػف مػدى رتاىًنيػة الرتبيػة  الذي حدث يف ميداف الرتبية خبلؿ السنوات األخًنةاذلائل 
والتعلػػيو يف عصػػرر الػػراىن. كمػػا يتزايػػد مػػن رحيػػة أخػػرى عػػدد السػػنوات الػػيت يقضػػيها كػػل فػػرد يف 

أشػرر إليػو وقػد جػاء  ادلدرسة شلا يدؿ علف مدى التوسع الرأسي إىل جانػب التوسػع األفقػي الػذي
توسػػػع ابلطبػػػع نتيجػػػة لنمػػػو ادلفػػػاىيو االجتماعيػػػة وغلبػػػة ادلؤسسػػػات الد قراطيػػػة مػػػن رحيػػػة ىػػػذا ال

وز دة  مػاؿ النػاس ومطػػامعهو يف احليػاة مػن رحيػػة أخػرى، وتػرتب  رتاىًنيػػة أي نظػاـ تعليمػػي يف 
لكي يسما ابستمرار وعلف كل ادلستو ت بقبوؿ أعداد متزايدة من التبلميذ.  أي بقعة من العامل

 ا.أيض رتاىًنيدري ر ا أي  الوق  الذي تصبا فيو ادلراحل ا امعية العليا للتعليو حقا ومن 
أنو انتقل من كونػو عمليػة تعليميػة ضػيقة تعػىن ابحلفػت واالسػتظهار والتةصػيل إىل   -4

بعقػػل اإلنسػػاف وفكػػره وضػػمًنه وخلقػػو كمػػا كونػػو عمليػػة حضػػارية ديناميػػة تتسػػامف 
النفسػػية واالجتماعيػػػة وغًنىػػا. وأصػػػبة  الرتبيػػػة تتكامػػل فيهػػػا ابألبعػػاد ا سػػػمية و 
 .تقـو علف مفهـو حضاري شامل

أنػػو انتقػػل مػػن كونػػو عمليػػة مرحليػػة تنتهػػي عنػػد مرحلػػة تعليميػػة معينػػة أو زمػػن معػػٌن  -5
إىل كونو عملية مستمرة مدى حياة اإلنساف وأصبا مفهـو الرتبية ادلستمرة مفهوما 

مفهـوم وعلف الرغو من عدـ وضػوح ر. مسةا من جانب ادلشتغلٌن ابلرتبية يف عصر 
، فهنػػػاؾ بعػػػح ادلبلمػػػا الرئيسػػػة الػػػيت وعػػػدـ االتفػػػاؽ علػػػف حتديػػػده الرتبيـــة ادلســـتمرة

 حددهتا ادلنظمة العادلية للرتبية والعلـو والثقافة.
وانتقلػػػ  الرتبيػػػة مػػػن كوهنػػػا عمليػػػة يسػػػتطيع أف يقػػػـو هبػػػا أي فػػػرد إىل كوهنػػػا عمليػػػة  -6

قبػػػل شلارسػػػتها. وىكػػػذا أصػػػبة  الرتبيػػػة مهنػػػة ذلػػػا  مهنيػػػة تتطلػػػب اإلعػػػداد وادلػػػراف
 احرتامها كغًنىا من ادلهن.
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 خصائص ادلفهوم الشامل للرتبية: اثلثا: 3-1-1
 يقـو ادلفهـو احلضاري الشامل للرتبية علف عدة خصائص من أمهها:      

 أف الرتبية عملية تكاملية ال تقتصر علف جانب واحد من جوانب الش صية اإلنسػانية. -1
وعلف ىذا األساس تكوف الرتبية شاملة ا وانب لئلنساف يف تربيتو  سمو وعقلو ونفسو 
وضمًنه وخلقػو وعواطفػو، فالرتبيػة تعلػو ألمنػاط السػلوؾ واكتسػاب لل ػربات االجتماعيػة 
وىي تربية ضمًن اإلنساف وجواضلو وىذا يعين أال ينظر ادلػري إىل عملػو مػع التلميػذ علػف 

ختصصػػو فقػػ  وإمنػػا  ػػب أف يعلػػو أنػػو يػػري يف التلميػػذ إىل جانػػب أنػػو قاصػػر علػػف رلػػاؿ 
ختصصو جوانب خلقية ونفسية واجتماعية علف جانػب كبػًن مػن األمهيػة وىػذه ا وانػب 

 مسئولية مشرتكة لكل ادلربٌن وكل ادلشتغلٌن ابلرتبية.
معػػو  أف الرتبيػة عمليػػة فرديػػة اجتماعيػة فهػػي تنظػػر إىل اإلنسػاف مػػن منظػػوره الفػردي فتبػػدأ -2

مػػػػػن حيػػػػػي ىػػػػػو ةمكانياتػػػػػو ا سػػػػػمية والعقليػػػػػة والنفسػػػػػية وتتمشػػػػػف معػػػػػو لتنمػػػػػي ىػػػػػذه 
اإلمكانيات يف أبعادىا ادل تلفة إىل أقصف ما  كن وعلف قدر مطاوعة التلميذ وسػرعتو 

ىتػاج  اإلنسػاف يولػد ضػعيفا دوف إسراع أو إبطاء هبا. فالرتبيػة عمليػة منػو للفػرد نظػرا ألف
   االجتماعي اإلنساين.إىل عناية تراعي اي

ومػن رلتمػع  أف الرتبية ختتلف ابختبلؼ الزماف وادلكاف فهي ختتلف من عصػر إىل عصػر -3
إىل رلتمع بل يف داخل اجملتمع الواحد من مكػاف دلكػاف، ومػن زمػن لػزمن. وىكػذا تتػوثر 

 الرتبية بظروؼ الزماف وادلكاف.
ه يف األري: وىػػػذا يعػػػين أف  خليفػػة هأف الرتبيػػة عمليػػػة إنسػػػانية تنظػػر لئلنسػػػاف ابعتبػػػار  -4

فيجػب فيهػا أف تكػوف تربيػة  تتناسب تربيتو مع ىػذه ادلكانػة السػامية الػيت خصػو ه هبػا.
 ة اإلنسان.ة اإلميان وأخو  أخو  علف 

الرتبيػػة عمليػػة مسػػتمرة فهػػي ال تنتهػػي بػػزمن معػػٌن مػػن عمػػر اإلنسػػاف وال  رحلػػة دراسػػية  -5
 ل وتتسع  فاقها وأبعادىا. معينة وإمنا دتتد علف عمر اإلنساف الطوي

 وللرتبية ادلستمرة بعداف رئيسياف:         
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يتمثػل يف امتػداد الرتبيػة امتػدادا رئيسػيا علػف طػوؿ احليػاة اإلنسػانية فػبل  عد رأسيب   . أ
 .تقف أو تنتهي عند فرتة زمنية معينة

يتمثػػػل يف اوذلػػػا لكػػػل رلػػػاالت النشػػػاط اإلنسػػػاين مػػػن القيػػػاـ  عـــد أفقـــيب  والثػػػاين  . ب
 دوار االجتماعية وادلهنية ادل تلفة ودور ادلواطنة الصاحلة وشغل أوقات الفراغ.ابأل

يف جوانبػػو ا سػػمية والفكريػػة والنفسػػية  -كمػػا مضػػف-أهنػػا هتػػتو برتبيػػة الفػػرد بكػػل جوانبػػو -6
 واالجتماعية وادلهنية.

ع أهنػػا تقػػـو علػػف النظػػرة الشػػاملة للرتبيػػة: الػػيت يتكامػػل فيهػػا الػػدور ادلدرسػػي التعليمػػي مػػ -7
 والتعليو العاـ ... الدور الآلمدرسي

أهنا تربية تراعي طبيعة الفروؽ الفردية مع نطاؽ قدرهتا وإمكانياهتا وحتاوؿ أف تدفع الفرد  -8
 إىل حتقيج ذاتو وتنمية طاقاتو إىل أقصف درجة شلكنة.

أهنػػػا تربيػػػة هتػػػدؼ إىل منػػػو الفػػػرد بصػػػورة مسػػػتمرة فػػػبل تقتصػػػر الرتبيػػػة ادلسػػػتمرة علػػػف نقػػػل  -9
ث الثقػػػايف وإمنػػػا ىػػػي عمليػػػة يتطػػػور فيهػػػا الفػػػرد مػػػن خبلذلػػػا ابسػػػتمرار  يػػػي يػػػؤدي الػػػرتا

 النشاط الرتبوي الذي يؤديو بصورة طبيعية زلببة إىل منائو الكامل.
 وصوره. التعلم الاايتأهنا هتتو بكل أشكاؿ  -10

 
 
 أمهية الرتبية: رابعا: 4-1-1

وب رتيعا ادلتقدمة منها والنامية علػف السػواء. تلعب الرتبية دورا رئيسيا ىاما يف حياة الشع         
أمهيػػػة الرتبيػػػة وقيمتهػػػا يف تطػػػوير الشػػػعوب وتنميتهػػػا االجتماعيػػػة واالقتصػػػادية ويف ز دة فقػػػد بػػػرزت 

 قدرهتا الذاتية يف مواجهة التةد ت احلضارية اليت تواجهها. وتبدو أمهية الرتبية يف ا وانب ارتية:
كػػربى لكػػل شػػعوب العػػامل. وأصػػبة  مػػن   ووطنيــة أهنــا أالــبح  اســرتاتيجية قوميــة -1

مل تػزد عليهمػا؛ وذلػ  أف رقػي إف أمهية عن أولوية الدفاع واألمن  األولوية ال تقل
 .الشعوب وتقدمها وحضارهتا تعتمد علف نوعية أفرادىا
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، فالعنصر البشري أىو ما دتتلكػو أي أهنا عامل ىام يف التنمية االقتصادية للشعوب -2
ة للػػػػػدوؿ الفقػػػػًنة يف مواردىػػػػػا الطبيعيػػػػة وثرواهتػػػػػا االقتصػػػػػادية،  دولػػػػة حػػػػػ  ابلنسػػػػب

كالياابف مثبل اليت تعترب منوذجا حيا لدور الرتبية يف تنمية العنصر البشػري القػادر 
 علف حتقيج التقدـ والرخاء لببلده.

. ومػػع أنػػو ال  كػػن فصػػل التنميػػة االقتصػػادية ىــام يف التنميــة االجتماعيــةأهنــا عامــل  -3
االجتماعيػة لبلرتبػػاط العضػوي الوثيػػج بينهمػػا فػإف ىػػذا الفصػل لػػو مػػا عػن التنميػػة 

يػػػػربره مػػػػن جانػػػػب ادلعا ػػػػة العلميػػػػة وللرتبيػػػػة دورىػػػػا اذلػػػػاـ يف التنميػػػػة االجتماعيػػػػة 
 لؤلفراد.

كلمػػا تعلػػو فهنػػاؾ مثػػل يقوؿ:" .أهنــا ضــرورية إلرســاب الدميقراطيــة ادلدنيــة الصــحيحة -4
لتعلػػيو. فػػالتعليو ىػػرر واط بػػٌن احلريػػة . وىػػذا يعػػين االرتبػػااإلنسػػاف زادت حريتػػو"

 !العبودية وا هل. اإلنساف من قيود
فالرتبيػػة عامػػل  أهنــا ضــرورة للتماســم االجتمــاعي والوحــدة القوميــة والوطنيــة، -5

 ىاـ يف توحيد االجتاىات الدينية والفكرية والثقافية لدى أفراد اجملتمع.
 لو احلػػػراؾ اإل ػػػاي الراقػػػيسػػػ عػػػرب. أهنـــا عامـــل ىـــام يف إحـــداث احل ـــر اك االجتمـــاعي -6

 بقيمة الفرد واجملتمع.
، وحتقيػػػػػج كماالتػػػػػو الآلئقػػػػػة بكينونتػػػػػو مـــــدارج إنســـــانيتوأهنـــــا ارتقـــــاب ابإلنســـــان إ   -7

 الوجودية.
 .-فالدولة العصرية زلصلة لكل ما سبج- .أهنا ضرورية لبناب الدولة العصرية -8
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 يف الرتبية: 8درجات القصد خامسا: 5-1-1
 

 كػػػن تقسػػػيو مظهػػػر النمػػػو الػػػيت حتػػػدث لئلنسػػػاف إىل نػػػوعٌن رئيسػػػيٌن تبعػػػا ألسػػػباب                 
 ها:حدوث
 فهناؾ ما ىدث نتيجة النضق الذا . -1
وىنػػػاؾ مػػػا ىػػػدث نتيجػػػة الػػػتعلو، ويشػػػمل كػػػل ألػػػواف السػػػلوؾ ادلكتسػػػب لئلنسػػػاف مػػػن  -2

نسػاف وعػادات واجتاىػات وقػيو ... وىػذا ىػدث مػن خػبلؿ تفاعػل اإلمهارات ومفاىيو 
األسػرة أو ادلؤسسػات  رجتػة عػنمظػاىر النمػو تكػوف قػد مع بيئتو وزليطػو االجتمػاعي: ف
ويف مثػػل ىػػذه احلالػػة يكػػوف النمػػو مقصػػودا لذاتػػو لكنػػو  الدينيػػة واالقتصػػادية والعسػػكرية.

أي  مػػن جانػػػب أفػػراد أو ىيئػػػات ختتلػػف عػػػن ىيئػػات الرتبيػػػة والتعلػػيو  عناىػػػا ادلدرسػػػي. 
والػيت  ةييزا لو عن الرتبية ادلدرسػي، دتالرتبية غا ادلدرسيةمن الرتبية:  ويطلج علف ىذا النوع

تػػتو يف نظػػو تنظيميػػة مدرسػػية ذلػػا برارلهػػا ومناىجهػػا وذلػػا معلموىػػا ومشػػرفوىا والقػػائموف 
 عليها. 

فيها حدىا ادلهين األقصف ألهنا تعترب وظيفتها  قصدـــالفهذا النوع من الرتبية تبلغ درجات            
 وىل الرتبية وىي هتدؼ إليها عن قصد وتكرس كل جهودىا للبلوغ إىل أىدافها.األ
     
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ، منشور علف الشبكة الرقمية.احلل القصدي يف مواجهة االعتباطية، : عامل سبي  النيليانظر 8
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 االلتعام يف الرتبية: سادسا: 6-1-1
 

 رئيسياف: جانبافيقصد اباللتزاـ يف الرتبية         
فالرتبيػػة مهنػػة شػػوهنا شػػوف أي مهنػػة أخػػرى  أوذلمــا: االلتــعام ابألالــول ادلهنيــة للرتبيــة. -1

كالطػػب والقػػانوف... وىػػي ذلػػذا ذلػػا أصػػوذلا ادلهنيػػة الػػيت ترتكػػز   اإلنسػػانية مػػن ادلهػػن
وىػػذا يعػػين ابلنسػػبة للرتبػػوي أف يكػػوف صػػادرا يف عملػػو بعيػػدا عػػن االرجتػػاؿ  عليهػػا.

 .والعملية والفوضوية العلمية
فمػػػثبل: دسػػػتور مهنػػػة ادلعلػػػو  اثنيـــا: االلتـــعام بدســـتور مهنـــة الرتبيـــة وأخالقهـــا العلميـــة. -2

دسػاتًن ادلهػن اإلنسػانية يؤكػد أف خدمػة اجملتمػع واإلنسػانية ع    شونو شػوفالرتبوية 
. وىػػػػػذا يعػػػػػين أف يتػػػػػوخف ادلعلػػػػػو الرتبػػػػػوي خدمػػػػػة كوولويػػػػػة علػػػػػف الكسػػػػػب ادلػػػػػادي

األىػػػػداؼ اإلنسػػػػانية العليػػػػا مػػػػن عملػػػػو كوولويػػػػة. أمػػػػا العائػػػػد ادلػػػػادي فهػػػػو مطلػػػػب 
 ة والتعليميػة.ضروري ال  كن إنكاره لكنو  ب أف يتكافػو مػع شػرؼ ادلهنػة الرتبويػ

ل يف استهدافو خدمة اذلػدؼ األمسػف.. ولكن ىذا العائد أي  كنتيجة طبيعية للعم
ةخػػبلص وجتػػرد يف بنػػاء مػػن يػػربيهو ويعلمهػػو ابحلػػج واخلػػًن وا مػػاؿ... إف الرتبػػوي 

األمػػو بػٌن األجيػاؿ وىػو ابٍف للةضػارات و  والوسػي رقػل للثقافػة، ومفسػر للمعرفػة 
أو مهػػددا للػػنظو االجتماعيػػة الػػيت ائتمنتػػو علػػف أغلػػف مػػا  ولػػيس ادلعلػػو داعيػػة عنػػف

 . 9دتلكو وىو أبناؤىا
 
 
 
 
 
 

                                                 
9
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 مفهوم الفكر الرتبوي: ادلبحث الثاين:-2
 

 التعريف:أوال:  1-2-1
 

رلمــو  ، أو  عػػىن  خػػر ىػػو كــل تعمــيم نلــري لتجــارب البشــر ا عئيــةالفكػػر بعامػػة: ىػػو            
والفكػر بػذل  ىػو 10ياإلنسـان تكمـن خلـف ملـاىر السـلوك األسس النلرية وادلفاىيم وادلعـاين الـي

، أي إعمالػػو لعقلػػو وتفكػػًنه يف ذاتػػو ويف ادل لوقػػات ويف ىػػذا الكػػوف مػػن نتػػاج لعقبلنيػػة اإلنسػػاف
حولو، ومن مث فالفكر قرين الوجود اإلنساين، فوينما وجد اإلنساف يف بيئة أو رلتمػع معػٌن أعمػل 

 ، ويفسر هبا وجوده ومستقبلو..أفكارا يتوجو هبا يف معاشو قعقلو وأنت
والفكر هبذه اإلحاطة الشػاملة ىػو تعبػًن عػن واقػع اجتمػاعي معػٌن، ولػذل  لػيس غريبػا           

أف أي  انتسػػاب الفكػػر إىل بيئػػة اجتماعيػػة مػػا نشػػو فيهػػا، كػػوف نقػػوؿ: الفكػػر العػػري نسػػبة إىل مػػا 
لفكػػػر األوروي يف العصػػػور أنتجػػػو علمػػػاء العػػػرب مػػػن فكػػػر يف رلػػػاؿ مػػػا أو يف ختصػػػص مػػػا، أو ا

 احلديثة، وىكذا..
والفكر إذا كاف تعبػًنا عػن واقػع اجتمػاعي، فإنػو يف الوقػ  ذاتػو أداة لتغيػًن ىػذا الواقػع            

أيضػػا، فالفبلسػػفة وادلصػػلةوف قػػد غػػًنوا أبفكػػارىو األوضػػاع االجتماعيػػة الػػيت كانػػ  تعػػاين منهػػا 
ن أفكار مستمدة من الرساالت السماوية، فقد دتكنوا من رلتمعاهتو، والرسل واألنبياء  ا زتلوه م

 تغيًن رلتمعاهتو إىل األفضل واألرقف واألمسف.
: "ىــو مــا أبدعتــو عقــول الفالســفة وادلــرب  عــ  التــاري  فيمــا  ــص فــالفكر الرتبــويوعليــو 

ويتضــمن: النلــرات وادلفــاىيم  .رلــال الــتعلم اإلنســاين، وتنميــة الشذصــية و ــحا قــدرا ا
 .راب الي وجه  عملية تربية اإلنسان ع  العصور"واآل

لػيت أنتجتػو وأحاطػ  ومن الطبيعي أف يتوثر الفكر الرتبوي  جموعػة مػن القػوى والعوامػل ا          
والنفسي وموقفػو مػن الطبيعػة اإلنسػانية  ة ادلفكر ذاتو من حيي تكوينو العقلييبو، وكذل  بش ص

 تقـو بو الرتبية حياؿ التقدـ الفردي واالجتماعي. الذي  كن أف الدور ومن القيو ومن
                                                 

  .128-127/ 7ـ، نج1987، القاىرة، مصر، لكتابة اتري  الرتبية، رابطة الرتبية احلديثة مقدمةعبد السميع سيد أزتد،  10
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 القو  والعوامل ادلؤثرة يف حركة الفكر الرتبوي: اثنيا: 2-2-1
                

 العامل الديين: -1
الدين من أىو العناصر اليت تشكل ثقافة اجملتمعات وحتدد قيو ومفاىيو األفراد فيها وأمناط           

وتوضػػػا دراسػػػة الفكػػػر  داهتو وتقاليػػػدىو ووجهػػػة نظػػػرىو إزاء احليػػػاة والكػػػوف والوجػػػود.تفكػػػًنىو وعػػػا
ين.. حػػدث ىػػذا يف ػػػػالرتبػػوي مػػدى عثػػر  راء ادلفكػػرين وادلػػربٌن وابلتػػاي الػػنظو الرتبويػػة ابلعامػػل الدي

اإلسػػػػػػػبلمي، بػػػػػػػل حػػػػػػػ  الػػػػػػػد رت وادلػػػػػػػذاىب الوضػػػػػػػعية كالبوذيػػػػػػػة  أورواب ادلسػػػػػػػيةية ويف الشػػػػػػػرؽ
 ية وغًنىا كاف ذلا عثًنىا يف توجيو حركة الفكر الرتبوي يف الببلد اليت ظهرت فيها.والكونفوشس

ويبدو عثًن الدين اإلسبلمي جليػا يف تشػكيل أفكػار علمػاء الرتبيػة يف الػببلد اإلسػبلمية، إذ          
  الػػػذي يعتمػػػده أي مفكػػػر يف الرتبيػػػة =الرؤيػػػة الكونيػػػةأف العقيػػػدة اإلسػػػبلمية تعػػػد ناإلطػػػار ادلرجعي

اب  الوثيػػج بػػٌن العقيػػدة قلنػػا ىػػذا، فػػإف أىػػو مػػا يرتتػػب عليػػو، ىػػو اإلقػػرار بػػذل  الػػرت  ، وإذاإلسػػبلمية
: القػػػػر ف اإلسػػػػبلمي القػػػػانوين وبػػػػٌن الرتبيػػػػة، والعقيػػػػدة الدينيػػػػة مردىػػػػا إىل مصػػػػدري التشػػػػريع الدينيػػػػة

ىػػذين ادلصػػدرين جػػاءت اجتهػػادات ادلػػربٌن و راء ادلفكػػرين يف قضػػا   جتهػػاد يف فهػػوابالوالسػػنة، و 
 .ومشكبلت الرتبية والتعليو

 
 العامل ا غرايف: -2

كبػًن   عثػًناإلطار الطبيعي حلياة البشر ونشػاط ا ماعػات، وطبيعػة األري ذلػا  األري ىي          
فػػػراد وخصػػػائص ا ماعػػػات، فالشػػػعوب الػػػيت تقطػػػن ادلنػػػاطج ا بليػػػة الػػػوعرة تتميػػػز علػػػف طبػػػائع األ

كذل  ختتلف   سهلة.جتعلها ختتلف عن الشعوب اليت تسكن ادلناطج الواطئة ال بصفات وخصائص
البػػػػدو الػػػػذين يعيشػػػػوف يف الصػػػػةراء عػػػػن الفبلحػػػػٌن الػػػػذين يعملػػػػوف يف الزراعػػػػة  طبػػػػائع وخصػػػػائص

ويسػػػكنوف نانػػػب ادلػػػاء. كمػػػا لتلػػػف سػػػكاف احلضػػػر حيػػػي يعيشػػػوف يف ظػػػروؼ حضػػػارية متميػػػزة 
ة السػػػكاف وخصػػػائص صػػػناعية يف اإلنتػػػاج واالسػػػتهبلؾ عػػػن سػػػكاف الريػػػف الػػػذين يعيشػػػوف بكثافػػػ
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، وىناؾ من يقوؿ أف ادلناخ لو أثره الكبًن علػف صػفات تسودىو عبلقات اجتماعية بسيطةمتفرقٌن 
 وخصائص الشعوب.

وكمػػا تػػؤثر ا غرافيػػا أو البيئػػة الطبيعيػػة علػػف طبػػائع الشػػعوب، فهػػي تػػؤثر أيضػػا علػػف أسػػلوب        
 ادلدرسية، بػل وعلف شكل وتصميو ادلباينوطريقة التفكًن الرتبوي، وعلف صور وأمناط نظو التعليو، 

 أف حالة ا و وادلناخ ذلا عثًنىا علف دافعية التبلميذ وتعلقهو بقيمة التعليو وادلثابرة علف حتصيلو.
 

 العامل السياسي: -3
. ولػػػذل  فلػػػيس غريبػػػا أف أيضػػػالػػػيس التعلػػػيو عمػػػبل تربػػػو  فةسػػػب إمنػػػا ىػػػو عمػػػل سياسػػػي          

ىػػذا النظػػاـ مػػن قػػيو  نعكػػاس لنظامػػو السياسػػي ومػػا يتضػػمنوتكػػوف سياسػػة التعلػػيو يف رلتمػػع معػػٌن ا
ومهمػػا كػػاف إ اننػػا ابلغػػا ت النهائيػػة للعمليػػة الرتبويػػة الػػيت تنبػػع مػػن تصػػور  !وتوجهػػات ومعتقػػدات.

الرتبية قوة اجتماعيـة معٌن لئلنساف وقيمتو ومكانتو يف اجملتمع ومصًنه فإننا  ب أف نؤمن أيضا أف 
و الدولة لتحقيمل غاات وأىداف سياسية خاالة يتبناىا اجملتمع وتـدافع عنهـا خطاة يستذدمها اجملتمع أ

 الدولة.
وقػػػد ال ختتلػػػف الغػػػا ت النهائيػػػة للرتبيػػػة بػػػٌن رلتمػػػع و خػػػر أو بػػػٌن دولػػػة وأخػػػرى، إمنػػػا ينبػػػع         

 ومناىق. اخلبلؼ، وقد يشتد، عند زلاولة تفسًن أو تررتة ىذه األىداؼ إىل إجراءات
توضػػا كيػػف أف التوجهػػات السياسػػية خػػر أبمثلػػة ز لتػػاري  البعيػػد والوسػػي  والقريػػب ياولعػػل         

، الـنلم التعليميـةالفكػر الرتبػوي، ويف توجيػو ونوعية السلطة احلاكمة كان  عامبل رئيسا يف تشكيل 
ولعػػػل ىػػػػذا التػػػػوثًن قػػػػد وضػػػػا بصػػػػفة خاصػػػة عنػػػػد صػػػػياغة األىػػػػداؼ الرتبويػػػػة والتعليميػػػػة، وموقػػػػف 

   أساسية مثل: األىداؼ من قضا
 مفهـو ادلواطنة. -1
 مفهـو تكافؤ الفرص. -2
 مفهـو احلراؾ االجتماعي. -3
 مفهـو د قراطية التعليو.  -4
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 وي:ـالعامل اللغ -4
 

دور اللغػػة يف  احلصــري ســاطعويؤكػػد ناصػػر األساسػػية يف ثقافػػة أي رلتمػػع، تعػػد اللغػػة أحػػد الع      
عنويـة الـي تـربط الفـرد البشـري بغـاه مـن النـاس، فاللغـة قـادرة الـروابط ادل مإن اللغة ىي أىـتكوين اذلوية فيقوؿ: "
مث ىـــي فضـــال عـــن ذلـــم واســـطة لنقـــل األفكـــار  ،بطـــة ألهنـــا أوال واســـطة التفـــاىم بـــ  األفـــرادعلـــى إحـــداث ىـــاه الرا

 . وادلكتسبات من اآلابب إ  األبناب ومن األجداد إ  األحفاد ومن األسالف إ  األخالف"
اللغة يف تشكيل مضموف الفكػر الرتبػوي وتوجهاتػو، ويتضػا ىػذا التػوثًن فيمػا وذتة عثًن لعامل 

 يلي:
أف ادلفػػاىيو الرتبويػػة الػػيت ردى هبػػا ادلفكػػروف والفبلسػػفة قػػد صػػيغ  بلغػػة تلقػػف  -1

 قبوال ورواجا من أبناء اجملتمع.
 كان  تتوقف دوما علف عامل اللغة.أف قوة األفكار الرتبوية، واستمراريتها   -2
ن توجهات الفكر الرتبوي عرب التاري  اعتمػدت علػف عثػًن اللغػة يف أف كثًنا م -3

 .تكوين معتقدات األفكار
 
 العامل االقتصادي: -5
 
ت العمػػل يتعلػج العامػػل االقتصػػادي بنوعيػة األنشػػطة الػػيت  ارسػها السػػكاف يف رلػػاال          

ؼ النظاـ االقتصادي. وذتة واإلنتاج، وادلوارد ادلادية والبشرية اليت  تلكها اجملتمع لتةقيج أىدا
عبلقة وثيقة بػٌن النظػاـ االقتصػادي والنظػاـ التعليمػي، وىػي عبلقػة حركػ  فبلسػفة الرتبيػة يف 

ختدـ النظػاـ االقتصػادي يف اجملتمػع. و كػن بيػاف قػوة عثػًن العامػل  إقرار مفاىيو وأنظمة تربوية
 تمعات اإلنسانية.الفكر الرتبوي عرب مسًنة التاري  يف اجملاالقتصادي علف تشكيل 

 
 
 



 46 أزتد احلمدي___________________  ___ دراسات| موقع زلراب احلكمة _________________     : مفتاحيات أوليةالــفــكـر الــتــربــوي

 
 رس الفكر الرتبوي:كيف نداثلثا:   3-2-1

نظػػرا ألف ادلعرفػػة التارليػػة تتميػػز بطبيعػػة خاصػػة ىػػي اتصػػاذلا ابدلاضػػي بصػػفة دائمػػة وتعاملهػػا         
يف الوق  احلاضر، لذا كاف من الصعب اإلدلاـ بكل حقػائج مع أشياء وأحداث ال توجد ابلضرورة 

ن التسليو أبف معرفتنا خببا  التاري  ال  كن أف تكوف كاملػة، بػل ىػي ادلاضي وتفاصيلو، وال مفر م
التػاري  ىػذه احلقيقػة أصػدؽ ، ويصػور لنػا أحػد ادلهتمػٌن بدراسػة األكػرب هػاجزئية أو رقصة يف جانب

 يبـمل مما تـاكروه سـو  جـعب منـو، وم م يتاكر أولئم الاين  هدوا ادلاضي سو  جعب منو، وم يسجلو:"تصوير بقولو
فقـط ممـا اسـرتعى نلـر عمن م يسرت  نلر ادلؤرخ  سو  جعب منـو، وجـعب من العمن إال جعب مما سجلوه، وما بقي من ال

ادلـــؤرخ  الـــادق، ومـــا أمكـــن فهمـــو كـــان جـــعبا فقـــط ممـــا ىـــو الـــادق وجـــعب فقـــط ممـــا فهـــم ميكـــن للمـــؤرخ تفســـاه 
 .11"وروااتو
لتػػاري  ابلتعقػػل ووزف األمػػور، فػػبل ضلكػػو وعلػػف ذلػػ  ينبغػػي أف يتشػػبع حكمنػػا دلػػا دار يف ا        
كػػػذل  ينبغػػػي أف يسػػػتقر لػػػدينا أف مػػػا ندرسػػػو مػػػن   !حػػػداث واألشػػػ اص  عػػػايًنر احلاضػػػرةعلػػػف األ

مل ىػػي  بكافػػة التفاصػػيل الػػػيت صػػاغها الفبلسػػفة وادلفكػػرين عػػرب مسػػًنة ىػػػذا  اتريػػ  الفكػػر الرتبػػوي
ليػػة بعينهػػا لكػػي نتبػػٌن مػػا أبدعتػػو الفكػػر.. ومػػع ذلػػ  فػػنةن مطػػالبوف ابلرسػػو عنػػد منعطفػػات اتر 

       ".12مدخل الفالسفة الكبار أو العقول العليمةعقوؿ بعينها، فيما  كن أف نطلج عليو"
ومن األمثلة ذلذه العقوؿ العظيمة اليت بزغ  يف مساء الفكر الرتبػوي نسػقراط، وأفبلطػوف،          

شػػػػار دلػػػػاف، ينكا..  ويف الرتبيػػػػة الرومانيػػػػة نيف بػػػػبلد اليػػػػورف القد ػػػػة، نكوانتليػػػػاف، وسػػػػ وأرسػػػػطو.. 
. ويف الفكػػر اإلسػػبلمي ن الغػػزاي، وابػػن خلػػدوف، يف الرتبيػػة األوروبيػػة يف العصػػور الوسػػطفوأبػػيبلر  

وتػػراث الصػػوفية -وابػػن سػػةنوف، وابػػن سػػينا، وابػػن عبػػد الػػرب، والزرنػػوجي، وابػػن رتاعػػة، وادلػػاوردي، 
 السلمي... .خصوصا أعماؿ احلارث ااسيب، و  -الكبًن

                                                 
، القػػػاىرة، مصػػػر، ادلصػػػرية ، تررتػػػة: دمحم نبيػػػل نوفػػػل، نو خػػػروف ، مكتبػػػة األصللػػػومنـــاىج البحـــث يف الرتبيـــة  وعلـــم الـــنفسفػػػاف دالػػػٌن،  11

  .323ـ، نص/1969
، 20، رللػػة رسػػالة اخللػيق العػػري، العػػدد: ة الرتبيــة وأســاليب تدريســها يف الــبالد العربيـةدراســة نقديـة لكتــب فلســفدمحم سػيف الػػدين،  12

  .30-21ـ، نص/1986
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 انفصم انثانً:  (2)

 :مفهىو انفكر انرتبىي اإلسالمً

 
 :ادلبحث األول: أىداف الفكر الرتبوي اإلسالمي -1

        
 تنػدرج حتتػو توجػد أىػداؼ مباشػرة للرتبيػة تعػد أكثػر خصوصػية مػن اذلػدؼ األعلػف الػ         

تعد أقل عموما  إىل حتقيقها واليتتسعف الرتبية  الغا ت ادلرغوبة اليت يوى ةىدافا عاموىف إما أ
، وتكػوف للنظػاـ الرتبػوى ف وأقل خصوصػية مػن األىػداؼ اخلاصػةوأقرب مناال من اذلدؼ األعل

، وإما أىدافا خاصة ويقصد هبا تلػ  التغػًنات ادلرغوبػة ا زئيػة معينو من مراحل التعلوأو دلرحلة 
رلموعػػة  ي، أو ىػػألىػػداؼ الرتبويػػة العامػػة الرئيسػػيةوالفرعيػػة الػػ  تػػدخل حتػػ  كػػل ىػػدؼ مػػن ا

ادلعارؼ وادلهػارات واالجتاىػات والقػيو والعػادات ادلرغوبػة الػ  يتضػمنها اذلػدؼ األعلػف أو العػاـ 
 .يةللرتب

 : وضع  للرتبية اإلسبلمية ما يلفومن األىداؼ العامة ال 
 .لج الكاملالوصوؿ إىل اخلُ  -1
 .خرةاد للةياة الدنيا واحلياة اراإلعد -2
 .الرزؽ والعناية ابلنواحف النفعيةاإلعداد لكسب  -3
 إىل حب ادلعرفة. يتعلو وإشباع ما لديو من ميل نظر تنمية الروح العلمية لدى ادل -4
 ةإعداد ادلتعلو مهنيا وفنيا وصناعيا ح   يد مهنة من ادلهن أو فنا من الفنػوف أو صػناع -5

ظػة علػف الناحيػة الروحيػة ااف احليػاة مػع لصناعات ح  يتمكن من كسب رزقػو يفمن ا
 .والدينية



 44 أزتد احلمدي___________________  ___ دراسات| موقع زلراب احلكمة _________________     : مفتاحيات أوليةالــفــكـر الــتــربــوي

جاءت بو الرساالت السماوية من إفراد ه ابلعبادة واإل ػاف  إصبلح عقيدة الفرد مع ما -6
 .13سلو واليـو ارخر والقضاء والقدراب ومبلئكتو وكتبو ور 
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 ادلبحث الثاين: أسس الفكر الرتبوي اإلسالمي: -2
 

 :لفكر الرتبوي اإلسالمي تكامليا  1-2-2
اإلسػػبلـ نفسػػو، فهػػي االجتهػػاد يف فهػػو مػػن  أسسػػها يف الفكػػر اإلسػػبلمي تسػػتمد الرتبيػػة اإلسػػبلمية          

 :ات التاليةزَ دتتاز ابلسمات وادليػْ  ، وابلتاي فهيتقـو عليو وتستند إليو
، علػػف جانػػب واحػػد مػػن ش صػػية اإلنسػػاف فهػػي ال تقتصػػر: الرتبيــة اإلســالمية تربيــة تكامليــة. 1

. مسػػئوالإّف السػػمع والبصػػر والفػػؤاد كػػل أولئػػ  كػػاف عنػػو  :وختاطػػب حواسػػو رتيعػػا، قػػاؿ تعػػاىل
 العقـــل، وعمػػػر تمػػػاـ اب سػػو ونظافتػػػو والعنايػػة بػػػو  فالرتبيػػػة اإلسػػبلمية تػػػدعو إىل االى36ناإلسػػراء 

يتػو، قػاؿ ف اسػت داـ العقػل يػؤدي إىل تنمابلنظر يف ملكوت ه الواسػع، للتفكػر والتػدبر والنظػر أل
. ن ؿ ليػػػػل والنهػػػػار ر ت ألوي األلبػػػػابإّف يف خلػػػػج السػػػػموات واألري واخػػػػتبلؼ ال :تعػػػػاىل
:  ذب النفس وتسمو ابلروح قاؿ تعاىلفوجهتها للعبادة اليت هت ابلروح والنفس  وهتتو 190عمراف 

ونفس وما سواىا * فوذلمها فجورىا وتقواىا . 8 -7نالشمس  
 

 سالمي توازين:اإل الفكر الرتبوي  2-2-2
وابتػغ فيمػا  اتؾ ه الػدار ارخػرة واحليػاةفهي تربية حتػرص علػف إ ػاد تػوازف بػٌن احليػاة الػدنيا      

 .ارخرة، والتنس نصيب  من الدنيا
 

 الفكر الرتبوي اإلسالمي سلوكي: 3-2-2
مػػػاؿ اإلنسػػػاف أف ومػػػن دتػػػاـ ك رسػػػة.فهػػػي تربيػػػة ال تكتفػػػي ابلقػػػوؿ بػػػل تتعػػػداه إىل العمػػػل وادلما     

 تتطابج أقوالو مع أعمالو.
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 كر الرتبوي اإلسالمي فردي ومجاعي:الف  4-2-2
تقػػـو الرتبيػػة اإلسػػبلمية علػػف تربيػػة اإلنسػػاف تربيػػة فرديػػة ذاتيػػة علػػف الضػػمًن والفضػػيلة، ليكػػوف       

ـ العامػػة وحتملػػو للمسػػؤولية عمػػا يقػػـو بػػو مػػن أعمػػاؿ وتصػػرفات. فهػػي تقػػو  مصػػدر خػػًن للجماعػػة
 .14أبعاد اجتماعية للشعائر ا ماعية كػ احلقذتة و  بتهيئة الفرد ليكوف قدوة لآلخرين.

 
 الفكر الرتبوي اإلسالمي ضماي:  5-2-2

 اإلنساف ىػو ادلوجػو لسػلوكو والرقيػب علػف أعمالػو، فيجػب أف يكػوف ضػمًنا حيػا يقظػا فضمًن     
 يف السر والعبلنية.
 
 الفكر الرتبوي اإلسالمي فطري: 6-2-2
 

يولػػػد بطبيعػػػة إنسػػػانية ف الطبيعيػػػة وأف اإلنسػػػاف تقػػػـو الرتبيػػػة اإلسػػػبلمية ابلتسػػػليو بفطػػػرة اإلنسػػػا     
 وجو إليو الرتبية اإلسبلمية.فطرية خًنية: فكل ما ىو فطري خًني تُ 

 
 الفكر الرتبوي اإلسالمي مقاالدي:   7-2-2

ذل  أف رليء اإلسبلـ كرسالة كاف من أجل الرزتة بٌن البشر، وقد خاطب ه سبةانو رسولو      
 .عادلٌنوما أرسلناؾ إال رزتة للفقاؿ: 

 
 الفكر الرتبوي اإلسالمي استمراري:   8-2-2

ة، وإمنػػا دتتػػد علػػف طػػوؿ احليػػاة زلػػدد فهػػي تربيػػة ال تنتهػػي بفػػرتة زمنيػػة معينػػة وال  رحلػػة دراسػػية    
 اإلنسانية كلها فهي تربية من ادلهد إىل اللةد.

 
 
 

                                                 
 لبناف. -بًنوتاألمًن. دار . الفريضة اخلامسةاحلج ، علي شريعيت انظر: 14
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 الفكر الرتبوي اإلسالمي تدرجي:    9-2-2

بلػػوغ الكمػػاؿ اإلنسػػاين ادلسػػتطاع: ويف سػػبيل ىػػذه الغايػػة  ػػب  فهػػدؼ الرتبيػػة اإلسػػبلمية ىػػو     
منػع شػرب  كثًنة مثل: التدرج يفاء التدرج يف تربية ادلسلو يف أحاديي كثًنة ونوازؿ  جوقد  التدرج.
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 انفصم انثانث:  ( 3)

 :أسانيب انفكر انرتبىي اإلسالمً                                             
 

 أسلوب القدوة الصاحلة:أوال:   1-3
رضػي ه -، ومػن ذلػ  قصػة ابػن عبػاس ثًن القدوة يف السلوؾبٌن عية ما جاء يف السنة النبوي     
ـَ الن ػػ -عنهمػػا لَػػًة فَػَقػػا يبْ دلػػا قػػاـ الليػػل مػػع النػػيب ب، فَعػػْن ابْػػِن َعب ػػاٍس قَػػاَؿ بِػػْ  ِعْنػػَد َخػػاَليِت َمْيُمونَػػَة لَيػْ

ـَ َرُسو  ـَ ُيَصلِّي ب فَػَلم ا َكاَف يف بَػْعِح الل ْيِل قَا ُؿ اَّللِ  ب فَػتَػَوض َو ِمْن َشنٍّ ُمَعل ٍج ُوُضوًءا َخِفيًفا مُث  قَا
مُث  َصػل ف َمػا فَػُقْمُ  فَػتَػَوض ْوُت ضَلًْوا شل ا تَػَوض َو مُث  ِجْئُ  فَػُقْمػُ  َعػْن َيَسػارِِه َفَةػو َليِن َفَجَعلَػيِن َعػْن َ ِينِػِو 

 ". َشاَء اَّلل ُ 
فهذا ابن عباس وىو غبلـ  جرد أف رأى النيب ب توضو وقػاـ للصػبلة قػاـ ىػو أيضػا مػن غػًن      

، ويف قولػو:" فَػُقْمػُ  فَػتَػَوض ػْوُت ضَلْػًوا شل ػا تَػَوض ػَو" عكيػد  بشيء وتوضػو وصػلف معػوأف أيمره النيب ب
 علف قضية االقتداء.

 
 أسلوب الرتغيب والرتىيب: نيا:اث  2-3

 :يلي ما الرتغيبيف رلاؿ يف القر ف الكرًن العديدة  النماذج واألنواع من     
 :وحسن العاقبة يف الدنيا وارخرة ،الوعد ابحلياة الطيبة-أ

ػػن ذََكػػٍر َأْو أُنثَػػف َوُىػػَو ُمػػْؤِمٌن فلتةيينػػو َحيَػػاًة طَيِّ  قػػاؿ تعػػاىل      بَػػًة َولََنْجػػزِيَػنػ ُهْو َمػػْن َعِمػػَل َصػػاحِلاً مِّ
 . 16َأْجَرُىو أبَِْحَسِن َما َكانُواْ يَػْعَمُلوفَ 

 :ما يلي يف القر ف الكرًن الرتىيبومن مناذج     

                                                 
  .97نالنةل 16
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عنػػد عػػدـ االسػػتجابة ألوامػػر ه تعػػاىل وتبػػاع  –والعيػػاذ اب –الوعيػػد ابخلػػذالف ودخػػوؿ النػػار  - أ
 .رسلو عليهو الصبلة والسبلـ 

 ارية.  17ِإف  َشَجَرَة الز ْقوـِ نواع العذاب يـو القيامة قاؿ تعاىل الت ويف أب - ب
 

 :أسلوب ادلوعلة احلسنةاثلثا:   3-3
ترب أسلوب ادلوعظة احلسنة من أساليب الرتبية اإلسبلمية ادلهمة اليت ذلا عثًن فعػاؿ يف الػنفس يع    

هبػا إىل النػاس كمػا يف قولػو ليت أرسلوا البشرية، وىو من أساليب الرسل واألنبياء يف تبليغ دعوة ه ا
قل إمنا أعظكو بواحدة أف تقومػوا  مثػىن وفػرادى مث تتفكػروا مػا بصػاحبكو مػن جنػة إف  : تعاىل

 ىو إال نذير لكو بٌن يدي عذاب شديد
علػػػف ادلػػػري اسػػػت داـ ىػػػذا ، وينبغػػػي رتبيػػػةالويعػػػد أسػػػلوب ادلوعظػػػة احلسػػػنة مطلػػػب أساسػػػي يف    

ما ىينا لينا سػهبل لكػي يصػل إىل اذلػدؼ الرتبػوي ادلرجػو منػو، وكلمػا ابتعػد ادلػري األسلوب است دا
 ، كلما حصل ادلري علف نتائق أفضل يف تربيتو.وعظةادلعن أسلوب الشدة والقسوة يف 

 
 :رابعا: أسلوب اإلقنا  واالقتنا  4-3
 

ص عليهػػا القػػر ُف الكػػرًن الرتبيػػة عػػن طريػػج حػػوار العقػػل واإلقنػػاع مػػن األسػػاليب ادلهمػػة، الػػيت حػػر    
والسػػن ُة النبويػػة يف تربيػػة األمػػة اإلسػػبلمي ة؛ ففػػي القػػر ف الكػػرًن العديػػُد مػػن النصػػوص الػػيت تسػػوؽ إىل 

وقدرتػو علػف إنشػاء اخللػج، وإعػادة  -سػبةانو  –هبػدؼ إقنػاعهو بُوُجػود اخلػالج  ؛البشر أدل ػًة ِفْطري ػةً 
  انية.بْعثو، وغًن ذل  من القضا  الَعَقدية واإل

 
يف ومن ذل  قولو تعاىل: ﴿ َوُىَو ال ِذي يَػْبَدأُ اخْلَْلَج مُث  يُِعيُدُه َوُىَو َأْىَوُف َعَلْيِو َوَلُو اْلَمثَػُل اأْلَْعلَػف     

﴾ ويقوؿ تعاىل يف شوف َمػن اسػتنكر أْمػر بعػي األجسػاد  18الس َماَواِت َواأْلَْرِي َوُىَو اْلَعزِيُز احلَِْكيوُ 
ـَ َوِىػَي والعظاـ،  بعد أف تَػبػَْلف وتصًن رميًما: ﴿ َوَضػَرَب لَنَػا َمػَثبًل َوَنِسػَي َخْلَقػُو قَػاَؿ َمػْن ُىْيِػي اْلِعظَػا

                                                 
  .43: نالدخاف 17
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﴾ ويقػوؿ تعػاىل ِلَمػن اسػتغرب أو  19َرِميٌو * ُقْل ُىِْييَها ال ِذي أَْنَشَوَىا َأو َؿ َمر ٍة َوُىَو ِبُكػلِّ َخْلػٍج َعلِػيوٌ 
ُولِػَد بػدوف أب: ﴿ ِإف  َمثَػَل ِعيَسػف ِعْنػَد  -عليو السػبلـ  - أف يكوَف ادلسيا تعج ب تعْجًبا إنكار ً 

ـَ َخَلَقُو ِمْن تُػَراٍب مُث  قَاَؿ َلُو ُكْن فَػَيُكوفُ  اَّللِ  َكَمَثِل  َد
﴾  أي: أيها ادلنكروف ِلوالدة عيسف ِمن أـ  20

وال أٍبو! فػػػاأَلْوىَل بكػػػو أف تُنكػػػروا دوف أب، دلػػػاذا قبلػػػُتو خْلػػػج  دـ، وىػػػو الػػػذي ُخلِػػػج مػػػن غػػػًن أّـٍ 
 .خلج  دـ؛ فهو أعظُو ِمن خلج عيسف

 
 

 :خامسا: أسلوب ادلمارسة العملية 5-3
ثل العليػا إال سػلوكات بشػرية مُ ػأي أف الرتبية اإلسبلمية ليسػ  مثاليػة نظريػة جتريديػة فةسػب: إهنػا تػرتجو الػ   

  كن تطبيقها، والسًن يف مدارجها.

 

 

                                                 
  .79، 78نيس:  19
  .59ن ؿ عمراف:  20
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 :  رابعانفصم ان( 4)

 :انفهسفً يف امليدان انرتبىي بحثإطالنة عهى امل                                      
 

 :فلسفة التـربية: ادلبحث األول 1-4
 

 :   Educational Philosophy :فلسفة الرتبية
ىػػػي ادليػػػداف التطبيقػػػي للفلسػػػفة العامػػػة حيػػػي أف واجػػػب الفيلسػػػوؼ الرتبػػػوي تطبيػػػج مبػػػادئ      

 .مة علف الرتبيةالفلسفة العا
ادليدان الاي يبحـث يف ادلشـكالت الفلسـفية واالجتماعيـة مـن العاويـة  عىن أف فلسفة الرتبية ىي      

 اجتماعياً . –الرتبوية ويبحث ادلشكالت الرتبوية حبثاً فلسفياً 
ة منهػا ى لئلفػادوىذا يعين أف فيلسوؼ الرتبية ال بد لو من أف يكوف ملماً  فاىيو العلـو األخػر     

 .21يف ميداف الرتبية
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ـ.2008دار ادلسًنة للطباعة والنشر، عماف األردف, . مفاىيم ومصطلحات يف العلوم الرتبويةانظر: نواؼ أزتد مسارة،  21
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 :22ساليب ادلنهجية يف فلسفة الرتبيةاألدلبحث الثاين: ا2-4

 
ف العقل البشري أموجود أي  سلوب منهجي يف التفكًن يف كل ما ىوأوىو  سلوب النلري:األ. 1

سلوب يبةي عن النظػاـ أو ف ىذا األأف يرى االشياء من حيي ىي كل موحد،  عىن  خر أيريد 
ىل كػػل معرفػة وكػػل خػربة يف زلاولػػة للعثػػور علػف التماسػػ  يف اجملػػاؿ إرتاليػػة، مضػيفاً ذلػػ  اإلالكليػة 

 الكلي للفكرة واخلربة . 
و تقػػدير القػػيو واحلكػػو أ وللتقيػػيىل وضػػع مسػػتو ت إسػػلوب يسػػعف أوىػػو  :ر ــاديســلوب اإلاأل. 2

ينها وىي ببسػاطة صػور نساين علف اختبلفها وتبانواع السلوؾ اإلأف كل أخر  علف السلوؾ،  عىن 
ىل إرشػػادي يسػػعف ف الفيلسػػوؼ الرتبػػوي اإلإمػػن السػػلوؾ  كػػن دراسػػتها جتريبيػػاً، لػػذل  فػػ وأشػػكاؿ

والصػػفات الش صػػية أفضػػلها  فعػػاؿ السػػلوكيةوالتوجػػو هبػػا لتقريػػر أي مػػن ىػػذه األاكتشػػاؼ مبػػادئ 
 . وأحسنها

ريج حتليل وفةػص ادلعػاين مثػل لفاا وادلعاين عن طأليف ا وىو أسلوب يركز :سلوب التحليلياأل. 3
 .    كاد ية   و ن تكافؤ الفرص  سبب   و ن العقل   و ن احلرية األن العلة   أو ن ال

 
 :23ائف فلسفة الرتبيةظو ادلبحث الثالث: 3-4
 
ف مسػؤولية النظػاـ التعليمػي ال فػإوذلػ  عػن طريػج معرفػة مفاىيمػو  :فهم النلام التعليمي. 1       

هنػا مسػؤولية مشػرتكة إالرتبوية فقػ ، بػل  واإلدارةاملٌن يف رلاؿ الت طي  الرتبوي تقع علف عاتج الع
النظػػػاـ  يف سػػػلو مسػػػئوؿعلػػػف أمػػػن ادلعلػػػو مػػػروراً ابإلدارة حػػػ   بػػػدءايسػػػهو فيهػػػا رتيػػػع العػػػاملٌن هبػػػا 

                                                 
الفكر ـ. وحسن رتيل طو، 2006، 1، دار جرير، عماف، األردف، طجتاه الفلسفي يف ادلفهوم الرتبوياالانظر: عيسف خليل زلسن،  22

الرتبية والـلتها عبد السبلـ موسف العديلي، ـ. و 2007ىػ، 1428، 1دار ادلسًنة، عماف، األردف، ط، الرتبوي ادلعاالر وجاوره الرتبوي
 ن ي .ابلفلسفة

 
23
 ـ.1987 مقدمة يف فلسفات الرتبية: يف كتاهبو رينو خكما وردت عند حساف دمحم حساف  
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اـ  يمػػي سػليماً زاد وعيػو ابلنظػػ، فكلمػا كػاف فهػػو ادلعلػو للقػيو وادلفػػاىيو ادلوجهػو للنظػاـ التعلالتعليمػي
ف يدرؾ ويسل  طريقاً أكثر أو مادتو ومدرستو وتعليمو استطاع ، وكلما زاد فهو  ادلعلو دلفاىيككل

 رشداً وعقبلنية . 
يشػػيع بػػٌن النػػاس رلموعػػات ضػػمنية لػػبعح ادلفػػاىيو اخلاطئػػة  :تشــذيص ادلفــاىيم اخلاطئــة. 2      

كتسبو الفػرد ا عن سلوؾ خاطئ تراكم  يف بعح العقوؿ واستقرت فيها شعور ً أو الشعور ً رجتة 
، ومػػػن ىنػػػا أي  دور زالتػػػو أو تعديلػػػوإتمكن األسػػػرة مػػػن خػػػبلؿ عمليػػػات التنشػػػئة االجتماعيػػػة ومل تػػػ

فلسػػػفة الرتبيػػػة حيػػػي يقػػػع العػػػبء عليهػػػا يف تشػػػ يص ذلػػػ  كلػػػو لتقػػػـو بوظيفػػػة شػػػاقة تتمثػػػل يف 
يو وحػػػذؼ فػػػاىذه القػػػيو واالجتاىػػػات وادلذلػػػتنظػػػيو الصػػػياغة و الجػػػل إعػػػادة أالكشػػػف والتةليػػػل مػػػن 

 .السليب
عػػد التةليػػل والرتكيػػب ر ضػػة عقليػػة يتوقػػع منهػػا الفػػرد يُ  :التــدريب علــى التحليــل والرتكيــب. 3      

ز دة قدرتػػو يف ىػػذا االجتػػاه الػػذي يبعػػده عػػن التسػػليو اجملػػرد لكػػل القضػػا  وادلشػػكبلت واالستسػػبلـ 
قامػة إىل إةليل والرتكيب ىو زلاولة للتوصػل ؼ من التف اذلدإلواقع الراىن بكل ضغوطو وحتد تو، 

نظػػاـ مبػػين علػػف أسػػس متينػػة عػػن طريػػج احلػػوار العقلػػي واسػػت داـ ادلػػنهق العلمػػي يف حتليػػل النظػػاـ 
، ىل البةػػيإة ومواقػػف جتريبيػػة تػػدفع ، وإجػػراء دراسػػات ميدانيػػة جتريبيػػداً التعليمػػي حتلػػيبًل عقليػػاً رلػػر 
ادلشـكالت وتركيبهـا لـيس ابلضـرورة شات الي تثاىا فلسفة الرتبية عن طريـمل لليـل ادلناقوينبغي اإلشارة ىنا أف  

، بػػل يكفػػي التػػدريب علػػف حػػل ادلشػػكبلت بػػداًل مػػن الوقػػوؼ منهػػا   حلــول قاطعــة وهنائيــةإن تصــل أ
، فطريقة حػل ادلشػكبلت تقتضػي ادلتفرج أو ادلتلقف أو ادلستقبل، وللمعلو دوراً مهو يف ذل  موقف

كفػا ت ومهػارات يف تدريبػو وتعاملػو وتقو ػو لتبلميػذه حػ  ال يقتصػر األمػر علػف اإللقػاء   منو توافر
 والتلقٌن واحلفت واالسرتجاع . 

ب اإلدراؾ ونقصػػد بػػذل  عمليػػات التفكػػًن اإلنتػػاجي الػػيت تتطلػػ :دراك العالقــات ا ديــدةإ. 4    
ف إدراؾ العبلقػػات ا ديػػدة ال ، إتطلػػب األمػػر ذلػػ  إذا، وإعػػادة تركيبهػػا الواضػػا لرتكيػػب ادلشػػكلة

ل عػػن طريػػج الػػرؤى الواضػػةة  كػػن أف يػػتو وال يسػػتطيع الفػػرد الوصػػوؿ إليػػو عػػن طريػػج ا زئيػػات بػػ
رلػػردة توضػػا  ننػػا لكػػي نػػدرؾ عبلقػػات جديػػدة يف التعلػػيو فػػبل بػػد مػػن رؤىأعػػين ذلػػ  يالشػػاملة، و 

 . األشياء يف اوليتها، والنظاـ يف كليتو
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تعمػػل الرتبيػػة علػػف غػػرس واكتسػػاب الفػػرد رلموعػػة  :ت الصــرا  القيمــيمواجهــة بعــك مشــكال. 5    
، الشػػجاعة ؿ ن القػػيو اإلنسػػانية   كةػػب النػػاس، التعػػاطف، الرزتػػةمػػن القػػيو منهػػا علػػف سػػبيل ادلثػػا

 ، ومنهػػػػا ن القػػػػيوالقػػػػيو   ا ماليػػػػة   كجمػػػػاؿ اللػػػػوف، رتػػػػاؿ الصػػػػوت .....اخل ..... اخل، ومنهػػػػا ن
وفلسػػػفة الرتبيػػػة مػػػن خػػػبلؿ وظيفتهػػػا  .للكػػػوف، وااللتػػػزاـ بفلسػػػفة معينػػػةالفلسػػػفية   كنظػػػرة الشػػػاملة 

تساعد علف حل مشكبلت الصراع القيمي عػن طريػج دراسػة القػيو السػائدة داخػل العمليػة الرتبويػة 
، علهػا متسػقة مطػردة وشػاملة متكاملػةومناقشة ىذه القيو للكشف عن اخللل واالضطراب فيها وج

 . تفكًن الفلسفي السليوص أساسية للوىذه رتيعاً خصائ
 : ويتو ذل  عن طريج تطوير العملية التعليمية:. 6    
 . اعتماد التجديد الفلسفي الرتبوي أ.     
ة ب. تقػػدًن احللػػوؿ وادلعا ػػات الشػػافية للكثػػًن مػػن األمػػراي وارفػػات وادلشػػكبلت االجتماعيػػ    

 . اليت يتعري ذلا الفرد واجملتمع
 .  دراً علف تقبلها واالستفادة منهاف جتعلو قاأ، و علف مسايرة التغًنات إنساف قادر ج. إعداد    
 
 
 :الرتبوية ادلااىب الفلسفيةادلبحث الرابع:  4-4         
 
  :أوال: الفلسفة ادلثالية -1        
 

للةيػػاة تضػػع العقػػل يف تعػػد ىػػذه الفلسػػفة مػػن وجهػػة نظػػر فبلسػػفتها نظريػػة كاملػػة للكػػوف و         
. الثبػػػاتتػػػاز ابإلطػػػبلؽ أو دت ف طبيعػػػة العػػػامل عقليػػػة أو روحيػػة،أ ، وتػػػرى الفلسػػػفة ادلثاليػػةوؿاػػل األ

ؽ.ـ  399ػ  469ؽ.ـ   وسػقراط ن  347ػػ 427أفبلطػوف ن  كػػ  فبلسػفةقرتف ادلذىب ادلثاي باو 
ـ    يف الشرؽ،  1030ىػ ػ  421و ن ىػ   وابن مسكوي 428ػ 270  يف الغرب ، وابن سينا ن 

   .  1804ػ  1724ثاً ابسو الفيلسوؼ األدلاين عمانوئيل كان  ن قرتف حدياو 
 : منهاقدم  ادلثالية رلموعة مبادئ        
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ظػروؼ واألحػواؿ : مبدأ الكونية ن التعمػيو   أي إمكانيػة تعمػيو العمػل األخبلقػي علػف كػل الأوال-
 . لكل زماف ومكاف

 .ساف غاية وليس وسيلة ألغراي أخرىن، أي أف اإلبدأ اإلنسانية كغاية يف حد ذاهتا: مااثني-
ف يفػػػري القػػػوانٌن األخبلقيػػػة علػػػف نفسػػػو مػػػن أاالسػػػتقبلؿ أي ينبغػػػي علػػػف اإلنسػػػاف : مبػػػدأ ااثلثػػػ-
 .تو احلرة، ابلعقل واإلحساس الفطري، أي لتارىا ةرادفري عليو من اخلارجداخل وأف ال تُ ال

ل بػٌن ف يف داخل اإلنسػاف مػادة تفصػأترى  ساف والطبيعة اإلنسانية وىيتناول  ادلثالية اإلن       
 .ا سو وبٌن العقل أو الروح

ريقػػػػة جػػػػزءاً الزمػػػػاً متممػػػػاً للمػػػػنهق، ، وعػػػػدت الطادلثاليػػػػة طرقهػػػػا اخلاصػػػػة ابلتػػػػدريس وللرتبيػػػػة      
مػػػا تصػػػاغ األىػػػداؼ  مثػػػلبل ف،  وطريقػػػة التمثيػػػطريقػػػة احلفػػػت والتكػػػرار، و فاعتمػػػدت طريقػػػة احلػػػوار

  . صمو طرائج التدريسو النهق، تُ صمما يُ  ثل الرتبوية، و 
 

 : الفلسفة الواقعيةاثنيا:  -2    
 

نػو يوجػد إف أسػاس االعتقػاد يف حقيقػة ادلػادة، فػالكوف لػيس خدعػة بػل تقـو ىذه الفلسفة علػ     
 ، أي موجودة  د ذاهتا. موجودة وجوداً مستقبًل عن العقل . واألشياءحقاً وجوىر ً 

، وكل األشػياء ايطػة بنػا وف ليس خدعة، بل واقع حقيقي وجوىريبادئ الواقعية أف الكمن م    
 لفٌن بػػػػذل  ادلثػػػػاليٌنموجػػػػودة وجػػػػوداً حقيقيػػػػاً مسػػػػتقبًل وليسػػػػ  رلػػػػرد أفكػػػػار يف عقػػػػوؿ البشػػػػر سلػػػػا

 . والعقليٌن
فسػو ، ويف الوقػ  نامػوتعتمد الواقعية كثًناً علف احلواس وتثج هبا وختضعها دلقوالت العقل وإحك   

عػن أي رتػع ادلعلومػات  ادلـنهج التجـرييب واالسـتقراب، لػذا تعتمػد علػف واقعية خبػداع احلػواستعرتؼ ال
 . وليس االكتفاء ابالستدالؿ العقلي، طريج قراءة الواقع وفةصو بدقة

 : الرتبية الواقعية -      
تسػازلاً أف اذلدؼ من الرتبية ىو دتكٌن التلميذ مػن أف يصػبا ش صػاً م ادلربوف الواقعيوفيرى       

 .ياً مع البيئة ادلادية والثقافية، أف يكوف منسجماً عقلياً وجسمومتوافقاً توافقاً حسناً 
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، األنشطة داخػل ادلؤسسػات التعليميػةواىتم  الرتبية عند الواقعيٌن اىتماماً ابلغاً ابلتجريب و       
   لمــســتيورات  جــونن وشػػجع  ادلبلحظػػة واالسػػتقراء والتجريػػب وفقػػاً لبلجتػػاه الػػذي ردى بػػو ادلػػري 

 الذي قاؿ أبمهية ا مع بٌن احلس والعقل . 
مػع عكيػد  ،ريبات والربامق الر ضػية والفنيػةوقد أكد النهق ادلدرسي الواقعي أنواع العلـو والتد     

 .دراسة رتيع جوانب احلياة البشريةتطبيج ادلناىق العلمية ل
 
 
 : النلرية اإلنسانيةاثلثا:  -3

، ابللغػػػػػات القد ػػػػػة البلتينيػػػػػة اىتمامهػػػػػااإلنسػػػػػانية يف  ةابحلركػػػػػصػػػػػر النهضػػػػػة األوربيػػػػػة ارتػػػػػب  ع     
 .اليورنية، وابرداب الكبلسيكيةو 

رداب القد ة الطريج الػيت ، وعدت دراسة اإلنساف وطبيعتو البشريةابنسانية احلركة اإل اىتم ف    
 .ىل كماؿ ىذه الطبيعة البشريةإتوصل 

إلنسػػانية بنػػاء ادلػػواطن احلػػر والقػػادر علػػف اإلسػػهاـ يف حيػػاة اجملتمػػع مػػن أىػػداؼ الرتبيػػة اجعلػػ  و    
نشر التعليو علف نطػاؽ واسػع وحتقيػج تكػافؤ  وعكيد، عقلية وا سمية لدى الفردوتنمية ادلواىب ال

خذ الطفل وميولو واأل اىتماماتوسائل ومعينات تثًن  است داـالفرص بٌن ا نسٌن وأكدت علف 
 .األطفاؿابلفروؽ الفردية بٌن 

، عرفػةابلدراسات والفنوف احلرة واإلنسانية لكل جوانػب ادل  اىتمفقد  :ادلنهقعلف مستوى أما    
وسػيلة رجةػة للتعلػيو  ابعتبػاره، وردت الرتبية اإلنسانية ابلثػواب  ا يؤكد الرتبية ا سمية واالىتماـ

 .بلزمة للتعليوميذ لبذؿ ا هود الكةافز للتل  االمتةارت ابست داـوردى ادلربوف اإلنسانيوف 
عقليػة واخللفيػة ادلعرفيػة إضػػافة ف يتصػف ابلنوعيػة الأا ادلعلػو مػن وجهػة نظػر اإلنسػانيٌن، فينبغػػي أمػ  
 :ىل أصالتو وعراقة منبتو وقد نظو الرتبويوف اإلنسانيوف التعلو يف ثبلث مراحلإ

حلػػػػة يؤكػػػػد أساسػػػػيات ادلعرفػػػػة   سػػػػنة والتعلػػػػيو يف ىػػػػذه ادلر 14األوىل دتتػػػػد حػػػػ  سػػػػن ن -1
 ،األدبو 
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  سنة يتعري التلميذ فيها دلنهق ىتوي اخلطابة البلتينيػة وادلنطػج 17والثانية ح  سن ن -2
 .ري  وا غرافيا والتدريب العسكريوالتا

تعلـيم الفلسـفة  فيها ىػو   سنة فيكوف األساس21أما ادلرحلة الثالثة اليت دتتد ح  سن ن -3
 . واألخالق

 
 
 
 ادلدرسة التقليدية:رابعا:  -4
ج الرتبية التقليديػة تتةدد أىداؼ التعليو والنظاـ ادلدرسي والطرؽ اليت تتبع لتةقيقها علف وف      

  ا يلي:
ف مػػادة ىل ا يػػل ا ديػػد، ألإىػػي نقػػل الػػرتاث  : ادلهمػػة الرئيسػػة للمدرسػػة التقليديػػةأوالً  -1

 .رؼ وادلهارات اليت أنتجها ادلاضيالرتبية تتكوف من رلموعات ادلعا
، فواجػب الرتبيػة اخللقيػة ىػو السػلوؾ وقواعػده تكونػ  يف ادلاضػي :  ػا أف مقػاييساثنياً  -2

 . القواعد وادلقاييس بناء عادات السلوؾ وفقاً لتل 
، ائر ادلؤسسػػػات  االجتماعيػػػة األخػػػرى، ابختبلفػػػو عػػػن سػػػاثلثػػػاً: دتيػػػز النظػػػاـ التقليػػػدي -3

المتةػارت واالنتقػاؿ مػن ظاـ احيي نظو العبلقة بٌن التبلميذ وبينهو وبٌن ادلعلمٌن ون
 .ف عن ادلؤسسات االجتماعية األخرىىل  خر وغًنىا جتعلها ختتلإصف 

، فهػو يفػري مػا يريػده عليػا خارجيػة عػن التبلميػذ أنفسػهو والنظاـ التقليدي مفروي مػن سػلطة   
قػػػدرات احلقيقيػػػة للمتعلمػػػٌن الكبػػار مػػػن مػػػواد دراسػػػية وطػػػرؽ تػػػدريس ومعػػايًن سػػػلوكية ال تناسػػػب ال

ة الفعالػػػة يف اسػػػتيعاب مػػػػا ، وىػػػذا مػػػا  عػػػل التبلميػػػذ ادلتعلمػػػٌن غػػػًن قػػػادرين علػػػف ادلشػػػاركغارالصػػػ
 . يتعلموف

 . والتفصيبلت اليت ال أمهية ذلا يبوالتعليم السل، دية تركز علف يف االنضباط الصاـرفالرتبية التقلي    
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 :الفلسفة ال مجاتية خامسا: -5
 

: العلمػي، فكار وادلبادئ الواردة فيو،  مثل  ابأليات عدة ترتبعرؼ ىذا التيار الفلسفي  سم     
 .  العملي، واإلجرائي، واألدائي، والوظيفي، والتجرييب

، ويقػػاؿ أف قة مػػن اللغػػة اليورنيػػة وتعػػين عمػػل، أو فعػػل، أو نشػػاطأمػػا كلمػػة بررتاتيػػة فهػػي مشػػت    
يقػة ف احلقأبفكرة التغًن ادلستمر، و  من  الذي أصل ىذه الفلسفة يعود إىل زمن ىًناقليطس اليورين

 . الثابتة ادلطلقة ال وجود ذلا
  الػذي اسػت دـ لفػت الربرتاتيػة ألوؿ  بـاسوقد زتل لػواء ىػذه الفلسػفة مػن اػدثٌن ن شػارلز     

  عػػػػػاـ  كيـــــف نوضـــــح أفكـــــارا، و ن ـ 1877  عػػػػػاـ  تثبيـــــ  االعتقـــــادمػػػػػرة خاصػػػػػة يف كتابيػػػػػو ن 
 1842نجـيمس. وولػيو ادلنـتج ولـيس رلـرد التأمـل النلـري حلقيقـة ىـو العمـلمعيار ا، وقصد بو أف ـ1878

ف إمػػن أقوالػػو نن ، وكػػاف دة  الػػذي سػػاىو يف نشػػرىا مػػن خػػبلؿ زلاضػػراتو وكتاابتػػو العديػػ1910 –
 . ضلو ذترات العمل ونتائجو و اثره الربرتاتية دتثل اجتاىا فلسفيا جتريبيا    ودعا إىل توجيو النظر

، فهػػػػو الفيلسػػػػوؼ التيػػػػار الفلسػػػػفي إىل فلسػػػػفة كاملػػػػة الفضػػػػل يف تطػػػػوير ىػػػػذا وأمػػػػا صػػػػاحب     
ـ   الذي عاري الفلسفات التقليدية وسػعف إىل بنػاء  1952 – 1859ن  جون ديوياألمريكي 

رأى أهنػػا ، و ىػػتو ابلرتبيػػة بشػػكل علمػػياف أسػػاس راسػػ  مػػن االستقصػػاء العلمػػي، و رلتمػػع أفضػػل علػػ
 ، ومػن ادلبػادئ الػيتاحليػاة نفسػها، ولػيس إعػداد حليػاة ادلسػتقبلعملية من عمليػات احليػاة، بػل ىػي 

 : تتميز هبا ىذه الفلسفة عن غًنىا
 . ًن يف حدود العامل الذي نعيش فيوف يصل إىل حقيقة اثبتة ال تتغأيستةيل علف اإلنساف  .1
 . يء يف العامل يف حالة تغًن مستمركل ش .2
 . يار األفكارىي أفضل الطرؽ يف اختالطريقة العلمية  .3
 اخلربة أداة لبلتصاؿ والرب  بٌن الفكر والعمل .  .4
 . ف تكوف مقيدة، وليس  مطلقةأاخلربة  ب  .5
 . نفعة ىي معيار العملادل .6
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  :واإلسالمي العريب يفلسفتفكا الالسادسا:  -6

ف أوثيػػػج   تلػػػف حضػػػارات العػػػامل و  اتصػػػاؿف العػػػرب قبػػػل اإلسػػػبلـ كػػػانوا علػػػف أمػػػن الثابػػػ       
عػػػرب عربيػػػة كانػػػ  مسػػػرحاً للعديػػػد مػػػن التيػػػارات الفكريػػػة والعقائػػػد الدينيػػػة إذ كػػػاف بعػػػح ا زيػػػرة ال

طبيعيػٌن أو إف بعضهو كانوا ػ يؤمنوف ةلو واحد فػ وىو أىل فطرة سليمة ا زيرة العربية قبل اإلسبلـ
رراء يٌن ينكروف بقاء الػنفس بعػد ادلػوت و ةػدوف ارخػرة وينكػروف ا نػة والنػار وكانػ  ىػذه ارب ج

 .يوميةوادلعتقدات مبنية علف الفطرة أو مستمدة من التجارب ال
للتفػػتا واالزدىػػار، وأري  يبيئػػبعضػػا مػػن التػػنفس الر الفلسػػفي ، وجػػد الفكػػويف ظػػل اإلسػػبلـ    

نشو من رلػرد الكشػف عػن يمل  واإلسبلمي العريي فلسفتفكًن الولذل   كن القوؿ أبف ال .للنماء
بعػػد أف  داوؿبػػٌن العػػرب واليػػورف بػػل تػػادلباشػػر  االتصػػاؿالكتػػب الفلسػػفية القد ػػة وال عػػن طريػػج 

يف بعػػػح  أسػػػباب احلضػػػارة فيهػػػا واسػػػتةكاـ اخلبلفػػػات اسػػػتقرارفػػػرص اإلبػػػداع لػػػدى  هتيػػػوت أمامػػػو
 .احلقب التارلية

 
 :خصائص الفلسفة العربية -

 :زلددة ىي واجتاىاتأخذت الفلسفة العربية مسارات      
 :نساف والكوفي عميج يفسر وجود اإلود نظاـ فكر ىل وجإ.لب  احلاجة 1
 .حياهتما. يقدـ أسساً ومبادئ هتدي اإلنساف واجملتمع وتصلا 2
ينيػػة الػػػيت وردت يف يف تفسػػًن وتوضػػيا ادلفػػػاىيو الد اإلسػػػبلمي العػػري يالفلسػػػفالتفكػػًن  . سػػاىو3

 .القر ف الكرًن
وتوضيا مػا بينهمػا  مةن=ابن رشد منوذجا /احلكالتوفيج بٌن الدين والفلسفةزلاوالت يف  . ساىو4

 .موجهة ضلو خدمة اإلنساف واجملتمعؼ مشرتكة من أىدا
ــةقػػ  مػػن ف الفلسػػفة العربيػػة اإلسػػبلمية قػػد انبثأ. 5  العقيــدةتعالقهػػا بػػػ مػػع العربيػػة اإلسػػبلمية  البيئ

فلسػػفة دينيػػػة  فهػػي :بعػػد أف اختلطػػ  مػػػع تػػراث اجملتمػػع العػػػري ن=علو الكػػبلـ منوذجػػػا اإلسػػبلمية
 .معا دنيوية
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ف أف معظػػو الفبلسػػفة العػػرب يعتقػػدوف أل ؛اأيضػػ عقلػػي اإلسػػبلمي العػػري يالفلسػػفالتفكػػًن ف أ. 6
 .قيقةالعقل قادر علف إدراؾ احل
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 خامتة:
 أخًنا علينا أف ندرؾ أف:        

التػداوؿ احلضػاري ابلتػوثر والتػوثًن علػف اجملتمعػات األخػرى يف  العػري واإلسػبلميانفتاح العػامل       
 لة اإلدارة.سهعد ت ملمؤسسة  -مثبل-البي  من مؤسسة جعل  سلبا وإ ااب؛

، أو نتجػػو العػػامل أبسػػػره مػػن نتػػائق فكػػػريمتنوعػػػاً دلػػل ي معرضػػاً  العػػػري واإلسػػبلميالعػػامل بػػل أصػػبا  
رلتمعػػػاهتو ، ويزيػػػد مػػػن عػػػبء أولئػػػ  الػػػذين يعنػػػوف برتبيػػػة ، شلػػػا يفػػػري حتػػػد ت تربويػػػة أكػػػربمػػػادي

  .أبنائهو ورعايتهوو 
، فاألسػػرة الػػيت  ائق أسػػهم  يف تقلػػيص دور األسػػرةنتػػويف ادلقابػل أفػػرزت التغػػًنات االجتماعيػػة      

، سػاعات عػدة يتبػادلوف ألػواف احلػػديي، و تمعػوا ن يف بيػ  صػغًن  تمػع أفرادىػا فيػوكانػ  تسػك
جػزء ال  ، واستول  أجهزة اإلعػبلـ علػفىتاجوف معو ألجهزة اتصاؿ داخليةتفرقوا يف منزؿ شاسع 

اتً طويلػة يف نقػد تبثو تل  الوسائل ويقضػوف أو قػا، فصاروا ينصتوف دلا يستهاف بو من وق  األسرة
 . وحتليل برارلها

قضػيو األوالد مػع علف اخلػدـ والسػائقٌن إىل تبديػد جػزء مػن الوقػ  الػذي ي االعتمادكما أدى     
. كػػل تلػػ  ادلػػؤثرات عثػػًناً واضػػةاً يف تربيػػة األوالد، وأصػػبة  العمالػػة ادلنزليػػة تػػؤثر  ابئهػػو وأمهػػاهتو

، وصػػار مػػن ادلػػولوؼ أف ؿ دور األسػػرة يف الرتبيػػة، بسػػبب اضلسػػار وقػػ  اجتماعهػػاإىل تضػػاؤ أدت 
 .واسعة بٌن سلوؾ ارابء واألبناء ترى ىوة

بغػػػح النظػػػر عػػػن  ،االجتماعيػػػةإعػػػادة النظػػػر يف كثػػػًن شلػػػا أفزرتػػػو التغػػػًنات  الػػػذي يتطلػػػباألمػػػر     
 . واب اإلنساينالس   قبل وفج ما ىقج، بل نرفح منها وناثرىا 

أمهية ال غىن عنها لكػل ادلعنيػٌن ابلشػوف  ومناىجو الفكر الرتبويكل ىذه التةد ت جتعل من     
 .احلضاري والفكري
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