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 المرحلٌ اِكلٍ

 النسؿ الدرارً الثانً

 المادة اسكؿ التربجٌ

 طؿدد الراؿات:

 التربجٌ الرياؾجٌ -القرـ : 

 مدررً المادة: أ.ـ.د. زواب احمد ؿكاب  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ةقديـ

اف التربجٌ هً اداة المثتمف مً ةزكجؿ اِمػراد َ موػً ؿملجػٌ اثتماؿجػٌ كةدتلػؼ مػف مثتمػف  

آلدر حرب طبجـٌ المثتمف كالقكل الثقامجٌ المؤترة مجى باإلؾامٌ الٍ  القجـ الركحجٌ كالنلرنجٌ 

 . 

ترـ كاف التربجٌ ةقكـ ؿلٍ مثمكؿٌ مف المرلمات النرؾجات التً ةؤتر ؿلجوا كةتأتر بوا كما ة  

التربجٌ بانوا ؿملجٌ انرانجٌ ةدتص باإلنراف كحدق دكف راُر المدلكقػات لمػا مجػهللاق ا بالـقػؿ 

كالذكاء كالقدرة ؿلٍ ادراؾ الـّقات كارتدّص النتاُج كةأكيلوا كاف التربجٌ ةقػكـ ؿلػٍ ؿلػـ 

حقجقً كانوا ةرتند الٍ الـديد مف اِسػكؿ كالتػً أثمـػت ؿلجوػا مـظػـ البحػكث كالدرارػات 

 التربكيٌ .

كاف درارٌ أسكؿ التربجٌ ةكثى الـمؿ َ مالتربجٌ كمونٌ مػف أهػـ الموػف كةوػدؼ الػٍ ةكػكيف   

نظاـ مكرم يكثى الـمؿ التربكم مً مثاِةى التطبجقجٌ كالـملجٌ المدتلنٌ . كما انى يراؿد ؿلػٍ 

 موـ طبجـٌ الـّقٌ بجف التربجٌ كقجرها مف المثاِت اِدرل.

ةـنً بالقكاؿد كاألرس كالمبادئ التػً ةحكػـ ؿمػؿ المؤررػات بأنوا:  أسكؿ التربجٌكةـرؼ 

التربكيٌ المدتلنٌ كما ةقدمى مف دبرات ةربكيٌ مف اقامٌ منوج ةربكم منارب اك ةنظجـ للرلـ 

التـلجمً اك اقتراح ادارة ةربكيٌ رلجمٌ اك ةدطجط ةربكم ناثخ أك طريقٌ ةدريرجٌ ذات كناءة 

 (.  ظ: ؼششض)ؿامرَتقكيـؿالجٌ أك كؾف نظاـ ثديد لل

 

 النسؿ اِكؿ

 منوكـ التربجٌ :

للتربجٌ مناهجـ متـددة ككنوا مف الكلمات ذات المـانً المتـددة َ كهذق المناهجـ كاف ةـػددت إِ أنوػا    

 مً النوايٌ كؿ متكامؿ يكمؿ إحداها األدر . كركؼ نتطرؽ إلٍ المـنٍ اللككم كاِسطّحً للتربجٌ .
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ٌن   : * التربجٌ لك

 المتتبف لمـنٍ التربجٌ مً اللكٌ يثد أف للتربجٌ تّث أسكؿ لككيٌ :  

 يربك ( بمـنٍ الهللايادة كالنمك –) ربا  -ص
كقد كرد هذا المـنٍ مً القرآف الكريـ مً قكلى ةـالٍ ) كما أُةجتـ مف ربا لجربكا مػً أمػكاؿ النػاس مػّ 

 لسدقات (يربكا ؿند ا ( كقكلى ةـالٍ ) يمحؽ ا الربا كيُربً ا

 يربً ( بمـنٍ نزأ كةرؿرع –) ربا  -ض
 كبمـناق قاؿ ابف األؿرابً :

 ممف يؾ راُّن ؿنً مأنً                  بمكٌ منهللالً كبوا ربجت

ٍّ  -ط  يربُّ ( بمـنٍ اإلسّح كةكلً األمر  –) رب 
توذيب ( كقػد كال –كاإلسّح  –كالترؿرع  -كالنزكء  –كالنمك  –كبوذا ماف مـانً التربجٌ هً ) الهللايادة 

أكد اإلماـ البجؾاكم )رحمى ا ( مً ةنرجرق ) أنكار التنهللايؿ كأررار التأكيؿ ( أف الرب مً األسػؿ 

 بمـنٍ التربجٌ كهً ةبلجل الزًء إلٍ كمالى زجُا مزجُا .

 كمف هذق األسكؿ اللككيٌ ارتنبط ؿبد الرحمف البانً مثمكؿٌ ؿناسر للتربجٌ هً : 

 اف كرؿايتوا .المحامظٌ ؿلٍ مطرة اإلنر -ص
 ةنمجٌ مكاهب اإلنراف كارتـداداةى كلوا .  -ض
 ةكثجى مطرة اإلنراف كمكاهبى  كارتـداداةى نحك اإلسّح كالكماؿ .  -ط
 التدرج مً ؿملجٌ المحامظٌ كالتنمجٌ كالتكثجى .  -ظ

 كارتدلص مف هذا نتاُج أرارجٌ مً موـ التربجٌ أهموا : 

 . أكِن / أف التربجٌ ؿملجٌ هادمٌ لوا قايتوا

 تانجا / التربجٌ ةقتؾً كؾف دطط متدرثٌ كمنظمٌ ةتنارب مف أطكار حجاة اإلنراف .

 ؿرموا* التربجٌ اسطّحان :

ـ( يػػرل أف سػػناؿٌ التـلػػجـ هػػً أزػػرؼ صصصص -ؽعشصأبػػك حامػػد الكهللاالػػً )     •

السناؿات التً يرػتطجف اإلنرػاف أف يحترموػاَ كأف أهػـ أقػراض التربجػٌ ؿنػدق هػً 

 لٍ ا ةـالٍ .النؾجلٌ كالتقرب إ

 ( يرل أف اإلنراف مثبكؿ ؿلٍ الدجر كلوذا ةقكـ  عشؽص -عظؼصمحمد ؿبدق )  - •

مؤرس مدارس رياض األطناؿ يرل أف التربجػٌ ؿملجػٌ ـ( ضعؼص - ضؼػص)  مركبؿ - •

 ةنتخ القابلجات الكامنٌ ؿند المتـلـ كما ةتنتخ األزهار.

ؿٌ الـملجات التػً يرػتطجف ( يرل أف التربجٌ ةـنٍ مثمكضعؽص-ؽعؼصثكف ديكل ) - •

بوا مثتمف أك زمرة اثتماؿجٌ سكرت أك كبرت أف ةنقؿ رلطانوا أك أهػداموا المكترػبٌ 

بكجٌ ةأمجف كثكدها الداص كنمكها المرتمرَ ككاف يقكؿ " التربجػٌ هػً الحجػاة ننرػوا 
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كلجرػػت مثػػرد إؿػػداد للحجػػاةَ كأنوػػا ؿملجػػٌ نمػػك كؿملجػػٌ ةـلػػـَ كؿملجػػٌ بنػػاء كةثديػػد 

 للدبرةَ كؿملجٌ اثتماؿجٌ ". مرتمريف

 كؿ ةـرينات التربجٌ ةرةكهللا ؿلٍ نقاط مزتركٌ منوا

 أف التربجٌ ؿملجٌ إنرانجٌ دينامجكجٌ. .ص

 التربجٌ ؿملجٌ إثتماؿجٌ . .ض

 الـملجٌ التربكيٌ ؿملجٌ ةراكمجٌ ةحتاج إلٍ الكقت كةدادؿ كةناؿؿ. .ط

 كرط.التربجٌ ؿملجٌ ةزمؿ الننس كالركح كالثرد كالـقؿ اِؿتداؿ كالت .ظ

 التربجٌ ؿملجٌ داُمٌ ِ ةتكقؼ ؿند مرحلٌ رن ِّجٌ أك مكانجٌ ألف الحجاة داُمٌ التبدؿ. .ع

 التربجٌ ؿملجٌ يتـلـ منوا النرد كجؼ يتـامؿ مف الحجاة كيتناؿؿ مـوا. .غ

 * كظاُؼ التربجٌ : ةكثد للتربجٌ كظاُؼ كثجرة لكننا ركؼ نذكر أهموا ككما يلً : 

الرلجـ :  كظجنتوا ةنمجٌ الـقؿ الرلجـ كأف رلكؾ اإلنراف إنما يتأةٍ  التربجٌ هً ؿملجٌ إؿداد الـقؿ -ص
 مف دّؿ مـرمتى . 

التربجٌ ؿملجٌ حنظ التراث كنقلى ؿبر األثجاؿ :  ككظجنتوا هنا ةكمف مً نقؿ المـارؼ كالموارات  -ض
 مف ثجؿ الكبار إلٍ ثجؿ السكار. 

ةكمف مً اكتزاؼ أدكات المـرمٌ كالػذكاء  التربجٌ ؿملجٌ ارتكّؿ للذكاء اإلنرانً : ككظجنتوا هنا -ط
 هك ابرز ةلؾ األدكات بّ زؾ . 

التربجٌ ؿملجٌ ارتثمار اقتسادم : موً حرب هذا المنوكـ ؿملجٌ اقتساديٌ لوا ؿاُد كمردكد مثلوا  -ظ
 مثؿ األمكاؿ التً ةرتثمر مً مزركع اقتسادم لوا مردكد هك الربخ  . 

ذا المنوػػكـ للتربجػػٌ يرةكػػهللا ؿلػػٍ مبػػدأ الػػتـلـ بالـمػػؿ التربجػػٌ ؿملجػػٌ اكترػػاب دبػػرة َ كمحػػكر هػػ -ع
 كالمماررٌ كالتـلـ الذاةً . 

التربجٌ ؿملجٌ ةودؼ إلٍ ةكجؼ النرد مف المثتمف : ككظجنتوا الـمؿ ؿلٍ ةكجػؼ النػرد كمػؽ القػجـ  -غ
 كالتقالجد كالـادات الراُدة مً ذلؾ المثتمف الذم ينتمً إلجى النرد كيتناؿؿ مـى .

 ناهجـ الرابقٌ يمكف أف ندلص منوا إلٍ بـض المّحظات كهً : مف دّؿ ؿرض الم

أكِ / إف أقدـ هذق المناهجـ هك المنوكـ الذم يرل مً التربجٌ أنوا ؿملجٌ إؿداد الـقؿ الرلجـ كانى منبثؽ 

 مف النلرنٌ المثالجٌ التً ةمثد الـقؿ كةومؿ الثرد .

كتراب الدبرة يتدادؿ مف منوكـ التكجػؼ ِف اكترػاب تانجا / ةتدادؿ هذق المناهجـ مجما بجنوا َ ممنوكـ ا

 الدبرة يمكف النرد مف التكجؼ الرلجـ مف المثتمف . 

 تالثا / احدث هذق المناهجـ كازملوا كأسكبوا هك منوكـ التربجٌ ؿملجٌ ةكجؼ .

 أهداؼ التربجٌ : *

يؼ ثامف إِ أنوـ ادتلنكا مً بالرقـ مف محاكلٌ كثجر مف المربجف قديمان كحديثان ةـريؼ التربجٌ بتـر    

ذلؾ ادتّمان كبجران َ نظران ِدتّموـ مً ةحديد الودؼ مف التربجٌ مف ثوٌ كِدتّموـ مً ةحديد أهداؼ 
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المثتمف مف ثوٌ أدرل َ كلكف ؿلٍ الرقـ مف ذلؾ نثد أف هناؾ مثمكؿػٌ مػف األهػداؼ ةكػاد ةكػكف 

 مزتركٌ بجف اقلب ةـريناةوـ َ كمف ةلؾ األهداؼ : 

ةككيف المكاطف السالخ : أم ةككيف الزدص الذم يمتثؿ لألكامر كالنكاهً كالقكانجف مً المثتمػف  -ص

  شمف محض إرادةى 

النمك الكامؿ للنرد : مالتربجٌ ةُـػد النػرد إؿػدادان يؤهلػى كػً يكػكف متكػامّن مػف النػكاحً الثرػديٌ  -ض

  شالذ  شششكالـقلجٌ كاِننـالجٌ كالدلقجٌ كالحركجٌ 

اء زدسجٌ النرد : حجث ةـمؿ التربجٌ ؿلٍ ةككيف الرلكؾ كةكثجوى لبناء النرد مً المثتمػف مػف بن -ط

  شثمجف النكاحً 

ةحقجؽ الكنايٌ اإلنتاثجٌ : حجث يتـ الكسكؿ للكنايٌ اإلنتاثجٌ ؿف طريؽ الدطط المكؾكؿٌ لهللايػادة  -ظ

المػدارس المتدسسػٌ إلؿػداد  إنتاج المسانف كالثركة الحجكانجٌ كالسػناؿجٌ كالطبجـجػٌ كذلػؾ بانزػاء

  شأزداص مؤهلجف لذلؾ 

مراؿدة النرد ؿلٍ التكجؼ : كذلؾ باكرابى اِةثاهات التػً ةنجػدق مػً التكجػؼ مػف بجُتػى الطبجـجػٌ  -ع

 شكاِثتماؿجٌ 

 * التربجٌ كدِِةوا :

 -نرتدلص مما ؿرؾناق مف مناهجـ للتربجٌ الدِِت اآلةجٌ :

 ـددة األهداؼ كالمـانً .التربجٌ ؿملجٌ مـقدة ألنوا مت -ص
التربجٌ ؿملجٌ ِ ةتـ مً مراغ بؿ ةتحقؽ إذا ةكمر طرمجوا كهما المربً كالمتربً كالكرط الذم ةتـ  -ض

 مجى التربجٌ مف مدررٌ كأررة كقجرها . 
التربجٌ ؿملجٌ نمك بمـنٍ أف المربً يتـود المتربً ثرمجان كؿقلجا كؿاطنجان كركحجان كاثتماؿجان أم  -ط

 كامٌ الثكانب ؿند المتربً كِ يقتسر ؿلٍ ثانب دكف آدر .  بمـنٍ ةنمجٌ
التربجٌ ؿملجٌ ةتسؼ باِرتمرار موً ِ ةنقطف مً رف مـجنٌ أك مرحلٌ مـجنٌ مف مراحؿ التـلجـ  -ظ

 بؿ ةمتد مف المود إلٍ اللحد . 
التربجٌ ؿملجػٌ نمػك مػردم كاثتمػاؿً كإنرػانً َ لػذلؾ موػً ؿملجػٌ هادمػٌ مدططػٌ ذات طػرؽ  -ع

 كأهداؼ محددق .كاؾحٌ 
 التربجٌ ؿملجٌ ةناؿلجٌ كلجرت رلبجٌ َ موً ؿملجٌ ادذ كؿطاء كةأتجر كةأتر . -غ

 -المنوكـ الحديث للتربجٌ : كينقرـ إلٍ قرمجف هما :

 أكِ / التربجٌ المتكاملٌ .                تانجا / التربجٌ المتكازنٌ .

ةـمؿ ؿلٍ ةنمجٌ زدسجٌ النرد بزكؿ متكامؿ كمف  أكِ / منوكـ التربجٌ المتكاملٌ : كةـنً التربجٌ التً

كامٌ الثكانب كاألبـاد َ كالمنوكـ الحديث للتربجٌ يأدذ مً اؿتبارق النظرة المتكاملٌ لزدسجٌ اإلنراف 

مف دّؿ اِهتماـ بأبـاد زدسجتى مً ةكامؿ كةكازف َ ماإلنراف ؿقؿ كثرد كؿاطنٌ َ لى قجـ كيتذكؽ 

مكحات كمسالخ كهذا المثتمف ينمك كيرتمر مف دّؿ نمك زدسػجات الثماؿ كيـجش مً مثتمف لى ط

أمرادق َ كللتأكجد ؿلٍ اهتماـ التربجٌ الحديثٌ بنمك الزدسجٌ المتكاملٌ للنرد نكرد أبـاد ةلؾ الزدسػجٌ 

  -بزًء مف اِدتسار: 
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البـػػد  -عالبـػػد األدّقػػً .      -ظالبـػػد اِننـػػالً .  -طالبـػػد الـقلػػً .  -ضالبـػػد الثرػػمً .  -ص
 البـد الثمالً .  -ػالبـد الدينً .  -غاِثتماؿً . 

  -* أهداؼ التربجٌ المتكاملٌ / للتربجٌ المتكاملٌ مثمكؿٌ أهداؼ منوا ما يلً :

 ةحقجؽ التكامؿ بجف النرد كالمثتمف َ مّ ةكالً مً ةربجٌ النرد ؿلٍ حراب المثتمف َ أك الـكس .  .ظ
 د مّ ةوتـ مً ثانب ؿلٍ حراب الثانب األدر. ةحقجؽ التكامؿ بجف أبـاد زدسجٌ النر .ع
ةكمجر مناخ مدررً يرةكهللا ؿلػٍ أرػاس ديمقراطػً يزػثف النػرد المػتـلـ ؿلػٍ ةنثجػر طاقاةػى َ  .غ

 كينرخ المثاؿ لى للتـاكف مف أقرانى .
تانجا / التربجٌ المتكازنٌ / كيقسد بوا التربجٌ التً ةزمؿ ثمجف ثكانب الزدسػجٌ كةوػدؼ إلػٍ ةحقجػؽ 

الدقجؽ بجف هذق الثكانب المدتلنٌ َ بحجث ِ يطكً ثانب ؿلٍ الثانب األدػر َ كةـنػً أيؾػان  التكازف

التربجٌ التً ةحكؿ دكف طكجاف الناحجٌ النرديٌ ؿلٍ المثتمف كبالـكس َ موً ةـتبػر النػرد ؿؾػكان مػً 

نػً امتػدادها المثتمف كثهللاء ِ يتثهللاأ منى يقكـ بتطكير تقامتى َ كما ةـنً أيؾػان اِرػتمراريٌ كهػذا يـ

لثمجف مراحؿ اإلنراف َ كأدجران ةـنً اِهتماـ بالنكاحً النظريٌ كةرثمتوا إلٍ رلكؾ كاقـػً موػً ِ 

 ةوتـ بالناحجٌ النظريٌ كةترؾ الثانب الـملً كبالـكس . 

 *النرؽ بجف الودؼ التربكم كالودؼ التـلجمً : 

لٍ ةنسػب ؿلػٍ أكؾػاع التربجػٌ َ بجنمػا األهداؼ التربكيٌ أؿـ كازمؿ مف األهداؼ التـلجمجػٌ . مػاألك

ةنسب األهداؼ التـلجمجٌ ؿلٍ ما يدكر مً الـملجٌ التـلجمجٌ كما ينبكً ةحقجقى بالنربٌ للتـلجـ المدررً 

 أك النظامً أك ما يتـ مً دادؿ المدررٌ أك المـود أك المؤررات التً ةتكلٍ ؿملجٌ التـلجـ .

 

 النسؿ الثانً

 : *األسكؿ التاريدجٌ للتربجٌ

لقد مر النكر التربكم بمراحؿ كأزمنٌ كؿسكر ؿديدة ةطكر مف دّلوا كاكترب المـنٍ األسلً       

لى هك كقجرق مف الـلكـ كالمـارؼ األدرل التً بدكرها ةنمك كةتطكر كةكترب الحقاُؽ كالدقٌ كةبتـػد 

ؽ مف اِثتوػاد مػً ؿف األدطاء كالكمكض َ مكلما ثاء ثجؿ ؿالج المنوكـ الذم كاف ؿلجى الثجؿ الراب

 ةحرجنى كةطكيرق .

إف درارٌ ةاريذ التربجٌ يـتبر مومػان للتربجػٌ المـاسػرة َ ألنوػا ةظوػر حركػٌ المثتمػف كةناؿّةػى     

كةأتجرق ؿلٍ التربجٌ َ مالكثجر مف المزكّت المـاسرة ِ يمكف موموا إِ مػً ؾػكء درارػٌ الـكامػؿ 

 كالقكل التً أترت مجوا مً الماؾً .

الـملجٌ التربكيٌ بدأت مف بدء الحجػاة اإلنرػانجٌ َ ممـرمػٌ ةػاريذ التربجػٌ ِ ينحسػر بمػا دكنػى  بما أف

المؤردكف ِف ةطكر التربجٌ كةاريدوا الطكيؿ ِنوايٌ لى كيتـدل الكتب كالمثلدات بػؿ انػى كػاف قبػؿ 

 ظوكر الكتابٌ .

 * أهمجٌ درارٌ األسكؿ التاريدجٌ للتربجٌ :

 دً أك األسكؿ التاريدجٌ  يراؿد الـملجٌ التربكيٌ مً مـرمٌ :إف درارٌ البـد التاري
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 ما كرتتى األمٌ مف الماؾً كما أؿدةى للحاؾر ككجؼ ةدطط للمرتقبؿ . -ص

 مكاثوٌ المزكّت التربكيٌ المدتلنٌ مً ؾكء مـالثٌ المزكّت القديمٌ المماتلٌ . -ض

نظر مً نتاُثوا كاِرػتنادة منوػا كالـمػؿ ؿلػٍ درارٌ المناهجـ التربكيٌ التً كانت متبـٌ قديمان كال -ط

 ةطكيرها مً الكقت الحاؾر .

 * مقدمٌ مً ةطكر التربجٌ :

ِبد لكؿ مف يـمؿ مً الحقؿ التربكم أف يككف لديى قػدر مػف المـرمػٌ بتطػكر منوػكـ التربجػٌ ؿبػر    

رت بػى منػذ أقػدـ الـسكر التاريدجٌ الطكيلٌ ِف موـ مـنػٍ التربجػٌ كمتابـػٌ مراحػؿ التطػكر التػً مػ

الـسكر حتػٍ الكقػت الحاؾػر يرػاؿد ؿلػٍ ةكػكيف إطػار نظػرم لػدل المػربجف يرػتند إلػٍ األرػس 

التاريدجٌ للنظريات التربكيٌ المدتلنٌ َ كهنا ركؼ نقكـ بـرض مبرط حكؿ ةطكر منوكـ التربجٌ ؿبر 

 -الـسكر المدتلنٌ :

 * التربجٌ مً المثتمـات البداُجٌ :

مً المثتمـات البداُجٌ ببراطتوا َ حجث كانت ةتـ بسكرة قجر مقسكدة ) ؿنكيٌ ( امتازت التربجٌ      

ككانت كراُلوا بداُجٌ كمطالبوا قلجلٌ ِ ةـدك ركل  إزباع حاثات الثرـ مػف طـػاـ كزػراب ككرػاء 

كمأكل َ ككانت التربجٌ آنذاؾ ةـتمد ؿلٍ المحاكاة كالتقلجد ككاف النازئ يقلد ؿػادات مثتمـػى كطػراز 

ى ةقلجدان ؿنكيان دالسان َ كنظران ِف المتطلبات الحجاةجٌ لـ ةكف مـقدة ككثجرة ملـ ةكف هناؾ مؤررٌ حجاة

أك مدررٌ ةقكـ بنقؿ التراث حجث كاف يقكـ بالـملجٌ التربكيػٌ أك التـلجمجػٌ كؿملجػٌ ةكجػؼ األمػراد مػف 

جٌ كاف يقكـ بوا الكػاهف أك رُػجس البجٌُ الكالداف أك الـاُلٌ أك احد األقارب َ كمً أكادر المرحلٌ البداُ

 -القبجلٌ َ كمف هنا نثد أف التربجٌ البداُجٌ ةنقرـ إلٍ قرمجف هما :

التربجٌ الـملجٌ ) المرُجٌ (  أم التً ةنرب إلٍ ؿالـ المرُجات / كهً ةقكـ ؿلٍ ةربجٌ قدرة اإلنراف  -ص

 الكالداف كاألررة .الثرديٌ لرد الحاثات األرارجٌ مف مأكؿ كملبس كمأكل ككاف يقكـ بوا 

التربجٌ النظريٌ ) قجر المرُجٌ (أم التً ةنرب إلٍ ؿالـ الكجبجات / كهً التً يقػكـ بوػا الكػاهف أك  -ض

زجذ القبجلٌ مف دػّؿ إقامػٌ الحنػّت كالطقػكس المُّمػٌ لـقجػدة الثماؿػٌ المحلجػٌ كأنزػطٌ الـبػادة 

 كالطمأنجنٌ  .  كالنكاحً الركحجٌ التً كانت ةـطً اإلنراف البداًُ األمف

 -* أهـ دساُص أك رمات التربجٌ مً المثتمـات البداُجٌ :

 إنوا ةمثؿ يقظٌ الـقؿ البزرم كإحرارى المبكر بؾركرة نقؿ الدبرة مف ثجؿ ألدر يحتاج إلجوا . -ص

يكلبوػػا الطػػابف الـملػػً حجػػث كانػػت ةقػػكـ ؿلػػٍ ةنمجػػٌ قػػدرات اإلنرػػاف الثرػػديٌ للحسػػكؿ ؿلػػٍ  -ض

 ؾركريات الحجاة .

لقد كانت برجطٌ مً محتكاهػا ككانػت ةثػرم بسػكرة ؿنكيػٌ كقجػر مقسػكدة مقػد كػاف األطنػاؿ  -ط

 يتـلمكف ما ةـلـ أباُوـ كأهلجوـ أك أمراد القبجلٌ بالتلقجف أك المزاهدة أك التقلجد .
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 كانت الـملجٌ التربكيٌ ةتمجهللا بالتكزيف َ أم أف المثتمف ككؿ كػاف يقػكـ بـملجػٌ التربجػٌ كذلػؾ لـػدـ -ظ

كثكد مؤررات ةربكيٌ مرؤكلٌ ؿف التربجػٌ ككػاف يتػكلٍ ةلػؾ الـملجػٌ األبػكاف أك األرػرة أك رُػجس 

 القبجلٌ .

أهداموا كاؾحٌ للثمجف موً ِ ةتـػدل ةػدريب النػرد للحسػكؿ ؿلػٍ ؾػركريات الحجػاة كةحقجػؽ  -ع

 اِنرثاـ بجف النرد كبجُتى الماديٌ كالركحجٌ .

ؿ يتدرب ؿلٍ زًء مـجف يهللاداد ذلؾ الزًء مً األهمجٌ مف ةقدـ كانت متدرثٌ كمرحلجٌ مكاف الطن -غ

 ؿمر الطنؿ حتٍ يبلل مرحلٌ الزجدكدٌ .

 * التربجٌ مً بـض الحؾارات القديمٌ :

ٌن لتطكر الحجاة كةـقدها أسبخ مف السـب ؿلٍ الكالديف أك الـاُلٌ القجاـ بـملجٌ التربجٌ َ كمػف      نتجث

مربجف أك اإلطار الذم يرؾٍ ؿنى المثتمف َ ككانت الـملجٌ التربكيٌ هنا نزأت مونٌ ثديدة هً مونٌ ال

ةتـ مً الراحات الـامٌ أك أماكف الـبادة إلٍ أف ةطكرت األمكر كنزأت المدارس النظامجٌ َ كمف هػذا 

التحكؿ كالتطكر ظورت الكتابٌ كبدأت الحؾارات ةرثؿ نظموا كقكانجنوا كزراُـوا كمف هنا كسػلت 

كمات ؿف ةلؾ الحؾارات القديمٌ كأرالجبوا التربكيٌ كطرقوا مً نقؿ التػراث كةطبجػف إلجنا بـض المـل

 -األمراد بطابف الثماؿٌ . كركؼ نتطرؽ إلٍ بـض الحؾارات القديمٌ كمنوا ما يلً :

 أكِن / التربجٌ مً حؾارة كادم الرامديف :

لتاريذ َ إذ بدء التدكيف ألكؿ مرة ةمتد ثذكر المـرمٌ كالتـلجـ مً حؾارة كادم الرامديف إلٍ مثر ا    

مً ةاريذ البزريٌ مً منتسؼ األلؼ الرابف قبؿ المجّد َ كلـب الـػراؽ دكران بػارزان مػً نقػؿ مزػـؿ 

الحؾارة إلٍ دارج رقـتػى الثكرامجػٌ ؿبرالمراكػهللا الحؾػاريٌ مػً رػكمر كأكػد التػً ظلػت تقامتوػا 

النسكص التً يمكف إرثاؿوػا لأللػؼ  ( رنٌ َ كقد دؿ مرخشششطمهللادهرة ؿلٍ مدل ما يقارب مف )

الثالث قبؿ المجّد إلٍ كثكد مدارس ررمجٌ مً كادم الرامديف مً مترة ةربؽ ظوكر األزمنػٌ البابلجػٌ 

القديمٌ َ كما ظورت مً ؿسر حمك رابً مػدارس لنرػذ الكتػب كةـلػجـ النازػٌُ َ كلقػد أررػت أكؿ 

جـ نظامجان مً بّد ركمر بـد أف ازدادت المػدارس مدررٌ مً الـالـ مً بّد ما بجف النوريف كقدا التـل

 زيادة ملحكظٌ 

كمً أكاُؿ القرف الـزريف ةـ اكتزاؼ ؿدد مػف األلػكاح المدررػجٌ كانػت مادةوػا ةتحػدث ؿػف اإلدارة 

كاِقتساد َ كما ةظور األلكاح أف الذيف مارركا مف  الكتابٌ كػانكا بػاآلِؼ  َ كقػد مػدةنا اِكتزػامات 

ـلؽ بالمدررٌ مً بابؿ القديمٌ َ إذ بجنت أف مجوا قرمان كارـٌ  ةحتػؿ كرػطوا مسػطبات األتريٌ بما يت

كاطٌُ مف الحثر ةرف الكاحدة منوػا ِتنػجف أك تّتػٌ أك أربـػٌ طػّب َ ككانػت ةنزػر مثمكؿػٌ مػف 

 األلكاح لمماررٌ الكتابٌ . 

ياؾجات َ الحجكاف َ الّهكت َ كقد ؿرؼ الـراقجكف القدماء ؿلكـ ؿديدة منوا ) ؿلـ الثكرامجٌ َ الر   

 النبات َ التـديف َ كؿلـ اللكٌ مؾّن ؿف اآلداب ( . 

ككانت ركاةب المدررجف ةدمف مف احكر الطّب َ كاف التـلجـ كاف مقتسران ؿلٍ األقنجاء كؿػدد قلجػؿ 

لـسػكر مف النقراء َ كقد كاف للمرأة نسجب مف التـلجـ إذ دلت اِكتزامات أف الكثجر مف النرػاء مػً ا

البابلجٌ كف متـلمات َ أما نظاـ التـلجـ مقد كاف سػـبان إذ كػاف ؿلػٍ الطالػب أف يكاظػب ؿلػٍ دركرػى 
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يكمجان مف الزركؽ كحتٍ المكجب كرنجف الدرارٌ كانت طكيلٌ ككاف ؿلٍ الطالػب أف يػّزـ المدررػٌ 

ب باألرتاذ احترامػان منذُ سباق إلٍ أف يسبخ زابان ككاف مدير المدررٌ يدؿٍ) أب المدررٌ ( ككاف يلق

لى ككاف ينظر إلجى بـجف اإلثّؿ كالكقار َ أما المـلـ مكاف يتمتف بمركهللا اثتماؿً مرمػكؽ موػك أؿلػٍ 

مف الكاهف كالؾابط كالكالً كيلقب بالـّمٌ أك األرػتاذ َ أمػا التّمجػذ مكػانكا يرػمكف أننرػوـ )أبنػاء 

مثتمف َ أما مً مػا يدػص المكتبػات مقػد كانػت المدررٌ ( ككانكا يتمتـكف أيؾان بمكانٌ محترمٌ مً ال

منتزرة مً كؿ المدف اإلقلجمجٌ ةقريبان كؿلٍ مرامٌ منتظمػٌ لكػؿ مكتبػٌ ككانػت ةكثػد مدررػٌ للنرػذ 

ملحقٌُ  بوا كقد ةـ الـثكر ؿلٍ اكبر مثمكؿٌ مف األلكاح كالتً كانت ةتمثػؿ بالمكتبػٌ الداسػٌ بأزػكر 

 لكحٌ رلجمٌ كمحكمٌ مً مثمكؿتى .( ششعضبانجباؿ مً نجنكل إذ ؿثر ؿلٍ ) 

 تانجان / التربجٌ مً كادم النجؿ :

اهتـ المسريكف القدماء اهتمامان كبجران بالتربجٌ اذ كانكا يركف اف المـرمٌ كرجلٌ لبلكغ الثركة كالمثد    

مػف  . كنظران لتـقد المثتمف كالحجاة المسريٌ القديمٌ كاف ِبد ِبف كادم النجؿ أف يتقدـ دطكات ابـػد

اإلثراءات التربكيٌ البرجطٌ التً كانت مكثكدة مً مثتمـات اقػؿ مػً المرػتكل الحؾػارم كبرػب 

ذلؾ التـقد ايؾان لـ يكف مً المرتطاع أف يكترب النرد الدبرات الّزمٌ لدلقى ؿنسػران مػً المثتمػف 

ٍ َ حجػث متحػت مف مثرد ؿملجات ةقلجد الكبار كلوذا كاف ِبد مف كثكد نظامػان مدررػجان كةـلجمػان أرقػ

المدارس كالمـاهد الـلمجٌ التً طرؽ أبكابوا التّمجذ لجكتربكا الدبرات الثقامجٌ كالتكنكلكثجػا الّزمػٌ 

لمثتمف ؾرب رومان كامران مً التقدـ الحؾارم كداسٌ مً مجداف السػناؿٌ َ كاف قػرض المػدارس 

ٌ كاألدب كقػد ادؾػف الكونػٌ لننػكذهـ بسكرةوا النظامجٌ كاف أكثر اهتمامان باألمكر المتـلقٌ بتـلـ اللكػ

الننكف كالحرؼ كمدتلؼ األنزػطٌ األدػرل مػً الدكلػٌ كلػـ ةكػف هػذق الننػكف كالحػرؼ كالػتـلـ مػً 

 -المدارس متاحٌ لكؿ مف يريد ةـلموا َ كقد كاف النظاـ التربكم آنذاؾ يقرـ إلٍ ما يلً :

 مرحلٌ ةـلجـ أكلجٌ لألطناؿ مً مدارس ملحقٌ بالمـابد . -ص

مرحلٌ متقدمٌ كهً ؿبارة ؿف مدارس نظامجٌ يقكـ بالتـلجـ مجوا مـلمكف مدتسكف إِ إنوػا كانػت   -ض

 ةقتسر ؿلٍ أبناء النراؿنٌ كالطبقٌ األكلٍ كالداسٌ .

 مرحلٌ التـلجـ المونً . -ط

 مرحلٌ التـلجـ الـالً حجث كاف لديوـ ثامـات ةدرس ؿلكـ الرياؾجات كالنلؾ كالطب كالوندرٌ . -ظ

  -يمكف ةحديد اهتمامات التـلجـ المسرم القديـ بثّتٌ أبـاد هً : كما

 * التدريب المونً : الذم كاف يودؼ إلٍ إكراب النرد موارات مف مركع الحجاة الـملجٌ .

 * ةـلجـ الكتابٌ : كذلؾ لما للكتابٌ مف أهمجٌ كللكاةب مف قجمٌ مً ذلؾ الـسر .

القديـ يوتـ ثدان بالثانب ألقجمً كاألدّقً إذ كانػت كتابػاةوـ * التكثجى األدّقً : مالمثتمف المسرم 

 ملجٌُ باألدّؽ كالحكـ .

  -أما أهـ أهداؼ التربجٌ المسريٌ القديمٌ مجمكف إثمالوا بما يلً :

 ةـلجـ أبناء المثتمف مبادئ اِحتراـ السحجخ لآللوٌ .     -ص
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 اة الدينجٌ .ةـلجـ أبناء المثتمف الرلككجات الّزمٌ لددمٌ الحج -ض

 ةـلجـ أبناء الطبقات الراقجٌ مدتلؼ أنكاع الـلكـ النامـٌ . -ط

 نقؿ تقامٌ المثتمف للنازُجف . -ظ

 ةـلجـ أبناء الكونٌ الـلكـ الرريٌ . -ع

كبوذا نثد أف مف أهـ دساُص التربجٌ المسريٌ القديمٌ أنوا ةربجٌ نظامجٌ سارمٌ َ متنكؿٌ َ كاقـجٌ 

 ادرة كداؾـٌ لرجطرة الدكلٌ كطبقٌ الكونٌ .َ قاسرة ؿلٍ القلٌ الق

 التربجٌ السجنجٌ :  -ص
 -الحؾارة السجنجٌ حؾارة قديمٌ كؿريقٌ يتمجهللا ثانبوا التربكم بما يلً :

ةربجٌ محامظى هدمت إلػٍ الحنػاظ ؿلػٍ الـػادات كالتقالجػد الماؾػجٌ دكف المرػاس بوػا أك محاكلػٌ  -ص

 ةكجرها .

 تمد التلقجف اآللً كالقكة أراس لّنؾباط .التـلجـ مجوا أهلً لقاء اثر كيـ -ض

 طرؽ التدريس كانت ةـنٍ بتمريف الذاكرة . -ط

 لـ يكف للبنت نسجب مً التـلجـ . -ظ

 الدؾكع للتقالجد كالـادات القديمٌ دؾكؿان ةامان . -ع

هجموـ َ ةـتبر السجف مف الدكؿ المتزددة مً المحامظٌ ؿلٍ القجـ كالتقالجد لذلؾ لـ ةتكجر اقلػب منػا    

مػػالتراث لػػديوـ مقػػدس كِ يتكجػػر كمػػا أف الزػػـب السػػجنً امتػػاز بدؾػػكؿى التػػاـ للتقالجػػد كثهللاُجاةوػػا 

كبتقديرى لوا كبسكرة كلجٌ كارتمر هذا الزـب كلنترة زمنجػٌ طكيلػٌ ؿلػٍ الدؾػكع للماؾػً َ مقػد  

ٌ كاةسػنت نتجثػٌ ذلػؾ دؾـت التربجٌ بنظموا كمادةوا كأرالجبوا كأهداموا دؾكؿان كلجان للتقالجد القديمػ

بركح المحامظٌ كمقاكمٌ التثدد َ كظؿ األمر كذلؾ إلٍ أف ثػاء )ككننكزػجكس( الػذم ظوػر كمسػلخ 

ؽ . ـ( كالذم ؿرؼ ؿنى  انى ؿقؿ راثخ َ حجث اكثد منوكمان ثديدان للتربجػٌ  ؼػظ -صععؿظجـ ؿاـ )

ركحجػٌ ككػاف ذلػؾ يػتـ ؿػف يوتـ بدرارٌ النؾجلٌ كددمٌ األقارب كأزجاء كثجرة مً زؤكف النلرػنٌ ال

طريؽ المدارس التً كانت ةوتـ بنظاـ اِمتحانات التً يددلوا التلمجذ . كقػد حػددت ةـالجمػى الرجارػجٌ 

 -كاِثتماؿجٌ كاألدّقجٌ كيطلؽ ؿلجوا) الـّقات الدمس(  كهً :

 ؿّقٌ الهللاكج بهللاكثتى. -طؿّقٌ األب بابنى .   -ضؿّقٌ الحاكـ بالمحككـ .   -ص

 ؿّقٌ السديؽ بسديقى .  -عٌ األخ بأدتى .      ؿّق -ظ

كما أكد ؿلٍ النؾاُؿ الدمس كهػً ) اإلحرػاف َ الـدالػٌ َ النظػاـ َ الحػهللاـ َ  اإلدػّص  ( كمػف     

آراءق أف اإلنراف دجر بطبـى كلجس بزرير كاف هدؼ التربجٌ اِحتناظ بطبجـٌ اإلنراف َ كما يـتقد أف 

يمجؿ الماء إلٍ اِنرجاب إلٍ   األرنؿ َ لقد دؿا إلٍ ةنظجـ األررة كمؽ  اإلنراف يمجؿ إلٍ النؾجلٌ كما

 أرس أدّقجٌ رلجمٌ .
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كالككننكزػجٌ لجرػت نظامػان دينجػان كِ هػػً نظػاـ ؿبػادة كإنمػا هػػً نظػاـ ملرػنً يثمػف بػػجف اآلداب    

ف البكذيػٌ الرجارجٌ كاِثتماؿجٌ كبػجف األدػّؽ الداسػٌ َ كارػتمدت الككننكزػجٌ قكةوػا مػف الػديانتج

كالتاكيٌ مً ةـالجموما هذق حجث أكثبػت ؿلػٍ الطنػؿ ةـلػـ التـػالجـ األدّقجػٌ كالكاثبػات اِثتماؿجػٌ 

 باؿتبارها ثهللاءان  أرارجان  مف المبادئ الرُجرجٌ للرلكؾ .

لـ يكف للسجف نظاـ ةـلجمً حككمً َ مقد انتزرت مدارس القرل كهً ؿبارة ؿف مـاهد رػاذثٌ ِ    

كاحدة مً ككخ سكجر كاف يُدرس مجوا مـلـ كاحد يتلقٍ أثرق مػف أبػاء التّمجػذ َ أمػا ةهللايد ؿف حثرة 

التـلجـ مكاف يقتسر ؿلٍ أبناء األقنجاء َ أما أبناء النقراء ملـ ةتخ لوـ مرص التـلجـ َ كقالبػان مػا كانػت 

يأكم التّمجذ َ كلـ  المدارس ةأدذ مكانوا مً مـبد مف المـابد إف لـ ةثد ككدان مناربان أك رقجنٌ أك ركنان 

ةكف هنالؾ مدارس للبنات َ أما الدرارٌ مقد دؾـت لنظاـ سارـ مكاف األطناؿ يدرركف مػف السػباح 

البػػاكر إلػػٍ قػػرب المكجػػب َ ككػػانكا يتـلمػػكف القػػراءة كالكتابػػٌ كمبػػادئ الحرػػاب كزػػجُان مػػف كتابػػات 

( رػنكات َ  ع-طة ةتراكح بػجف )ككننكزجكس كبـض الزـر َ ككاف ؿلٍ التلمجذ أف يُتـ درارتى مً مد

كةلً هذق المرحلػٌ التـلػجـ الثػانكم تػـ التـلػجـ الـػالً كمجوػا يػتـلـ الطلبػٌ التػاريذ السػجنً كالقػانكف 

كالزؤكف الحربجٌ كالهللاراؿجٌ باإلؾامٌ إلٍ الكتابات النلرنجٌ كالدينجٌ الرابقٌ كلكف بهللايادة أكثر كزرح 

 أؿمؽ .  

 -ف إثماؿ أهداؼ التربجٌ السجنجٌ بما يلً :* أهداؼ التربجٌ السجنجٌ / يمك

 ةدؿجـ القجـ األدّقجٌ . -ص

 ةربجٌ أبناء المثتمف كنقؿ تقامتى . -ض

 إؿداد القادة لتكلً زؤكف الحكـ . -ط

 الكسكؿ بأبناء المثتمف إلٍ طريؽ الكاثب مف دّؿ التربجٌ كالتـلجـ . -ظ

 * نظاـ المدارس مً التربجٌ السجنجٌ :

النظاـ بطابـى الداص كالمتمجهللا الذم يودؼ إلٍ رجادة اللكٌ السجنجٌ كاألدب المقدس كبث  أةرـ هذا    

القدرة ؿلٍ كتابٌ المقاِت كقد ازتمؿ ؿلٍ مراحؿ تّث دسست المرحلٌ األكلٍ ِرػتذكار أزػكاؿ 

لٌ الرمكز المدتلنٌ كذلؾ بحنظ بـض النسكص التً ادتجرت للتّمجذ كحنظ الكتب الدينجٌ َ أما المرح

الثانجٌ موً مدسسٌ للترثمٌ أم حؿ الرمكز التً ربؽ أف ةـلموا الطالب مً المرحلػٌ األكلػٍ َ أمػا 

المرحلٌ الثالثٌ مدسست لكتابٌ المقاِت كالمكؾكؿات اإلنرانجٌ إلٍ أف يحسؿ التّمجذ ؿلٍ موارة 

 كقدرة كامجٌ مً هذا النف ةمكنوـ كةؤهلوـ لددكؿ اِمتحانات كالنثاح مجوا .

 ربجٌ الجكنانجٌ : الت -ض
مف أهـ الـكامؿ التػً رػاؿدت ؿلػٍ ةقػدـ المثتمػف الجكنػانً كرقجػى مػً المثػاِت الحجػاةً كامػٌ     

كالمثاؿ التربكم بزكؿ داص هك ما امتازت بى بّد الجكناف مف ثك لطجؼ قلجؿ التكجر يبـػث النزػاط 

ناف بنظاـ ةربكم متمجهللا اةدذت مً اإلنراف كيراؿدق ؿلٍ التنكجر كاإلبداع كالتسكر َ مقد حؾت الجك

مجى زكّن منظمان كاف أراران لما رارت ؿلجى التربجٌ مً الـسكر الّحقٌ كامتازت هذق التربجػٌ بككنوػا 

ةربجٌ اررتقراطجٌ محسكرة بنٌُ قلجلٌ مف المثتمف َ كمً ؾكء هذا الـدد المتمجهللا مف القلػٌ المنؾػلٌ 

لمثػاؿ لنمػك الزدسػجٌ النرديػٌ مػً الثكانػب الـلمجػٌ اةرمت التربجٌ بركح التثدد كاِبتكار كمرػخ ا
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كالرجارجٌ كالدلقجٌ كالننجٌ ككانت قايٌ التربجٌ ؿندهـ كسكؿ اإلنراف إلػٍ الحجػاة الرػـجدة كالثمجلػٌ 

 كذلؾ ؿف طريؽ كسكلى إلٍ الكماؿ الثرمً كالـقلً مـان .

لتطػكر الحاسػؿ مػً المراحػؿ كالمتسنخ لتاريذ الجكناف القديـ يثد تّث نظـ للتربجٌ ةككنػت نتجثػٌ ا

التاريدجٌ المتـاقبٌ َ ككانت كؿ مرحلٌ ةمتاز بدساُسوا الكاؾحٌ كالمتمجهللاة ؿف قجرها مف المراحؿ 

  -كهذق المراحؿ هً :

مرحلٌ التربجٌ الوكمريٌ ) أك التربجٌ مً بّد الجكناف قبؿ كتابٌ ةاريدوا كالتػً امتػدت إلػٍ حػكالً  -ص

 ؽ.ـ ( .غػػؿاـ 

ربجٌ الجكنانجٌ القديمػٌ كيتمجػهللا مجوػا نظامػاف ةربكيػاف همػا التربجػٌ اإلرػبارطجٌ كالتربجػٌ مرحلٌ الت -ض

 األتجنجٌ المبكرة .

مرحلٌ التربجٌ الجكنانجٌ الحديثٌ التً بػدأت بـسػر بركلجػهللا الػذم يـتبػر مرحلػٌ انتقػاؿ بػجف القػديـ  -ط

ـ األدّقجػٌ كقجرهػا َ تػـ ةػأةً بـػد كالحديث مً نكاحً الحجاة الجكنانجٌ القديمٌ كالتربجٌ كالديف كالقػج

ؿسر بركلجهللا النترة الممتدة مف ارػتجّء المقػدكنججف ؿلػٍ أتجنػا مػً أكادػر القػرف الرابػف ؽ. ـ حتػٍ 

دؾكع الجكناف لإلمبراطكريٌ الركمانجٌ َ كلما كانت كؿ مف إربارطٌ كأتجنػا مػف الػدكؿ البػارزة بػجف 

بػكم لػى دساُسػى كأهدامػى ككرػاُلى المتمجػهللاة برػب دكؿ الجكناف القديمٌ كامتازت كؿ منوا بنظاـ ةر

ادتّؼ الـكامؿ الثقامجٌ كالرجارجٌ التً ةقؼ كراء ذلػؾ مػاف ذلػؾ يقتؾػً أف نقػكـ بتكؾػجخ طبجـػٌ 

 النظاـ التربكم مً كلتا الدكلتجف .

 أكِن / نظاـ التربجٌ مً إربارطٌ :

سكرها كمظاهرها َ إذ لـ يطرأ ؿلٍ هذق ةمثؿ التربجٌ اإلربارطجٌ التربجٌ الجكنانجٌ القديمٌ مً أكؾخ 

التربجٌ أم ةكججر أك ةـديؿ مف الناحجتجف الـلمجٌ كالتطبجقجٌ إِ مً حاِت ارػتثناُجٌ نػادرة حػدتت ؿنػد 

 انوجار دكلٌ إربارطٌ . 

  -مف الـكامؿ التً كاف لوا ةأتجر كبجر مً طبجـٌ ةككيف النظاـ التربكم مً إربارطٌ هً :

: ةقف إربارطٌ مً منطقٌ ثبلجٌ كؿرة َ كالمـجزٌ مً مثؿ هذق البجٌُ ةتطلب قػكة  المكقف الثكرامً -ص

 الثرـ كالقدرة ؿلٍ اِحتماؿ .

النظاـ اِثتماؿً اإلربارطً : كاف المثتمػف اإلرػبارطً يتػألؼ مػف تػّث طبقػات هػً  )طبقػٌ  -ض

دركا أمػراد كػؿ مػف الرادة َ الطبقٌ الكرطٍ َ كطبقػٌ الـبجػد ( كقػد حكػـ الرػادة اإلرػبارطجكف كرػ

الطبقتجف ) الكرطٍ كالـبجد ( مً ددمتوـ كالقجاـ بثمجف األؿماؿ الجدكيٌ كالزاقٌ مً الدكلٌ َ ممػا أدل 

 إلٍ ردط هاةجتف الطبقتجف كإيثاد حالى مف ؿدـ اِرتقرار دادؿ البّد .

لػٍ الـزػاُر الـّقات الرجارجٌ الدارثجٌ للمثتمف اإلربارطً : لقد مرؾػت إرػبارطٌ هجمنتوػا ؿ -ط

القريبٌ منوا كمرؾت ؿلجوا الؾراُب مما أدل إلٍ كثرة اِؾطرابات كالثكرات الدادلجٌ كالدارثجػٌ 

 التً كاف ؿلٍ الرادة ا إدمادها كالرجطرة ؿلجوا .  

لقد هدمت التربجٌ اإلربارطجٌ إلٍ إؿداد المكاطف المحارب الزثاع المدامف ؿػف كطنػى كالمتحلػً      

 ـمجاء للقانكف كةحقجؽ المثؿ الـلجا للحجاة الحربجٌ .بـادات الطاؿٌ ال
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ةبدأ التربجٌ اإلربارطجٌ منذ الكِدة َ كالدكلٌ هً المرجطرة ؿلٍ التـلجـ بمراحلى المدتلنٌ َ حجث كاف 

المكلػػكد يـػػرض ؿلػػٍ زػػجكخ الدكلػػٌ ِدتبػػار سػػّحجتى للحجػػاة مػػف دػػّؿ إثػػراء بـػػض التثػػارب 

ماف تبت ؾـنى كاف يلقٍ ؿلٍ قمٌ ثبؿ ؿاريان حتػٍ يمػكت أك ينقػذق كالنحكص ِدتبار قكة احتمالى َ 

احد الـبجد لجربجى كيدربى ؿلٍ إحدل الحرؼ لجككف ؿبدان مثلوـ َ كمػف يثبػت سػّحجتى يـػاد إلػٍ أمػى 

 إلرؾاؿى كةربجتى حتٍ الرابـٌ مف الـمر كمؽ نظاـ محدد مف قبؿ الدكلٌ .

اف اآلباء يقكمكف بارراؿ أبناُوـ إلٍ المـرػكر الـػاـ حجػث كؿندما يبلل الطنؿ الرابـٌ مف الـمر ك    

يكؾـكف ةحت إزراؼ كرؿايٌ مزرمجف أكناء َ ككانكا يلحقكف بالمدارس الدادلجػٌ الزػبجوٌ بالثكنػات 

( طنّن يدير زػؤكنوا رُػجس ظغالـركريٌ حجث يقرـ األطناؿ إلٍ مثمكؿات كؿ مثمكؿٌ ةتألؼ مف )

متقدمجف مً الرف َ كبـػد رػف الثانجػٌ ؿزػر ينقػؿ األكِد إلػٍ نػكع مػف يتـ ادتجارق مف بجف األكِد ال

 التدريب الـركرم الـنجؼ الذم يرتمر لمدة ؿامجف ةحت إزراؼ الثجش اإلربارطً . 

لـ يـتنً اِربارطجف بالقراءة كالكتابٌ كالحراب حجػث كػاف الػبـض مػنوـ  يتـلمكنوػا ؿػف طريػؽ     

ؿزرة يلتحؽ الزاب اإلربارطً بنرقػٌ اِمبػً أك مػا ةـػرؼ مدررجف دسكسججف . كمً رف الثامنٌ 

بالطالب الحربػً لجتلقػٍ ةػدريبات ؿرػكريٌ متقدمػٌ كدرارػٌ ؿمجقػٌ مػً مدتلػؼ األرػلحٌ كالدطػط 

الـركريٌ كارتدداـ الرّح َ ككانت ةدتبر قكة ةحملوـ كؿ أربكؿجف ةقريبان ككاف اِدتبار ِ يدلك مف 

 القركة .

نكف رف الـزريف يلحقكف بالثجش كيتدربكف ؿلٍ ةحمؿ السـاب كيؤدكف يمػجف كحجنما يبلل المكاط   

الكِء للدكلٌ تـ يررلكف إلٍ كحدات الثجش ؿلٍ الحدكد حتٍ يقؾكف ؿزر رنكات كثنػكد نظػامججف 

 يقكمكف بمواموـ الـركرم ؿند اندِع الحركب. 

ف الحقػكؽ كاِمتجػازات المدنجػٌ إف المكاطف اإلربارطً ؿندما يبلل رف الثّتجف مف ؿمرق يتمتف بثمج

كيسبخ ؿؾك مف أؿؾاء الثمـجٌ الـامػٌ َ كيثبػر ؿلػٍ الػهللاكاج لسػالخ الدكلػٌ كيرػتمر مػً رػكف 

الثكنات الـركريٌ كيككف ؿلٍ أهبٌ اِرتـداد لّزتراؾ مػً كػؿ الحػركب الدماؿجػٌ كالوثكمجػٌ التػً 

 ةتـرض لوا البّد .

 * أرباب مزؿ النظاـ التربكم مً إربارطٌ  :

 ؿدـ اِؿتماد ؿلٍ الننس كةكثجووا كهذا ما ؿرؼ ؿف المثتمف اإلربارطً . -ص

قدرةوـ ؿلٍ التنكجر كالتدجؿ كانت محدكدة كإنوـ لـ يتـكدكا ؿلٍ مكاثوٌ المزكّت أك حلوا بتـقؿ  -ض

َ كالربب مً ذلؾ أف الدكلٌ ؿكدةوـ ؿلٍ اِنسػجاع لألكامػر كالطاؿػٌ الـمجػاء كررػمت لوػـ طريػؽ 

 .الحجاة 

 اِنحّؿ الدلقً كاِثتماؿً الذم ةنزٍ مً المثتمف اإلربارطً بـد الوهللايمٌ مً الحركب . -ط

اِقتسار ؿلٍ ثانب كاحد مػف التربجػٌ كهػك إؿػداد أمػراد امتػازكا بالطاؿػٌ كالػكِء للدكلػٌ دكف  -ظ

 اِهتماـ بالثكانب األدرل للتربجٌ .

 إنوف ِ يقمف مً مـركرات أك تكنات ؿركريٌ بؿ ُكػف أما ةربجٌ البنات موً ةزبى ةربجٌ األكِد إِ    

يـزف مً بجكةوف مف أمواةوف كيتلقجف ةػدريبان ؿلػٍ األلـػاب المدتلنػٌ       ِ رػجما التػً ةترػـ بػالقكة 
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ٌن لذلؾ ةـلػجموف أنػكاع مػف الرقسػات الدينجػٌ َ كقػد ةمتـػت  كالررؿٌ كالرباحٌ كرمً القرص إؾام

حريػٌ إذ ُرػمخ لوػا مزػاركٌ الرثػاؿ مػً بـػض األلـػاب كالرػباقات المرأة اإلربارطجٌ بقرط مػف ال

الرياؾجٌ كاِدتّط مـوـ كمزاهدةوـ ؿند ةأديتوـ للتماريف الرياؾجٌ المتنكؿػٌ َ ككػاف الكػرض مػف 

ةقكيٌ أثراـ النتجات هك أف النتاة القكيٌ الثرـ ةنثب أطناؿ أقكيػاء لجسػبحكا ثنػكدان أقكيػاء زػثـاف 

 كيحمكنوا مف هثمات األؿداء . يدامـكا ؿف إربارطٌ 

 تانجان /  نظاـ التربجٌ مً أتجنا :

مف رمات التربجٌ األتجنجٌ هً ةقػديرها الـلػـ كالبحػث مػً ؿػالـ اإلنرػاف كؿػالـ مػا كراء الطبجـػٌ     

كالبحث ؿف حقاُؽ األزجاء كةحكـ الـقؿ مً مظاهر الحجاة كةكثجى الـنايٌ إلٍ الثرد كالػركح كةػذكؽ 

ء الدطابٌ كالرياؾٌ كالمكرجقٍ كالنحػك كالزػـر أهمجػٌ داسػٌ كالمحامظػٌ ؿلػٍ نظػاـ الكّـ كإؿطا

 األررة .

لقد هدمت التربجٌ األتجنجٌ إلٍ إؿداد المكاطف األتجنً مف النكاحً الثرمجٌ كالـقلجٌ كالدلقجٌ بحجث     

 يتمكف مف الدماع ؿف كطنى كالذكد ؿنى كيروـ بزكؿ مـاؿ مً إرواـ تقامٌ كطنى .

 برزت مً التربجٌ األتجنجٌ اةثاهات تّتٌ مجهللاةوا ؿف قجرها مف المثتمـات هً:  لقد

 ثـؿ مسلحٌ الدكلٌ مكؽ كؿ زًء . -ص

 التربجٌ المتنارقٌ التً ةزمؿ ؿلٍ ةربجٌ المكاطف مف كامٌ النكاحً . -ض

 التأكجد ؿلٍ النسؿ التاـ للتربجٌ الحرة ؿف التربجٌ المونجٌ . -ط

تجنجٌ مف األررة حجث يـود إلجوا بتربجػٌ الطنػؿ حتػٍ يبلػل الرػابـٌ مػف ؿمػرق مجػتـ ةبدأ التربجٌ األ    

إررالى إلٍ المدررٌ كيبقٍ مجوا حتٍ الدامرٌ ؿزر أك الرادرٌ ؿزر مف ؿمرق ككاف يرامػؽ التلمجػذ 

دادـ يدؿٍ ) بجػداثكج ( مػً ذهابػى إلػٍ المدررػٌ كإيابػى لمراقبتػى كاإلزػراؼ ؿلػٍ ةربجتػى الدلقجػٌ 

ٌ كؿاداةى مً الحديث كمـاملٌ اآلدريف كالمزً مً الطريؽ َ كمػا أككلػت إلجػى مومػٌ ةقػكيـ كالثرمج

أدّقى كمـاقبتى ؿند إدّلى بآداب اللجاقٌ َ كؿندما يبلل الزاب األتجنً رف الدامرٌ أك الرادرٌ ؿزر 

درارتى لألدب  يككف قد ةـ درارتى اِبتداُجٌ التً ةرتمر لثماف رنكات أك ةرف كمً هذق المرحلٌ ةنتوً

كالمكرجقٍ كيبدأ بالتدريب ؿلٍ األلـاب الرياؾٌ كيككف ةدريبى ةحػت إزػراؼ مكظػؼ مػف الحككمػٌ 

مكلؼ بوذق المومٌ َ ةككف درارٌ الزاب األتجنً حتٍ يبلػل الثامنػٌ ؿزػر بـػد ذلػؾ يندػرط مػً رػلؾ 

للػدماع ؿػف أتجنػا إذا الثنديٌ حجث يتدرب ؿلٍ منكف الحرب كالحجاة الـركريٌ لكً يـد ثنػديان مػؤهّن 

 اقتؾت الؾركرة ذلؾ كيرتمر مً الددمٌ لمدة رنتجف . 

ؿندما ينوً المكاطف األتجنً رنتً الددمٌ مً الثجش يتقدـ إلٍ الثمـجٌ الـامػٌ كيترػلـ مػف الدكلػٌ    

كػاف رمحان كدرؿان كيسبخ مكاطنان حران بـد أف يقرـ يمجف الكِء ألتجنا . أما بالنربٌ لتربجػٌ البػات مقػد 

نسجب النتاة األتجنجٌ مف التربجٌ مـدكمان كاقتسر ةـلجموا ؿلٍ القجاـ بالكاثبات اِؿتجاديػٌ التػً ينبكػً 

أف ةقكـ بوا كؿ ربٌ بجت كأؿماؿ الكػهللاؿ كالحجاكػٌ كاِهتمػاـ بػالمظور كالثمػاؿ كلػـ يكػف يرػمخ لوػا 

 الدركج مف بجتوا اِ مً بـض المناربات الدينجٌ .
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بتربجػٌ األمػراد ةربجػٌ اةرػمت بالمكازنػٌ كالتنارػؽ مػالٍ ثانػب ؿنايتوػا بالثانػب  لقد اهتمت أتجنػا    

الثرمً اهتمت بػالنكاحً الـقلجػٌ كالدلقجػٌ لػذلؾ اؿتبرهػا الموتمػكف بالزػؤكف التربكيػٌ منبـػان للـلػـ 

 كالمـرمٌ اللذيف كانا رببان مً حدكث النوؾٌ الكربجٌ الحديثٌ .

 : ٍالتربجٌ مً الـسكر الكرط 
ةمجهللات هذق النترة بظوكر الديف المرجحً الذم احدث ةكجػران كاؾػحان مػً الحجػاة اِثتماؿجػٌ مػً      

أكربا كقد ةبف هذا التكججر ةكجر مً النظرة التربكيٌ كأهداموا َ حجث ةمجهللات التربجٌ المرجحجٌ مً البػدء 

قريبان مدررٌ ةقبؿ بنظاـ رهبانً سارـ يزتمؿ ؿلٍ قدر مف الـلـ كالـمؿ الجدكم ككانت ةتبف كؿ دير ة

األطناؿ مً رف الـازرة كةرتمر الدرارٌ مجوا تماف رنكات َ يتـلـ التّمجػذ أتناءهػا القػراءة كالكتابػٌ 

 كبـض المبادئ مً النحك كالمنطؽ كالبّقٌ كالحراب كالوندرٌ كالنلؾ كالمكرجقٍ . 

مػً حركػٌ إحجػاء الـلػكـ كما لبثت التربجٌ المرجحجٌ أف كاثوػت دطػكةجف ةطػكيريتجف ) األكلػٍ (     

األكلٍ زارلماف كملكؾ آدريف ثاءكا مف بـدق كاؿتبرت هذق الحركٌ أف التـلجـ هػك الكرػجلٌ الكحجػدة 

لتكحجد الزـب كةحرجف أحكالى كمف اثؿ ذلؾ ؿقدت سلٌ قكيٌ بجف المـرمٌ الدينجٌ الركحجػٌ كالتـلػجـ 

 الحر . 

ررػػجٌ التػػً أؿلػػت مػػف زػػأف المنطػػؽ األررػػطً أمػػا الدطػػكة ) الثانجػػٌ ( موػػً الحركػػٌ الكّمجػػٌ المد

 كاؿترمت بامكانجٌ التكمجؽ بجف الديف كالـلـ كاف ثرل دّؼ مً ةقدـ إحداهما ؿلٍ األدر .   

 * أهداؼ التربجٌ المرجحجٌ : 

  -يمكف إثماؿ أهداؼ التربجٌ المرجحجٌ مً الـسكر الكرطٍ بما يلً :

 ةدؿجـ المثؿ اإلنرانجٌ . -ضإؿداد النرد المرجحً لمـرمٌ الرب .     -ص

إسّح المثتمف مف مرػاد الثقامػٌ الجكنانجػٌ كالركمانجػٌ .                               -ظةطوجر الركح كةوذيب األدّؽ .       -ط

 ةحقجؽ النمكذج اإلنرانً للنرد المرجحً . -ع

 *التربجٌ قبؿ اإلرّـ : 

ككاف هدموا األراس كالمنزكد ) إؿداد ثجؿ قادر مؤهؿ  امتازت التربجٌ مً هذق المرحلٌ ببراطتوا     

للحسكؿ ؿلٍ ؾركرات الحجاة كحنظوا ( كبحكـ البجٌُ السحراكيٌ لزبى الثهللايرة الـربجػٌ رػاد ذلػؾ 

النكع مف التربجٌ القاُـ ؿلٍ التقلجد كالمحاكاة كالتدرب ؿلٍ القجاـ بأؿماؿ الكبار بكجٌ ةمكجف النرد مػف 

لٍ حجاةى بالدماع ؿف ننرى كؿاُلتى كقبجلتى ؾد أؿداُى مف بنً ثنرى كؾػد كرب الـجش كالمحامظٌ ؿ

 الكحكش الؾاريٌ. 

احتلت األررة البدكيٌ دكران كبجران مً ؿملجٌ التربجٌ كاؿتبرت مػف أهػـ الكرػاُؿ مػً ذلػؾ الـسػر     

َ كةقػكـ إؾامٌ إلٍ دكر الـزجرة الكاؾخ مً هذق المومٌ كالتً يمكف اؿتبارها سكرة مكبرة لألرػرة 

الـزجرة كاألررة بتدريب أطنالوا منذ نـكمٌ أظنارهـ ؿلٍ بـض الننكف كالسناؿات الؾػركريٌ لوػـ 

كرمً الرماح كالرواـ كإؿداد أدكات الحرب كلـ يكف لدل ؿرب الباديػٌ مـاهػد مؤررػات مدسسػٌ 

بوػا النػاس للتـلجـ بؿ كانت المؤررات الـامٌ كالمثالس كاألركاؽ كالبجكت هً األماكف التً يحسػؿ 

 ؿلٍ بـض الـلكـ كالمـارؼ كالتنثجـ كالنلؾ كالطب . 
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أما التربجٌ ؿند الحؾر مقد امتازت بككنوا منظمػٌ ةنظجمػان يتنػؽ كالمرػتكل الـمػرم للطلبػٌ حجػث     

يدرس األطناؿ مً المرحلٌ األكلٍ بـض المكاد الدرارجٌ المحددة كالوثاء كالمطالـٌ كالحراب كاللكٌ 

ى بمرحلٌ التـلجـ اِبتداًُ كمً المرحلٌ الثانجٌ التػً ةزػبى التـلػجـ الـػالً حالجػان كػاف الـربجٌ كهً أزب

الطلبٌ يدرركف ؿلكمان ةتنارب كمرتكل قدراةوـ الـقلجٌ كارتـداداةوـ كقابلجتوـ كالوندرٌ الـملجٌ كؿلـ 

 النلؾ كالطب كمف الـمارة .

حجث كاف المـلـ يدسص ثهللاءان مف كقتى لكؿ أما طريقٌ التدريس مقد اةدذت طابف التدريس النردم    

 ةلمجذ .

 *التربجٌ اإلرّمجٌ :

بـد أف كانت التربجٌ قبؿ اإلرّـ مقتسرة ؿلػٍ نػكع مػف التـلػجـ المحػدكد نكؿػان مػا ثػاء اإلرػّـ     

بتربجٌ ثديدة محرص ؿلٍ الـلـ كالتـلـ مأكؿ أيٌ نهللالت ؿلٍ  نبجنا محمد )سلٍ ا ؿلجى كالى كرػلـ ( 

امرأ بالقراءة مً قكلى ةـالٍ ) اقرأ بارـ ربؾ الذم دلػؽ ( كةؾػمنت أيػٌ أدػرل حػديثان ؿػف  ةؾمنت

القلـ أداة الكتابٌ كالـلـ كالتـلـ كما مً قكلى ) الذم ؿلـ بالقلـ ( كأيٌ أدرل ةحث المؤمنجف ؿلػٍ طلػب 

) كقؿ ربػً زدنػً  الـلـ كما مً قكلى ةـالٍ ) هؿ يرتكم الذيف يـلمكف كالذيف ِ يـلمكف ( كقاؿ ةـالٍ

ؿلمان ( كقاؿ رركؿ ا )ص(  كالى كرلـ ) طلب الـلـ مريؾٌ ؿلٍ كؿ مرلـ كمرلمٌ ( كهذا يـنً أف 

 ؿلٍ المرلمجف اِهتماـ بوذا األمر كالـمؿ ؿلٍ نزرق مً أرثاء المـمكرة . 

ؽ المحارب كبث ككاف للتربجٌ اإلرّمجٌ دلنجٌ ثرديٌ ةوتـ بأدّؽ النرد كةنمجٌ قكاق الثرديٌ كدل    

 ركح النؾجلٌ كقرس السنات النبجلٌ ؿندق كاإلدّص كالكماء ككرـ الؾجامٌ. 

إف ثكهر التربجٌ اإلرّمجٌ نابف مف النلرنٌ الدينجٌ اإلرّمجٌ كهً أف اإلرّـ لجس مثػرد زػريـٌ    

نربٌ للمدارس مً كديف كإنما هك ملرنٌ كاملٌ كطريقٌ حجاة زاملٌ ةدؿك الـقكؿ للـلـ كالتنكجر َ أما بال

الـسر اإلرّمً مأنوا لـ ةكف مكثكدة بالمنوكـ الحديث مقد كػاف التـلػجـ يػتـ مػً المرػاثد كالكتاةجػب 

 كحكانجت الكراقجف .

إف اةواـ التربجٌ اإلرّمجٌ المتكازف بالدنجا كاآلدرة انـكس ؿلٍ اهتماموػا بتربجػٌ اإلنرػاف َ حجػث     

مامان متكازنان مثمـت بجف ةوذيب الننس كةسنجٌ الركح كةثقجػؼ اهتمت بثكانب الزدسجٌ المدتلنٌ اهت

الـقؿ كةقكيٌ الثرـ كمف تـ اهتمت بتدريس ثمجف أنكاع الـلكـ كهدموا مػً ذلػؾ ةـمجػؽ اإليمػاف بػا  

ةـالٍ مً ننكس المرلمجف مف دّؿ موموـ لقكانجف الككف كنظامى المحكـ الذم يدؿ ؿلٍ ؿظمٌ الدالؽ 

كذا كاف للتربجٌ اإلرّمجٌ مكانٌ كاؾحٌ كملحكظٌ مً هػذا اإلطػار الحؾػارم ؿهللا كثؿ كقدرةى َ كه

ككاف لوا أسكلوا التً ثاءت مف الـسكر الثاهلجٌ القديمٌ كةبلكرت باإلرّـ الذم رمـوػا إلػٍ التقػدـ 

 كاِنتزار . 

 

 

 * أهداؼ التربجٌ اإلرّمجٌ :

  -ز رمات التربجٌ اإلرّمجٌ كهً كاألةً :للتربجٌ اإلرّمجٌ مثمكؿٌ مف األهداؼ التً ةـتبر مف ابر
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 أهداؼ دينجٌ / ةتمثؿ مً إؿداد اإلنراف المؤمف با  الـابد لى الـامؿ بأكامرق كنكاهجى. -ص

 أهداؼ ركحجٌ / ةتمثؿ مً ةدؿجـ القجـ الركحجٌ مً اإلنراف كالمثتمف .  -ض

 ـ القجـ األدّقجٌ . أهداؼ أدّقجٌ / ةتمثؿ مً إؿداد اإلنراف ؿلٍ دلؽ ؿظجـ كةدؿج -ط

 أهداؼ مـرمجٌ / ةتمثؿ مً ةنمجٌ كةرقجٌ القكل الـقلجٌ مثؿ التنكجر كالتذكر .  -ظ

أهداؼ اثتماؿجٌ / ةتمثؿ مً بناء المثتمف المرلـ ؿلٍ أراس التـاكف كالتكامؿ اِثتماؿً كةػدؿجـ  -ع

 القجـ اِثتماؿجٌ . 

 إلرّمجٌ كإؿداد اإلنراف ثرمجان كؿركريان .أهداؼ ثواديٌ / ةتمثؿ مً الدماع ؿف الـقجدة ا -غ

 أهداؼ ثرمجٌ / ةتمثؿ مً النظامٌ كالطوارة الثرديٌ . -ػ

  -*أطكار التربجٌ اإلرّمجٌ : لقد مرت التربجٌ اإلرّمجٌ بأربـٌ أطكار هً كاألةً :

  كرلـ ( .الطكر األكؿ : يتمثؿ مً نمك اإلرّـ مً ؿود الرركؿ األكرـ محمد )سلٍ ا ؿلجى كالى 

 .ٌالطكر الثانً : يتمثؿ مً ؿسر النتكحات اإلرّمج 

  ًالطكر الثالث : يتمثؿ مً ةككيف الحؾارة الـربجٌ كامتهللااج الثقامات مف امتداد الدكلٌ اإلرّمجٌ م
 الـود الـبارً حتٍ ظوكر الرّثقٌ مً القرف الحادم ؿزر المجّدم .

 ٍرقكط بكداد ؿلٍ يد المككؿ مً القرف الثالث ؿزر  الطكر الرابف : بدأ مف األةراؾ الرّثقٌ كحت
 المجّدم .

 * كراُط التربجٌ اإلرّمجٌ : 

ةـددت كراُط التربجػٌ اإلرػّمجٌ كأمػاكف التـلػجـ مػً اإلرػّـ كيمكػف اؿتبػار األرػرة مػف أهػـ هػذق 

قػت منػى الكراُط كما لـب المرثد مً التػأريذ اإلرػّمً دكران هامػان مػً التربجػٌ كالتـلػجـ حجػث انطل

حلقات الـلـ ركاء لتـلجـ القػراءة أك الكتابػٌ أك المدسسػٌ للـلػكـ الزػرؿجٌ باإلؾػامٌ إلػٍ الكتاةجػب 

كحكانجت الػكراقجف حتػٍ ظوػكر المػدارس َ كؿلػٍ الـمػكـ يمكػف إثمػاؿ أهػـ المؤررػات كالمـاهػد 

 التربكيٌ مً التربجٌ اإلرّمجٌ بما يلً: 

 القراءة كالكتابٌ .  المرثد : نزر ةـالجـ الديف أك لتـلـ -ص

 الكتاةجب : ظورت قبؿ اإلرّـ كارتمرت مـى لتـلـ القراءة كالكتابٌ .  -ض

 حكانجت الكراقجف : ظورت ؿند الـبارججف لكرض ةثارم تـ أسبحت ملتقٍ للـلماء كالطّب .  -ط

ها الررػكؿ منازؿ الـلماء : مثؿ دار األرقـ ابف أبً األرقـ التػً ةـتبػر أكؿ مؤررػٌ ةربكيػٌ اةدػذ -ظ

 األكرـ  )محمد سلٍ ا ؿلجى كالى كرلـ ( مركهللاان لتـلجـ السحابٌ الذيف امنكا بالديف الثديد .

 الباديٌ : التً ةـتبر مكاطف اللكٌ . -ع

 القسكر : لتـلجـ أبناء الملكؾ كالكزراء .  -غ

الحػكار مػً السالكف األدبً : ظورت مً الـسر األمكم كارتمرت مً الـسر الـبارً للنقػاش ك -ػ

 مدتلؼ الـلكـ كالننكف كاآلداب . 
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 المكتبات : التً كاف مف أهداموا ةلقً الـلـ .  -ؼ

 المدارس : مثؿ المدررٌ البجوقجٌ كالمدررٌ النظامجٌ . -ؽ

مما ةقدـ نثد أف للتربجٌ اإلرّمجٌ دساُص ةتمثؿ مً ككنوا ةربجٌ ) زػاملٌ َ متنكؿػٌ َ رػلككجٌ َ     

 نـجٌ َ ؿالمجٌ َ ؾمجريٌ ( .مرتمرة َ كاقـجٌ َ ن

كهنا ِبد مف اإلزارة إلٍ أف التربجٌ اإلرّمجٌ الحقجقجٌ هػً التػً أررػٍ ثمجػف أررػوا الررػكؿ     

األكرـ محمد ) سلٍ ا ؿلجى كالى كرلـ ( الذم أدبى ربى مأحرف ةأديبى حجػث قػاؿ مجػى ) كانػؾ لـلػٍ 

ذيف قػاؿ رػبحانى كةـػالٍ مػجوـ ) إنمػا يريػد ا دلؽ ؿظجـ ( كمف بـدق أهؿ بجتى الطجبجف الطاهريف الػ

لجذهب ؿنكـ الرثس أهؿ البجت كيطوركـ ةطوجرا ( ككذلؾ سحبوـ المنتثبجف الذيف نولكا مف ؿلكموـ َ 

كأدّقوـ ةمثؿ أرمٍ أهداؼ كقايػات التربجػٌ اإلنرػانجٌ الربانجػٌ الثامـػٌ لكػؿ مػا يسػب مػً ددمػٌ 

 لجقٌ كحتٍ انتواُوا إلجى . كمسلحٌ اإلنراف كرقجى مذ دلؽ ا الد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسؿ الثالث

 تالثا : اؿّـ النكر التربكم :

 

اف كؿً أم امٌ كاؿتهللاازها بتراتوا يثـػؿ مػف كاثبوػا التنكيػى باؿّموػا المبػرزيف الػذيف      

ارومكا مً ؿطاُوا الحؾارم كانثازها الـلمً َ كاف اِمـ ةتبارل حقجقٌ مً ةثػاذب اطػراؼ 

ؿتهللااز بمقدار ما لديوا مػف هػذق القمػـ البزػريٌ التػً ةركػت بسػماةوا ؿلػٍ الثقامػٌ الندار كاِ

  شكالحؾارة كالتاريذ 

كاذا كاف قجاس اِمـ بامرادها اِؿّـ كما ككجنا سحجحا َ ماف اِمٌ اِرّمجٌ يـلك قجاروا مػً 

ا الٍ المرتكل هذا المؾمار َ اذ كاف ِؿّموا الربؽ مً دمف ؿثلٌ الحؾارة كالثقامٌ كايسالو

  شالمطلكب الُّؽ بانرانجٌ اِنراف كمنهللالٌ اِرّـ 
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كؾمف هذا اِطػار رػكؼ نتطػرؽ الػٍ ذكػر بـػض اؿػّـ النكػر التربػكم الـربػً كالكربػً 

 -كاِقريقً مف بجاف ؿدد مف آراُوـ التربكيٌ ككما يأةً :

 

 اؿّـ النكر التربكم الـربً اِرّمً : –أ 

 

 ابف دلدكف : – ص

 

ارمى ؿبد الرحمف ككنجتى ابك زيد كلقبى كلً الديف كزورةى ابف دلدكف ؿاش مػً النتػرة )      

(ـ حجث كلد مً ةكنس مف اررة ؿربجٌ اِسؿ َ ةـلـ سناؿٌ الـربجٌ ؿلٍ يد  عشظص – ضططص

كالدق ككؿٍ كثجرا مف اسكؿ اللكٌ كاِدب كالثقامٌ َ حنظ القرآف الكريـ كقرأق كهك ابػف رػبف 

ؿ باراةذة ةكنس كادذ ؿنوـ مػا زػاء مػف الـلػكـ كالمـػارؼ َ كدرس الدرارػات رنجف َ كاةس

الـقلجٌ كالنلرنجٌ ؿلٍ بـض حكماء المكرب َ كاثاد اِسكؿ كالنقى ؿلٍ مذهب مالػؾ تػـ قػرأ 

التنرجر كالحديث كةـمؽ مً النلرنٌ كالمنطؽ كنبل كهك لـ يبلل الـزريف مف ؿمرق مً كػؿ مػا 

  شراةذةى بالـبقريٌ كالنبكغ ةـلمى كقرأق حتٍ اقر لى ا

ةكمً ابف دلدكف ةاركا للبزريٌ بـػدق مثمكؿػٌ مػف الدرارػات كالمؤلنػات التػً مػازاؿ الـػالـ 

( كهك مً ؿلـ الكّـ  لباب المحسؿ مً اسكؿ الديفيرتنجد منوا الٍ يكمنا هذا كمف اركؿوا ) 

( الذم يـد اهـ  المقدمٌ ( كهك مً التسكؼ ك ) زناء الراُؿ( كهك رجرة ذاةجٌ ك)  التـريؼك) 

كِبػف دلػدكف آراء مػً التربجػٌ يمكػف اؿتبارهػا ارػاس  شكاركع كابرز ما كتب ابػف دلػدكف 

مدارس ةربكيٌ مكريٌ كثجرة مامكارق قريبٌ ثدا الٍ ؿسرنا الحديث مما ثـلى مقركنا بكؿ ما لى 

 شؿّقٌ باِمكار التربكيٌ كؿلـ اِثتماع 

 

 دكف اهـ اآلراء التربكيٌ ِبف دل

 

 شاف القرآف الكريـ هك اسؿ التـلـ  -ص
 شؿدـ ارتدداـ الزدة كالـقاب مف المتـلمجف  -ض
  شالتأكجد ؿلٍ اهمجٌ الرحّت مً طلب الـلـ  -ط
  شؿدـ اِطالٌ مً النكاسؿ الهللامنجٌ بجف الدركس  -ظ
 شؿدـ دلط ؿلمجف مً كقت كاحد اتناء ةـلجـ السكار  -ع
 شالتـلجـ ؾركرة ارتدداـ اِمثلٌ كالدبرة المبازرة مً  -غ
 شالتدرج مً التـلجـ مف الروؿ الٍ السـب كمف المحركس الٍ المثرد  -ػ
ؾركرة ةـلجـ اللكٌ الـربجٌ كاف ةككف درارتوا ارارا لكؿ ؿلـ بكجٌ ةمكجف التلمجػذ مػف  -ؼ

   شاثادة التـبجر ؿما يدكر مً ذهنى مف امكار كةسكرات ككذلؾ اةقاف ؿملجٌ الكتابٌ 
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 ابف رجنا : – ض

  

 شػطبك ؿلً الحرجف بف ؿبد ا بف الحرف بف ؿلً بف رجنا َ كلد مً سػنر رػنٌ ) هك ا     

(هػ مف اررة ماررجٌ اِسؿ مً قريٌ ) امزنٌ ( مف ؾجاع بدارل مً ربكع الدكلٌ الرامانجٌ َ 

اهتمت اررةى بتـلجمى كلـ يكف السبً بحاثٌ الٍ ثود ككقت للتـلجـ حجث اظوػر ذكػاءا دارقػا 

الكػريـ كالػـ بـلػـ النحػك كهػك مػً الـازػرة مػف ؿمػرق تػـ دػاض قمػار  مقد ارتظور القػرآف

الرياؾجات كالطبجـجات كالنلرنٌ كبـد ذلؾ انكب ؿلٍ درارٌ الطب َ كلـ يبلل الرػابـٌ ؿزػرة 

  شمف الـمر حتٍ طبقت زورةى الدامقجف كبدأ يتـود بتطبجب المرؾٍ كمـالثتوـ 

زرؼ الملؾ َ الحكجـ َ الكزير َ المـلـ الثالث  ؿرؼ ابف رجنا بالقاب كثجرة منوا : حثٌ الحؽ َ

كللزجذ الرُجس آراء ةربكيٌ مً الـديد مف كتبى التػً  ش الزجذ الرُجسَ اِ اف ازور القابى هك 

( ككتاب )  اِزارات كالتنبجوات( ككتاب ) النثاةكتبوا بالـربجٌ اك الناررجٌ كالتً منوا كتاب ) 

(  كتاب الرجارٌاءق التربكيٌ نثدها مً ررالتى المرماة بػ ) ( قجر اف اكثر آر الحكمٌ المزرقجٌ

 ش

 

 اهـ اآلراء التربكيٌ ِبف رجنا 

 

 شؾركرة اِهتماـ بالتربجٌ الـقلجٌ  -ص
 شارتدداـ مبدأ الثكاب كالـقاب مً التربجٌ  -ض
  شاِهتماـ بتربجٌ الطنؿ منذ الطنكلٌ المبكرة  -ط
 شجاة اِهتماـ بالتربجٌ المونجٌ كاؿداد اِنراف للح -ظ
  شاف مسادر المـرمٌ هً الحكاس الدمس كاِلواـ  -ع
  شالبدء بتـلجـ القرآف الكريـ بمثرد ةوجؤ الطنؿ ثرمجا كؿقلجا  -غ
  شؾركرة اِهتماـ بالتربجٌ الننرجٌ كاهمجٌ مـرمٌ الننس البزريٌ  -ػ
  شؾركرة ةـلجـ اللكٌ كالزـر دسكسا ما يتـلؽ منى باِدّؽ كالسنات الحرنٌ  -ؼ
 

 :  الكهللاالً – ط

 

 (هػػشعظهك ابك حامد بف محمد بف محمد الكهللاالً الطكرً َ كلد مػً طػكس ؿػاـ          )     

مف ؿاُلٌ مقجرة ةـمؿ مً قهللاؿ السكؼ َ درس كةـلػـ مػً بلدةػى مبػادئ الـلػكـ تػـ رػامر الػٍ 

نجرابكر كةلقٍ مجوا الـلـ ؿلٍ اماـ الحرمجف ابً المـالً الثكينً اماـ الزامـجٌ َ كقد لمف نثػـ 

الكهللاالً كاسبخ مف ؿلماء الزامـجٌ كما ازتور برـٌ اِطّع كالذكاء كالقدرة ؿلٍ المناظرة َ 

انتقؿ الكهللاالً الٍ التدريس مً المدررٌ النظامجٌ ببكداد كالتػً كانػت مػف المـاهػد الـلجػا التػً 
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 يلتحؽ بالدرارٌ مجوا ندبٌ الداررجف مً مدتلؼ الـلػكـ كاآلداب كالبحػث كالمـرمػٌ َ كبـػد اف

  شرامر الٍ مكٌ كدمزؽ كاِركندريٌ ؿاد الٍ كطنى كقؾٍ بقجٌ ؿمرق مً التدريس كالكؿظ 

ةرؾ الكهللاالً تركة ؿلمجٌ ركحجٌ دينجٌ ةتثاكز الربـجف كتابا مً النقى كالمنػاظرة كالػدماع ؿػف 

 احجاء ؿلػكـكما يـتبر كتابى  ش المنقذ مف الظّؿ َ مجهللااف الـمؿ َ ماةحٌ الـلكـاِرّـ منوا : 

 شمرثـا لكؿ باحث مً التراث كالثقامٌ ؿلٍ مر الـسكر  الديف

 

 اهـ اآلراء التربكيٌ للكهللاالً 

 

 شقابلجٌ اِدّؽ للتـديؿ  -ص
 شؿدـ التسريخ بالـقاب للمتـلـ  -ض
 شالتدرج مً التـلجـ اتناء ةـلجـ الطنؿ  -ط
  شمراؿاة النركؽ النرديٌ بجف المتـلمجف  -ظ
  شكر مقط ؿدـ اقتسار التربجٌ كالتـلجـ ؿلٍ الذك -ع
 شؾركرة التركيخ ؿف الننس كاللـب اتناء التـلجـ  -غ
  شاهمجٌ التـلـ مً السكر كاهمجٌ مرحلٌ رياض اِطناؿ  -ػ
 شؾركرة اِهتماـ بالتربجٌ الركحجٌ )التسكؼ( كاِدّؽ  -ؼ
 

 اؿّـ النكر التربكم الكربً : –ب  

 

 ثاف ثاؾ ركرك : – ص

 

احػدا مػف ابػرز منكػرم القػرف الثػامف ؿزػر ( ـ تػـ اسػبخ ك ضصػصكلد مً ثنجؼ ؿاـ )      

بنرنرا ِرواماةى الكبرل مً التنكير كالتموجد للثكرة النرنرجٌ التػً اتػرت بػدكرها مػً اكربػا 

كاف ركرك ؿالما مكركؿجا لى ؿطاع كبجر مً اكثر مف مجداف َ مقػد  شاكِ تـ مً القارات كلوا 

اب كمتؾػلـا مػً ؿلػـ النبػات كةركػهللات كاف منكرا رجارجا كؿالـ ادّؽ كؿارما بالننكف كاآلد

(ـ ةاركا مثمكؿٌ مف المؤلنات اهموا  ؼػػصزورةى مً النكر الرجارً كالتربجٌ َ مات رنٌ ) 

( الذم ةؾمف قكاؿػد ةربكيػٌ  ايمجؿ( ك )  ةأمّت المتثكؿ المننرد( ك         )  اِؿترامات) 

  شجركف تكرة مً التربجٌ ثديدة كقجر مـوكدة مً بجٌُ ذلؾ الهللاماف كالذم اؿتبرق الكث

كمثؿ كؿ الـظماء َ مقد ةباينت آراء النػاس مػً ركرػك الػٍ حػد التنػاقض السػارخ منػً حػجف 

اؿتبرق بـؾوـ قديرا حكـ ؿلجى آدركف بالثنكف كثهللاـ قجرهـ بأنى نبً بجنما قػاؿ ؿنػى الػبـض 

  شاآلدر انى مرزد دطجر 
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 اهـ اآلراء التربكيٌ لػ )ركرك( 

 

  شر اِـ مً ةربجٌ اطنالوا كؿد ةرلجموـ الٍ مرؾـات مرةهللاقات اكد ؿلٍ اهمجٌ دك -ص
اف ةككف التربجٌ اِكلٍ رلبجٌ أم ِةتؾمف بث النؾجلٌ بؿ سجانٌ مػف الرذيلػٌ كحنػظ  -ض

  شالـقؿ مف الدطأ 
  شؿدـ ارتدداـ الـقكبٌ البدنجٌ مف اِطناؿ  -ط
ؿدـ اكثار المـلـ مف ارتـماؿ الطريقٌ اِدباريٌ بؿ ينبكً اف يككف الطنؿ مـلػـ ننرػى  -ظ

  ش
ؿدـ ةـلجـ الطنؿ لكات ادرل حتٍ رف الثانجٌ ؿزرة كذلػؾ لـثػهللاق ؿػف الحكػـ كالنوػـ  -ع

  شكؿدـ ةمكنى مف المقارنٌ بجف لكتى اِـ كاللكات اِدرل 
ةقدـ المادة التـلجمجٌ بزػكؿ مزػكؽ البدء بتدريس اِزجاء المحركرٌ قبؿ المثردة كاف  -غ

  ش
ةرؾ الطنؿ للطبجـٌ يتـلـ منوا كيدرس مػا مجوػا مػف نبػات كحجػكاف كثمػاد حتػٍ يقػدر  -ػ

  شؿظمٌ الدالؽ كقدرةى كاف ِيـتمد ؿلٍ الكتب كحدها مً التـلـ 
ؿدـ اِكثار مف اِرزاد كؿدـ اِمراط مً اِكامر كالنػكاهً ِف اِكثػار منوػا يمجػت  -ؼ

  شكقكة التنكجر لديى  زـكر الطنؿ
 

 ثكف ديكم : – ض

 

يـتبر ثكف ديكم مف ازور اؿّـ التربجٌ الحديثػٌ ؿلػٍ المرػتكل الـػالمً َ ارةػبط ارػمى      

بنلرنٌ التربجٌ ِنى داض مً ةحديد الكرض مف التـلجـ كاماض مً الحديث ؿف ربط النظريات 

تٌ موما كانت ؿريقٌ َ كلػد مػً امجركػا بالكاقف مف قجر الدؾكع للنظاـ الكاقف كالتقالجد المكرك

(ـ راهمت كالدةى مً حثى ؿلٍ المثابرة مً طلب الـلـ ككانت زػديدة التـلػؽ بػى  ؽعؼصرنٌ ) 

كحريسٌ ؿلٍ ةـلجمى َ كاف ديكم منذ سػكرق محبػا للقػراءة كاِطػّع اذ كػاف يقؾػً مـظػـ 

ؿ الٍ ثامـٌ ثكف هكبكنهللا اكقات مراقى مً المكتبات َ ةلقٍ ةـلجمى مً ثامـٌ مجرمكنت تـ انتق

  شمحسؿ ؿلٍ زوادة الدكتكراق مً النلرنٌ كؿمؿ مً التدريس 

كانت كتابات ديكم ةحمؿ مً طجاةوا نقدا ِذؿا للتربجٌ التقلجديٌ الراُدة مػً ؿسػرق كؿلػٍ مػر 

الـسكر َ ذلؾ انوا ةـتمد ؿلػٍ حنػظ المـلكمػات ؿػف ظوػر قلػب كةـمػؿ ؿلػٍ اؿػداد المػتـلـ 

  شؿ الحاؾر كةومجش المرحلٌ التً يـجزوا المتـلـ للمرتقبؿ مف ةثاه

قاـ ديكم بتألجؼ ؿدة كتب ةركهللا ؿلٍ التربجٌ كؿلـ اِدػّؽ كالنلرػنٌ كؿلػـ الػننس كمػف اهػـ 

     ش(  الحريٌ كالثقامٌ( َ     )  كجؼ ننكر( َ )  الدبرة كالتربجٌ( َ )  المدررٌ كالمثتمفكتبى : ) 

     

 يكم(اهـ اآلراء التربكيٌ لػ )د
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  شاؿتبر اف المدررٌ يثب اف ةككف كرجلٌ لتكججر المثتمف  -ص
  شاف ةككف التربجٌ ؿملجٌ ةثديد لبناء دبرة النرد كالمثتمف  -ض
  شالتاكجد ؿلٍ ؾركرة اف يككف لكؿ درس طريقٌ داسٌ بى  -ط
 شالتأكجد ؿلٍ اهمجٌ الدبرة المبازرة مً التـلجـ ) التـلـ بالـمؿ (  -ظ
 ( كلجس التحدث مقطشششت ) المهللاارع َ المسانف التأكجد ؿلٍ اهمجٌ الرحّ -ع
يرل اف التربجٌ ظاهرة طبجـجٌ مً الثنس البزرم اذ مف دّلوا يسبخ النرد كريثا لما  -غ

 شحسلتى اِنرانجٌ مف حؾارة 
 

 اؿّـ النكر التربكم اِقريقً : –ج 

 

 رقراط : – ص

 

ى الزػػثاؿٌ احػػد ازػػور مجلرػػكؼ كمـلػػـ يكنػػانً ثـلػػت منػػى حجاةػػى كآراؤق كطريقػػٌ مكةػػ     

الزدسجات التً نالت اِؿثاب مً التاريذ َ سرؼ رقراط حجاةى ةمامػا للبحػث ؿػف الحقجقػٌ 

كالدجر كلـ يـرؼ لى ايٌ مؤلنات َ كقد ؿرمت مـظـ المـلكمات ؿف حجاةى كةـالجمى مػف ةلمجػذق 

رػنٌ )  المؤرخ زيننكف كالنجلركؼ امّطكف باِؾامٌ الٍ ما كتبى ؿنى اررػطك َ كلػد رػقراط

ـ مً اتجنا ِب نحات كاـ قابلٌ َ كةـلـ مً بدايٌ حجاةى المكرجقٍ كاِدب كالرياؾٌ  ش( ؽ ؽغظ

  شَ كاف ملبرى برجطا كؿرؼ ؿنى ةكاؾـى مً المأكؿ كالملبس 

 

 اهـ اآلراء التربكيٌ لػ )رقراط( 

 

 شؾركرة ةـلجـ المتـلمجف كجؼ ينكركف  -ص
 شةنمجٌ الـقؿ بكسنى اهـ ثهللاء مً اِنراف  -ض
  شؾركرة اف ةتلقٍ المرأة برامج التربجٌ كالرثؿ  -ط
  شؾركرة اؿتماد طريقٌ المناقزٌ كرجلٌ لتبادؿ المـلكمات بجف المتـلمجف  -ظ
اكد ؿلٍ اهمجٌ حنظ المتـلمجف للتراث بما يتؾمف مف مـارؼ كحقاُؽ كمنكف مف ثجػؿ  -ع

  شالٍ ثجؿ 
 

 امّطكف :  – ض

 

ٌ اررتقراطجٌ رمً بوذا اِرـ لـرض كتنجى َ ةثقػؼ ـ لـاُلش( ؽ ػضظكلد مً اتجنا رنٌ )      

كاحرف ما يتثقؼ بػى ابنػاء الطبقػٌ الراقجػٌ كاظوػر مػجّ نحػك الرياؾػجات كادػذ الحكمػٌ ؿػف 

مجثاقكرس َ ةأتر امّطكف بنكر ارتاذق رقراط كملرنتى الٍ درثٌ يسػـب مـوػا النسػؿ بػجف 
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كقف كبجر مً ننرى حجث ظور ذلؾ ثلجا امكارق كامكار ارتاذق ككاف ِؿداـ ارتاذق رقراط بالرـ 

مً كتاباةى اِكلٍ التً بجنت ردطى ؿلٍ الحككمػٌ هنػاؾ َ ثـػؿ رػقراط مـرمػٌ الػذات نقطػٌ 

البدايٌ مً كؿ بحث ملرنً اِ انى ارثف للنلرنٌ طابـوا الـاـ َ اذ ثـلوا ةرتكؿب مكؾػكؿات 

ل اف اِنرػاف ؿػالـ سػكجر الطبجـٌ كما كراءها كالننس كاِدّؽ كالتربجٌ كقجرها َ كهك يػر

  شكثد ؿلٍ مثاؿ الـالـ الكبجر الذم يتككف مف ؿالمجف هما ؿالـ الثبات كؿالـ التكججر 

 

 اهـ اآلراء التربكيٌ لػ )امّطكف( 

 

 شاكد ؿلٍ مبدأ ةكامؤ النرص التـلجمجٌ  -ص
 شنادل بالهللاامجٌ التـلجـ للبنجف كالبنات مف رف الرادرٌ  -ض
  شالثػنرجف اتناء التـػلجػـ  زدد ؿلٍ ؾركرة النػسؿ بػجػف -ط
 شاف هدؼ التربجٌ هك ةهللاكيد الـقؿ بكمجٌ كبجرة مف المـلكمات لكً يقكل كيتدرب  -ظ
اكد ؿلٍ ؾػركرة اف ةكػكف التربجػٌ كالتـلػجـ لّطنػاؿ ؿػف طريػؽ اِلـػاب كاِزػجاء  -ع

 شالمحببٌ لننكروـ 
 

 اررطك :  – ط

 

ـ مً مدينٌ رتاقجرا ش( ؽ ظؼطكلد ؿاـ ) مجلركؼ يكنانً قديـ كاف احد ةّمجذ امّطكف َ      

مً زماؿ الجكناف َ كاف كالدق طبجبا مقربا مف البّط المقدكنً َ زكؿ ؿدة مناسب كػاف اهموػا 

قجامى بتـلجـ اِركندر المقدكنً كقد كاف لكالدق ةأتجرا كبجرا ؿلجى لددكؿ مثاؿ التزريخ كدرارٌ 

ّحظٌ كالتحلجؿ َ رحؿ اررطك الٍ اتجنا لّلتحاؽ الكاُنات الحجٌ التً منحتى القدرة ؿلٌ دقٌ الم

بمـود امّطكف كطالب مً البدايٌ ككمدرس مجما بـد كمف تـ امتتخ مدررٌ داسٌ بى مً اتجنػا َ 

كتب اررطك مً مكاؾجف متـددة ةزمؿ النجهللاياء كالزـر كالمنطؽ َ كهك مبتػدع ؿلػـ اِدػّؽ 

  شناقزتوا موما ةقدمت الـسكر الذم ِزاؿ مف المكاؾجف التً لـ يكؼ البزر ؿف م

 

 اهـ اآلراء التربكيٌ لػ )اررطك( 

 

 شاكد ؿلٍ اهمجٌ الطريقٌ اِرتقراُجٌ مً التدريس  -ص
 شةدريب المتـلـ ؿلٍ التحلجؿ كاؿطاء اِرباب كالمبررات  -ض
  شكثكب مراؿاة مجكؿ اِطناؿ كةـدد اِمكار كبالتالً ةـدد برنامج التـلجـ  -ط
 شتب المدررجٌ بالتثارب كالكراُؿ التـلجمجٌ كالرحّت ؾركرة دؿـ المناهج كالك -ظ
ادتجار المػكاد الدرارػجٌ التػً ةرػمخ للمػتـلـ بػالكقكؼ ؿلػٍ البنجػاف المػادم كالثقػامً  -ع

 شاِرارً للـلـ الذم يـجزى 
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 : اِسكؿ النلرنجٌ للتربجٌ :النسؿ الرابف

 

 النلرنٌ :

 

( بمـنػٍ  sophyبمـنػٍ الحػب ك)(  philoمسطلخ يكنانً اِسػؿ مكػكف مػف كلمتػجف )     

الحكمٌ َ مالنلرنٌ اذف هً حب الحكمٌ َ كبالرقـ مف ثاذبجٌ هذا المنوكـ للكهلٌ اِكلػٍ اِ اف 

النّرنٌ كالمنكريف قد ادتلنكا كةناقؾكا مً ماذا ةـنً محبٌ الحكمٌ ؟ كما زاؿ هػذا التنػاقض 

مػالبـض يػرل بأنوػا ؿلػـ درارػٌ كاِدتّؼ قاُما منذ اف نزأ هذا المسطلخ الٍ يكمنػا هػذا َ 

الرلكؾ اِنرانً مً ؿّقتى بالككف مف حكلى كبـؾوـ يرل بأنوا منوكـ ثامف بما مجى مف ثماد 

كحجكاف كنبات اما البـض اآلدر مجرل بأنوػا مـظػـ اِرػُلٌ اِرارػجٌ التػً يمكػف اف يرػألوا 

  شالـقؿ البزرم بزرط اف ةؤتر اِثابٌ ؿف هذق اِرُلٌ مً امكارنا 

ارلكب منوثً مً التنكجر مً كؿ مػا هػك مكثػكد َ يرػـٍ الػٍ كبسنٌ ؿامٌ مالنلرنٌ هً : 

مـرمٌ اِزجاء َ حجٌ كقجر حجٌ َ مف حجث هً كؿ َ مـتمدا مً ذلؾ التحلجؿ كالتركجب كالنقد 

   شكالتأمؿ 

كؿلٍ هذا مالنلرنٌ طبجـجٌ كؾركريٌ مـػا لّنرػاف َ مػنحف نبحػث دكمػا ؿػف هجكػؿ زػامؿ َ 

مجى مكتزناةنا المتنرقٌ بمكػهللال كلػً ؿػاـ َ كلجرػت النلرػنٌ مرؿػا مػف مػركع المـرمػٌ ةحؾا 

َ بؿ انوا ةؾػـ ايؾػا كبالنـػؿ ةلػؾ النػركع مػً  شششمحرب زأنوا زأف النف كالـلـ كالتاريذ 

  شابـادها النظريٌ كالمـرمجٌ كالمنوثجٌ كةرـٍ الٍ انزاء سّت مجما بجنوا 

 

 ملرنٌ التربجٌ : 

 

نب اهتماماةوا الداسٌ َ ةنظر النلرنٌ مً اِمتراؾػات اِرارػجٌ لنػركع المـرمػٌ الٍ ثا     

اِدرل َ مـندما ةكثى النلرنٌ اهتماموا الٍ الـلكـ نحسؿ ؿلٍ ملرنٌ الـلكـ َ كؿندما ةنحص 

اك ةمتحف النلرنٌ المنوكمات اِرارجٌ للقانكف نحسػؿ ؿلػٍ ملرػنٌ القػانكف َ كؿنػدما ةتنػاكؿ 

نحسؿ ؿلٍ ملرنٌ التربجٌ َ كؿلٍ نحك ما ةحاكؿ النلرنٌ اف ةنوـ الكاقػف ككػؿ  النلرنٌ التربجٌ

بتنرجرق باؿـ ارلكب كازدق منوثجٌ َ كذلؾ ةرـٍ ملرنٌ التربجػٌ الػٍ موػـ التربجػٌ مػً كلجتوػا 

  شاِثمالجٌ َ كةنرجرها بكارطٌ منوكمات ؿامٌ ةتكلٍ ادتجارنا للكايات كالرجارات التربكيٌ 

ؿلٍ القؾايا التً ةـالثوا كالتً ةدكر حكؿ طبجـٌ اِنراف كالمثتمػف كالحجػاة  اف التربجٌ ةركهللا

كالمربكف يثجركف كثجرا مف القؾايا التً ةـالثوا النلرنٌ مثؿ طبجـٌ اِنراف  شكالـّقٌ بجنوما 

الذم نقكـ بتربجتى َ كطبجـٌ الحجاة التً نكد اف ةقكدنا التربجٌ الجوا َ كطبجـٌ المثتمف البزرم َ 



25 

 

لذلؾ مالتربجٌ ِيمكف لوا اف ةنمك كةكتمػؿ مػً مجػداف  شطبجـٌ المناهجـ كالقجـ التً نتطلف الجوا ك

التطكر ما لـ ةرتند الٍ مكػر ملرػنً يكػذيوا بالثػد كاِبتكػار كاِبػداع مػً ؿػالـ يرػابؽ الـلػـ 

  شكمنثهللااةى للنكر كةطلـاةى 

ود المقسكد لتطبجؽ النكر النلرنً مً الث )لنلرنٌ التربجٌ ةـرينات ؿدة ممنوـ مف يـرموا بأنوا 

كمنوـ مػف يقػكؿ  (مجداف التربجٌ زأنوا زأف النلرنٌ الـامٌ مف حجث انوا ةأملجٌ كناقدة كةحلجلجٌ 

ذلؾ المجداف الذم يبحث مً المزكّت النلرنجٌ كاِثتماؿجٌ مف الهللااكيٌ التربكيٌ كيبحث  )انوا 

ةطبجؽ النظرة النلرنجٌ كالطريقٌ  )مف يقكؿ انوا كهناؾ  (المزكّت التربكيٌ ملرنجا كاثتماؿجا 

  ش (النلرنجٌ مً مجداف الدبرة اِنرانجٌ الذم نرمجى التربجٌ 

منلرػنٌ التربجػػٌ اذف ةتؾػػمف ةطبجػػؽ التنكجػػر النلرػػنً ؿلػٍ مجػػداف التربجػػٌ مػػً مثػػاؿ الدبػػرة 

كهكػذا ةكػكف  ش(النظػرة الـامػٌ للتربجػٌ)اِنرانجٌ كبذلؾ ةسبخ النلرنٌ كما يقكؿ ثكف ديػكم 

)) النزاط النكرم المنظـ الذم يتدذ النلرػنٌ كرػجلٌ لتنظػجـ الـملجػٌ التربكيػٌ : ملرنٌ التربجٌ

  شكةنرجقوا كالـمؿ ؿلٍ انرثاموا َ كةكؾجخ القجـ كاِهداؼ التً ةرـٍ الٍ ةحقجقوا (( 

 

 

 

 

 كظاُؼ ملرنٌ التربجٌ :

  

  -ةتؾخ اهمجٌ ملرنٌ التربجٌ مجما يأةً :

 شموـ الـملجٌ التربكيٌ كةـديلوا  ةراؿد ؿلٍ .ص
 شةراؿد ؿلٍ اقتراح دطكط ثديدة للنمك التربكم  .ض
  شاف ملرنٌ التربجٌ ملرنٌ ةثريبجٌ ةنظـ النكر التربكم  .ط
 شةراؿد ؿلٍ موـ الـملجٌ التربكيٌ بطريقٌ امؾؿ كاؿمؽ  .ظ
 شةـمؿ ؿلٍ ةكؾجخ المناهجـ كالنركض التً ةقكـ ؿلجوا النظريات التربكيٌ  .ع
 شلٍ رؤيٌ الـلـ التربكم مً كلجتى كمً ؿّقتى مف مظاهر الحجاة اِدرل ةراؿد ؿ .غ
 شةمد اِنراف بكراُؿ للتـرؼ ؿلٍ السراؿات كالتناقؾات بجف النظريٌ كةطبجقاةوا  .ػ
 شةنمً قدرة اِنراف ؿلٍ اتارة اِرُلٌ مما يراؿد ؿلٍ ةحقجؽ الحجكيٌ التربكيٌ  .ؼ
 

 انكاع ملرنٌ التربجٌ :

 

 جٌ المثالجٌ :ملرنٌ الترب - ص
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أمّطكف أكؿ ملرػنٌ ةربكيػٌ مكتكبػٌَ  النلرنٌ المثالجٌ هً أكؿ ةجار مكرم قدـ مف دّؿ أؿماؿ

الكاقـجٌ لجرت زجُان آدر قجر أمكارنا نحفَ كأنػى  كالمثالجٌ ةـنً المذهب الذم يقكؿ إف األزجاء

بجنوػا ؿلػٍ أف اإلنرػاف  المنكرةَ كقد اةنقت المدارس المثالجػٌ مجمػا لجس هنالؾ حقجقٌ إِ ذكاةنا

 .حريٌ اإلدارة كمرؤكؿ ؿف ةسرماةى كاُف ركحً يمارس

كيرل أسحاب هذا الرأم أف الكايٌ مف التربجٌ هً الكماؿ الركحػً كرػمك األدػّؽ. مالتربجػٌ 

المثالجٌ ةودؼ إلٍ ةنمجٌ الرمك الركحً أكِن كيككف ؿلٍ هدم مف التكثجػى كةػكمجر المـلكمػات 

ةقدـ التربجٌ المـنكيٌ الركحجٌ ؿلٍ التربجٌ الـقلجٌ. كلوػذا ةوػتـ بػاآلداب  السالحٌ المنظمٌ موً

                  كالقجـ كالركحجات التً ةتمثؿ مً الـلكـ اإلنرانجٌ أكثر مف اهتماموا بالـلكـ التثريبجٌ الـملجٌ.                                  

 

 : المبادئ الرُجرجٌ لنلرنٌ التربجٌ المثالجٌ

 

اإلرادة  اإلؿّء مف زػأف الػركح كؿػدت الـقػؿ مظوػران مػف مظػاهر الػركح كهػك مسػدر - ص

  كالتنكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

  .كالزػػػػر اإليمػػػػاف باثتماؿجػػػػٌ اإلنرػػػػاف كةكزيػػػػف اإلنرػػػػاف بػػػػجف الدجػػػػر - ض

 .كالرػػػػػلكؾ ةػػػػػأتر اإلنرػػػػػاف بكػػػػػؿ مػػػػػف الكراتػػػػػٌ كالبجُػػػػػٌ مػػػػػً المـرمػػػػػٌ - ط

كأما ألنػى محكػكـ برػلطٌ  د الذم يقكدق للزرالحد مف حريٌ اإلنراف أما ألنى محككـ بالثر - ظ

 .دكلجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ

تابتٌ أزلجٌ كدالػدة كِ يمكػف الكسػكؿ إلجوػا إِ ؿػف  أف القجـ الـلجا لوا حؽ الرجادة َ ألنوا - ع

 شطريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ الـقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

مً المثالجٌ هً ؿملجٌ ةدريب أدّقً إلقامٌ ةربجٌ ةنتمً إلٍ اِرتـدادات الطبجـجٌ  التربجٌ - غ

 كلتحقجؽ الودؼ الـاـ ِ بد أف يركهللا المنوج المثػالً ؿلػٍ النلرػنٌ كالمنطػؽَ ششاإلنراف  مً

 .كالرياؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجات كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف

 .النػرد ؿلػٍ النمػك الـقلػً كالدلقػً المنوج يزتمؿ كؿ دبرة الثنس البزرم التػً ةرػاؿد - ػ

 .الحنظ كالتكرار كطريقٌ التمثجؿ ةؤكد المثالجٌ طريقٌ اِرتنباط كطريقٌ - ؼ

 

 : المثالجٌ أهداؼ التربجٌ

 

  الـقػؿ المطلقػٌ ؿػف طريػؽ زػحذ إف التربجػٌ هػً الـملجػٌ للكسػكؿ إلػٍ إدراؾ الحقجقػٌ - ص

 .بنؾػػػجلٌ اِؿتػػػداؿ كالزػػػثاؿٌ إؿػػػداد المػػػكاطف إؿػػػدادان رػػػلجمان يكنػػػؿ أف يتحلػػػٍ - ض

السالحٌَ كقرس مكرة الدجر كالزر مػً ذهنػىَ  إنوا ةودؼ إلٍ إحاطٌ الطنؿ بالمثؿ الـلجا - ط

  .يثػػػػب أف يكػػػػرق لػػػػٍ مػػػػا يثػػػػب أف يحػػػػبَ ككراهجػػػػٌ مػػػػاحتػػػػٍ يزػػػػب ؿ

كلػجس مػً زػكؿ  ششششالمطلقػٌ  اِؿتماد ؿلٍ التربجٌ الـقلجٌ لكً ةسؿ إلٍ موـ الحقجقػٌ - ظ

 .ابتكػػػػػػاران  نمػػػػػػاذج ةثريبجػػػػػػٌَ كةبـػػػػػػان لػػػػػػذلؾ ِ يكػػػػػػكف التـلػػػػػػجـ ةحديػػػػػػدان أك
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جوػا مسػلحٌ النػرد ةتـػارض م ةودؼ إلٍ التربجػٌ النرديػٌ كالثماؿجػٌَ مالحجػاة الدلقجػٌ ِ - ع

  شكمسلحٌ الثماؿٌ 

 

  التطبجقػػػػػػػػػػػػػػػػات التربكيػػػػػػػػػػػػػػػػٌ للنلرػػػػػػػػػػػػػػػػنٌ المثالجػػػػػػػػػػػػػػػػٌ :

 

  ةتبف هذق المدررٌ النلرنجٌ منواج تابت قجر قابؿ للتطكر المثالجٌ كالمنواج :

ةقكـ ؿلٍ أراس ةدريب الملكات الـقلجٌ كةركيؾوا مراؿاة لمدررٌ  المثالجٌ كطرؽ التدريس :

 ً اهتماما لنكؿجٌ البناء المدررً الملكات الننرجٌَ كِ ةـط

يثب أف يككف المػدرس قػادرا ؿلػٍ ملػئ الـقػكؿَ كلػجس أف يكػكف المثالجٌ كنكؿجٌ المدرس : 

 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػادرا كؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػلجـا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػً مكؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع التػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريس

ِ ةػؤمف بػالتكجر رػكاء كػاف ؿلػٍ سػـجد المثتمػف أـ ؿلػٍ سػـجد الحقػاُؽ المثالجٌ كالتكجر : 

  المكتزػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٌ 

  المزاكؿ التربكيٌ كحلوا  ِ ةؤمف بالمزاركٌ الثماؿجٌ مً ررـماؿجٌ: المثالجٌ كالمزاركٌ الث

 

  اِنتقادات التً كثوت إلٍ ملرنٌ التربجٌ المثالجٌ :

 

 إهماؿ الثكانب المواريٌ كاألنزطٌ اإلنرانجٌ   - ص

 كقجر مرنٌ  ثامدة كتابتٌ  - ض

 ؿدـ مراؿاة النركؽ النرديٌ  - ط

 ؽ التناقض بجف النكر كالتطبج - ظ

 .مدح التراث ككسػنى بالثابػت كاِلهللاامػٍ َ كالتركجػهللا ؿلػٍ الثانػب المـرمػً المبالكٌ مً - ع

  أؿلػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػف زػػػػػػػػػأف الػػػػػػػػػركحَ كأهملػػػػػػػػػت أمػػػػػػػػػر الثرػػػػػػػػػد - غ

المثالً موػك أف هػذا المػنوج مسػمـ مػف أثػؿ سػقؿ الـقػؿ َ  أما النقد المكثى إلٍ المنوج - ػ

لدرارػجٌ بسػكرة منطقجػٌ مرةبػٌ لكنوػا ِ الثقامً.كةقدـ المػكاد ا كسناء الركح َ كنقؿ التراث

 .النوـ مف ةدرس ؿلٍ أراس

كمف الثدير بالذكر هنا اف ملرنٌ التربجٌ المثالجػٌ ةنظػر الػٍ المـلػـ ؿلػٍ انػى مسػدر المـرمػٌ 

 كاِدجر كهك المحكر الذم ةتكقؼ ؿلجى الـملجٌ التربكيٌ اما الطالػب موػك مثػرد متلقػً اِكؿ

بمـنٍ  كةككف مثالجٌ هذا الطالب مً مدل رككةى كسمتى كأدبىيحنظ كيرتمف تـ يرمف ماحنظى 

النلرػنٌ المثالجػٌ  أف الطالب هك الثانب الرلبً الذم يتلقٍ مقط كِيبدع أما طرؽ التدريس مػً

كالطالػب يرػمف ماحنظػى دكف  مكلوا ةكاد ةنحسر مً ؿملجٌ الحنظ كالترمجف مالمـلـ هك الملقف

  مناقزػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ أك نقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
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مً الدكؿ الـربجٌ بزكؿ ؿاـ يقكؿ مً مبادُى ؿلٍ النلرنٌ المثالجػٌ  ج أف التـلجـكمما ربؽ نرتنت

كيرػمف دكف موػـ أك ابػداع كالمـلػـ هػك المسػدر اِكحػد للمـرمػٌ كاِدب  ألف الطالػب يحنػظ

ؿند الطالب المطجف الذم يتبف المـلـ كالكتاب كالمنوج ةبـجٌ كاملػٌ كمطلقػٌ دكف  كالمثالجٌ ةككف

 تـ الحنظ هك الـملجٌ الـقلجٌ الكحجدة اك ةكػاد ةكػكف الكحجػدة التػً يقػكـ بوػا كالحنظ اؿتراض

  الطالب

 

 ملرنٌ التربجٌ الكاقـجٌ :  – ض

 

ةمثؿ الكاقـجٌ ملرنٌ ثديػدة كمقابلػٌ للمثالجػٌ َ مقػد ثػاءت كػرد مـػؿ لػآلراء التػً قػدمتوا      

سدر المـرمٌ كةررـ سكرة مثالجٌ النلرنٌ المثالجٌ َ مبـد اف كانت المثالجٌ ةرل اف الـقؿ هك م

كنمكذثجٌ لـناسر المؤررٌ التربكيٌ َ ظورت النلرنٌ الكاقـجٌ لتبجف اف الـقػؿ ِ يـػد مدهللانػا 

للحقاُؽ بذاةى َ كانما هً مكثكدة دارج الذهف كؿلٍ اِنراف اف يحسلوا بننرى َ كما زػددت 

  شمثالجا ؿلٍ ؾركرة اف يككف التـامؿ مً المؤررٌ التربكيٌ كاقـجا كلجس 

يرل الكاقـجكف مً التربجٌ أف ةككف الدرارٌ مً المدررٌ كمػا يكملوػا مػف نزػاطات كدبػرات 

ككرب موارات زديدة السلٌ بالمثتمف الدارثً الذم يـجش مجى التّمجذَ حتٍ ِ يكػكف هنػاؾ 

ةـمػد  انتقاؿ مناثئ للتّمجذ مف مدررتوـ إلٍ مثتمف حجاةوـ الـامٌ. أما التربجػٌ التقلجديػٌ التػً

إلٍ ادتهللااؿ المـلكمات كحنظ المقررات كةثاهؿ النزاطات كالموارات موً مً نظرهـ ِ ةـػد 

 ةربجٌ بالمـنٍ السحجخ.

 

 

 

 

 المبادئ الـامٌ لنلرنٌ التربجٌ الكاقـجٌ :

 

اِنرػػاف                       ِ ةػػؤمف بكثػػكد قػػكل مطريػػٌ مكركتػػٌ قبػػؿ الػػكِدة َ بػػؿ ةؤكػػد ؿلػػٍ أف - ص

 .أتجر البجُػػػػػػػػػٌ الطبجـجػػػػػػػػػٌ كاِثتماؿجػػػػػػػػػٌ ؿلػػػػػػػػػٍ الكراتػػػػػػػػػٌمحكػػػػػػػػػكـ بتػػػػػػػػػ

الكاقـجٌ بأف النرد هك أراس الكجاف اِثتماؿً َ مػاف الحريػٌ النرديػٌ ِ ةتحقػؽ إِ  ةؤمف - ض

 حالٌ ةمتف النرد بثمجف اِمتجازات كالحقكؽ الداسػٌ كهػذا ِ يكػكف إِ مػً حالػٌ ةقلػجص مً

 .رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلطٌ الحككمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ ؿلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراد

مطلقٌ ؿلٍ أراس ما هػك  جٌ ةدريب لإلنراف ؿلٍ الـجش بكارطٌ مـايجر دلقجٌالتربجٌ ؿمل - ط

 .سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحجخ لإلنرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف بكثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ
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ةؤكدها هذق النلرنٌ التربجٌ الثرمجٌ كةدريب الحػكاس كاِهتمػاـ  إف مف أهـ األهداؼ التً - ظ

ادػؿ كالتثريب كةزثجف المدارس الـلمجػٌ كالمونجػٌ باألنزػطٌ كالمماررػات د بالـلكـ الطبجـجٌ

 .التـلجمجػػػػػػػػػػػٌ كاِهتمػػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػػالنركؽ النرديػػػػػػػػػػػػٌ المؤررػػػػػػػػػػػات

المادة الدرارػجٌ هػً المحػكر المركػهللام مػً التربجػٌ  ةؤكد الكاقـجٌ ؿلٍ ؾركرة أف ةككف - ع

بالكقكؼ ؿلٍ البنجاف النجهللاياًُ كالثقامً للـػالـ الػذم يـػجش  كأف ةرمخ للمادة الدرارجٌ للطالب

لػكـ الطبجـجػٌ بنركؿوػا المدتلنػٌ مػف حجػث المػادة المنػاهج يزػمؿ الـ مجى َ كأف يككف محتكل

 .البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث الـلمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ كأرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلكبوا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً

كةػؤدم إلػٍ ةكامػؿ  أف ةككف طريقػٌ التػدريس مُّمػٌ لزدسػجٌ المػتـلـ كإؿػدادق للحجػاة - غ

  .زدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجتى

مترامحان كمتكامقان ةكامقان حرنان كأف يككف منرثمان  ةرـٍ الكاقـجٌ إلٍ ثـؿ الطالب زدسان  - ػ

 .الماديػػػػػػػػػػػٌ كالثقامجػػػػػػػػػػػٌ ثرػػػػػػػػػػػمجان مػػػػػػػػػػػف البجُػػػػػػػػػػػٌؿقلجػػػػػػػػػػػان ك

الثقامً كالمـلـ هك الذم يحدد المـرمٌ مً الـملجٌ  أف التربجٌ بجد المـلـ بكسنى ناقّن للتراث - ؼ

  .الطلبػػػػػٌ للكسػػػػػكؿ إلػػػػػٍ الحقػػػػػاُؽ التربكيػػػػػٌ مػػػػػدكر المـلػػػػػـ مرػػػػػاؿدة

 

 اهداؼ ملرنٌ التربجٌ الكاقـجٌ : 

 

  شا يكنػػػؿ لػػػى أف يكػػػكف ؿقػػػّ منطقجػػػػا الـمػػػؿ ؿلػػػٍ ةنمجػػػٌ الـقػػػؿ كةدريبػػػى بمػػػػ - ص

  شالـنايٌ بتربجٌ الثرـ كالحرص ؿلٍ السحٌ  - ض

 

 التطبجقات التربكيٌ للنلرنٌ الكاقـجٌ

 

 :التلمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ

ةودؼ التربجٌ ؿند الكاقـججف إلٍ إةاحٌ النرسٌ للتلمجذ َ ألف يكػدك زدسػان متكازنػان مكريػان كأف 

ماديػٌ كاِثتماؿجػٌ. كةوػدؼ التربجػٌ إلػٍ ةنمجػٌ يككف مً الكقت ننرى ثجد التكامؽ مػف بجُتػى ال

 .الثكانب الـقلجٌ كالبدنجٌ كالننرجٌ كاألدّقجٌ كاِثتماؿجٌ مً آف كاحد

 :المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنوج الدرارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً

رمض الكاقـجكف المنوج الدرارً المـقد الذم يمجؿ إلٍ المـرمٌ المرتمدة مف الكتبَ كيؤكدكف 

 .المكؾكؿات التً ةقف مً نطاؽ الـلكـ الطبجـجٌالمنوج الذم يركهللا ؿلٍ كقاُف الحجاة َ كأهمجٌ 

 :المـلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

ةرل النلرنٌ الكاقـجٌ أف منتاح التربجٌ بجد المـلـ باؿتبارق ناقّ للتراث الثقامً كؿلجػى يثػب أف 

يككف متـاكنا مف ةّمجػذق كيقػدـ لوػـ المرػاؿدة كيـلموػـ اِؿتمػاد ؿلػٍ الننس.يـػرض المـلػـ 

 .ـجػدا ؿػف ذاةجتػى لكنػى منػدمثا مـػى َكاف ةرػكدق الكاقـجػٌالمنوج الـلمً بطريقٌ مكؾكؿجٌ ب

 :طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريس

ةـتمد طرؽ التدريس الكاقـجٌ ؿلٍ النظرة الترابطجٌ مجقكـ المـلـ بتقرػجـ مكؾػكع دررػى إلػٍ 
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ؿناسرق األرارجٌ كةحديد المثجػرات كاِرػتثابات ملكػؿ مثجػر ارػتثابٌ مـجنػى كمػف تػـ ةقػدـ 

جبكف اِرتثابٌ السحجحٌ للمثجر المحدد كيكػرر أحػداث المثجػر للمتـلمجف بطريقى ةثـلوـ يرتث

لكً ةتبـى اِرتثابٌ السحجحٌ كيكامأ المتـلـ كلمػا قػاـ باألرػتثابى السػحجحٌ ممػا يػؤدم إلػٍ 

ةقكيٌ الرابطٌ التً ةؤدم إلٍ التـلـ. أنوا ةنطلؽ مف ةـلـ األثهللااء حتٍ يتـ ةـلـ الكػؿ متنقػى مػف 

  شلرلككجٌ كةنؾؿ ارتدداـ آِت التـلجـ النظريٌ التثهللاُجٌ للمدررٌ ا

 

 :اِنتقادات المكثوٌ إلٍ ملرنٌ التربجٌ الكاقـجٌ 

 

لـ ةوتـ التربجٌ الكاقـجٌ بالتلمجذ كمجكلى كرقباةى َ اؿتقادان منوا أف الرقبات كالمجكؿ ما هً  - ص

ـملجػٌ إِ أمكر أك نهللاؿات طارٌُ كؿارؾٌ كهً أزػجاء متكجػرة. لكػف الحقػاُؽ كاألرارػجات ال

 .التػػػػػً يحتكيوػػػػػا المػػػػػنوج هػػػػػً أمػػػػػكر ثكهريػػػػػٌ ألنوػػػػػا تابتػػػػػٌ قجػػػػػر متكجػػػػػرة

اؿتمدت الثناُجٌ إذ قرمت الـالـ ؿلٍ مادة كسكرةَك أكدت ؿلٍ الثانب المادم اكثػر مػف  - ض

 .الثانب الركحًَ كهدمت الكاقـجٌ إلٍ التكجؼ مف البجٌُ الماديٌ اكثر مف البجٌُ الركحجٌ

ِ يمكف للـقؿ أف يسؿ إلجوا ؿػف طريػؽ أدكاةػى المـركمػٌ كبوػذا  إف هناؾ مف الحقاُؽ ما - ط

 .يككف الـقؿ قاسران مً ةنرجرها

 

 ملرنٌ التربجٌ البراثماةجٌ : – ط

 

ةـد النلرنٌ البراثماةجٌ تكرة ؿلٍ النلرنات التً ةـتمد ؿلٍ الثكانب النظريٌ مقػط َ كالتنكجػر 

ل اف كؿ زئ ِبد اف يدؾف للتثريػب مػف الـقلً المثرد للكسكؿ الٍ حقاُؽ اِزجاء َ اذ ةر

  شاثؿ اتبات سحتى اك ؿدـ سحتى َ كلذا مانوا ةمثؿ اةثاها ةقدمجا ثديدا مً النكر النلرنً 

مالبراثماةجكف  يدؿكف إلٍ اِؿتماد ؿلٍ التثارب الـملجٌ التً يقكـ بوا التّمجػذ أننرػوـ ةحػت 

التّمجػذ مزػكّت ةرػتدؿً مػنوـ إزراؼ المدرس كةكثجوى. كلوذا يحرسكف أف ةكؾػف أمػاـ 

  شالتنكجر الثاد كاِهتماـ الحقجقً كةثـلوـ مً مكاقؼ ةثجر ماؿلجتوـ الذاةجٌ 

 

 المبادئ الـامٌ لنلرنٌ التربجٌ البراثماةجٌ : 

 

 اإلنراف كاُف طبجـً يـػجش مػً بجُػٌ اثتماؿجػٌ كبجكلكثجػٌ كيرػتثجب إلػٍ المثجػرات أف - ص

 .البجكلكثجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ كاِثتماؿجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ

 اف لإلنراف طبجـٌ محايدة موك ِ دجر كِ زر بنطرةى كإنما لديى اِرتـداد أف يكػكف هػذا – ض

  كذاؾ
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مثرد ارتقباؿ المـرمٌَ  المـرمٌ ؿملجٌ ةناؿؿ بجف اإلنراف كبجُتىَ ماإلنراف ِ يقتسر ؿلٍ - ط

  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ إنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنـوا

  التً ةحقؽ النمك المتكامؿهً ةلؾ  التربجٌ هً الحجاة كلجرت إؿداد للحجاة مالتربجٌ الرلجمٌ - ظ

 . التػػػدريس كاِؿتمػػػاد ؿلػػػٍ مجػػػكؿ األطنػػػاؿ ارػػػتبـاد الطػػػرؽ الزػػػكلجٌ مػػػً - ع

 . الثرػػػمجٌ كالـقلجػػػٌ كالدلقجػػػٌ كاِثتماؿجػػػٌ اِهتمػػػاـ بالطالػػػب مػػػف النػػػكاحً - غ

  شاف المـرمٌ ةأةً للنرد ؿف طريؽ الدبرة  – ػ

 

 اهداؼ ملرنى التربجٌ البراثماةجٌ : 

 

لٍ ةنكيف التـلجـ كالدؿكة إلٍ ةكمجر دجارات كارـٌ إماـ المتـلمجف مف دّؿ ةكمجر الـمؿ ؿ – ص

 أنرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ متنكؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف التـلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجـ. 

ةحرير ؿقكؿ المتـلمجف كالمـلمجف مف ظاهرق الترجج الذهنً كالتسلب مً الػرأم كةثػاكز  – ض

 األمكػػػػػػػػػػػػػػػػار التقلجديػػػػػػػػػػػػػػػػٌ كالمتدلنػػػػػػػػػػػػػػػػٌ كقجػػػػػػػػػػػػػػػػر النامـػػػػػػػػػػػػػػػػٌ. 

ت الـاملجف مً المؤررٌ التربكيٌ مف دّؿ حنهللاهـ ؿلٍ الربط المراؿدة ؿلٍ ةكثجى قرارا – ط

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجف الثانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب النكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم كالـملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً. 

ةزثجف الـاملجف مً الحقؿ التربكم ؿلٍ اإلرػواـ الثػاد مػً بحػث المزػكّت اِثتماؿجػٌ  – ظ

 كةنرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجرها مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف منظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر ةربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكم. 

ٍ رػابقتوا كةتػأتر بوػا اهمجٌ التناؿؿ كالترابط بجف الدبرات ِف الدبرة الناؿلػٌ ةـتمػد ؿلػ – ع

 كةؤتر مً الدبرات الّحقٌ 

التأكجد ؿلٍ أدّقجٌ مونى التـلجـ كةتكقف مف المـلـ إف ِ يحثب دبرةى ؿف المتـلمجف. كاف  – غ

ِ يقدموا بطريقى كاحدق. كاف ِ يمنف طلبتى مف التـبجر ؿف دبراةوـ بؿ يتكثب ؿلجى إف يزثوـ 

 يػػك مػػر لوػػـ الظػػرؼ المنارػػب لتأديػػٌ هػػذق المومػػٌ. ؿلػػٍ التـبجػػر ؿمػػا يثػػكؿ بدػػكاطرهـ كاف

ةنمجٌ الكؿً اِثتماؿً كاف ةناؿؿ النرد مف هذا الكؿً الطريؽ الكحجد للتثديد كالتطػكير  – ػ

 اِثتماؿً.

 

 

 :اِنتقادات المكثوٌ  إلٍ ملرنٌ التربجٌ البراثماةجٌ 

 

المػنوج كةننجػذق كةػرمض األرػاس مػً بنػاء  ةركهللا البرثماةجٌ ؿلٍ المتـلـ كةـػدق المحػكر - ص

كةػرمض التدطػجط للـملجػٌ التـلجمجػٌ كمراحلوػا َ ممػا  البرثماةجٌ التحديد الرابؽ للمادة الـلمجٌ

 شالتربكيػػػػػػػٌ مػػػػػػػكادان كمسػػػػػػػكِن  يثـلوػػػػػػػا ةبتـػػػػػػػد ؿػػػػػػػف ةنظػػػػػػػجـ الـملجػػػػػػػٌ

أنوػا  - ط شالـالـ الدارثً كالتـامؿ مـػى ةؤكد الدبرة الذاةجٌ للنرد بكسنوا كرجلٌ لمـرمٌ - ض

الـكامؿ الكراتجٌ الحتمجٌ كالبجكلكثجٌ كةنظر إلٍ أهمجػٌ التػراكـ  النمك التلقاًُ للنرد بحكـ ةؤكد

النرديٌ مً ةككيف الزدسجٌ. كؿلٍ هذا األراس ةتـامػؿ مػف التربجػٌ باِنتقػاء  الكمً للدبرات
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 ءكالتكزيف كمقػان لقػدرات األمػراد الطبجـجػٌَ كِ رػجما الػذكاء. كؿلجػى ِ يمكػف بنػا اِثتماؿً

 شالزدسجٌ المتكاملٌ بحكـ إقنالوا للتراث الحؾارم كالـكامؿ اِثتماؿجٌ 

ملػجس مػً رأيوػا كثػكد رػابؽ للقػجـ كالمـػايجر  ِ ةتقجد التربجٌ البراثماةجٌ بمـايجر ركحجٌ - ظ

 شالنرديٌ كالنثاح النػردم كالمننـػٌ كالبقػاء لألقػكل الركحجٌَ موً بذلؾ ةأكد التنامس َ كةنمً

بدِن مف أف ةقدـ المـرمٌ لى. كهذا رجؤدم إلٍ ةحطجـ التنظجـ المنطقػً  لمجذ للمـرمٌةقدـ الت - ع

مؾّن ؿف أنوا ِ ةقدـ للتّمجذ إِ المـلكمػات الثهللاُجػٌ كالرػطحجٌ ذات الوػدؼ  , للمادة الـلمجٌ

 شممػػػػػػػا يػػػػػػػؤدم إلػػػػػػػٍ ؾػػػػػػػـؼ المرػػػػػػػتكل الـلمػػػػػػػً للتّمجػػػػػػػذ الننـػػػػػػػً

خ كاِرتزارة كةنظػجـ ظػركؼ الدبػرة كاإلمكانػات مً النس يتمثؿ دكر المـلـ البراثماةً - غ

كهذا يـنً إهماؿ الكثجر مف طاقات المـلـ كإمكاناةى كإبداؿاةى ألنى  .التً ةراؿد ؿلٍ ةـلـ النرد

 الـملجٌ التـلجمجٌ  ؿنسر ماؿؿ مً

 التربجٌ المدررجٌ ك الّمدررجٌالنسؿ الدامس: 

  -* مقػػدمػٌ  : 

بجػٌ ةربجػٌ مقسػكدة ةأدػذ زػكؿ التـلػجـ الررػمً أك كاف يزاع أف تمٌ نكؿجف مػف التر

النظامً  كةرـٍ إلً إكراب األمراد كداسٌ السكار المـارؼ كالموػارات أك اِةثاهػات 

الّزمٌ لوـ للنثاح كاِرتمرار مً حجاةوـ كةربجٌ قجر مقسكدة يتـلـ األمراد  مػً إطارهػا 

ِلتهللااـ بـملجٌ ةـلـ نظامجٌ أك ررمجٌ كثجر مف الدبرات  اِثتماؿجٌ كالثقامجٌ كالـلمجٌ دكف ا

 أك اِلتحاؽ بمدارس أك مـاهد ةـلجمجٌ .

كةبف هذا التطكر الكبجر الذم مجهللا المدررٌ كمنظمٌ لوا ةقالجػدها كبرامثوػا أف اقترنػت 

التربجٌ بـملوا دكف قجرها مف المنظمات كنزأ ؿف ذلؾ هذا التقرجـ الػذم ثػرل بػجف كثجػر 

كمً بـض مؤلنػات التربجػٌ بػجف مػا رػمً بالتربجػٌ المقسػكدة مف المدررجف كالمربجف بؿ 

كالتربجٌ قجر المقسكدة . مأدذت التربجٌ المقسكدة ؿلً أنوا هػذق التربجػٌ التػً ةننػرد بوػا 

المدررػٌ كالممثلػٌ مػػً مناهثوػا كقكانجنوػػا كأهػداموا كأرػػالجبوا بجنمػا أدػػذت التربجػٌ قجػػر 

المؤترات المرؾجٌ قجر المنظمٌ أك المنتظمٌ  المقسكدة ؿلً أنوا هذق األنكاع المدتلنٌ مف

التً ةحدث دكف قسد أك هدؼ كاؾخ  مً رجاؽ حجػاة النػرد مػً دكاُػر اثتماؿجػٌ أدػرل 

كاألررة كاألنديٌ كالمؤررات الدينجٌ كالتركيحجٌ كقجرها مما يدرج ؿػف نطػاؽ المدررػٌ 

 هموا :كإزراموا كةكثجووا كةرةب ؿلً هذا التقججـ ظوكر ؿدد مف اِةثاهات أ
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أكِ : أف المدررٌ أسػبحت ةكاثػى مزػكّت كمرػاُؿ متـػددة بـػد اف اؾػطرت ظػركؼ 

الحجاة الحديثٌ الكثجر مف  المنظمات كالمؤررات األدرل أف ةدنؼ أك ةترؾ ما كانت ةقكـ 

بى مف كظاُؼ ةربكيٌ كمف هذق المزكّت كالمراُؿ مرُكلجٌ ةـلجـ األدّؽ كالقجـ الدلقجػٌ 

جـ الركحجػٌ كةـريػؼ الزػباب بمزػكّةوـ كحلكلوػا كمناقزػٌ المزػكّت كةـلجـ الػديف كالقػ

األرريٌ كاِثتماؿجٌ كةػكمجر مػرص مدتلنػٌ ِرػتثمار أكقػات النػراغ لألطنػاؿ كالزػباب 

كةنظجـ الثمـجات كالثماؿات السكجرة إلةاحٌ النػرص لتنمجػٌ الـّقػات اإلنرػانجٌ كةـلػجـ 

لقكمجػػٌ كةهللاكيػػد الزػػباب بالموػػارات الننجػػٌ أسػػكؿ المكاطنػػٌ كةنمجػػٌ قجموػػا اِثتماؿجػػٌ كا

كاِقتساديٌ ةحقجقا للكنايٌ اإلنتاثجٌ كابتكار األرػالجب لتحقجػؽ التكثجػى المونػً كالتربػكم 

للزباب كرؿايتوـ مف النكاحً الثرمانجٌ كالسحجٌ كاِثتماؿجٌ كةكؿجٌ السػكار كالكبػار 

 ؿلً الركاء بالمراُؿ الثاريٌ .

تماؿجٌ كالثماؿات المدتلنٌ قد مقدت مً نظر الكثجػريف كػؿ قسػد تانجا : أف المنظمات اِث

ةربكم ينطكم ؿلجى نزاطوا ككأف المدررٌ  هػً المنظمػٌ الكحجػدة التػً يتػكامر مجوػا هػذا 

القسد كمف تـ أدذ الكبػار الرازػدكف ينرػبكف إلجوػا مػا يظوػر ؿلػً النازػُجف  مػف ألػكاف 

ننػس الكقػت بمكاثوػٌ مطالػب مدتلنػٌ اإلنحراؼ الدلقً كالؾـؼ الـلمً كيطالبكنوا مػً 

دؿػػت إلجوػػا التكجػػرات اِثتماؿجػػٌ الرػػريـٌ المتّحقػػٌ التػػً ةكجػػر مػػً ظػػركؼ مـجزػػتوـ 

كؿّقػػاةوـ كطػػرؽ ةنػػاؿلوـ موػػً مطالبػػٌ مػػً نظػػرهـ بتكثجػػى النازػػُجف مونجػػا كاثتماؿجػػا 

 كرؿايتوـ سحجا كثرمانجا كةنمجتوـ أدّقجا .

ق المزػكّت كالمرػاُؿ كالمطالػب ةحػاكؿ أف ةػدؿـ تالثا : أف المدررٌ كهً ةكاثى كؿ هػذ

ننروا لترد هذا النراغ الذم نزأ بجنوا كبجف المنظمات األدرل كمف هنػا ظوػرت زػـارات 

حديثٌ مثؿ ةكتجؽ الـّقٌ بجف المدررٌ كالمنػهللاؿ كإقامػٌ مثػالس اآلبػاء كالمـلمػجف كةنظػجـ 

بجٌُ إلً المدررػٌ كقػد ةبػف مزركؿات ددمٌ البجٌُ كةنظجـ المـركرات الدرارجٌ كددكؿ ال

ذلؾ ثوكد مدتلنٌ ةرمً إلً المدررػٌ ةمدؾػت ؿػف ظوػكر أنػكاع مدتلنػٌ منوػا : مػنوج 

النزاط كمنوج  المحكر كمنوج المكاد المترابطٌ  كمنوج المكاد المتزابوٌ كما حاكلت طرؽ 

 ثديدة للتدريس  كطريقٌ المزركع كطريقٌ الكحدات .

  -أكِ :  التربجٌ المدررجٌ : 

ةـد المؤررات التـلجمجػٌ إحػدل القػكل  اِثتماؿجػٌ الوامػٌ المػؤترة مػً ةربجػٌ النػرد 

كإؿدادق للحجاة اِثتماؿجػٌ كيقسػد بالمؤررػات التـلجمجػٌ هنػا البجُػٌ التـلجمجػٌ المقسػكدة 

كالمنظمٌ دسجسا مف قبؿ المثتمف للقجاـ بمومٌ ةربجٌ األمراد كةـلجموـ كإؿدادهـ للمثتمف 
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المدررٌ كالمـود كالثامـٌ أم كؿ ما مف زأنى أف يػؤد م ؿمػّ ةـلجمػا  كمف تـ موً ةزمؿ

 أك ةربكيا  منظما كمقسكدا .

كبمـنٍ أدر ماف هذق المؤررٌ التـلجمجٌ قد أكثدها المثتمف لتنقؿ إلً أثجالى القادمػٌ مثلػى 

.كةػأةً  الـلجا كدبراةى كةراتى كمـتقداةى تـ أنوا ةوجئ أثجالى الساؿدة لتحقجؽ آمالى كأمانجػى

دطكرة الدكر الذم ةؤديى المؤررٌ التـلجمجٌ  مف أف إمكانات األرػرة مػً قالػب األحػكاؿ  

قجر كامجٌ لتلبجٌ حاثات األبناء كمهللااكلٌ أنزطتوـ مً بـض المثاِت اِثتماؿجٌ كالثقامجٌ 

كالرياؾجٌ كقجرها مما يدمف بوـ قالبا دارج البجػت بـجػدا ؿػف األرػرة متتلقػاهـ المدررػٌ 

كف مجوا مـظـ أكقاةوـ كأثمؿ رنً ؿمرهـ كلذلؾ موً المؤررٌ اِثتماؿجٌ كالرجاؽ كيقؾ

الذم يمارركف مجى أقلب نزاطاةوـ كأقربوـ إلً قلكبوـ كما أنوا الثوٌ التً ةمنحوـ زػوادة 

 كردسٌ ةثدد ؿلً أراروا قجمتوـ مً نظـ اآلدريف كدكرهـ مً مثتمـوـ .

قجرق كنقرنى داُما بالمدارس كالمـاهد كالكلجات  كهذا النكع مف التربجٌ نـرمى أكثر مف

كالثامـات كةـتبر التربجٌ النظامجٌ ةامٌ اؾبط كالتكثجى لـملجٌ الػتـلـ كاكترػاب الدبػرات 

 كالموارات كاِةثاهات .

 

 أهداؼ المدررٌ كأبـادها التربكيٌ :   - أ

مكػف ةؾطلف المدررٌ بتحقجؽ مثمكؿػٌ مػف األقػراض كالموػاـ كاألدكار التربكيػٌ كي

 إثماؿ أهموا حرب كثوات النظر المتـددة مجما يلً :

 ةدريب الـقؿ :-ص

إذا كاف الودؼ الرُجرً للتربجػٌ يمكػف أف ينظػر إلجػى ؿلػً أرػاس أنػى ةطػكير للقػدرة 

الـقلجٌ لألمراد ماف هناؾ الـديد مف اِةثاهات التً ةركهللا ؿلً الذكاء كودؼ أكلً للمدررٌ بػؿ 

الوػدؼ الرُجرػً الػذم أنزػأت مػف أثلػى المدررػٌ أمػا بالنرػبٌ إنوا ةقترح أف هذا الودؼ هػك 

لألهداؼ األدرل مانى يثب أف ةككف أقؿ أهمجٌ كةزجر هذق اِةثاهات إلً أف برنامج المدررٌ 

يثب أِ يركهللا ؿلً التربجٌ المتـلقٌ بالمكاطنٌ أك الناحجٌ المونجٌ بزكؿ مبازػر كلكػف يثػب أف 

يػتـ إنثػاز هػذق المومػٌ مػاف مكؾػكع المكاطنػٌ السػالحٌ يركهللا ؿلً الناحجٌ الذكاُجٌ كؿنػدما 

 كالقدرة ؿلً مـالثٌ المكؾكؿات التً لوا ؿّقٌ بالـمؿ ركؼ ةحدث بزكؿ طبجـً .

   -ةـلجـ األرارجات : -ض
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إف الودؼ الثانً الذم ةرـٍ التربجٌ إلً ةحقجقى يرةبط بمرُكلجٌ المدررػٌ ؿػف ةطػكير 

مٌ كانتقالوا لألثجاؿ القادمٌ إف اهتماـ اآلباء كمثتمػف التربجػٌ ؿملجات التـلـ األرارجٌ لبقاء الثقا

يتمثؿ مً ةـلجـ األطناؿ األرارجات كهذا يـنً أف هناؾ أزجاء أرارػجٌ كؾػركريٌ يثػب ؿلػً 

مف يذهب إلً المدررٌ أف يتـلموا كالنكرة األرارجٌ هنا ةتمثؿ مػً أف هنػاؾ ؿناسػر أرارػجٌ 

ؿ إلً ثجؿ إذا أريد للمثتمف أف يـجش أك يرػتمر مػً البقػاء مً الثقامٌ يثب أف يتـ نقلوا مف ثج

 كلكف يثب أف يككف هناؾ اةناؽ حكؿ األزجاء األرارجٌ .

 التكجؼ مف المثتمف :-ط

إف أهـ أقراض التربجٌ ةتمثؿ مً ةـلـ األطناؿ كمً ةكجنوـ اِثتمػاؿً كيقػكـ التكجػؼ 

مكؾكؿجا يثب ؿلً النػرد أف يػتـلـ اِثتماؿً ؿلً الكاقـجٌ اِثتماؿجٌ حجث أف هناؾ ؿالما 

كجنجٌ مكاثوتى هذا كيزجر أسحاب هذا اِةثاق إلً أف المػدارس يثػب أِ ةكنػؿ كقػاُف الحجػاة 

اِثتماؿجٌ إذ أنى يتـ إؿداد األمراد للحجاة مً المثتمف كلذلؾ ممػف كاثػب المدررػٌ أف ةـلموػـ 

لمنػػاهج مػػاف الموتمػػجف بػػالكاقف كجنجػػٌ التكجػػؼ مػػف الكاقػػف اِثتمػػاؿً كبالنرػػبٌ لـملجػػٌ بنػػاء ا

اِثتماؿً بحاثٌ إلً ؿملجٌ مرخ كةحلجؿ للمثتمف لمـرمٌ الكقاُف اِثتماؿجػٌ التػً يمكػف أف 

 ةكاثى دريثً المدررٌ كبناء ؿلً ذلؾ يثب ةـديؿ المناهج لتلبجٌ مثؿ هذق المتطلبات .

 حؿ المزكّت كالتنكجر الناقد :-ظ

نظر الذيف يتبنكف مكرة حػؿ المزػكّت كالتنكجػر إف الودؼ الرُجرً للتربجٌ مف كثوٌ 

الناقد هك إؿداد األمراد لجككنكا قادريف ؿلً ةطبجؽ إثراءات الطريقٌ الـلمجػٌ بطريقػٌ إبداؿجػٌ 

لحؿ المزكّت التً ةكاثووـ مً المثتمف كلكً يتـلـ األطناؿ التنكجػر الناقػد كحػؿ المزػكّت 

مػػً بجُػػٌ ةزػػثـوـ ؿلػػً اِكتزػػاؼ كحػػب مػػً الرػػجاؽ اِثتمػػاؿً مػػانوـ يثػػب  أف يكؾػػـكا 

 اِرتطّع كادتجار النرؾجات .

 التـلجـ مف أثؿ إحداث التكجر اِثتماؿً :.-ع

ؿند حدكث مزكّت اثتماؿجٌ كثجرا ما يؾف المثتمػف اللػكـ ؿلػً المدررػٌ كمػف تػـ 

يطالبوا بأف ةروـ مً ةسحجخ الكؾف كةحمؿ المرُكلجٌ ككؾف اإلثراءات الكقاُجػٌ كمػا يػرل 

 لمثتمف أف مف كاثب المدررٌ الـمؿ مف أثؿ إحداث التكجر اِثتماؿً المرقكب مجى .ا

 التربجٌ لتحقجؽ الذات :-غ
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إف ؿملجٌ التربجػٌ لتحقجػؽ الػذات ةركػهللا بزػكؿ أرارػً ؿلػً قابلجػٌ الزػدص للتـػديؿ 

كالمربكف الذيف يدؿمكف هذق النكرة يتحدتكف ؿػف النػرد الػذم رػجككف كبالتػالً يزػجركف إلػً 

ـلجـ كـملجٌ نمك كيركف أف التربجٌ يثب أف ةركهللا ؿلً النمك الذاةً لدل النرد كبالتػالً ؿلػً الت

التربجٌ أف ةهللاكد المتـلـ بنرسٌ لكً ينكر إبداؿجا حكؿ ماذا يمكف أف يسبخ . إف ما نحتاثى مً 

ف هذا المثاؿ هك ةطكير برامج ةدريرجٌ ممجهللاة ةراؿد المتـلمجف م ةحقجؽ الذات كهذا ِ يـنً أ

ةككف الـملجٌ مقتسرة  ؿلً األطناؿ القادريف ؿلً ؿملجٌ التـلـ كلكف أيؾا ؿلػً األطنػاؿ بمػا 

مجوـ الذيف يـانكف مف إؿاقات ؿقلجٌ أك مرجكلكثجٌ دطجرة إف البرامج الوادمٌ إلً ةحقجؽ الذات 

إف التـلػجـ  ِ ةنظر إلً التربجٌ كـملجٌ ةوتـ مقط بالنمك الـقلً كلكنوـ ةوتـ بالنرد ككؿ متكامػؿ .

ألقراض ةحقجؽ الذات  يحدد دكر المـلـ كمكثى كمروؿ للـملجٌ كألف كثجر مف البرامج مً هذا 

المثاؿ مرديٌ كةحتكم ؿلػً الـديػد مػف البػداُؿ كالدجػارات مػاف ؿلػً المـلػـ أف يػهللاكد البجُػٌ 

مجػٌ التـلجمجٌ باإلمكانات التً ةمكف مػف ادتجػار المكؾػكؿات كالمزػكّت التػً ةـتبػر ذات أه

بالنربٌ للمتـلمجف كأف يراؿدهـ لجتمكنكا مف اةداذ القػرارات كمػف تػـ يـتبػرهـ مرػُكلجف ؿػف 

نتاُج هذق القرارات . كؿلً المـلـ أف ينكر مً كجنجٌ مراؿدة األطناؿ ؿلً زيادة طاقاةوـ للنمك 

 كمف تـ قدراةوـ الذكاُجٌ كاِثتماؿجٌ كالثرمجٌ كاِننـالجٌ .

 داد للمونٌ :         التربجٌ مف أثؿ اإلؿ-ػ

يرل البـض مف المربجف أف الحكـ ؿلً مدل ماؿلجٌ المدرس يظور مً مدل قػدرةوا ؿلػً       

إؿداد الطّب لمونٌ المرتقبؿ إِ كالبـض منوـ يرل أف ؿملجٌ  التحؾػجر لمونػٌ مـجنػٌ ةكػكف 

يـرمػكف نػكع أمؾؿ ما يمكف بـد التدرج مف المدررٌ كيتـ ذلؾ مف دّؿ أرباب الـمػؿ الػذيف 

الموارات التً يحتاثكنوا إِ أف البـض اآلدر يرل أف ؿملجٌ اإلؿداد األمؾؿ لمونٌ المرػتقبؿ 

يمكف أف ينثهللا مف قبؿ المدررٌ كذلؾ مف دّؿ كؾف برامج كارـٌ كمتنكؿٌ ةؤدم إلػً ثـػؿ 

التً الطّب أكثر مركنٌ كأكثر قدرة ؿلً التنكجر كأكثر قدرة ؿلً التكجؼ للكؾـجات المدتلنٌ 

 ةنظموا الموف .

  -رمات التربجٌ المدررجٌ :  -ب

 ةتمثؿ رمات التربجٌ المدررجٌ ةتمثؿ رمات التربجٌ المدررجٌ مً الرمات التالجٌ :

إف التربجٌ المدررجٌ ةقكـ أرارا بـملجٌ التربجٌ ككظجنٌ مرػتقلٌ لوػا كمػف تػـ موػً  - أ

 ةنظموا ةقالجد كأهداؼ كاؾحٌ  كمنرثمٌ إلً حد بـجد .
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قكـ ؿلً أرس مرتقاق مف درارٌ دساُص نمك األطنػاؿ كطبجـػٌ اإلنرػاف كهً ة - ب

 كةحلجؿ لثقامٌ المثتمف كألهدامى القكمجٌ المدتلنٌ : رجارجٌ كاقتساديٌ كاثتماؿجٌ .

كهً ةررـ أهداموا ؿلً األرس الـلمجٌ الرابؽ اإلزارة إلجوا كةـمؿ ؿلً ةحقجقوػا مػً  -ثػ

 المرتقبؿ . األثجاؿ الثديدة لكً يرتطجـكا مكاثوٌ

إف التربجٌ المدررجٌ ةلتهللاـ إلً حد كبجر بمقدرات المثتمف كقجمى كةقالجدق كةراتػى الػدينً -د

كهً إف ادتارت مف تقامٌ المثتمف قجما ةربكيػٌ مانمػا يػتـ ذلػؾ ؿػف طريػؽ مـػايجر دلقجػٌ 

 ةقدروا الثماؿٌ .

 مقكمات المدررٌ :    -حػ

لكجرها مف المؤررات اِثتماؿجٌ األدرل كيتكامر للمدررٌ مقكمات ةربكيٌ ِ ةتكامر 

 -كةتمثؿ هذق المقكمات مً اآلةً :

 األهداؼ التربكيٌ :                                                         -أ

كةزتؽ مف طبجـٌ المثتمف كملرػنتى كآمالػى كمزػكّةى كطبجـػٌ الـسػر كمطالػب نمػك 

جمجػٌ ةثـػؿ للمـلكمػات النظريػٌ مـنػٍ كقابلجػٌ التّمجذ كدساُسوـ كةحتكم ؿلً مكاقػؼ ةـل

للمماررٌ ماألهداؼ ةساغ سجاقٌ كاؾحٌ ِ ةدؿً إلً ركء التنرػجر كمػً ؿبػارات رػلككجٌ 

يرتطجف المدرس ةرثمتوػا إلػً مكاقػؼ مػً النسػؿ كمػا أنوػا ةتؾػمف المـلكمػات كالموػارات 

 ثكانب الدبرة  كاِةثاهات كالمجكؿ كالقجـ كأرالجب التنكجر  أم أنوا زاملٌ لثمجف

 المناهج الدرارجٌ :    -ب

كبناؤهػػا يقػػكـ ؿلػػً أرػػاس أهػػداؼ المثتمػػف كمحتػػكل الثقامػػٌ بـػػد ةحلجلوػػا ؿلػػً يػػد 

متدسسجف بحجث ةراؿً احتجاثات كمطالب النمك مً كؿ مرحلٌ كمتمزجٌ مف قدرات التّمجذ 

 كمجكلوـ كمراؿجٌ احتجاثات المثتمف المتثددة 

 المـلـ :-ثػ

اكيػػٌ مػػً التربجػػٌ المدررػػجٌ إذ ؿلجػػى يتكقػػؼ نثػػاح الـملجػػٌ التربكيػػٌ كيـػػد حثػػر الهللا

كالكسكؿ بوا إلػً األهػداؼ المنزػكدة كطريقػٌ إؿػدادق دجػر ؾػماف لثـلػى  قػادرا ؿلػً أداء 

 كظجنتى التربكيٌ مالمـلـ قاُد كراُد كمكثى مً مثتمـى .

 المتـلـ :-د
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يػأةً إلػً المدررػٌ بـػد  كالتلمجذ هك مكؾكع التربجٌ ةتناكلى كنرد مػً مثتمـػى حجػث

قؾاء مترة حرارٌ مف حجاةى األكلٍ بـد الكِدة بجف أمراد أررةى مـتمػدا مػً ةـلجمػى إلػً حػد 

كبجر ؿلً كالديى كمكتربا دبرات اثتماؿجٌ مدتلنٌ مف ادتّطى كةناؿلى كأتناء مترات الدرارٌ 

تلمجػذ يـبػر ؿػف دبػرات بالمدررٌ يزكؿ البجت كالملـب كالمررح كالبجٌُ انتباهى بارتمرار مال

كثجرة ؿازوا دارج المدررٌ قد ةككف ذات أتر مً ةزكجؿ دبراةى المدررػجٌ التػً ِ ةتمثػؿ إِ 

قدرا ؾُجّ مف مثمكؿٌ دبراةى كمف هنا ماف التلمجذ ؿندما ةتناكلى المدررٌ بالتربجٌ ِ ةتناكلػى 

 ككحدة مرتقلٌ أك باؿتبارق كجانا مننسّ ؿف بجُتى .

 المدررجٌ : اِمكانجات-هػ

كممػػا يرػػاؿد ؿلػػً أداء المدررػػٌ لكظاُنوػػا التربكيػػٌ ةػػكمر اإلمكانجػػات مػػف مكتبػػات 

كمدتبرات ككرش كقرؼ كنزاطات ككراُؿ ةـلجمجٌ مدتلنٌ . كرقـ هػذق المقكمػات التربكيػٌ 

للمدررٌ إِ أنى ِبد مف التكامؿ كالربط بجف كراُط التربجٌ ألف المدررػٌ لجرػت إِ حلقػٌ مػً 

 بكيٌ أكلوا البجت ككرطوا المدررٌ كأدرها المثتمف الدارثً األكبر رلرلٌ ةر

 كراُؿ كأرالجب المدررٌ : -د

ةتـدد المواـ كاألدكار التربكيٌ التً يثب أف ةقكـ بوا المدررٌ مف كثوات نظر مدتلنٌ 

: كلكف ةحقؽ المدررٌ هذق المواـ كةلؾ األدكار كالكظػاُؼ مانوػا ةتدػذ مثمكؿػٌ مػف الكرػاُؿ 

 رالجب كمنوا :كاأل

 * المناهج كاألنزطٌ اِثتماؿجٌ  * القدكة كاألركة الحرنٌ                  

 * اإلرزاد كالتكثجى   * المزاركٌ مً المكاقؼ اِثتماؿجٌ    

 * القسص اِثتماؿً   * الحكار كاإلقناع                      

 ب * الثكاب كالـقا  * ؾرب األمثاؿ                     

كهكذا ةبدك المدررٌ كمؤررٌ اثتماؿجػٌ هامػٌ لوػا دكر بػارز مػً ةحقجػؽ مػا ةسػبك إلجػى 

 التربجٌ مف أهداؼ كمواـ 

: التربجٌ الّمدررجٌ ) الكجر نظامجٌ (   تانجان

قجػػر  –كهػػٍ التربجػػٌ التػػٍ ةثػػرل مػػٍ المنػػهللاؿ كالمؤررػػات اإلثتماؿجػػٌ األدػػرل 

الـبادة كهٍ مؤررات ِ يددؿ التـلجـ المنظـ  النكادل كالثمـجات كدكر –المؤررات التـلجمجٌ 
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مٍ نزاطاةوا أك يككف مف مرُكلجاةوا كإنما ةثرل مجوا ؿملجػٌ التربجػٌ بسػكرة قجػر نظامػى أك 

منوثٌ كدكف قكانجف أك أنظمٌ ةـلجمجٌ  َ كقالبان ما ةككف هذق التربجٌ ؿلٍ سػكرة ةنزػٌُ ؿامػٌ 

اؾػجٌ بالنرػبٌ للنػكادل كالثمـجػات أكةػدريب بالنربٌ لألررة أك برامج تقامجػٌ كاثتماؿجػٌ كري

متدسص لكرض ةحرػجف بالنرػبٌ للمسػانف كالزػركات أكنزػر الػكؿٍ اإليمػانٍ كاآلدّقػٍ 

 بالنربٌ لدكر الـبادة .

كقد يتكمر مٍ هذا النكع مف التربجٌ قجر النظامجٌ قدر مـجف مف الؾبط كالتكثجٌ لـملجٌ 

ا مٍ بض األرر التٍ ةحرص ؿلٍ ةـلجـ أبناُوػا اكتراب الدبرات كالموارات كاِةثاهات ) كم

بننرػػوا أك ك الـبػػادة التػػٍ ةطػػرح بػػرامج ةـلجمجػػٌ منظمػػٌ أك بـػػض المؤررػػات كالزػػركات 

كالثمـجات التٍ ةقدـ للمنتربجف إلجوػا دكرات ةدريبجػٌ أك بػرامج درارػجٌ محػددة  ( كيمكػف أف 

 لذاةٍ . نؾجؼ إلٍ هذا النكع مف التربجٌ بـض نظـ كأرالجب كالتـلـ ا

كما أنى قد يطلؽ ارـ التربجٌ الّمدررجٌ ؿلٍ ذلػؾ النػكع مػف التربجػٌ الػذل يػتـ بطريقػٌ قجػر 

نظامجٌ ) قجر ررمجٌ ( كما يطلؽ ارـ التربجٌ المدررجٌ ؿلٍ ما يػتـ مػٍ المؤررػات التـلجمجػٌ 

 النظامجٌ ) الررمجٌ ( مف ةربجٌ . 

  -رمات التربجٌ قجر المدررجٌ :  -أ

 لتربجٌ قجر المدررجٌ مٍ الرمات التالجٌ : ةتمثؿ رمات ا

إف التربجٌ الّمدررجٌ ممف كثكد الوػدؼ كالكظجنػٌ التربكيػٌ كاألرػالجب أيؾػان إِ أف هػذق  –أ 

الكظجنٌ التربكيٌ ةزاركوا مجوا كظاُؼ أدرل ممػا يػدؿـ الكظجنػٌ التربكيػٌ مػٍ بـػض األمػكر 

 كيثـلوا تانكيٌ ثدان مٍ بـض األمكر األدرل . 

 ما أنوا ةنتقد كحدة األهداؼ ككؾكحوا كاةساموا مف كرجط ةربكم إلػٍ كرػجط ةربػكمك -ب

 أدر . 

كما أنوا كثجران ما ةقكـ ؿلٍ ثود زدسً كمردم ِ يرتند إلٍ أراس ؿلمً . كإنمػا يرػتند  -ثػ

إلٍ ةقالجد متكاةرة كما يحدث مٍ التربجٌ األرريٌ َ كما ةمارس التربجٌ الّمدررجٌ نزاطوا ؿف 

الثود النردل أك الثماؿً الذم قد يرتند إلٍ أرس ؿلمجٌ مٍ بـػض الحػاِت َ كقػد ِ  طريؽ

يرتند إلٍ أرس ؿلمجٌ مٍ بـؾوا األدر َ كما يحدث مٍ التربجػٌ التػٍ ةػتـ ؿػف طريػؽ بـػض 

 كراُؿ اإلؿّـ كمٍ بـض برامثوا كأبكاها . 
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لتقالجد التٍ يقدموا المثتمػف كهػٍ كالتربجٌ الّمدررجٌ قد ةـهللاز قجما كةتبنٍ ةقالجد قجر ةلؾ ا –د 

ةلؾ التقالجد كالقجـ التٍ ةزتؽ أحجانان كةنبثؽ مػف تقامػٌ أدػرل قجػر تقامتنػا مثلمػا ةنـلػى الرػجنما 

 كبـض السحؼ األربكؿجٌ التٍ ةؤكد ؿلٍ بـض اِةثاهات التٍ ِ يقبلوا المثتمف مٍ كلى .  

 مر  : التربجٌ المدررجٌ كالّمدررجٌ بجف التناقـ كالتنا -ب

ذلؾ التقرجـ أك التسنجؼ الذل ثرل بجف كثجػر مػف المدررػجف كالمػربجف  -مجما ربؽ   -ةناكلنا  

كمٍ بـض مؤلنات التربجٌ بجف ما يرمٍ بالتربجٌ المقسكدة  " كالتٍ ةننرد بوا المدررػٌ ممثلػٌ 

ة ممثلٌ مٍ مٍ مناهثوا كقكانجنوا كأهداموا كأرالجبوا كأنزطتوا كبرامثوا كالتربجٌ قجر المقسكد

ةلؾ األنكاع المدتلنٌ  مف المؤترات الـرؾجٌ قجر المنظمٌ أك المنظمٌ التٍ ةحػدث دكف قسػد 

أك هدؼ كاؾخ مٍ رجاؽ حجاة النرد كةناؿلى مف مدتلػؼ الثماؿػات التػٍ ةحػجط بػى مػٍ بجُتػى 

 كذلؾ ما يدرج ؿف نطاؽ قكانجف المدررٌ كإزراموا كةكثجووا 

 دد مف اإلةثاهات مف أهموا  : كةرةب ؿلٍ هذا التقرجـ ظوكر ؿ

أف المدررػػٌ أسػػبحت ةكاثػػى مزػػكّت كرػػاُؿ متـػػددة بـػػد أف اؾػػطرت ظػػركؼ الحجػػاة  -ص

الحديثٌ الكثجر مف المنظمات كالمؤررات األدرل أف ةدنػؼ أك ةتػرؾ مػا كانػت ةقػكـ بػى مػف 

 كظاُؼ ةربكيٌ  . 

الكثجريف كؿ قسػد ةربػكل أف المنظمات اإلثتماؿجٌ كالثماؿات المدتلنٌ قد مقدت مٍ نظر  -ض

ينطكل ؿلجى نزاطوا  َ ككأف المدررٌ هٍ المنظمٌ الكحجدة التٍ يتكامر مجوا هذا القسد كمف تـ 

أدػذ الكبػار الرازػػدكف ينرػبكف إلجوػا مػػا يظوػر ؿلػػٍ النازػُجف مػف ألػػكاف اِنحػراؼ الدلقػػً 

جوػا التكجػرات كالؾـؼ الـلمٍ  َ كيطالبكنوا مٍ ننس الكقت بمكاثوٌ مطالب مدتلنػٌ دؿػت إل

 اإلثتماؿجٌ الرريـٌ المتّحقٌ التٍ ةكجر مٍ ظركؼ مـجزتوـ كؿّقاةوـ كطرؽ ةناؿلوـ . 

أف المدررٌ كهٍ ةكاثى كؿ هذق المزكّت كالمراُؿ كالمطالػب ةحػاكؿ أف ةػدؿـ ننرػوا  -ثػ 

لترد هذا النراغ الذم نزأ بجنوا كبجف المؤررات األدرل كمف هنا ظورت زـارات حديثٌ مثؿ 

ةكتجؽ الـّقٌ بجف المدررٌ كالمنهللاؿ كإقامٌ مثالس اآلباء كالمـلمجف كةنظجـ مزػركؿات ددمػٌ 

 البجٌُ كالمـركرات الدرارجٌ  كددكؿ البجٌُ إلً المدررٌ .

 اِدتّؼ حكؿ ؿّقٌ التربجٌ المدررجٌ بالّمدررجٌ -ثػ 
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قراـ الػرأم كاقترنت التكجرات التً أحاطت بكؾف المدررٌ مً المثاؿ اِثتماؿً بان

بجف اآلباء كالمربجف كالمرُكلجف بسدد هػذق اِةثاهػات الرػابقٌ كنزػأ ؿػف هػذا اِنقرػاـ آراء 

 كنظريات ةربكيٌ :

منوا ما ارتمر قاُما ؿلً اِؿتقاد التقلجدم بأف المدررٌ متدسسٌ لجس لوػا أف ةهللايػد ؿلػً  -ص

مػات الدينجػٌ كالتركيحجػٌ كظجنتوا التـلجمجٌ كظاُؼ أدرل يمكف أف ةؾطلف بوا األرػرة كالمنظ

 ككراُؿ اإلؿّـ . 

كمنوػػا مػػا ذهػػب إلػػً أف المدررػػٌ ِ يمكػػف أف ةـػػجش مننسػػلٌ منـهللالػػٌ ؿػػف قجرهػػا مػػف  -ض

المؤررات كالكراُط الثقامجٌ موما بلل ةدسسوا  حجػث أف هػذق المؤررػات كالكرػاُط ةػؤتر 

 ار كالسكار ؿلً الركاء .كةتأتر بنـؿ التربجٌ ذاةوا ممثّ مجما ةحدتى مف ةكججر مً رلكؾ الكب

كمنوا ما أدذ مكقنا كرطا بجف هذيف الرأيجف المتؾاربجف كأدذ أسحاب كؿ رأم مف اآلراء   -ط

ينلرنكف مكقنوـ مكاف لكؿ منوـ نظريٌ ؿف طبجـٌ النرد ككجنجٌ ةـلمى كؿّقتى بػالمثتمف كؿػف 

 مـنٍ الثقامٌ كؿّقٌ التربجٌ بوا .

حكؿ ةأتجر ما يرػمٍ " بالتربجػٌ المقسػكدة " " كالتربجػٌ قجػر كقد ةؾمف هذا اِنقراـ ادتّما 

المقسكدة " كأهمجٌ الكراُط الثقامجٌ التً ةحدث مجوا هذق التربجٌ ِ يمجهللا اِةثػاق الحػديث بػجف 

النكؿجف إِ مف حجث درثٌ ةأتجر كؿ منوما ؿلً نمك النرد كمدل انتظاـ هػذا التػأتجر كالطريقػٌ 

 األهداؼ التً ةسحبى كاألرس التً يقكـ ؿلجوا .التً يـالج بوا كدرثٌ كؾكح 

 ؾركرة التكامؿ بجف التربجٌ المدررجٌ ك الّمدررجٌ :

مبمقتؾٍ هذا اِةثاق ةـتبر الدبرات التً ةنظموا المدررٌ ةـبجرا ؿػف دبػرات أكرػف 

كأزمؿ هً ةلػؾ الدبػرات التػً ةـػجش مجوػا الثماؿػٌ الكبجػرة التػً أنزػأت المدررػٌ كؿملجػٌ 

ِثتماؿً للنرد ةـتبر زركٌ ؿامٌ بجف المدررٌ كقجرها مف المؤررات كالثماؿػات التزكجؿ ا

السكجرة التً يتناؿؿ مجوا كيـجش مً ؿّقاةوا كةأتجر المدررٌ ؿلً النرد بجف مؤترات أدػرل 

كثجرة ةحدث بالكؿً أك بالّكؿً مً رجاؽ حجػاة هػذا النػرد قبػؿ المدررػٌ كمػً دادلوػا كمػً 

راء األنزطٌ المدتلنٌ التً ةحدث مً الدكاُر اِثتماؿجٌ كالمؤررات دارثوا كالقسد يكثد ك

الكثجرة التً ينتمً إلجوا هذا النرد سكجرا كاف أـ كبجرا موك يكثد مثّ دّؿ الـّقات األرػريٌ 

حجنما يحرص اآلباء ؿلً ةلقجف أكِدهـ ؿادات كقجما مـجنٌ كؿنػدما يدؾػف النازػُكف لقػكانجف 

ء مً إحدل األنديٌ كؿندما ةودؼ كرػاُؿ اإلؿػّـ مػف سػحامٌ كإذاؿػٌ مـجنٌ باؿتبارهـ أؿؾا
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كةلجنهللايكف إلً نزر مكرة أك التبزجر برأم مـػجف أك ؿقجػدة اثتماؿجػٌ مـجنػٌ ككمػا يحػدث مػً 

 المؤررات الدينجٌ بزأف قرس بـض القجـ كالمبادئ الدلقجٌ كالركحجٌ .

مقسػكدة " كمػا ِ ينبكػً أف كمف هنا مالتربجٌ ينبكً أِ ةنقرـ إلػً مقسػكدة " كقجػر 

ةننرد المدررٌ " بالتربجٌ المقسكدة " دكف قجرها مف المؤررات األدرل كإنما يمكػف التمججػهللا 

بجف هذا النكع مف التربجٌ الذم ةقكـ بى المدررٌ كذلػؾ الػذم يحػدث للنػرد دارثوػا مالمدررػٌ 

ررـ أهداموا كةتدػذ ةـالج التربجٌ  مً ؾكء ملرنٌ المثتمف ؿلً أراس مف الكؾكح النكرم مت

مف الكراُؿ الننجٌ كالـلمجٌ ما يمكنوا مف ةحقجؽ هذق األهداؼ ةحقجقا متكامّ ؿلػً مػدل طكيػؿ 

كلتحقجؽ ذلؾ يدص المثتمف المدررٌ بالننججف مف المدررػجف كالمػربجف الػذيف ؿلػجوـ مكاسػلٌ 

ى اِثتماؿجػٌ هذق المرُكلجٌ الـلمجٌ القكمجٌ قجػر أف المدررػٌ بقجاموػا بوػذا الـمػؿ ؿلػً أررػ

ِ ةرتطجف أف ةحقؽ ما ةقسد إلجى مً المدل البـجد إِ إذا ةػكامر الػكؿً مػف  –كالننجٌ كالـلمجٌ 

ثانب المؤررات األدرل بمرُكلجاةوا نحك ةـهللايهللا ؿمؿ المدررٌ كمف تـ ماف التمججػهللا ِ يكػكف 

اؿً ؿلػً إِ ؿلً أراس درثٌ ما يتكمر مً  كؿ كرجط تقػامً مػف انتظػاـ مػً التػأتجر اِثتمػ

النرد ممهللاكثا بنكر كؿلـ كةدسص كةكثجى هادؼ كمف هنا أيؾا يحرف أف يككف التمججهللا بػجف 

هذق التربجٌ التً ةـالج الرد بالمدررٌ منرمجوا بالتربجٌ المدررجٌ كةلػؾ التربجػٌ التػً ةػؤتر بوػا 

زكلٌ مف الكراُط  الثقامجٌ األدرل ؿلً النرد كالتً نرمجوا بالتربجٌ قجر المدررجٌ كةسبخ الم

بـد ذلؾ هً كجنجٌ اةراؽ هذيف النكؿجف مف التربجٌ كةدؿجـ كؿ منوما لآلدر كانتظاـ ةأتجرها مف 

أثؿ ةحقجؽ النمك المتكامؿ للمكاطف النرد األمر الذم يلقػٍ ؿلػً المدررػٌ كظجنػٌ ثديػدة هػٍ 

ؿلػٍ  كظجنٌ التنرجؽ بجف أنزطتوا كاةثاهاةوا كأنزطٌ كاةثاهات الكراُط األدرل كالذل يلقػٍ

هذق الكراُط أيؾان مرُكلجٌ الكؿٍ بما مجوا مػف مػؤترات ةربكيػٌ ِ ةقػؿ دطػران ؿػف مػؤترات 

المدررٌ َ كمف كؿ ذلؾ ماف التربجٌ المدررجٌ ِ ةرتطجف أف ةحقؽ أهداموا إِ مف دّؿ التكامؿ 

 بجنوا كبجف التربجٌ الّمدررجٌ . 

 الـّقٌ بجف التربجٌ كالتـلجـ  :   -د

 –كما هك كاؾػخ  -مالتربجٌ   –امؿ للتربجٌ بجف الـّقٌ بجف التربجٌ كالتـلجـ كالمنوكـ الز

كةـنٍ الدبرة  -أزمؿ مف التـلجـ ألنوا نـنٍ كؿ المؤترات التٍ يـجش كرطوا النرد كةؤتر مجى  

بثمجف ؿناسرها َ كةحدث بذلؾ ادػؿ المدررػٌ كدارثوػا َ متزػترؾ مجوػا ثمجػف المؤررػات 

ارتمرار ةناؿؿ اإلنراف مٍ مكاقؼ الحجػاة المدتلنػٌ َ أمػا التـلػجـ مػاف كالمؤترات  َ كةرتمر ب

الثانب المتدسص مف التربجٌ كالذل يتسؿ بالتدريس كبمكقؼ المـلـ مف التـلجـ مالتـلجـ يمنػٍ 

حث األمراد ؿلٍ " التـلجـ " مجنقؿ إلجوـ المـرمٌ كيدربوـ ؿلٍ موارات مـجنٌ كمحددة كيثـلوػـ 
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ات كهك يقاس بمقدار ما " يتـلمى " النرد " كيقاؿ مٍ هذا السدد " أف المـلـ أكثر كؿجان بالمـلكم

ِ يـلـ إِ إذا ةـلـ الطنؿ الزئ الذل يريد لػى أف يتـلمػى كهػذا المنوػكـ يزػمؿ المنوػكـ الزػاُف 

للتـلجـ كالذل يـنٍ التناؿؿ بجف المدرس كالتلمجذ كالذل يـتبر التـلجـ أحدل نتاُثػى األرارػجٌ َ 

س بكثى نزاطات التلمجذ مف أثؿ إحداث أك إنتاج التـلجـ  ف كقد يككف هذا التكثجى قجػر مالمدر

مبازر كأف يطلب الدرس مػف التلمجػذ قػراءةص كتػاب مـػجف أك قػراءة بـػض المـلكمػات ؿػف 

 الهللاراؿٌ أك السناؿٌ أك أيٌ قؾجٌ مف القؾايا . 

ب المدرس التلمجذ ؿلػٍ الوثػاء أك كقد يككف التكثجى مبازران كالمكقؼ التـلجمٍ محددان كأف يدر

 بـض الـملجات الحرابجٌ كهكذا  . 

مالتـلجـ كالتـلـ مف كظاُؼ المدررٌ  َ كمف هنا يدتلؼ التـلػجـ المدررػً ؿػف الدبػرة  

السحجٌ التٍ يـجزوا النرد دارج المدررٌ موك مٍ ذق الدبرة يتناؿؿ مف ؿناسػر مدتلنػٌ َ قػد 

قسػد الػتـلـ مبازػرة كأف قسػد ةحقجػؽ بـػض األهػداؼ َ ةككف منظمٌ أك قجر منظمٌ كقد ِ ي

كيأةٍ التـلجـ مٍ رجاؽ ةحقجؽ هذق األهداؼ كقد يأةٍ التـلجـ مف مسادر كثجرة متنكؿٌ مٍ كقت 

 كاحد أك مٍ أكقات مدتلنٌ كقد ِ يككف داؾـان لنمط كاحد محدد . 

كلمػٌ التربجػٌ هػٍ  كثجران مف الناس يدلطكف بجف لنظٍ التربجٌ كالتـلجـ  ظانجف دطػأ أف 

ننروا كلمٌ التـلجـ أك الـكس  َ ككثجران ما يتبادر ألذهاف ؿامٌ الناس ؿندما يرمـكف كلمٌ ةربجٌ 

أل مـنٍ مف مـانٍ التـلجـ كقد يتذكركف المدارس كنظاـ اإلمتحانات كبـػض المػكاد الدرارػجٌ 

جػر ذلػؾ َ مالتربجػٌ كالرياؾجات مثّن كأرلكب مـلـ ما كطريقٌ ةدريس أدػر  . كلكػف الكاقػف ق

لجرت التـلجـ كِ التـلجـ هك التربجٌ بؿ إف كّن منوما يدتلؼ ؿف األدر  َ مالتربجٌ كالتـلجـ لجرتا 

كلمتجف مترادمتجف َ ةؿ إحداهما ؿلٍ ما ةدؿ ؿلجى األدرل َ بؿ هما مدتلنتاف ةماـ اِدتّؼ مٍ 

 ق النركؽ بـض الكثكق كمرةبطتاف ةمامان مٍ بـض الكثكق األدرل كمف هذ

 التـلجـ ثهللاء مف التربجٌ كلجس الـكس . -ص

 التـلجـ كرجلٌ مف كراُؿ التربجٌ  َ بجنما التربجٌ أؿمؽ كأدؽ مٍ منوكموا مف التـلجـ .  -ض

التربجٌ هٍ إيقاظ قكل المرء المدتلنٌ الكامنٌ مٍ ننػس كةرقجتوػا ةػدريثجان حتػٍ ةسػؿ إلػٍ  -ط

بـمؿ المتـلـ ننرى ككػؿ ةربجػٌ سػحجحٌ هػٍ ةربجػٌ أقسٍ ما يمكف أف ةسؿ إلجى  َ كيكك ذلؾ 

الننس بالننس أما التـلجـ موك ؿبارة ؿػف إيسػاؿ المـلكمػات المدتلنػٌ إلػٍ الػذهف ؿػف طريػؽ 

 المـلـ  َ
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 التربجٌ ذك قرض راـ أما التـلجـ مقد يككف ذك قرض راـ أك قرض قجر راـ . -ظ

 تـلجـ موك مكقؼ رلبًإف مكقؼ اإلنراف مٍ التربجٌ هك مكقؼ إيثابٍ أما ال -ع

إف التربجٌ ةـد اإلنراف للحجاة ثمجـوا َ بجنما التـلجـ يـػد اإلنرػاف لحرقػٌ أك لمونػٌ أك لزػئ  -غ

 مـجف . 
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 -الثقامجػػٌ   -"اِثتماؿجػػٌ   َ أسػػكؿ التربجػػٌؼششضؿػػامر َ طػػارؽ ؿبػػد الػػرؤؼ َ .ص

 اِقتساديٌ "

 التربجٌ الـامٌ َ اسكؿػششضؿلًَ رـجد ارماؿجؿ َ  .ض

ةأمّت مً ؿلكـ التربجػٌ كجػؼ ننوموػا  َظششضَؿلً دلجؿ أبك الـنجف كآدركف  .ط

 القاهرة.

 .ملرنٌ التربجٌ َطؽؽصَماهر الثـنرم كآدركفَ .ظ

 

 


