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 التطبيقة والتربية: بين النظري  

 الدكتورة آسيا قيس

 

التعليمي ة من مبدأ التربية بشكٍل عام  . هذا المفهوم الذي يقود  ةتنطلق العملي  

، وقد تعد دت أصوله من فلسفي ة وتاريخي ة  ابة العصر اإلنساني  جذوره إلى بو 

 وديني ة وثقافي ة واجتماعي ة ...

على تفسير مفهوم التربية وأصوله، ثم  ينتقل إلى  هذا العرض يسل ط الضوء

ي ة التقويم والبحث  تبيان الفرق بين التربية التقليدي ة والحديثة، وفي الختام يبين أهم 

 التربوي  في تطوير العملي ة التعليمي ة.

I - تحديد مفهوم التربية 

 وظائف التربية -أ 

 أنواع التربية -ب 

 أهداف التربية -ج 

II - ل التربيةصوأ 

 ةة والثقافي  صول االجتماعي  األ -أ 

 ةصول السياسي  األ -ب 

 األصول االقتصادي ة -ج 

 األصول الفلسفي ة - د

 األصول النفسي ة -ـ ه
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 األصول الديني ة - و

 األصول التعليمي ة - ز

III - التربية الحديثة 

 المبادئ األساسي ة للتربية الحديثة: -أ 

 تعليمتقد م التربية على ال -1

 لم النفس والتربيةع -2

 الطفل محور العملي ة التربوي ة -3

 القيادة الذاتي ة -4

 البيئة الطبيعي ة -5

 الفروقات الفردي ة -6

 التشديد على الكفاءة -7

 البيئة المدرسي ة  -8

 الفرق بين التربية التقليدي ة والتربية الحديثة  - ب

 التقويم ودوره في العملي ة التربوي ة  - ج

 بوي   منهج البحث التر - د

 

I -  تحديد مفهوم التربية 

عت ساع المجتمعات، وتعد  سعت معاني التربية بات  ت  إ دت بتعد د األمم، وتنو 

سات التي تمارسها. جذور التربية قديمة قدم الفكر نظمة والمؤس  ع األبتنو  

ولى في القرن السادس عشر من مصدر ة األخدمت كلمة تربية للمر  ست  إ. نساني  اإل

 بمعنى مزدوج تغذية /وتنمية . Edouchéréأو  Edoucare التيني  

بمعنى أصلح وساس ورعا  ييرب   -ىصل رب  لى األإة تعود وفي اللغة العربي  

 ى. وتول  

عداد  العقِل كما ت عدُّ إَم هو التعل   إن  رسطو أيقول على لسان  الفكر اليوناني  

 ة تنشئة وتطبيع. فهي عملي   ،البذار  
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ة شاملة، تكون التربية  نساني  إلى تربيٍة إصَل الطفل  ون إة  تعتبر المسيحي  

واحدةٌ هذه بنائنا أن تكون تربية أهذا يعني و. هذه ة  قلَب التربيِة الشاملةالمسيحي  

 يعتبر سالمي  . وفي الفكر اإلالروحي   والنمو   نساني  اإل في عدم الفصل بين النمو  

شرف  الصناعات أالتعليِم هي  صناعةَ  أن  ، إحياء علوم الدينفه في مؤل   ،الغزالي

، ون يحترفَها اإلأالتي يستطيع  غراِض هذه الصناعِة هي الفضيلة  أأهمَّ  ن  أنسان 

 لى هللا. إب  والتقر  

لى إالتربيةَ هي: تبليغ  الشيء  أن  لجميل صليبا  المعجم الفلسفي  جاء في 

مية  النشِء من ها التنشئة  والتنمية. أي تنن  أب اكماله وتعرف التربية اصطالح  

من   ف مع حياةٍ ى يمكنه العيش والتكي  ة، حت  سلوكي  لة واة والعقلي  النواحي الجسمي  

 حوله. 

م  ٌم مت  التربية هي تدريٌس منظ   ن  إف UNESCOلليونيسكو  اطبق   صٌل يَصمَّ

نشطة ألى جميع إ بهدِف توصيِل مزيجٍ من المعارف والمهارات ذات القيمةِ 

 الحياة. 

ة عبارةٌ عن تراكماٍت ة  التربوي  ة والعملي  ةٌ واجتماعي  ةٌ مستمر  ي  التربية عمل

من الخبرات، حملها الكبار  ونقلوها إلى الصغار، وهي بالتالي سلوكي اٌت رضيت 

م لنقل التراث ة  التربيِة تمكن في كونها الطريق المنظ  ي  هم  وأعنها الجماعة. 

 ره. تالي استمراره وتطو  واالحتفاظ به وتنقيته من الشوائب وتعديله وبال

 من وظائف التربية  -أ 

 تنمية ميول الفرد  -

 نقل التراث  -

 عداد  الفرِد لذاتِه ولمجتمعهإ  -

 وسلوك الجماعة التي يعيش بينها.  ا وعاداتٍ ونظم   كساب  الفرِد خبراتٍ إ  -

 والتجديد الثقافي   افاء القيم المرغوب فيها اجتماعي  نتإالمحافظة والتجديد:   -

 )العولمة والثقافة(  تماعي  واالج

 فالتكي    -
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 أنواع التربية  - ب

لنوع أو صنف  اتبع   مور تختلفأالتربية وأغراضها وتوجيهها  أهدافَ إن  

 ضع في خدمة الفرد. التربية الذي و  

يكتسب الفرد العاداِت والتقاليدَ  ؛ة: تجري في البيئة االجتماعي  ةالتربية التلقائي   -1

 . تلقائي   عفوي   من الناس بشكلٍ 

ن طريق وسائط متحصل في البيت )العائلة( و التربية شبه المقصودة: -2

ت والسينما... والكتب والمجال   Computerالـدة في المجتمع كالتلفاز ومتعد  

ة في كثير من علمي   سٍس ألى إيت بالمدرسة الموازية ألن ها ال تستند م  وقد س  

 و بالدين... أروثة ة المور بالتقاليد العائلي  بل تتأث   ،حياناأل

تستند  ،ةسات التعليمي  تجري في المؤس   مة:التربية المقصودة أو التربية المنظ   -3

تقاليد المجتمع بلى حد ٍ كبير إعمل على تحقيقها. وهي تلتزم لى نظام وأهداف تإ

وقيمه والبيئة المحيطة بالفرد وتبني بالمدرسة مناهجها على أساس أهداف 

 المجتمع وحاجاته.

 داف التربية أه -ج

 ة تنمية كفاءة الفرد االجتماعي   - 1

 تنمية الفرد -أ 

 في المجتمع اا فاعال  ومنتج  تهيئة الفرد ليكون عنصر   -ب 

 ة لكسب العيشتزويد الفرد العلوم الضروري   - 2

 الحصول على المعرفة والثقافة - 3

 من جميع النواحيته تنميوالفرد  تكوين - 4

 ة العقلي    -

 ةالجسدي    -

 ةالخلقي    -

 ة االجتماعي    -
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 عداد الكفاءات من خالل الممارساتإ - 5

 طرائق التدريس  -

 المناهج   -

 مة التعل  قراطي  وديم  -

 تنمية الفكر الناقد والمبدع  - 6

 البحث  -

 التحليل  -

 االستنتاج  -

 عداد فرد منفتح على الثقافاتإ - 7

 عداد مواطن مسؤولإ - 8

 لحقوق والواجباتا  -

 حترام القانونإ  -

 الوالء للوطن  -

 المعرفة  إنتاج ة قادرة علىعداد شخصي  إ - 9

II -  أصول التربية 

 ة ة والثقافي  صول االجتماعي  األ -أ 

ن  بنية  التربيِة التربية  نظاٌم اجتماعيٌّ له خصائص  النظِم االجتماعي   ِة وتتكو 

تربية  من ة نفسها. لذلك تستفيد الن منها النظم  االجتماعي  من العناصر التي تتكو  

سَسها أة  التربيِة عملي   ة وتستمد  ق بالنظم االجتماعي  دراسات علم االجتماع التي تتعل  

ة التي ات التنشئة االجتماعي  عملي   هدافَها من المجتمع ومن ثقافته، ألن  أومناهَجها و

ن طريق تعلُِّمه لغةَ مها التربية  تحقق  دوَر الجيِل الجديد في المجتمع تتوال  

فالثقافة  هي  ،ِة وفكَرها وتقاليدَها وعاداتِها وعرفَها وقيَمها ومهاراتِهاالجماع

لت النظرة  وهكذا تعد   ،صولَها ومناهَجها وأهدافهاأالوعاء الذي تستمدُّ منه التربية 

عقد  ها تستمد  ن  ة ألة وثقافي  اجتماعي   ةٍ لى عملي  إة ٍة فردي  لى التربية من عملي  إ
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التربية الناشئة من حمل الثقافة ونقِلها وتجديِدها،  ن  تمك  توماتِها من المجتمع. مقد  

 ة. يكتسب بها الناشؤن تربية  من خالل الوسائط االجتماعي  

المدرسة  إن  ة. ة واالجتماعي  الوسائط الثقافي   هم  أحدى إل المدرسة وتشك  

وهي ال تنفصل عن  ،ي االجتماع واألنتروبولوجيةترسو على قوانين علمَ 

 مشكالته. المجتمع و

ة تتعاطى في فكار والمفاهيم الفردي  من األ اجعلت كثير   هذه ةصول الثقافي  األ

ل المعرفة  ة  اجتماعي  ة  عملي  ة  التربوي  لتصبح العملي   المجال التربوي   ِ لى إة  تحو 

 ة. ف هذه المعرفة في خدمة الحياة االجتماعي  ة وتوظ  ظاهرة اجتماعي  

ق  يشمل الفنوَن واألدب والموسيقى والرسم. ضي  المفهوم ال :للثقافة مفهومان

عضاء  المجتمع ويشمل أالذي ينتهجه  سلوَب الحياة ِأوالمفهوم الواسع يعني 

ة شكاَل العمل واالحتفاالِت الديني  أة ونماط َالحياةِ العائلي  أ -تقاليد الزوج -المالبسَ 

 ووسائَل الترفيِه وكالهما مرتبط بالمجتمع. 

 ة اسي  صول السياأل -ب 

ا عندما رستقراطي  أر التعليم بنظام الحكم في المجتمع وبتوجيه الدولة له: يتأث  

ا في دولة تدين قراطي  وة على المجتمع ديمرستقراطي  كانت تسيطر الطبقة األ

ر بعض ة... وفي عصرنا يتأث  ا في دولة تدين باالشتراكي  ة اشتراكي  قراطي  وبالديم

ة فيه. ووجد للدولة وللمجتمع وللنظم االجتماعي   المجتمعات بالتوجيه العلمي  

ا لوجه ا للدولة وجه  ون أنفسهم وهم يضعون نظام  رون السياسي  الفالسفة والمفك  

 لبنائها وبناء مواطنيها على المبادئ والقيم التي وضعوها.  أمام التربية أداة  

بية وأهدافِها، لى اختالِف مفاهيِم الترإالتأثيَر السياسيَّ في التعليم أد ى  إن  

ه في اختالف كثير من المفاهيم االجتماعي   ة المرتبطة بالتربية كما كان له أثر 

ف أكاآلداب. لذلك كان على التربية  هدافها، ما أمفاهيم السياسة و علىن تتعر 

 -وسائلها –طرقها  -دارتهاإ –ية : أهدافها ة التربو  ساعد على قيام العملي  

مفيدة من محتوى الحقوق والواجبات  ف على معانٍ تعر  لى الإضافة باإل -مناهجها

 ها. جيال كل  ى تنشئة األحت  
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 ة صول االقتصادي  األ -ج 

ا. فمستوى المعيشة يرتبط العالقةَ بين التربيِة واالقتصاِد وثيقةٌ جد  إن  

 فراد المجتمع. أليها إة التي يصل ة والتعليمي  بالمستويات الثقافي  

 لوا عبءَ داد  الناشئين وتنمية  مهاراتِهم وقدراتِهم ليتحم  عإمن أهداف التربية 

دراك  حاجاِت إتمع. لذلك كان على التربية جا مهني ا في المة ودور  المسؤولي  

وذلك من  ،ة وتوجيه  الطلبة في مرحلة مبكرة إلى مهن المستقبلالمجتمع المهني  

ة الوظيفة االقتصادي  ة وطرائق التدريس كي تحق ق خالل تطوير المناهج المدرسي  

تناسب  على صناعةٍ  "وجوب تدريب الصبي  : للتربية. وهنا قول البن سينا...

م يزيد من القدرة على االبتكاِر فالتعل   ."ما بعد من كسب عيشه نه فيطبيعته، وتمك  

ا لرأس ة  استثمار  ة  التربوي  وقد اعت بِرت العملي   ،نتاجَ ر اإلوتنميِة الكفاءات ويطو  

 م االجتماعي  لى التقد  إي ا له. هذا االستثمار  يؤد  ، وتوظيف  لبشري  المال ا

االقتصاد  أصبح التعليم يعد   ،حداث التنمية من هذا المنطلقإلى إو واالقتصادي  

 ط لنفسه على أساس هذه الحاجات. حاجاته من القوى العاملة ويخط  

ة في قتصادي  وقد استفاد العاملون في مجال التعليم من مناهج الدراسات اال

ةَ التعليم. وهكذا نتاجي  إدراسة علم التربية، فدرسوا تكلفةَ التعليم، تمويَل التعليم، 

ا للبحث والدراسة عطت التربيةَ مجاال  خصب  أمعطياِت علم ِاالقتصاد قد  أن  ن يتبي  

 غنى. أما جعلها 

 ة صول الفلسفي  األ -د 

ا( ومعناه صديق لوس صوفي  صله )فيأة ولفَظ فلسفة مشتقٌّ من اليوناني   إن  

 :الحكمة، وكانت الفلسفة عند القدماء مشتملة  على جميع العلوم، وهي قسمان

 ،خالق، وتدبير الميوللى ثالثة أقسام: علم األإ م العلمي  . يقس  وعملي   نظري  

 ة والملك. م  وسياسة المدينة واأل
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 الطريق  الفكري   ة التي يبلورها الفالسفة هيالفلسفة االجتماعي   ن  إمن هنا ف

ة  لها ويرسم صورة  فكري  الذي يناقش قضايا المجتمع والسياسة واالقتصاد يحل  

لتجسيد هذه الصورةِ في  جرائي  و اإلأ انب  العملي  جا التربية فهي الم  أو ،جديدة  لها

 . الواقع االجتماعي  

نسان وطبيعِة سلوكه والمجتمع من هنا نلمس مدى ارتباِط الفلسفة باإل

ون لعالقات الدائرة فيه، ومدى عمق العالقة بين الفالسفة والتربية. فالمرب  وا

 من القضايا التي تعالجها الفلسفة، مثال على ذلك:  ايثيرون كثير  

 يه. نسان الذي نرب  طبيعة اإل

 . فيه العمل التربوي   الذي يتم   طبيعة الوسط الثقافي  

، نسان ككل  وهو اإل ساسي  الفلسفة والتربية تشتركان في الموضوع األإن  

ة وسيلة التربية في دراسته عملي   نسان هو محور موضوعات الفلسفة، لكن  واإل

بفلسفة عرف ة. من هنا ظهر ما ي  وسيلة الفلسفة فكري   في حين أن  ة، ة تطبيقي  علمي  

 التربية. 

 د دوَرها. لى التربية كي تؤك  إالفلسفة بحاجة 

ة وعلى تحسين طرائق ة التربوي  لعملي  تساعد فلسفة التربية على تطوير ا

 ة. دارة، وعلى رفع  مستوى معالجة المشاكل التربوي  التدريس والتقويم واإل

 جاهات هي: ة في ثالثة ات  ع أسس الفلسفات التربوي  من هنا تتجم  

ة والتلميذ ة التربوي  م محور العملي  : يكون المعل  / التقليدي  طي  جاه التسل  االت  

 ات. ي المعلوممتلق  

 : مي  / التقد  قراطي  وجاه الديماالت   -1

 ة.ة التربوي  ا في العملي  ه، بينما التلميذ مشارك  م المرشد والموج  يكون المعل   -2

ام ح: يكون المتعل  ري  / التحر  جاه الطبيعي  االت   -3  .من القيود ر 

 ة صول النفسي  األ -هـ 
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 ثالث معارف.  لىإة ة التربوي  ة التي تهتم  بها العملي  صول النفسي  تقسم األ

 -كفاءاته -ميوله -وحاجاته -نسان الفردمعرفة اإل أي  معرفة طبيعة التلميذ:  -1

 -داللتسالا -رم: التذك  ومعرفة الوسائل التي يستخدمها للتعل   - ذكائه - قدراته

 االنتباه...

 - طرائق تدريسهوعمر المتعل م وميوله  ،م: مناسبةمعرفة موضوع التعل   -2

 ة. الفروقات الفردي   -صياغة أهدافه -الوسائل المناسبة 

ة م من الناحية االجتماعي  معرفة طبيعة البيئة: االهتمام بالبيئة المحيطة بالمتعل   -3

 ر.م، فيتأث ر ويؤث  المتعل   فيتأثير البيئة كبير  ة ألن  والطبيعي  

ة والتراث وما يصلح المناسبة للبيئة االجتماعي   ضوعاتمن هنا طرح  المو 

ة للتربية تساهم في سِس النفسي  معرفةَ األ إن  الموقع والتضاريس.  للبيئة من حيث

وكذلك في تعديل سلوك األفراد  ،ةهداف التربوي  فضل الطرق لتحقيق األأاختبار 

 ة. ة والطبيعي  بما يتناسب وقدراتهم وبيئتهم االجتماعي  

 ة صول الديني  األ -و 

 الذيعلى وضع  ل  الدين يد أن  لجميل صليبا  ي  المعجم الفلسفجاء في 

يمان يمان بالقيم المطلقة والعمل بها، كاإليسوق ذوي العقول الى الخير... هو اإل

ة، ففضل المؤمن بهذه القيم كفضل نساني  يمان باإلم، او اإليمان بالتقد  و اإلأبالعلم 

 عه... خالقه ويعمل بما شر   د الذي يحب  المتعب  

ة نساني  ع الثقافات اإلبتنو   Antropologie نتروبولوجيااألم عل وقد اهتم  

العائلةَ هي  أن   يوالمجتمعات من حيث معتقداتها وتكوين األسر فيها والرأ

م القيم، كساب المتعل  إ. من أهداف التربية نساني  ساس في المجتمع اإلمة  واألالمنظ  

 – ة اآلخر واحترامهمحب   -مانة األ -ديان )الصدق ة من األمعظم القيم مستمد  

 سن الخلق..( وهكذا يظهر الترابط بين الدين والتربية. ح   - مالتعلي

 طلب العلم ولو في الصين. أ -

 ا ال يحيد عنه. يض  أالولد في طريقه فمتى شاخ  رب ِ  -
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 . نساني  اإل والنمو   الروحي   عدم الفصل بين النمو   -

 دبهم. أحسنوا أوالدكم، وأكرموا أ -

له، به للبشر من قبل اإلمفهوم الدين ال يخرج عن كونه " ما أوحي  إن  

لتحديد الطرق التي يتبعونها في الحياة، ورسم سلوكهم تجاه بعضهم البعض 

ف مع التكي   ال  إة وما هي العملي   .له خالقهم"وتنظيم عالقاتهم في ما بينهم وبين اإل

 ،واستقرار جل العيش في أمانٍ أا من سلوب  أخذتها رادتها الجماعة، وات  أالحياة التي 

 ة. ة التربوي  ي  ملتالي هدف العوهي بال

 ة صول التعليمي  األ - ز

ة حوال التي من شأنها تسهيل مهم  ة توفير الشروط واألالتعليم هو عملي  

 ة وذلك وفق اآلتي:ات التعليمي  طلب العلم وتأمين الوضعي  

 م م والمتعل  التفاعل المباشر بين المعل    -1

الالزمة لتأمين  مواد  عداد الإخاذ القرارات والتخطيط والتصميم وت  إ -1

 م. ي التعليم والتعل  تَ الشروط المالئمة لعملي  

عادة التصميم وتوزيع المعلومات إبالتقويم و متابعة العمل التربوي   -2

 ة. ة التربوي  والخبرات الحاصلة من العملي  

 ة على ثالثة عناصر: ة التربوي  تقوم العملي  

 نسان". إو تكوين "أعداد إه: هدفه م: وهو المرشد والموج  المعل   - 1

 م.ن يتعل  أم: هو الفرد الذي يريد المتعل   - 2

 ة. ة التعليمي  ر او الماد  الموضوع: هو المقر   - 3

 كسابَ إالتربية  ذا كان هدف  إة، فة التربوي  ة في العملي  م  مهالتعليَم وسيلةٌ  إن  

اء ، فهذا يحصل بواسطة التعليم. من هنا جنساني  حساسه اإلإالفرد القيم وتنميةَ 

ف مع بيئتهم التكي   فيفراد ة تقوم على مساعدة األاجتماعي   سة  دور المدرسة مؤس  

 .مهم لمهنة تكفي عيشهم في المستقبلوتقد  
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III -  التربية الحديثة 

ا في عصر ة، فما هو حديٌث في عصر يغدو قديم  كلمة حديث كلمة نسبي  إن  

ا في مرحلة تالية. قديم   ة ما يلبث أن يصبحآخر، وما هو جديدٌ في مرحلة زمني  

يصدق هذا على التربية التي أطلق عليها في أوائل القرن العشرين التربية 

 الحديثة. 

ينا تباشير ألى ما قبل القرن العشرين. وقد رإجذور التربية الحديثة  تمتد  

و" أبي التربية الحديثة وستالونزي ين أمثال "روس  هذه التربية لدى علماء تربوي  

 ي... وبستالوتز

 ة للتربية الحديثة المبادئ األساسي   -أ

 م التربية على التعليم تقد   - 1

 قوى بحيث ال يغدو أا متكامال  لى تكوين الطفل تكوين  إسعت التربية الحديثة 

ا امتالك   قوىيل وأالتحلا وأقدر على التفكير ون  وتفن   انمو   شد  ا ومعرفة بل أعلم  

و منذ القرن التاسع ة. وقد دعا روس  ة التربوي  لي  ا في العملوسائل التعليم ومشارك  

ا. عملت التربية  الحديثة م  ا متعل  نسان  إم" ال نسان قابل ألن يتعل  إلى تكوين "إعشر 

ة ة والتربية الخلقي  ت بالتربية الجمالي  على تربية الفكر وتربية الجسد واهتم  

ى المالحظة والبحث ت بتكوين الفكر والتدريب علة. كما اهتم  والتربية المهني  

ف ن تتكي  أة التعلم والبحث عن المعلومات. وحاولت التربية الحديثة وكيفي   العلمي  

م ما تقد   مرحلة من مراحل عمره. من كل   مع اهتمامات الطفل وميوله في كل  

 هدَف التربيِة الحديثِة تربيةٌ شاملة متناغمة ومتناسقة.  أن  يتبين لنا 

 علم النفس والتربية  - 2

ة ي  ذ اقرَّ بأهم  إة الحديثة، ة التربوي  ا في العملي  ا ريادي  علم  النفس دور   قد أد ى

ق. ال  إنا ال نحسن  ن  أنسان وأدرك الميل في حياة اإل نعكست هذه إ العمَل الذي نتذو 

ت اهتمامات الطفل وميوله محورها. المواقف  والمبادئ  على التربية الحديثة وعد  

 يوِل المدخَل الرئيسيَّ لتعليم الطفل وتكوينِه. خذت من هذه الموات  
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تربية، عندما درس مراحَل إلى الوقد قد َم علم  نفس الطفل خدماٍت كبرى 

 مرحلة.  ى في كل  ة التي تتجل  الخصائص النفسي   الطفولة وأهمَّ 

  ةة التربوي  الطفل محور العملي   - 3

ة رة الكروبرنيكي  ( بالثو1873-1941) Vlaparede نادى العالم التربوي  

أمور الحياة: وقوام  هذه الثورة عنده أن نجعَل  مختلفلى انقالبات في إت د  أالتي 

 من أن نجعَل الطفَل يدور حول مناهج المناهَج والطرائَق تدور حول الطفل، بدال  

، حين اعتبر في كتابه Deweyه جون ديوي د. وهذا ما أك  (1)ن ت بمعزل عنهس  

 ،التربيةَ الحديثة تنطلق من الطفل وهو المحور والغاية أن   المدرسة والمجتمع

 وشعارها: التربية ألجل الطفل ومن الطفل. 

 ة القيادة الذاتي   - 4

ِب أنفَسهم بأنفِسهم. ِة الطفِل وحكِم الطال  تقوم التربية  الحديثة على استقاللي  

ا. "فالشخص ةَ ال تعني الفوضى وعلينا عدم الخلط بينهمهذه االستقاللي   لكن  

ليس الذي يرفض الخضوَع للقوانين ، بل هو الذي يصنع القانوَن بنفسه  المستقل  

الفردَ الذي يعمل بوحي هواه هو فردٌ لم يصل بعد  إن  غيره." و وال يخضع لقانونٍ 

 . لى االستقالل الحقيقي  إ

هي ة  ي  . الحر   ع الطالَب تحت وصاية ضميِره الخلقي  ضةَ تالقيادةَ الذاتي   إن  

هو الذي يقي د نفسه  : حر  Victor Hugo ديب الفرنسي  الخضوع  للقانون. ويقول األ

  .و نظام شارك في صنعه..."أضمن قانون 

 ة توفير بيئة طبيعي   - 5

قامِة المدارِس في مناطَق بعيدةٍ عن إلى إيدعو أصحاب  التربيِة الحديثِة 

طفال من الهدوء مدرسة مع حديقة بحيث يستفيد األ ،الضوضاء والضجيج

لى إي ا يؤد  ملى الطبيعة، إ. وهكذا يكون الطفل أقرب يالتلق   والهواء وعلى األقل  

 ة. ربط المدرسة بالحياة الطبيعي  



13 
 

ختلفة وعدم الفصل بين الذكور وتشد د التربية  الحديثة على التربية الم

 ناث في المدارس والصفوف. واإل

 ة الفروقات الفردي   - 6

ا. فهي ا كبير  ة بين التالميذ اهتمام  الحديثة  الفروقاِت الفردي   تولي التربية  

ال  على قياس كل فرد مفص   لى كل  إا ه  ن تجعل التعليم موجَّ أتعمل جاهدة على 

م ف الطفل نفسه بنفسه ويكون دور المعل  ة يثق  تلميذ. فمثال  في المدرسة المنشوري  

الدرس  تلميذ في اختيار مواد   لكل   ة يترك المجالا. وفي المرحلة الثانوي  ي  توجيه

ة، ناني  ة األ(. وقد عملت التربية الحديثة على تجن ب الروح الفردي  ه المدرسي  )التوج  

 ،ق عملرَ لى فِ إالمشترك وتقسيم الصفوف  سلوب العمل الجماعي  أن طريق م

 ذ.طة من حيث مستوى التالميلَ تختكون م   ،ة الفرقى بالتربية التعاوني  وهذا ما يسم  

 التشديد على الكفاءة  - 7

هي القدرة على استخدام المعارف والمهارات  Compétenceالكفاءة 

 مام مشكلة.أك هي القدرة على التحر   .ة العملة في وضعي  ة واالجتماعي  الذاتي  

 ة البيئة المدرسي   - 8

مين من الثقة المتبادلة بين المعل   تعمل التربية الحديثة على إقامة جو ٍ 

 -ميذ وبين التالميذ أنفسهم، وعالقة وطيدة بين األهل والمدرسة )المديروالتال

 مون(. المعل  

ونالحظ دوَر األهل في التربية الحديثة من خالل مشاركتهم في مجلس 

 قة بالمدرسة وأوالدهم. القرارات المتعل   من حيث ات خاذاألهل 
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 ة والتربية الحديثةالفرق بين التربية التقليدي   - ب

 ة بية التقليدي  التر

  لمصطلحاتا -1

 ةتقليدي   -

 ة شكلي   –مغلقة  -

 م به تعليم مسلَّ  -

  قطعي   -

  موسوعي   -

 م المعل   علىتتمحور  -

 

 ة غايات تربوي   - 2

لى إة نقل الثقافة الموضوعي   -

 جيال الناشئة األ

 م قولبة المتعل   -

 ةة موضوعي  خارجي   قيم -

 ..( الحق   -)الخير

 

  لطريقة ا - 3

لى داخل إج تربية من الخار -

 م المتعل  

نقطة االنطالق: الجانب  -

 الموضوعي  

 ة الدراسي   المواد   -

 ة على الجهد تربية مبني   -

 

ة على ي  ة، مبنمدرسة سلبي   -

 التربية الحديثة  

 دة متجد   - حديثة -

 ة شكلي  منفتحة، ال -

  تعليم وظيفي   -

 نشط -

 فاعل  -

 م عل  المت علىتتمحور  -

 

 

من قوى  االثقافة انطالق   نقل -

  وقدراته مالمتعل  

 م تنمية قدرات المتعل   -

 م ة للمتعل  ة شخصي  قيم ذاتي   -

 

 

 

 و الخارجنحتربية من الداخل  -

 

الجانب  نقطة االنطالق: -

 م متعل ِ من ال والذاتي   الشخصي  

 

ة على اهتمامات تربية مبني   -

 م المتعل  

ة على نيَّ مدرسة نشطة مب -
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 Modelباع نموذج ات  

 ة تربية موسوعي   -

 

 ممفهوم المتعل   - 4

 دة للطفولة قيم محد   -

م ف والمتعل  م يتصر  المعل   -

 ى يتلق  

 الذكاء هو المقصود  -

 علىلميذ يتمحور عمل الت -

 د من الخارج منهاج محدَّ 

 

 مفهوم المنهاج - 5

 ال يأخذ المحتوى الدراسي   -

 مين بعين االعتبار اهتمامات المتعل  

محتوى المنهاج منفصل عن  -

 م المتعل  

 

 مفهوم المدرسة  - 6

 مصطنع وسط تربوي   -

 

 كبت العواطف  -

م ر المدرسة المتعل  حض  ت   -

 قبل تللمس

 

 م دور المعل   - 7

 ة التعليم قود عملي  ي -

 

 بالعملم التعل  

 ة تربية وظيفي   -

 

 

 ذاتها  للطفولة قيمة بحد   -

 ف ويتفاعل م يتصر  المتعل   -

 

 م متكامل لقدرات المتعل   نمو   -

حاجات  علىيتمحور المنهاج  -

 هواهتمامات مالمتعل  

 

 

م وحاجاته هتمامات المتعل  إ -

هي التي تصنع المنهاج 

 )البيئة والمحتوى( 

، يرتبط بالوسط منهاج واقعي   -

 م ه المتعل  الذي يعيش في

 

 

 واجتماعي   وسط طبيعي   -

  واقعي  

 فة في التصر  ة وتلقائي  عفوي   -

م يعيش تجعل المدرسة المتعل   -

 ة به. مع المسائل الخاص  

 

 ة التعليمه عملي  مشارك يوج   -

  ها.ويرشد  
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داء والفعل هو مركز األ -

 التعليمي  

هو الناشط الفاعل والنموذج  -

مليه ذ ما ي  م ينف  ل  للتقليد والمتع

 م  عليه المعل  

 

  النظام المدرسي   - 8

 طي  نظام تسل   -

 

التالميذ على البحث عن  يحث   -

 المعرفة 

م يتفاعل مع الوسط المتعل   -

وهو مركز الفعل  التعليمي  

 والناشط 

 

 

ز على يرك   نظام شخصي   -

 م اهتمامات المتعل  

 

 ة ة التربوي  التقويم ودوره في العملي   - ج

م بمعنى: عد ل، أزال  البن منظور فعل لسان العربورد في قاموس  قو 

 أو جعل للشيء قيمة.  ااعوجاج  

التقويم خطوة  إن  ار ورد: لفريد النج   ةقاموس المصطلحات التربوي  وفي 

 ة... عمال المدرسي  لتقدير مدى النجاح في األم والتالميذ خذها المعل  يت  

ة ي  وأهم   هم  مة لما له من دور ة التعليمي  سس العملي  أمن  اساس  أيعتبر التقويم 

 تعليم. لكبرى في مجال تطوير ا

تستهدف الوقوف على مدى تحقيق  ة التيالتقويم  في التربية يعني العملي  

وتنفيذ  بأكمله من تخطيطٍ  ة البرنامج التربوي  ة ومدى فاعلي  هداف التربوي  األ

 ة. وأساليب ووسائل تعليمي  

 خصائص التقويم: 

 التقويم ليس القياس، فالقياس هو جزء من التقويم.  -1

 ومتابعة.  اا وتنفيذ  ة تخطيط  ة التربوي  ةٌ تصاحب العملي  ةٌ مستمر  م عملي  يالتقو -2

 ة. ة التربوي  العملي  لى تحسين إه وسيلة ترمي التقويم ليس غاية ولكن   -3



17 
 

 ة مراحل وهي التقويم على عد   أنواع التقويم: يتم   -ب

ة )قبل بدء العملي   القبلي   أو Diagnostique التقويم التشخيصي   - 1

 د  عَ م لمجموعة من المهارات ت  لى تحديد درجة المتعل  إ. هذا التقويم  يهدف (ةالتربوي  

من  .خذ قرارات في ضوء ذلكن يت  أم ل ِ لمعايمكن  الزمة للتعليم الجديد، ومن ثم  

 :وظائف هذا التقويم

 م تحديد مستوى المتعل    -

 م و صعوبات التعل  أتشخيص الضعف   -

ة ويمكن حصول هذا ة او الشفهي  ي  يأخذ هذا التقويم شكل االختبارات الخط  

 ة.وحدة تعليمي   و في بداية كل  أة النوع من التقويم في بداية السنة الدراسي  

 Evaluation formative لتقويم التكويني  ا - 2

لى مساعدة إم يهدف التعل   -ة التعليممرحلةٌ من مراحل عملي   التقويم التكويني  

ن يستفيدَ من هذا أ المعل ممه. ويمكن النواقص في تعل   علىف التعر   فيم المتعل  

م هو سباب النواقص والعمل على حل ها. هذا النوع  من التقويأالتقويم في معرفة 

طبيعةَ هذا التقويم ال تسمح بوضع عالمات  إن  . تقويٌم مستمرٌّ طيلة العام الدراسي  

 ./ Acquis-non acquisخطأ -رموز: صحيح بل

 Evaluation sommative التقويم التقريري   - 3

 م من قدراتٍ لة لدى المتعل  لى قياس نتائج التعليم المحصَّ إيهدف هذا التقويم 

بسبب جمع العالمات  اى جمعي  لقرار المناسب بشأنه. ويسم  خاذ اومهارات وات  

 التها. واحتساب معد  

ة وفي نهاية نشطة التعليمي  ألفي نهاية مجموعة من ا يأتي التقويم التقريري  

 ، وتكون نتائجه معلنة. العام الدراسي  

 ة ساسي  األالتقويم وظائف 

 Orienter لتوجيها والتشخيصي   في  التعر  

 Réguler  التنظيم والضبط   التكويني  
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 Certifier Attester الشهادة   التقريري  

 ة ة التعليمي  قبل بداية العملي    :التشخيصي  

 ة ة التعليمي  ثناء العملي  في أ مستمر     : التكويني  

 ةة التعليمي  في نهاية العملي      :النهائي  

  التقويم االستعالمي   - 4

سئلة المستعملة في االمتحانات. سة األعلى درا يعمل التقويم االستعالمي  

ضوء  فيجراءات المناسبة خاذ اإلم على ات  هذا النوع من التقويم يساعد المعل  

من اكتشاف مدى  هاسئلة وتحليلاأل نجابات عاإلن دراسة مك  لة. وت  النتائج المحصَّ 

خاذ وات   سئلة وتحديد الدعم المدرسي  م للكفايات التي تقيمها األمتعل   اكتساب كل  

 جراءات المناسبة. اإل

  د ويراعى فيهالجي   عداد االختبار التحصيلي  إة ي  من هنا أهم  

م تحديد األهداف التعليمي   -  ة: ماذا نقو 

 االستذكار  .أ

 الفهم  .ب

 التحليل .ج

 التطبيق .د

 المشاكل  حل  هـ .

 بداع اإل .ه

  وُمراعاتهاسئلة صياغة األ -

 ص. الوقت المخصَّ  -ةفردي  الفروقات ال -الوضوح - عوُّ التن – ةالشمولي   .أ
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. أن يكون هناك تطابٌق بين محتوى اأن يكون مالئم   Validitéة الصالحي   .ب

 االختبار وبين األهداف المراد قياسها. 

ل بأمانة القيمة القياس )العالمة( يمث   أن   مانة: أمانة التصحيح أي  األ .ت

 جابة التلميذ.من إة الحقيقي  

 سؤال.  يع عالمة كل  : توزهوميزان عداد شبكة التصحيحإ .ث

تقويم التحصيل  على : ال يقف التقويم التربوي  مجاالت التقويم التربوي  

ة مين، بل يتناول جميع عناصر العملي  عند المعل   والسلوك التعليمي   المدرسي  

  :ة، مثال  التربوي  

 ةالمناهج المدرسي   -

 الكتاب المدرسي   -

 ةالوسائل العلمي    -

 طرائق التدريس  -

 فاءاتهم وكالمعل    -

 م ونتائجه.المتعل    -
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الجهة  متى؟ لماذا؟

 ةالمعني  

 مدور المتعل   مدور المعل   كيف؟

التقييم 

 التشخيصي  

قياس مكتسبات 

 ن يمالمتعل  

 كتشاف الثغراتإ

 خاذ القرار ت  إ

م مساعدة المعل  

على تحديد مستوى 

 مداخلته 

م توجيه المتعل  

 رشادهإو

قبل االلتحاق 

 بالمدرسة 

داية في ب

 فصل دراسي  

 ةأو وحد

 ةدراسي  

 ة رسالمد

 م المعل  

 مالمتعل  

/ ي  ختبار خط  إ

توضع  شفهي  

عليه رموز أو 

 عالمات

 محضر االختبار 

مشرف على 

 تنفيذه

موضوع 

 التقييم/ الحكم

التقييم 

 التكويني  

م كتشاف المتعل  إ

 مه ثغرات تعل  

م مساعدة المتعل  

على استدراك 

 مه ثغرات تعل  

ليب عمل تقويم أسا

 مالمعل  

 في أثناء

ة عملي  

م التعل   -التعليم

 كجزء منها 

في نهاية 

م تعل   -تعليم

وقبل التقييم 

 التقريري  

م المعل  

 مالمتعل  

 ي  ختبار خط  إ

ال توضع عليه 

 بلعالمات 

ق فَ رموز مت  

عليها بين 

 م م والمتعل  المعل  

ة ال سئلة شفهي  أ

 عالمات عليها

 محضر االختبار 

م مساعد للمتعل  

 بناء على الطلب 

ل ألساليب معد  

 عمله

يقوم عمله 

ويبذل الجهد 

من أجل تطوير 

 مكتسباته

التقييم 

 التقرير

 -قياس نتائج التعليم

م والحكم على التعل  

 م بناء  عليها المتعل  

ة الي  الحكم على فع  

 -ة التعليمعملي  

م بكامل التعل  

 التهامدخ  

في نهاية 

م تعل   -تعليم

كفاية أو 

مجموعة 

 كفايات

 سة المؤس  

 المجتمع 

 م المعل  

 م المتعل  

 

/ ي  ختبار خط  إ

ع ضَ تو شفهي  

 عليه عالمات

 محضر االختبار 

 سة ل المؤس  ث  مم

 المدرسة 

مشرف على 

 تنفيذ التقييم

موضوع التقييم 

 والحكم
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 منهج البحث التربوي   - ب

 أصوله   -

 مراحله   -

ف ثري    ينب الجامعي  للطال   ةلعلمي  ث اومنهج البحا ملمس في كتابها تعر 

ه "محاولة الكتشاف المعرفة، والتنقيب عنها وفحصها، وتحقيقها بتقص ٍ البحث بأن  

 ... مال  ا مكتعرضها عرض   دقيق، ثم  

في جميع حقول المعرفة واحد، هو التوفيق بين  منهَج البحث العلمي   إن  

 ة. دل  ة والمعلومات واألالقدرات الذاتي  

ع الى فروع ةَ تختلف باختالف الحقول وتتفر  ةَ الجامعي  لمي  البحوَث الع ن  إ

 ة، لكنَّ البحَث في جوهره واحد. ة، واجتماعي  ة وتربوي  علمي  

 اكتشاف حقائق جديدة.  من أهداف البحث العلمي  

 صفات الباحث  - 1

 ة الثقافة العام   -

 ة وعدم التمييز الموضوعي   -

  
 (-)+( أو )  نتائجه

  

تقييم 

 المقابلة

مين ختيار متعل  إ

أو  حين لصف  مرشَّ 

 ندور معي  

االلتحاق قبل 

بالمدرسة/ 

و أسة المؤس  

الوظيفة 

 المطلوبة

 المدرسة/

 سة المؤس  

م المتعل  

 حالمرش  

ختبار إ

 /شفهي  ي  خط  

 ةمقابلة شفهي  

 محضر االختبار 

مشرف على 

 ة التقييمعملي  

موضوع 

 االختبار

التقييم 

 البنائي  

م مساعدة المتعل  

على ضبط 

 مهات تعل  ستراتيجي  إ

قلب التقييم 

 التقريري  

جزء من ك

 -التعليم

 مالتعل  

م المعل  

 مالمتعل  

سس أنقاش 

التصحيح  

بين  هومعايير

م المعل  

 مينوالمتعل  

 طك منش  محر  

ا ر مسبق  يحض  

 سس التصحيحأ

ب يصو  

تفكيره وعمله 

من أجل 

النجاح في 

 الكفايات
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 واٍف   بعد تحليلٍ ال  إة فرضي   عدم الحكم على أي   -

 يعترف بحقوق اآلخرين -

 ة مانة العلمي  األ -

 ة في فهم آراء الغير الدق   -

 غ للدرس التفر   -

 ، ومجاالت البحث التربوي  البحَث التربويَّ هو أحد  مجاالت البحث العلمي   إن   -

 عديدة منها: 

 ة هداف والسياسات التربوي  مجال األ -

 مجال تقويم االمتحانات  -

 م مجال تقويم التعل   -

 تقويم طرائق التدريس مجال  -

  مجال تقويم المناهج والكتاب المدرسي   -

 :ةيبدأ البحث بمشكلة حقيقي  

 ختيار المشكلة إ -

 ة شكالي  طرح اإل -

 مالئمة  ة حل  طرح فرضي   -

 ختيار وسائل بحث مناسبة إ -

 ة المشكلة ثبات فرضي  إ -

 صياغة البحث بلغة سليمة  -

  مراحل البحث التربوي  

 ختيار موضوع البحث إ .أ

 الع على الدراسات السابقة قافة: االط  الث .ب

 ة وتدوينها ة العلمي  مع الماد  ج .ج

 أدوات البحث  .د

 دوائر المعارف  -1
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 المعاجم  -2

 ة ة والكتب الخاص  الكتب العام   -3

 المقاالت  -4

 حصاء اإل -5

 نات العي   -6

 المالحظة  -7

8- Internet 

 المقابالت  -9

 المؤتمرات  -11

 المحاضرات  -11

 التلفزيون  -12

 ت المجال   -13

 االستمارات  -14

  ذاعةاإل -15

 .والكتب – ة: المكتباتلي  االستعدادات األو  هـ. 

 )علم االجتماع..(  العلوم المساعدة في البحث التربوي  . و   

 تدوين المصارد والمراجع  .ز   

 تقسيم البحث ح.    

 ن يتوافَر فيها: أمة وما يجب المقد   - 1

 عنوان الموضوع  -

 تسويغ اختيار الموضوع  -

 ة شكالي  اإل -

 ة الفرضي   -

 بع نهح المتَّ الم -

 تقويم المصادر والمراجع  -
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 الصعوبات التي واجهت الباحث  -

 عرض موجز ألقسام الدراسة  -

خذ التوازن بين أتوزيعه على أقسام وفصول مع  :جسم الموضوع - 2

 بعين االعتبار.  الفصول

جزاء ربط األ ة أي  تكون في نهاية البحث وتكون تركيبي   الخاتمة: - 3

راء والنتائج التي وهي تحمل اآل ،لى كل  إجزاء األ بعضها ببعض أو تحويل

 ليها الباحث. إل توص  

 جديدة للموضوع المعالج.  ابواب  أالخاتمة تفتح 

 مالحق البحث - 4

 حصاءات إ -

  رسم بياني   -

 دةصور نتائج محدَّ  -

 قائمة المصادر والمراجع - 5

  عرض البحث -6

 ن من اللغة التمك   -

 ض البحث في عر سلوب العلمي  باع األت  إ -

ة ة التربوي  م والعملي  داء المعل  أساهم في تحسين تة نتائَج البحوث التربوي   إن  

 م. ة التعل  من خالل تقديم الحلول وبالتالي النهوض بعملي  

وفي الختام ال بد  من اإلشارة إلى وجود ركائز عديدة تتعل ق بالتربية 

يتناول المقال ركيزتَي ن التدريب ... (  –طرائق التدريس  –الحديثة )كالمنهاج 

 منها فقط. 
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