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مقدمة
امللخص:
قامت الدرا�سة بتحليل النظرية الرتبوية الرباجماتية من وجهة
نظر �إ�سالمية ،ومت ا�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي ،للحديث عن
تاريخ الفل�سفة الرباجماتية ،ومفهومها و�أ�شهر روادها ،و�أبرز �أ�س�سها
من وجهة نظر �إ�سالمية ،بالإ�ضافة �إىل �إبراز �أهم التطبيقات الرتبوية
للنظرية الرباجماتية من وجهة نظر �إ�سالمية ،و�أظهرت النتائج � ّأن
الفل�سفة الرباجماتية ال ت�ؤمن بوجود جانب غري مدرك باحلوا�س،
وترى � ّأن النفع وحده هو معيار املعرفة ،و� ّأن القيم لي�ست ثابتة وال
نهائية ،و�إمنا هي و�سيلة لغاية ،يف حني � ّأن الت�صور الإ�سالمي ميتاز
بنظرة لي�ست عقلية حم�ضة ،و�إمنا نظرة تعمل على حتريك العواطف
وال�شعور بعظمة اخلالق ،كما �أظهرت النتائج العديد من التطبيقات
الرتبوية للنظرية الرتبوية الرباجماتية على م�ستوى :الأهداف،
واملنهاج ،والأ�ساليب ،واملعلم ،واملتعلم ،والتقومي.
و�أو�صت الدرا�سة مبراجعة ال�صياغات والأعمال الرتبوية،
وحماكمتها من منظور تربوي �إ�سالمي ،ال �سيما يف جانب املناهج
والأهداف واملحتوى التي كانت وال تزال تت�أثر بالنظريات الغربية.
الكلمات املفتاحية :النظرية الرتبوية ،الرباجماتية ،الرتبية
الإ�سالمية.

Abstract:
The study aimed at analyzing pragmatism in
education from an Islamic point of view. The analytical
descriptive method was used to address pragmatism’s
history, concept, most prominent pioneers, and key
principles from an Islamic point of view. Moreover,
the study aimed at highlighting the most important
educational applications of pragmatism from an
Islamic point of view. The results revealed that
pragmatism does not believe in the existence of a
realm that cannot be realized by senses, and that
value is the criterion of knowledge. Moreover,
pragmatism believes that values are not fixed nor
definitive, but rather a means to an end. On the other
hand, Islamic perspective is not characterized by a
pure mental perception; it embraces a perception that
excites emotions and the feeling of God’s greatness.
The results showed that there are many educational
applications of pragmatism in terms of educational
objectives, curriculum, methods, teacher, learner, and
assessment.
The study recommended reviewing educational
contents and activities, and reconsidering them
from an Islamic educational perspective, especially
curriculum, objectives and content that were and still
are affected by western influence.
Keywords: Educational Theory, Pragmatism,
Islamic Education.

احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد،
وعلى �آله و�صحبه ،ومن تبعهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين ،وبعد:
يعي�ش العامل تقدم ًا ملحوظ ًا يف جمال الفكر املادي الذي يعود
�إىل الفل�سفة الرباجماتية التي ت�ؤمن بالأمور النظرية ،والت�أمل العقلي،
وكان لهذه الفل�سفة رواد �أمثال :ت�شارلز بري�س ،ووليم جيم�س ،وجون
ديوي ،وت�ؤمن هذه الفل�سفة بالأ�سلوب العلمي وتطبيقه ،فالعقل
يف منظورها ي�ستطيع حل امل�شكالت من خالل ا�ستخدام التجريب،
والطرق العلمية ال�سليمة ،وترى هذه الفل�سفة � ّأن م�شكالت العامل
والإن�سان يجب �أن تكون مو�ضوع الدرا�سة واالهتمام.
م�ست الفل�سفة الرباجماتية جمال الرتبية ب�شكل كبري
وقد ّ
ومبا�رش ،فقد كان جلون ديوي �آراء وا�ضحة يف ذلك ،وكانت لها
تطبيقات يف اجلانب الرتبوي مثل :الأهداف ،واملنهاج ،وطرائق
التدري�س ،واملعلم ،واملتعلم ،والتقومي ،كما كان لهذه الفل�سفة نظرتها
اخلا�صة للكون والقيم والإن�سان واملعرفة ،وغريها.
واملت�أمل يف الواقع الرتبوي الإ�سالمي يلحظ �أ ّنه ت�أثر ب�أفكار
هذه الفل�سفة ،وهذا ما ي�ستدعي درا�سة النظرية الرتبوية الرباجماتية
وحتليلها من وجهة نظر �إ�سالمية ،وهذا ما �سعت �إليه الدرا�سة احلالية.

مشكلة الدراسة
� ّإن املت�أمل يف الواقع الرتبوي الإ�سالمي يلحظ ت�أثره بالفكر
الرتبوي الربجماتي الذي غاب عنه مفاهيم عديدة كالقيم والأخالق،
والذي ركز على حتقيق النفع املادي البحت ،مغف ًال اجلوانب الأخرى
للإن�سان وعلى ر�أ�سها اجلانب الروحي ،واعتربته بال قيمة ما مل
يحقق نفع ًا مادي ًا يفيد به جمتمعه ،ومن هنا فقد باتت احلاجة ملحة
�إىل درا�سة النظرية الرتبوية الرباجماتية وحتليلها من وجهة نظر
�إ�سالمية ،وب�شكل حمدد فقد �سعت الدرا�سة �إىل الإجابة عن ال�س�ؤال
الرئي�س الآتي:
● ●ما النظرية الرتبوية الرباجماتية من وجهة نظر �إ�سالمية؟
والذي يتفرع عنه الأ�سئلة الآتية:
● ●كيف ن�ش�أت الفل�سفة الرباجماتية ،وما مفهومها ،وما �أ�شهر
روادها؟
● ●ما �أ�س�س الفل�سفة الرباجماتية من وجهة نظر �إ�سالمية؟
● ●ما التطبيقات الرتبوية للنظرية الرتبوية الرباجماتية من
وجهة نظر �إ�سالمية؟

أهداف الدراسة
Ú Úالهدف الرئي�س :الك�شف عن النظرية الرتبوية الرباجماتية
من وجهة نظر �إ�سالمية.
Ú Úبيان ن�ش�أة الفل�سفة الرباجماتية ،وبيان مفهومها ،و�أ�شهر
روادها.
�Ú Úإبراز �أ�س�س الفل�سفة الرباجماتية من وجهة نظر �إ�سالمية.
Ú Úتو�ضيح التطبيقات الرتبوية للنظرية الرتبوية الرباجماتية
من وجهة نظر �إ�سالمية.
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أهمية الدراسة
Ú Úدرا�سة وحتليل �أبرز النظريات الرتبوية املعا�رصة من
وجهة نظر �إ�سالمية.
Ú Úتك�شف عن طبيعة النظرية الرتبوية الرباجماتية ،وبالتايل
فهي ت�سهم يف �إفادة املربني وخمططي املناهج يف الوقوف على
الأبعاد اخلطرية يف تبني مناهج م�صادرها املعرفية ناق�صة،
وبالتايل ت�ؤثر على الرتبية يف الإ�سالم.
�Ú Úإثراء املكتبة الرتبوية ،و�سد النق�ص احلا�صل فيها
واملتعلق بهذا املو�ضوع ،وبالتايل ف� ّإن الدرا�سة قد ت�ساعد على فتح
املجال �أمام الباحثني لإجراء بحوث ودرا�سات م�شابهة لنظريات
تربوية �أخرى.

حدود الدراسة
 تتحدد الدرا�سة بتناولها النظرية الرتبوية الرباجماتية،
وحتليلها من وجهة نظر �إ�سالمية.

منهجية الدراسة
اقت�ضت الدرا�سة احلالية ا�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي،
من خالل جمع البيانات حول النظرية الرتبوية الرباجماتية ،والعمل
على حتليلها من وجهة نظر �إ�سالمية.

الدراسات السابقة
من الدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة مبو�ضوع الدرا�سة احلالية،
ما ي�أتي:
�أجرى املانع ( )2002درا�سة بعنوان« :القيم بني الإ�سالم
والغرب» والتي هدفت �إىل درا�سة القيم بني الإ�سالم والغرب كدرا�سة
مقارنة ،وخل�صت �إىل عدة �أمور ،منهاّ � :أن القيم يف الإ�سالم ثابتة
لثبات امل�صدر ،واملرونة �سمة لل�رشيعة يف الفرع دون الأ�صل،
وفقدان الثبات يف القيم الغربية ب�سبب حتولها عن الدين ،والقيم
يف الإ�سالم �سهلة ومي�رسة ،وتعاليمه وا�ضحة �سهلة ،و� ّأن الدافع وراء
ان�ضباط الغرب هو امل�صلحة واملنفعة ،و� ّأن الغرب ي�ؤمن بتطور كل
�شيء حتى الدين ،و� ّأن القيم عندهم ن�سبية.
�أجرى خطاطبة ( )2010درا�سة بعنوان« :الأ�صل العقدي
للرتبية الإ�سالمية» والتي هدفت �إىل بلورة ت�صور متكامل للأ�صل
العقدي للرتبية الإ�سالمية ،يتفق مع مفهوم الإميان ومركزيتها يف
منظومة الدين الإ�سالمي ،ودورها الرتبوي الأ�صيل يف �إطار ن�سقية
الإ�سالم ومنهجيته العلمية ،وخل�صت �إىل عدة �أمور �أهمهاّ � :إن العقيدة
الإ�سالمية متد النظرية الرتبوية بحقائق يقينية فريدة �ضمن �سياقها
الوجودي ،كما متد جمال الأهداف الرتبوية بالغائية� ،أيّ � :إن لها
غاية من�سجمة مع فطرة الإن�سان ،وت�ؤ�س�س لعالقة وطيدة بني العلم
والإميان يف املنهاج الرتبوي.
�أجرى ال�رشيفني ،ومطالقة ،ون�صريات ( )2013درا�سة
بعنوان« :م�صادر املعرفة يف القر�آن الكرمي والفل�سفات الرتبوية»
والتي هدفت �إىل الك�شف عن م�صادر املعرفة يف الفل�سفات الرتبوية
الو�ضعية ،ونقدها يف �ضوء م�صادر املعرفة يف القر�آن الكرمي،
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وك�شفت الدرا�سة عن اختالف حاد يف نظرة الفل�سفات الرتبوية �إىل
م�صادر املعرفة ،و� ّإن م�صادر املعرفة يف الفل�سفات تعد م�صدراً من
م�صادر املعرفة يف القر�آن الكرمي.
�أجرى درا�سة احلراح�شة ( )2010درا�سة بعنوان« :الكون
بني الرتبية الإ�سالمية والرتبية الو�ضعية» والتي هدفت �إىل �أمور
عدة �أهمها :الك�شف عن حقيقة الكون يف الرتبية الإ�سالمية مقارنة
بالرتبية الو�ضعية ،وتو�ضيح عالقة الإن�سان بالكون ،وبيان
التطبيقات العملية لتلك العالقة ،وخل�صت �إىل � ّإن الكون يف �أ�صله يف
الرتبية الإ�سالمية خملوق من خملوقات اهلل ،وباملقابل كان اخلالف
بني النظريات الو�ضعية جتاه �أ�صل الكون؛ وذلك ب�سبب اختالف
فل�سفاتهم التي تقوم يف جمملها على �إنكار اخلالق.
�أجرى درا�سة املطريف ( )2012درا�سة بعنوان« :الفردية
يف الفل�سفة الرباجماتية درا�سة حتليلية ناقدة من وجهة نظر
الرتبية الإ�سالمية» وقد هدفت �إىل �إبراز معامل الفردية يف الفل�سفة
الرباجماتية ودرا�ستها درا�سة حتليلية ناقدة من وجهة نظر الرتبية
الإ�سالمية ،وخل�صت �إىل عدة �أمور ،من �أبرزها :اعتماد الفل�سفة
م�صدرا
الرباجماتية على املعايري الذاتية ،و�إقامة الفرد وجتربته
ً
ومعيارا لقبولها �أو ردها وهو من �أبرز �أ�سباب
للمعارف والقيم،
ً
فرديتها ،كما �أظهرت متيز الرتبية الإ�سالمية وتفردها ببناء الفردية
التي تراعي جميع جوانب حياة الإن�سان ،الفردية واجلماعية،
الدنيوية والأخروية ،احل�سية والغيبية ،اجل�سمية والروحية ،مما
يجعلها هي الرتبية ال�صاحلة لبناء الإن�سان.
�أجرى درا�سة �شطناوي ( )2014درا�سة بعنوان« :مفهوم
عالقة الإن�سان باحلياة وطبيعتها يف النظرية الرتبوية الإ�سالمية
والنظرية الرتبوية الو�ضعية :درا�سة مقارنة» والتي هدفت �إىل الك�شف
عن العالقة بني الإن�سان واحلياة يف النظرية الرتبوية الإ�سالمية
والنظرية الرتبوية الرباجماتية والوجودية ،ومن �أبرز ما �أظهرته
النتائج � ّأن مفهوم احلياة وعلتها يف النظرية الرتبوية الإ�سالمية
يت�سع لي�شمل احلياة الدنيا والآخرة ،بخالف الرباجماتية حيث
ترى � ّأن احلياة هي عملية م�ستمرة من التكيف التجريبي للظروف،
وبخالف الوجودية التي ح�رصت احلياة بالدنيا ،و�أظهرت النتائج � ّأن
النظرية الرتبوية الإ�سالمية ت�ؤمن ب� ّأن اهلل هو خالق احلياة ،بخالف
الرباجماتية التي تتبنى نظرية الن�شوء واالرتقاء ،والوجودية التي
تعد �إرادة الإن�سان هي اخلالقة ،و�أن ّ م�صري احلياة �إىل العدم.
�أجرى درا�سة خدومة ( )2016درا�سة بعنوان�« :أ�س�س املذهب
الربجماتي وليم جيم�س �أمنوذجاً» وقد هدفت �إىل �إظهار ت�صورات
جيم�س عن املذهب الربجماتي ،وقد خل�صت �إىل � ّأن وليم جيم�س تفرد
عن غريه من الربجماتيني ب�أنه �أوىل اهتمام ًا كبرياً لهذه الفل�سفة،
و�ساعد على ازدهارها وانت�شارها ،و� ّأن فل�سفته لفتت انتباه العديد
من الباحثني والدار�سني ،ونظراً لتنوع معارفه وتو�سعه يف �أبحاثه،
و� ّأن فل�سفته كان لها عدة ت�أويالت واقعية منها وجتريبية ومنه
فحياته كان لها �أثر كبري يف ت�شكيل فل�سفته ،و�أنه �أق�صى كل الأفكار
املجردة للحقيقة باعتبارها ت�صورات لفظية ،و� ّأن الأ�سا�س عنده هو
التجربة واالختبار.
التعقيب على الدراسات السابقة:
يلحظ من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة خلوها من
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الدرا�سات التي تتناول النظرية الرتبوية الرباجماتية على وجه
اخل�صو�ص كدرا�سة حتليلية من وجهة نظر �إ�سالمية ،الأمر الذي
ي�ساعد املعنيني بالتعليم يف العامل العربي والإ�سالمي بالنظر يف
فل�سفاتهم التعليمية وفق الر�ؤية ال�رشعية ،واحلذر من ت�أثري تلك
الفل�سفة على التعليم يف الإ�سالم.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
◄◄النظرية الرتبوية :جمموعة من املفاهيم والقواعد
امل�ستمدة من م�صادرها ،والتي تعمل على توجيه و�ضبط العمل
الرتبوي.
◄◄الرباجماتية ،هي« :مذهب فل�سفي يقرر � ّأن العقل ال يبلغ
غايته �إال �إذا قاد �صاحبه �إىل العمل الناجع ،فالفكرة ال�صحيحة هي
الفكرة الناجحة� ،أي :الفكرة التي حتققها التجربة ،فكل ما يتحقق
بالفعل هو حق ،وال يقا�س �صدق الق�ضية �إال بنتائجها العملية»
(�صليبا ،1982 ،ج� ،1ص.)203 :
◄◄النظرية الرتبوية الرباجماتية :هي جمموعة من املفاهيم
والقواعد امل�ستمدة من الفل�سفة الرباجماتية ،والتي تعمل على توجيه
و�ضبط العمل الرتبوي.
◄◄الرتبية الإ�سالمية :جمموعة من املفاهيم والقواعد
امل�ستمدة من القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ،وهذه املفاهيم والقواعد
تت�سم باالت�ساق والتكامل فيما بينها ،حيث تقوم على ت�شكيل
ال�سلوكيات الفردية واجلماعية؛ بغية حتقيق العبودية هلل تعاىل يف
الدنيا ،والفوز بالآخرة.

املبحث األول :نشأة الفلسفة الربامجاتية ومفهومها
وأشهر روادها
أوالً :نشأة الربامجاتية:
تعود اجلذور الأوىل للفل�سفة الرباجماتية �إىل زمن
(هراقليط�س) اليوناين الذي ُي�ؤْمِ ن بفكرة التغري امل�ستمر ،وب� ّأن
احلقيقة الثابتة املطلقة ال وجود لها (نا�رص .)2010 ،ومن �أبرز
امل�صادر التي ا�شتقت منها الفل�سفة الرباجماتية :احلركة الواقعية يف
القرن التا�سع ع�رش ،ومبادئ (رو�ستو) الطبيعية ،واحلركات النف�سية
التي قادها( :ب�ستالوتزي ،وهربارت ،وفروبل) ،واحلركة العلمية،
واحلركة االجتماعية ،واملبادئ الدميوقراطية ،وخ�صائ�ص املجتمع
الأمريكي ،والنتائج العملية( ،البا�سل.)1997 ،
�أما عن ن�ش�أة الرباجماتية املعا�رصة كمذهب عملي فقد كانت
يف الواليات املتحدة الأمريكية مع بداية القرن الع�رشين ،وقد ُو ِجدت
يف النظام الر�أ�سمايل احلر الذي يقوم على املناف�سة الفردية الذي
يحث على االعتماد على النف�س والتحرر من القيود ،وا�ستخدام العقل،
واحرتام العمل اليدوي ،والتطلع �إىل التغيري والتجديد و�إىل امل�ستقبل
با�ستمرار (جعنيني.)2010 ،
ويعد ت�شارليز بري�س (� )1914أول من قدم الرباجماتية
ومفهومها للفل�سفة الأمريكية ،وانت�رشت على يد (وليم جيم�س)
( ،)1910وتطورت على يد (جون ديوي) ( )1952الذي �أر�سى
دعائمها وقام بتطبيق نظرياتها الرتبوية يف املدر�سة الأمريكية

(ال�شيباين .)1987 ،ويرى �أ�صحاب هذه الفل�سفة � ّأن» الرتبية هي
احلياة ولي�ست �أعداداً للحياة» (نا�رص� ،2010 ،ص.)87 :
متقت البحث النظري العقيم الذي
وظهرت كفل�سفة �أمريكية
ُ
يركز على كُ نه الأ�شياء وم�صادرها ،و�أخذت تركز على نتائج الأعمال
وعواقبها ،و�أجازت للإن�سان � ْأن يتخذ مِ ن �أفكاره و�آرائه ذرائع
ال�سمو
ي�ستعني بها على حفظ بقائه �أوالً ،ثم ال�سري باحلياة نحو ُ
والكمال ثاني ًا (علي.)1995 ،
وت�أتي الرباجماتية ما بني الفل�سفة املثالية والفل�سفة
الواقعية ،فالربجماتيون يرف�ضون النزعة الأكادميية املطلقة
للمثالية ،وينتقدون التغريات الذاتية التي تقدمها الفل�سفة الواقعية،
بل يعتربون � ّأن الواقع يتحدد ح�سب خربة الفرد احل�سية ،فمعرفة
الإن�سان حمدد بنطاق خرباته ،وهذا يدل على � ّأن املذهب العملي
يعتمد على الوجدانية اخلال�صة) (جعنيني.)2010 ،
ومهما تختلف الآراء يف الفل�سفة الرباجماتية قبو ًال �أو رف�ض ًا
ف� ّإن تلك الآراء تلتقي عند نقطة يتفق عليها القابلون والراف�ضون
على حد �سواء ،وتلك هي � ّأن الرباجماتية �إمنا جاءت تعبرياً عن
ع�رصنا العلمي من بع�ض وجوهه ،و�إنه ليتعذر بل ي�ستحيل على
املتعقب لثقافة هذا الع�رص �أن يغم�ض عينيه عن هذا التيار الفكري
(علي.)1995 ،
وقد تطورات هذه الفل�سفة يف الع�رص احلديث على يد جون
ديوي.ويرى �أ�صحاب هذه الفل�سفة � ّأن الرتبية هي احلياة ،و�أنه من
واجب املدر�سة ك�أي م�ؤ�س�سة تربوية �أن ت�ستخدم مواقف احلياة يف
العملية الرتبوية ،لهذا ُي�ؤْمِ ن ه�ؤالء مببد�أ التعلم بوا�سطة العمل ،لهذا
يحر�صون على �أن تو�ضع �أمام التالميذ م�شكالت ت�ستدعي منهم
التفكري اجلاد واالهتمام احلقيقي ،حيث جتعلهم يف مواقف تثري
فاعليتهم الذاتية ،وي�شرتك التالميذ جميع ًا يف حماولة التغلب على
هذه امل�شكلة ،و�إيجاد حل لها (الدخيل.)2003 ،
ثانياً :مفهوم الربامجاتية:
الرباجماتية :م�شتق من اللفظ اليوناين )pragma( :الذي ي�شري
�إىل عمل ال�شيء وفعله ،وقيل هي م�شتقة من كلمة)pramirikos( :
التي تعني العملية (البا�سل)1995 ،؛ (جيم�س.)2008 ،
وعرفها املعجم الفل�سفي ب�أنها“ :مذهب فل�سفي يقرر � ّأن
العقل ال يبلغ غايته �إال �إذا قاد �صاحبه �إىل العمل الناجع ،فالفكرة
ال�صحيحة هي الفكرة الناجحة� ،أي :الفكرة التي حتققها التجربة،
فكل ما يتحقق بالفعل هو حق ،وال يقا�س �صدق الق�ضية �إال بنتائجها
العملية” (�صليبا ،1982 ،ج� ،1ص .)203 :وهي“ :فل�سفة ت�صور
الع�رص العلمي املعا�رص ب�صفة عامة ،وت�صور احلياة العملية التي
يعي�شها الأمريكيون يف مدنيتهم ال�صناعية احلديثة ب�صفة خا�صة”
(احلجيلي� ،2010 ،ص.)278 :
يت�ضح � ّأن الرباجماتية ترى النتائج العملية �أ�سا�س �صدق الآراء
والأفكار ،ف�صدق �أي ق�ضية هو كونها مفيدة ،لذا ف� ّإن الربجماتي هو
و�صف لكل من يهدف �إىل النجاح� ،أو �إىل منفعة خا�صة ،وبالتايل
فهي فل�سفة تتخذ من العمل والنفعية معياراً لها ،وهي تقدم مدر�سة
فل�سفية ت�ؤكد � ّأن العقائد والقيم واملعايري االجتماعية ينبغي �أن
تكت�سب من وجهة نظر عملية.
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دراسة حتليلية للنظرية التربوية البراجماتية
من وجهة نظر إسالمية

د .محمد أحمد الزعبي
د .سوزان نبيل الشرايري

ثالثاً :أشهر رواد الربامجاتية:
بري�س ( :)Peirceويعد امل�ؤ�س�س احلقيقي للربجماتية ،وهو �أول
من �أ�س�سها كمنهج فل�سفي ولي�س كمذهب ينطوي على نظريات ،كان
جتريبي ًا يحب احلياة العملية �إذ ت�أثر باملنهج التجريبي الإجنليزي،
ومنتقد املنهج التجريبي التقليدي (جعنيني .)2010 ،وكان له
الف�ضل يف ت�أ�صيل فكر الرباجماتية وتطورها� ،إذ و�ضع �أ�س�س املذهب
الربجماتي الذي يقوم على � ّأن الفكرة يجب �أن تكون ذات معنى حتى
تكون حقيقة للجميع ولي�س ل�شخ�ص بعينه ،ولقد بد�أ مذهبة ببحث
عنوانه( :كيف جنعل �أفكارنا وا�ضحة) حيث ركز على وجود عالقة
بني الإدراك العقلي والهدف املعقول ،فاملدلول العقلي للكلمة يف
نظره �إمنا يكون فقط يف ت�أثريها املق�صود يف جمرى احلياة ،لذلك
ف�إن ال�شيء �إذا مل يكن ناجح ًا يف التجربة فال ميكن �أن يكون له
ت�أثري مبا�رش على ال�سلوك ،فالرباجماتية عنده تعني بالدرجة الأوىل
نظرية املعنى� ،أي � ّأن �أي مدرك عقلي يت�ضمن عالقة جوهرية خا�صة
بالعمل وال�سلوك الب�رشي ،فمعنى هذا املدرك ميكن فهمه فقط عندما
يتم تطبيقه يف الوجود الفعلي عن طريق العمل ،فتعديل الوجود
نتيجة لهذا التطبيق هو املعنى ال�صادق للمدركات العقلية (عزام،
( )1995اخلوالدة .)2013 ،يت�ضح � ّأن املدركات العقلية التي قامت
عليها فكرة بري�س ال ميكن �أن تتحقق نظري ًا بل ال بد من اختبارها
بالتجربة التي تثبت علمي ًا مدى جناحها �أو �إخفاقها.
 جيم�س ( :)Jamesقام وليم جيم�س بتهذيب هذا املذهب
و�إعادة �صياغته ،وتو�سيع نطاقه لي�شمل االعتقادات الدينية ،حيث
�أو�ضح � ّأن الربجماتي ال يعنيه كيف ت�أتي الأفكار واملعتقدات ،غري
�أنه يهمه �أن ي�س�أل عن �صحة هذه الأفكار و�صدق هذه املعتقدات،
ومدى �صحة هذه الفكرة هي مدى احلاجة العملية لها ،كما يرتتب
�صدق املعتقد فيما يرتتب عليه من �آثار ونتائج (جيم�س.)2008 ،
حيث �أراد جيم�س �أن تقف الرباجماتية موقف ًا و�سط ًا بني املذهب
التجريبي واملذهب العقلي� ،إذ الحظ � ّأن التجريبية �شديدة الإخال�ص
للوقائع املح�سو�سة وامل�شاهدات ،ولكنها تهمل القيم الأخالقية
والدينية والإن�سان له مطالب وحاجات يفي بها املذهب العقلي،
فوقف موقف ًا و�سط ًا يحقق الإخال�ص للتجربة والواقع ،ويعطي
الإميان بالقيم الروحية (جعنيني .)2010 ،كما قام بفح�ص الفل�سفة
الرباجماتية يف �ضوء مو�ضوعات امليتافيزيقيا القدمية فتو�صل �إىل
� ّأن احلقيقة هي :القيمة الفورية للفكر وبذلك انتقل النا�س يف الفل�سفة
الرباجماتية من ال�س�ؤال عن ماهية ال�شي وحقيقته اىل الت�سا�ؤل عن
قيمة العمل يف الفكرة فهي �صادقة ما دامت حتقق لنا نتائج عملية
م�ضمونة (اخلوالدة.)2013 ،
 ديوي ( :)Deweyكانت اهتمامات جون ديوي متوجه
نحو الرتبية ،ويت�ضح ذلك من خالل تعاريفه لها وتركيزه عليها،
وكان اعتقاده � ّأن كل تربية ال بد �أن تقوم على م�شاركة الفرد يف
الوعي االجتماعي( ،نا�رص .)2010 ،وات�سمت فل�سفته بالنزعة
التجريبية التي تخالف فكرة وجود حقائق ثابتة مهما تكن ،وهو
بذلك �أنزل احلقائق املتعالية �إىل جمرى اخلربة الإن�سانية (التل،
�شعراوي .)2007 ،كما يرى � ّأن يقوم الفرد بالتفكري ال لذات التفكري،
و�إمنا يوجد التفكري بوجود امل�شكلة ،فهي التي حتدد طبيعة التفكري،
كما �أ ّنه ينظر �إىل احلوا�س على �أنها مثري يدفع �إىل العمل والن�شاط،
ولي�ست م�صدراً للمعرفة (عزام.)1995 ،
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وقد ذاعت �شهرته باعتباره تربوي ًا يريد بناء مناهج تربوية
على �أ�سا�س االجتماعية اجلديدة ،كما �أثارت فل�سفة جون ديوي
�ضجة وا�سعة ،فكانت فل�سفته �أقوى قوة عقلية يف الواليات املتحدة
بعد التكنولوجيا (الطيطي و�آخرون .)2002 ،فهو ينظر �إىل املدر�سة
على �أنها �أول م�ؤ�س�سة اجتماعية ،وهي عبارة عن �صورة احلياة
اجلماعية التي ت�ساعد على حتقيق غايات املجتمع ،ولهذا يرى � ّأن
الرتبية هي عملية من عمليات احلياة ،بل هي احلياة نف�سها ،ولي�ست
�أعداداً حلياة امل�ستقبل (نا�رص.)2010 ،
ومن �أبرز مالمح فكره الرتبوي :ت�أكيده على �أهمية املدر�سة
كونها م�ؤ�س�سة اجتماعية يتم التدريب فيها عن طريق اخلربة،
وي�شعر الفرد من خاللها مب�س�ؤوليته ،والرتبية يف نظره تربية نف�سية
واجتماعية معاً؛ لأنها تعتمد
يف مبادئها على الطفل ،وتركز على نف�سيته وا�ستعداداته ،كما
تقوم ب�إك�سابه عادات ومهارات تنا�سب املجتمع الذي يعي�ش فيه،
وقد عار�ض ديوي الفكر التقليدي الذي يجعل من الطالب �آلة تلقي
للمعلومات ،ودعا �إىل اجلمع بني الن�شاط البدين والعقلي واالجتماعي
للطالب؛ ليعتمد على نف�سه ،ويتعاون مع غريه ،كما اختار ديوي �أن
يتعاون الطالب يف و�ضع املنهج ،كما يرى �أن يكون املنهج ،مرن ًا
وهادف ًا وقاب ًال للتغري و�أن يعطي الطالب عدداً ممكن ًا من البدائل حلل
امل�شكالت ،كما يرى � ّأن ال يتقيد املعلم بطريقة واحدة لعر�ض الدر�س،
بل يختار الطريقة املنا�سبة (زيادة و�آخرون.)2006 ،

املبحث الثاني :أسس الفلسفة الربامجاتية من وجهة
نظر إسالمية
تناول املبحث ال�سابق ن�ش�أة الفل�سفة الرباجماتية ومفهومها،
و�أ�شهر روادها ،ويف هذا املبحث �سوف يتم تناول �أبرز الأ�س�س التي
تقوم عليها الفل�سفة الرباجماتية من وجهة نظر �إ�سالمية ،وذلك
كالآتي:
♦ ♦�أوالً :الكون:
ينكر الربجماتيون الثنائية يف تكوين الكون فهم ال ي�ؤمنون
بوجود جانب غري مدرك باحلوا�س ،فهم ينكرون اجلانب الروحي
متام ًا (زيادة و�آخرون .)2006 ،ويعترب الربجماتي ال�شك واليقني
م�س�ألتني حتميتني يف هذا العامل؛ ل ّأن امل�ستقبل مفتوح ولي�س مغلق،
ولهذا ف� ّإن العامل يقبل التعددية يف املعتقد واللغات والأجنا�س،
والغاية فيه تتحدد بالتفاعل بني االن�سان والبيئة والآخرين ،و� ّأن
غايات هذا الكون مت�ضمنة يف ن�سيج بنيته ،ولذلك ف� ّإن الغايات
والقيم فيه لي�ست نهائية ،والقيم فيه تتوحد ملا ينبغي �أن يكون يف
�ضوء حركة اخلربات وتقدمها يف املجتمع ،فالرباجماتية ترى � ّأن
الكون حقيقة خارجة عن نظام التجربة ،وك�أنهم يحيدون �أنف�سهم
من االعرتاف باخلالق الأول لهذا الكون ،فال يوجد عالقات ثابتة
وجواهر ثابتة (اخلوالدة .)2013 ،فالفل�سفة الرباجماتية ترى � ّأن
الكون لي�س ثابتاً ،بل حتكمه قوانني التغري واحلركة ،والو�صول �إىل
حقيقة الكون ووجوده �أمراً م�ستحيالً ،فال دليل على حقائق ثابته ال
تتغري.
ويف املقابل ف� ّإن نظرة الإ�سالم �إىل الكون متتاز ب�أنها لي�ست
نظرة عقلية حم�ضة ،ولكن تعمل على حتريك عواطف الإن�سان
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و�شعوره بعظمة اخلالق ،كل ذلك �إىل جانب الرباهني العقلية الدالة
على وحدانية اهلل تعاىل (النحالوي .)2010 ،فالكون خملوق من
خملوقات اهلل تعاىل ،خلق لهدف وغاية ،قال تعاىلَ } :و َما خَ َل ْقنَا
�ض َو َما َب ْي َن ُه َما الَعِ بِني * َما خَ َل ْقنَا ُه َما �إِ َّال ِبالحْ َِّق
ال�س َما َواتِ َوالأَ ْر َ
َّ
َو َل ِك َّن �أَكْثرَ َُه ْم الَ َي ْع َل ُمون{[الدخان.]39 - 38 :وت�ؤثر هذه النظرة
تربوي ًا على الطالب من خالل ربطهم بالهدف الأ�سا�س يف هذه
احلياة ،وهي عبادة اهلل تعاىل ،وتربيتهم على اجلد واالجتهاد.
كما يرى الإ�سالم � ّأن الكون خا�ضع ل�سنن اهلل تعاىل ،قال تعاىل:
} َو�آ َي ٌة َّل ُه ْم ال َّل ْي ُل ن َْ�سل َُخ مِ ْن ُه ال َّن َها َر َف�إِذَا ُهم ُّمظْ ِل ُمون * َوال�شَّ ْم ُ�س
تجَ ْ ِري لمِ ُْ�س َت َق ٍّر َّل َها َذ ِل َك َت ْقدِيرُ ا ْل َع ِزي ِز ا ْل َعلِيم * َوا ْل َق َم َر َق َّد ْرنَا ُه َمنَا ِز َل
ون ا ْل َقدِمي * الَ ال�شَّ ْم ُ�س َين َبغِ ي َل َها �أَن ُت ْد ِر َك ا ْل َق َم َر
َحتَّى َعا َد كَا ْل ُع ْر ُج ِ
َوالَ ال َّل ْي ُل َ�سا ِب ُق ال َّن َها ِر َو ُكلٌّ فيِ  َفلَكٍ َي ْ�س َب ُحون{[ي�س.]40 - 37 :
وت�ؤثر هذه النظرة تربوي ًا على الطالب بتعليمهم الدقة يف التعامل
مع الآخرين ،والدقة يف الدرا�سات العلمية املف�ضية �إىل ما هو جديد
ونافع للأمة الإ�سالمية والإن�سانية.
كما يرى � ّأن الكون كله م�سخر للإن�سان ،قال تعاىل} :اللهّ ُ
ال�س َماء َماء َف َ�أخْ َر َج ِب ِه
ال�س َما َواتِ َوالأَ ْر َ
�ض َو�أَن َز َل مِ َن َّ
ا َّلذِي خَ َل َق َّ
مِ َن ال َّث َم َراتِ ِر ْزقًا َّل ُك ْم َو َ�سخَّ َر َل ُك ُم ا ْل ُف ْل َك ِلت َْج ِر َي فيِ  ا ْل َب ْح ِر ِب�أَ ْم ِر ِه
ني َو َ�سخَّ َر َل ُك ُم
َو َ�سخَّ َر َل ُك ُم الأَ ْن َهار * َو َ�سخَّ ر َل ُك ُم ال�شَّ ْم َ�س َوا ْل َق َم َر َد�آ ِئ َب َ
ال َّل ْي َل َوال َّن َهار * َو�آتَاكُم ِّمن ُك ِّل َما َ�س�أَ ْل ُت ُمو ُه َو�إِن َت ُع ُّدواْ ِن ْع َم َت اللهّ ِ الَ
ن�سا َن َل َظلُو ٌم َكفَّار{[�إبراهيم.]34 - 32 :وقال تعاىل:
ْ�ص َ
تحُ ُ
وها �إِ َّن الإِ َ
} َو ُه َو ا َّلذِي َ�سخَّ َر ا ْل َب ْح َر ِل َت�أْ ُكلُواْ مِ ْن ُه لحَ ْ ًما طَ ِر ًّيا َوت َْ�ستَخْ ِر ُجواْ مِ ْن ُه
حِ ْل َي ًة َت ْل َب ُ�سو َن َها َو َت َرى ا ْل ُف ْل َك َم َواخِ َر فِي ِه َو ِل َت ْب َتغُواْ مِ ن ف َْ�ض ِل ِه َو َل َع َّل ُك ْم
تَ�شْ ُكرُون{[النحل.]14 :مثل هذه الآيات وغريها تربي الطالب على
ترقيق قلوبهم ،وتربي عواطفهم وانفعاالتهم على اخل�شوع واخل�ضوع
هلل تعاىل ،وال�شعور بف�ضله وكرمه ،وتدفع بهم �إىل حمد اهلل و�شكره.
هذه جملة ب�سيطة من احلقائق التي ت�شكل مفهوم الكون يف
الإ�سالم ،والتي ت�سهم يف ارتقائه فوق الفل�سفة الرباجماتية؛ ال�ستحالة
و�صولها �إىل مفهوم عن الكون مماثل ملا يتبناه الإ�سالم الذي ال يقبل
بالفل�سفة الرباجماتية يف هذا اجلانب؛ لأنها ُتعلمن تعلمنا مفهوم
الكون ،وحت�رصه يف الإطار املادي ،كما �أنها ت�ؤله الكون والطبيعة،
فهي تدعو �إىل قطع ال�صلة بني مفهوم الكون ومفهوم الإله من جهة،
وبني التعامل امل�صلحي الذاتي املادي املجرد من كل القيم من جهة
�أخرى ،ومن هنا فمن مهام الرتبية يف الإ�سالم تدعيم مفهوم الكون
هلل تعاىل ،ويف نف�س الوقت ترف�ض اال�ست�سالم واخل�ضوع والتواكل
يف التعامل مع ظواهره ،وبالتايل يحتم �رضورة ا�ستثمار القدرات
يف خدمة الإن�سان.
♦ ♦ثانياً :الإن�سان:
صال عن الطبيعة بل
ترى الرباجماتية � ّأن االن�سان لي�س منف� ً
هو جزء ال يتجز�أ عنها ،حتكمه العالقات بني الطبيعة واملجتمع،
و� ّإن حركة الطبيعة لأفكارنا م�ستمدة من حالة واحدة ،و�أنه حالة
بيولوجية ذات �إمكانات منظورة بحكم تفاعله مع معطيات البيئة
من حوله ،ولكن امل�ؤ�س�سة الرتبوية هي التي يجب �أن تتوىل القيادة
لتطور القوى الإبداعية عند االن�سان يف �إطار الأهداف واملعرفة،
والتطبيقات العلمية ،والقيم الإن�سانية فيه (اخلوالدة.)2013 ،
وتتحدد طبيعة الإن�سان يف الرباجماتية ب�إنكار الثنائية يف

فهم الطبيعة الب�رشية ،مبعنى :الثنائية بني الإن�سان ومكوناته ،وبني
البيئة ،كما تتكون �شخ�صية الإن�سان عن طريق تفاعله االجتماعي،
والإن�سان ي�ستطيع التعلم من خالل خرباته ال�سابقة ،وب�إمكانه
�أن يكت�سب العادات من خالل تفاعله مع البيئة (زيادة و�آخرون،
.)2006
ويف الإ�سالم ف� ّإن اهلل تعاىل خلق الإن�سان من طني ،ونفخ
فيه من روحه ،قال تعاىل} :ا َّلذِي �أَ ْح َ�س َن ُك َّل �شَ ْيءٍ خَ َل َق ُه َو َب َد�أَ خَ ْل َق
ان مِ ن طِ ني * ُث َّم َج َع َل ن َْ�س َل ُه مِ ن ُ�سالَلَةٍ ِّمن َّماء َّم ِهني * ُث َّم
ن�س ِ
الإِ َ
َ
َ
ْ
ال�س ْم َع َوالأ ْب َ�صا َر َوالأف ِئ َد َة
َ�س َّوا ُه َو َنف ََخ فِي ِه مِ ن ُّروحِ ِه َو َج َع َل َل ُك ُم َّ
َقلِيالً َّما تَ�شْ ُكرُون{[ال�سجدة.]9 - 7 :وقال تعاىل�} :أَ مَ ْ
ل نَخْ لُقكُّم ِّمن
َّماء َّم ِهني{[املر�سالت.]20 :وهذه النظرة تقوم على تربية الإن�سان،
وتهذيب كربيائه وغطر�سته ،حيث يجعله متوا�ضع ًا يف حياته.
والإن�سان خملوق مكرم ،قال تعاىلَ } :و َل َق ْد َك َّر ْمنَا َبنِي �آ َد َم
َاه ْم َعلَى
َاهم ِّم َن الطَّ ِّي َباتِ َوف ََّ�ض ْلن ُ
َو َح َم ْلنَا ُه ْم فيِ ا ْلبرَ ِّ َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْقن ُ
م ْن خَ َل ْقنَا َتف ِْ�ضيال{[الإ�رساء.]70 :فاهلل تعاىل كرم الإن�سان
َك ِث ٍري مِّ َّ
وجعل له القدرة على ال�سيطرة على ما حوله من الكائنات ،و�سخرها
اهلل له لينتفع بها ،وجعله �آمن ًا من كل املخاوف �إزاء املخلوقات،
وهذه تربية �إ�سالمية على ال�شعور بالكرامة والعزة.
مميز خمتار ،فلديه القدرة على التمييز بني اخلري
كما �أنه ِّ
وال�رش ،وغر�س يف جبلّته اال�ستعداد لأحدهما ،و�أوجد له الإرادة التي
من خاللها له حرية االختيار يف �أفعاله ،قال تعاىلَ } :و َنف ٍْ�س َو َما
اب
اها* َق ْد �أَ ْفل ََح َمن َزك َ
اها * َف�أَ ْل َه َم َها ف ُُجو َر َها َو َت ْق َو َ
َ�س َّو َ
َّاها * َو َق ْد خَ َ
اها{[ال�شم�س.]10 - 7 :
َمن َد َّ�س َ
حمله م�س�ؤولية عظيمة،
ومل يكتف الإ�سالم بتكرمي الإن�سان بل ّ
فقد كلّفه بتحقيق العبادة ،وكذلك جعل الإن�سان م�س�ؤو ًال عن �سمعه
وب�رصه وف�ؤاده فال ي�ستعملها �إال يف اخلري ،وهذه امل�س�ؤولية تربي
الإن�سان على الوعي الدائم والبعد عن اال�ست�سالم للأهواء ،والبعد عن
الظلم.
ميكن القول � ّأن الفل�سفة الرباجماتية تنكر الثنائية يف فهم
الطبيعة الب�رشية ،مبعنى :الثنائية بني الإن�سان ومكوناته الوراثية
والعقلية والروحية ،وبني البيئة� ،أما الت�صور الإ�سالمي فقد نظر
�إىل الإن�سان نظرة تكرمي تت�سم بالتوازن بني طاقاته املختلفة،
وبالتكاملية بني جوانب �شخ�صيته ب�أبعادها املختلفة من ج�سم
وعقل وروح.
♦ ♦رابعاً :املعرفة:
ينكر الربجماتيون كل ما هو قبلي يف املعرفة ،ويرون � ّأن
م�شكلة املعرفة هي ال زالت جمرد معرفة نظرية دون فائدة حيوية
عملية ،فبد ًال من البحث عن كيف نعرف؟ يجدر ِب َنا االن�شغال
بتحقيق قيم اجتماعية عملية جتعل العامل �أف�ضل مما عليه الآن،
وحتويل املعرفة من معرفة ت�أملية �إىل �أن�شطة فعالة يف البحث وحل
امل�شكالت ،وال فائدة يف معرفة ال ميكن تطبيقها يف احلياة الراهنة،
فاملعرفة نابعة من التجربة واخلربة ،وتو�ضع مبادة يف فرو�ض
من �أجل االختبار ،وهي و�سيلة ميكن اكت�سابها كلما تعمقنا يف
مناهج البحث ،واملعرفة �إجرائية وعمل حركة تفي مبطالب الوحدة
اخلربية لتفجر وحدة خربية جديدة �أخرى (اخلوالدة( )2013 ،زيادة
و�آخرون.)2006 ،
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يت�ضح � ّأن املعرفة عند الربجماتيني هي التي ت�ساعد الفرد
يف التغلب على م�شكالت احلياة ،و�أنه ال قيمة لأي معرفة ال ميكن
تطبيقها وا�ستعمالها �إذ � ّإن املعرفة نابعة من اخلربة املبا�رشة
ولي�ست قبلية ،و�أنها تت�ضمن فرو�ض تو�ضع مو�ضع التجريب ولي�ست
تراكمية ،كما �أنها تعد و�سيلة ،وتكت�سب بالتدرج يف البحث ولي�ست
غاية ،وتعترب املعرفة لدى الربجماتيني عملية �إجرائية.
ومن م�صادر املعرفة عند الفل�سفة الرباجماتية:
1 .1اخلربة« :الرباجماتية تنكر املعرفة القبلية �أو املعرفة ال�سابقة
على التجربة ،فاملعرفة نابعة من اخلربة والن�شاط الذاتي
للفرد وتفاعله مع البيئة املحيطة» (ال�شيباين� ،1987 ،ص:
 .)343فاخلربة والن�شاط هما امل�صدر الأ�سا�سي للمعرفة،
وتهدف املعرفة التي يكت�سبها الفرد من خالل تفاعله مع
البيئة �إىل �ضمان احل�صول على لقمة العي�ش ،والتغلب على
م�شكالت احلياة (عبد الرا�ضي.)2002 ،
2 .2الطريقة التجريبية :ت�ؤمن الرباجماتية بالعمل والتجربة كحل
للم�شكالت ،و�إ�صالح املجتمع ،فقيمة الفكرة تكون ب�آثارها
العملية ،وكل فكرة ال ت�ؤدي �إىل �سلوك ال يعول عليها (مر�سي،
 .)1995ويعلي جون ديوي من الطريقة التجريبية حيث يرى
� ّأن التجربة ال تقت�رص على امل�سائل العلمية ،و�إمنا تعمم على
امل�سائل االجتماعية والأخالقية والتحقق من �صحتها (ديوي،
د.ت).
3 .3التفكري :ترى الرباجماتية � ّأن التفكري يحدث نتيجة ن�شاط الفرد
وتفاعله مع بيئته ،ونتيجة لوجود م�شكلة يرغب يف حلها،
والتفكري ي�سري يف خطوات هي :ال�شعور بامل�شكلة ،ودرا�ستها
ب�شكل جيد للو�صول �إىل قلب امل�شكلة ،وحتديد �أهم العوامل
التي تكمن وراءها ،ومن ثم عر�ض العديد من االقرتاحات
كحلول ممكنة ،ثم اختبار الفر�ضيات (ال�شيباين.)1987 ،
� ّإن الرباجماتية جتعل الإن�سان مقيا�س ًا لكل �شيء ،وجتعل
النفع وحده معياراً للمعرفة ،وهي بذلك حتول القيم الإن�سانية �إىل
قيم مادية ن�سبية قابلة للتغري با�ستمرار ،وتلغي الثبات يف القيم،
وك�أنها تلغي املعارف الدينية �إال ما يكون نافع ًا مادياً ،علم ًا ب� ّأن
الدين ال يقوم على ح�سابات مادية ،فالإن�سان هو �صانع املعارف،
وتزداد �أهمية املعارف كلما كانت يف خدمة تكيف الإن�سان مع
نف�سه وبيئته وجمتمعه ،واملعرفة لي�ست قبلية ،بل هي نابعة من
اخلربة املبا�رشة (عريفج.)2008 ،
�أما الت�صور الإ�سالمي للمعرفة فتكمن يف معرفة اهلل عز وجل،
قال تعاىلُ } :ق ْل �إِنمَّ َا الْعِ ْل ُم عِ ن َد اللهَّ ِ َو�إِنمَّ َا �أَنَا َنذِيرٌ ُّمبِني{ [امللك:
.]26كما يعر�ض القر�آن الكرمي مناذج و�أنواع للمعرفة الإن�سانية،
ن�سان * َع َّل َم ُه
منها( :املعرفة اللغوية) ،قال تعاىل} :خَ َل َق ا ِلإ َ
ا ْل َب َيان{[الرحمن(.]4 - 3 :املعرفة الدينية) ،قال تعاىل:
جنيلَ{[املائدة.]110 :
َاب َوالحْ ِ ْك َم َة َوال َّت ْو َرا َة َوالإِ ِ
} َو�إِ ْذ َع َّل ْم ُت َك ا ْل ِكت َ
َ
و�س َّل ُك ْم
(املعرفة ال�صناعية) ،قال تعاىلَ } :و َع َّل ْمنَا ُه َ�ص ْن َعة َل ُب ٍ
ِلت ُْح ِ�ص َنكُم ِّمن َب�أْ�سِ ُك ْم َف َه ْل َ �أن ُت ْم �شَ ا ِكرُون{[الأنبياء.]80 :
وميادين املعرفة تنق�سم �إىل ق�سمني رئي�سني هما :ميدان
الغيب ،وميدان ال�شهادة الذي ينق�سم �إىل ق�سمني رئي�سني ،هما :ميدان
الآفاق (العلوم الكونية) ،وميدان الأنف�س (العلوم االجتماعية وعلم
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النف�س) (الكيالين .)2008 ،ففي الت�صور الإ�سالمي ينبغي للمعرفة
�أن ت�صل امل�سلم بخالقه تعاىل (زيادة و�آخرون.)2006 ،
وللمعرفة و�سائل و�أدوات يعلمها اهلل للإن�سان ،منها :احلوا�س:
فقد اعرتف بها جميع علماء الإ�سالم ،وا�ستخدموا املنهج التجريبي
على �أو�سع نطاق يف العلوم الطبيعية التي تعر�ضوا لدرا�ستها ،فقد
جاء اعرتافهم باحل�س كم�صدر �أ�سا�سي من م�صادر املعرفة ،وباملنهج
التجريبي كمنهج �أ�سا�سي لدرا�سة امل�سائل الطبيعية املح�سو�سة ت�أ�سي ًا
بالقر�آن الذي وجه العقول والأب�صار �إىل عامل احل�س والواقع وربط
بني الفكر وبني ما يف الكون من مظاهر و�آيات كما يف قوله تعاىل:
}�أَ مَ ْ
ل َت َر �إِلىَ  َر ِّب َك َك ْيفَ َم َّد الظِّ َّل َو َل ْو �شَ اء لجَ َ َع َل ُه َ�سا ِكنًا ُث َّم َج َع ْلنَا
ال�شَّ ْم َ�س َع َل ْي ِه َدلِيالً{[الفرقان.]45 :ويعد العقل من الو�سائل �أي�ضاً،
فالإ�سالم يعرتف بقيمة العقل ويكرمه ،ولكنه ال يرتكه يغرق يف
الأمور الغيبية التي مل ت�صل �إىل �شيء حقيقي ي�ستحق ما بذل فيه من
جهد ،فالإ�سالم عندما ينهى عن اخلو�ض يف الغيبيات ف�إنه ي�صون
بذلك الطاقة العقلية من �أن تتبدد وراء الغيبيات التي ال �سبيل للعقل
الب�رشي �أن يحكم فيها ،كما يعد الوحي من و�سائل و�أدوات املعرفة،
فكثري من املعارف ال ميكن الو�صول �إليها �إال عن طريق الوحي الذي
اخت�ص اهلل تعاىل به �أنبياءه ور�سله ،قال تعاىلَ } :و�أَ ْو َح ْينَا �إِلىَ �أُ ِّم
و�سى �أَ ْن َ �أ ْر ِ�ضعِ ي ِه َف ِ�إذَا خِ ْفتِ َع َل ْي ِه َف�أَ ْلقِيهِ فيِ ا ْل َي ِّم َوالَ تَخَ افيِ  َوالَ
ُم َ
تحَ ْ َزنيِ �إِنَّا َرا ُّدو ُه �إِ َل ْيكِ َو َجاعِ لُو ُه مِ َن المْ ُ ْر َ�سلِني{[الق�ص�ص.]7 :
♦ ♦خام�ساً :القيم:
� ّإن القيم يف الفل�سفة الرباجماتية لي�ست ثابتة وال نهائية،
وهي ذات �صفات واقعية ت�ساعد على النمو الإن�ساين واالجتماعي،
وهي مو�ضوعية تخ�ضع �إىل الطريقة العلمية ،وهي عملية تعطي
للعقل مكانة مركزية ،وهي متغرية؛ لأنها يف حالة نب�ض دائم ،فهي
و�سيلة لغاية ت�ؤدي وظيفة �أ�سا�سية تزيد من ال�سلوك الواعي ،وتعر�ض
التكيف بني الإن�سان وبيئته ،فالقيم مفيدة و�صاحلة حينما ت�ساعد
على التفاعل مع البيئة ب�صورة ن�شطة وفعالة (اخلوالدة)2013 ،
(زيادة و�آخرون.)2006 ،
فالقيم يف نظر الربجماتيني هي احلل املوفق لكل ما يعوق
ا�ضطراد التقدم االجتماعي ،وهي التي ت�سهم يف حل امل�شكالت التي
تواجه الإن�سان ،وهي قيم ن�سبية؛ لأنها جمرد و�سائل لتحقيق الغايات
املن�شودة (الطويل .)1985 ،وهي تتغري بتغري الزمان واملكان ،لذا
ف� ّإن «�صواب �أي فعل �أو حكم �إمنا يكون بالن�سبة للظروف �أو املواقف
التي جرى فيها الفعل �أو �صدر يف �إطارها احلكم» (احلفني،1999 ،
�ص« .)482 :فالقيم جمرد اعتقادات لي�ست ملزمة ،ومن امل�ستحيل
�إيجاد تف�سري �أخالقي �صحيح لفعل ما» (روزنتال ،ويودين،1977 ،
�ص .)526 :ويرى جون ديوي �رضورة التجديد يف القيم ،وجعل كل
اهتمامه حول املواقف الفعلية للأفراد «املبادئ واملعايري والقوانني
كلها لي�ست �إال و�سائل و�أدوات عقلية لتحليل مواقف فردية» (ديوي،
د.ت).
� ّإن الربجماتي يتفهم قيمه وميوله ورغباته ويدرك �أهمية ما
لديه من ا�ستعدادات وقدرات ومكانات ويبذل جهده متالحق ًا من �أجل
ا�ستثمار قدراته ب�شكل متناغم مع ميوله ورغباته ،وهو ال يخ�ضع
لقيم مطلقة ،و�إمنا يخ�ضع لأخالق ن�سبية تقا�س بنتائج اعتمادها
وثمراتها يف املنفعة ال�شخ�صية واالجتماعية ،وم�صدر القيم عند
الربجماتي ي�أتي من عامل التجربة ،فهي قيم م�صدرها الذات ،وواقع
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اخلربات والقيمة الأرفع هي الأكرث جدوى ن�سبي ًا والتي تقع يف �سلم
الأولويات يف فرتة ما (عريفج.)2008 ،
�أما الت�صور الإ�سالمي للقيم فيت�سم بالثبات والأ�صالة؛ لأن
م�صدرها القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ،فهي تظل موجهة ل�سلوك
امل�سلم يف �شتى مواقف حياته (زيادة و�آخرون .)2006 ،فالن�سبية
يف القيم لي�ست من عوامل تقدم الدول و�إمنا من عوامل انهيارها؛
ف�إذا ما �أُبيح مبد�أ الن�سبية ف�إنه �سينتج عنه مفاهيم خمتلفة ومتنوعة
بتنوع الأفراد ،كما ي�صبح كل �شيء مباح ًا «� ّإن االعرتاف بن�سبية
القيم يعني �إلغاء كافة القواعد الأخالقية والقيم املعيارية يف
املجتمع» (املانع� ،2002 ،ص« .)320 :ف� ّإن ن�سبية القيم مناق�ضة
حلياة اجلماعة» (�أبو دبو�س� ،1983 ،ص .)59 :فحياة اجلماعة ال بد
�أن يحكمها قانون قيمي متفق عليه عند اجلميع ،و�إال �سوف ت�صبح
املجتمعات يحكمها قانون البقاء للأقوى ،وبالتايل كل الو�سائل
�صاحلة لالنت�صار.
«� ّإن الن�سبية يف القيم واختالفها بني الأفراد داخل املجتمع،
ف�إنها �سوف ت�صبح �رشاً على املجتمع ،وت�سعى �إىل ن�رش الفو�ضى
وانعدام اال�ستقرار» (القماطي� ،1991 ،ص .)132 :لذا فالثبات �سمة
�أ�سا�سية يف القيم الإ�سالمية ،والتغري هو عبارة عن مرونة ومراعاة
للم�صلحة ال�رشعية ،وظروف الزمان واملكان والأحوال ،حيث
تنا�سب ظروف امل�سلمني و�أحوالهم الزمانية واملكانية واالجتماعية
من عادات و�أفكار وم�ستجدات ،يف حني � ّأن الربجماتيني يحاربون
الثبات وينبذونه ،وهذا ما �أفقدهم عن�رص الثبات يف الدين ويف القيم
ويف جميع املجاالت.
فالغاية من الدين والأخالق هو حتقيق �سعادة الدارين،
فالدين والأخالق الإ�سالمية ال تقت�رص غايتها على حتقيق ال�سعادة
الأخروية ،و�إمنا تتعدى �إىل حتقيق ال�سعادة الدنيوية بالن�سبة للفرد
كاخلريات البدنية املختلفة من �صحة وجمال وقوة وطول العمر
وغريها ،واخلريات اخلارجية كاملال والأهل واخلريات النف�سية
كاحلكمة وال�شجاعة ،واخلريات التوفيقية كهداية اهلل ور�شده
(ال�شيباين.)1988 ،

املبحث الثالث :التطبيقات الرتبوية للنظرية الرتبوية
الربامجاتية من وجهة نظر إسالمية
تناول املبحث ال�سابق �أبرز الأ�س�س التي تقوم عليها الفل�سفة
الرباجماتية من وجهة نظر �إ�سالمية ،ويف هذا املبحث �سوف يتم
تناول �أبرز التطبيقات الرتبوية للنظرية الرتبوية الرباجماتية من
وجهة نظر �إ�سالمية ،وذلك كالآتي:
أوالً :مفهوم النظرية الرتبوية:
Ú Úمفهوم النظرية يف اللغة :تورد املعاجم اللغوية جمموعة
من الدالالت لكلمة) َنظَ َر) ،و ُتظهر الأ�صول اللغوية � ّأن كلمة) َنظَ َر)
تتعدد مواردها ومعانيها ،فقد ا�ستخدم العرب هذا الفعل للداللة على
معان عدةَ :نظَ َر :النون والظاء والراء� ،أ�صل �صحيح ،يرجع فروعه
�إىل معنى واحد ،وهو“ :ت� ّأمل ال�شيء ومعاينته” (ابن فار�س ،ج،5
�ص .)444وال َّنظَ ر :الفكْر يف ال�شيء (ابن منظور ،ج� ،3ص.)484
“وت�أمل ال�شيء بالعني” (الفريوز �آبادي� ،ص “ .)484و َنظَ َر بني
النا�سَ :حك ََم وف�صل بينهم” (�إبراهيم م�صطفى و�آخرون ،ج،2

�ص .)932قال تعاىلُ } :و ُجو ٌه َي ْو َم ِئ ٍذ نَّا�ضرِ َة * ِ �إلىَ  َر ِّب َها نَاظِ َرة{
( )23 - 22القيامة.
مما �سبق ميكن اخلروج بالنتيجة الآتيةّ � :إن مفهوم كلمة ( َنظَ َر)
يف اللغة يدل على التفكر والت�أمل ،و�إدراك ال�شيء من خالل العني
(الر�ؤية الب�رصية) ،كما يدل على احلكم والف�صل بني النا�س.
Ú Úمفهوم النظرية يف اال�صطالح :يعد م�صطلح النظرية من
فئة امل�صطلحات املنتمية ،لذا يجب على الرتبوي �أن يكون واعي ًا يف
تعامله مع م�صطلح النظرية ،ومعانيه املتعددة (خطاطبة.)2010 ،
فاختيار املربي لأحد هذه املعاين باعتباره �أقرب للرتبية ،و�إقامة
بنيانه الرتبوي عليه �أمر يك�شف عن معتقداته وقيمه واجتاهه
(التوم .)1991 ،ومن �أبرز التعريفات العامة مل�صطلح «النظرية» ما
ي�أتي:
«فر�ضية �أو جمموعة مرتابطة من فر�ضيات تثبت �صحتها عن
طريق امل�شاهدة والتجربة» (التوم ،1991 ،ج� ،2ص.)320
«عملية جتميع وترتيب للحقائق وتقدميها ب�شكل متنا�سق
ي�ساعد على توظيف تلك احلقائق يف عامل الواقع» (خياط،2003 ،
�ص.)17
«جمموعة من املفاهيم والقواعد املرتابطة امل�ستمدة من
الكتاب وال�سنة القادرة على توجيه املمار�سات العملية» (�صالح،
 ،1991ج� ،2ص.)495
وعليه ،ميكن تعريف النظرية يف اال�صطالح على �أنها:
جمموعة من املفاهيم والقواعد امل�ستمدة من م�صادرها ،والتي تقوم
بتوجيه املمار�سات ،و�ضبط كل ما يتعلق باملو�ضوع.
Ú Úمفهوم النظرية الرتبوية:
تختلف النظرية يف جمال الدرا�سات الرتبوية من تربية
لأخرى ،ومن جمتمع لآخر؛ لأن فل�سفات الرتبية خمتلفة وعلومها
الرتبوية متطورة با�ستمرار من حيث املحتوى والأهداف (ياجلن،
 .)1991وقد ُع ِّرفت النظرية الرتبوية بعدة تعريفات ،من �أبرزها:
“جمموعة من املبادئ املنظمة املرتابطة ،والإر�شادات
املوجهة �إىل املعنيني باملمار�سات الرتبوية” (مور،1986 ،
�ص.)23
“مبادئ مت�سقة توجه العملية الرتبوية وحتكم املمار�سات
التعليمية” (مدكور� ،1990 ،ص.)271
“جمموعة من الن�شاطات العملية املرتبطة بع�ضها ببع�ض،
تظهر يف �صورة نظرية علمية معينة ،تبد�أ بت�صورات نظرية تكون
مبثابة موجهات للن�شاطات التطبيقية” (�أحمد� ،2003 ،ص.)63
وبناء على االختيار املتقدم يف
من خالل التعريفات ال�سابقة،
ً
تعريف (النظرية) ،ميكن تعريف (النظرية الرتبوية) ب�أنها :جمموعة
من املفاهيم والقواعد امل�ستمدة من م�صادرها ،والتي تعمل على
توجيه و�ضبط العمل الرتبوي.
ثانياً :األهداف
ترى الفل�سفة الرباجماتية � ّأن �أهداف الرتبية ت�ساعد الفرد يف
منوه وتعلمه وتكيفه مع بيئته وحياته ،وت�ؤكد على �أال تكون هذه
الأهداف مفرو�ضة من اخلارج؛ لأنها عندئذ ال متثل �أهداف الفرد
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د .محمد أحمد الزعبي
د .سوزان نبيل الشرايري

احلقيقية ،وال تنبع من ن�شاطاته ،فالأهداف احلقيقية عندها هي تلك
التي يحددها الفرد بنف�سه� ،أو ي�شرتك يف حتديدها يف �ضوء خرباته
ال�سابقة وحاجاته ،لعل ومن �أبرز هذه الأهداف ما ي�أتي (التل،
�شعراوي:)2007 ،
 م�ساعدة الفرد على النمو املتكامل ل�شخ�صيته ،وعلى تفتح
ا�ستعداداته وطاقاته وتنميتها.
 م�ساعدة الفرد على التكييف امل�ستمر مع بيئته االجتماعية
والطبيعية وتزويده باخلربات التي يتطلبها هذا التكييف.
 �إعداد الفرد للحياة امل�ستقبلية دون �إهمال ملتطلبات
حياته احلا�رضة.
 �إعداد بناء اخلربة االجتماعية ،وحت�سني املجتمع وتطوره
من خالل تنظيم عملية امل�شاركة يف الوعي االجتماعي وتوافق
ن�شاط الفرد على �أ�سا�س هذا الوعي.
 �إك�ساب الفرد املعرفة التي تعمل على تنظيم اخلربة
والتوجيه للخربة التالية.
 �إك�ساب الفرد االهتمامات التي تتعلق مبظاهر احلياة
ال�سليمة التي جتعله �أكرث �سعادة وت�سهم يف ارتفاع م�ستوى بنائه
ال�شخ�صي.
 متكن املجتمع من �صياغة �أغرا�ضه اخلا�صة وتنظيم
و�سائله وموارده.
والغاية عند الربجماتي هي م�ساعدة الطفل لي�صبح ذَا قيمة
اجتماعية يف احلا�رض وامل�ستقبل ،والعي�ش بتوافق مع الآخرين
خالل تطوره الفردي وم�ساندتهم على فهم بيئتهم ،وحل امل�شكالت
ب�أنف�سهم ب�صورة علمية (اخلوالدة .)2013 ،وهناك �صفات تتميز
بها الأهداف ،منها� :أن تبنى على الفعاليات الذاتية للمتعلم مبا
يف ذلك ا�ستعداداته الفطرية وعاداته املكت�سبة ،وينبغي �أن تكون
قابلة للتحول �إىل طريقة للتعاون مع فعاليات املتعلمني ،وما مل
ت�ؤدي �إىل و�ضع �أ�ساليب معينة للعمل فال قيمة له ،كما ينبغي على
املربني احلذر من الأهداف التي يزعم ب�أنها عامة �أو نهائية ،فال �شك
يف � ّأن كل هدف مهما بلغ من التحديد يبقى هدف ًا عام ًا مبا يتفرع
عنه من العالقات؛ لأنه يف�ضي �إىل ما ال ح�رص له من الأ�شياء (علي،
 .)1995ففي الرباجماتية هناك بع�ض الأهداف التي تو�ضع من قبل
الكبار ،ولكن الأهداف القريبة واملتو�سطة تو�ضع با�شرتاك املعلمني
والطالب ،حيث يكون التخطيط ملا يجب �أن يتعلموه ،وكيف يجري
تعلمه ،وكيف يتم �إجنازه وعر�ضه (�صمويل�سون.)2001 ،
يف حني � ّأن الأهداف يف الت�صور الإ�سالمي تكمن يف الرتبية
اخللقية ،والعناية بالدين والدنيا معاً ،وهي تق�سم �إىل نوعني:
الأهداف الفردية ،مثل :بناء الفرد امل�ؤمن بربه ،وبناء ال�شخ�صية
ال�صحيحة ج�سمياً ،واملتزنة يف عواطفها وانفعاالتها ،واملطمئنة
ب�إميانها بربها ،والأهداف االجتماعية ،مثل :بناء جمتمع �إ�سالمي
�سليم ،فا�ضل ومتما�سك ،يتحقق يف ظله العدل ،ويقوم على مبادئ
الدين والأخالق (ال�شيباين .)1988 ،وتت�ضمن مناهج الرتبية يف
الإ�سالم جمموعة من الأهداف املتعلقة بالتعليم ،منها :تعميق
�إميان الطالب باهلل تعاىل ،وتنمية �شعور الرقابة الذاتية ،ومتتني
�صلته بالقر�آن الكرمي ،وال�سنة النبوية ،وتقوية االجتاهات والقيم
الإ�سالمية يف نف�سه ،و�إدراك العالقة بني الدين والعلم و�أثرها يف
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تقدم املجتمعات (وزارة الرتبية والتعليم.)1991 ،
ثالثاً :املنهاج
� ّإن املنهاج يف الفل�سفة يعد عن�رصاً �أ�سا�سي ًا يف العملية
الرتبوية؛ لأنه حمور انتقاء الغايات والو�سائل ،كما �أنه �أداة العملية
الرتبوية التي تعني الطالب على مواجهة امل�شكالت اليومية وحلها
بطريقة فعالة ،ويت�ضمن العديد من �أوجه الن�شاطات التي ت�ضمن
للطالب االنتفاع بها ،وي�شكل املنهاج الدرا�سي وحدة ديناميكية
هادفة ولي�ست جمرد تنظيم معريف جامد� ،أما العمليات املعرفية
ومواردها فتحدد يف الفل�سفة الرباجماتية يف حدود االعتبارات
العملية �أو الفر�ضية ،ولي�س هناك جمال للقول ب� ّأن املعرفة حتدد
يف حدود االعتبارات النظرية الت�أملية الدقيقة �أو االعتبارات الفكرية
املجردة (التل ،و�شعراوي.)2007 ،
كما تطالب الفل�سفة الرباجماتية � ّأن ال يقت�رص املنهاج على
القراءة والكتابة ،و�إمنا ي�شمل الطبيعة والأ�شغال والر�سم� ،إذ يعتقد
الربجماتيون � ّأن هذه الأن�شطة تعمل على تنمية الف�ضائل الأخالقية
و�ضبط النف�س (الفرحان .)1999 ،فالرباجماتية تركز فقط على
احلا�رض وامل�ستقبل ،كما �أنها ال تهتم بتقدمي مناهج منتقاة ومرتبة
من قبل الكبار ومو�ضوعاتها تقليدية؛ فهي تقدم املعرفة مف�صولة
عن التجربة وجمز�أة �إىل �أق�سام ،وترى � ّأن املنهاج جمموعة من
املهارات والفنون اليدوية العملية ،واهتمامها ببناء املناهج على
�أ�سا�س تعاون من قبل املهتمني واملخت�صني والعمل على تطويرها
من خالل اخلربات النافعة (جعنيني.)2010 ،
ومن وجهة نظر الرباجماتية فاملنهج يجب �أن يتكامل مع
الأن�شطة الال�صفية التي ت�شبع ميول الأطفال ومواهبهم؛ ل�رضورتها
امللحة من �أجل منو متكامل لذلك ركزت املناهج على ا�ستخدام
ّ
املختربات واملكتبات ب�شكل وا�سع (الطيطي و�آخرون.)2002 ،
واملحل الذي ي�ستعمله الربجماتي لقبول املنهاج ،قد ي�صاغ مبثل
ال�س�ؤال الآتي« :هل املنهاج يعمل على حل امل�شكالت؟ وهل هو
منهاج عملي؟ وهل هو نافع؟ وهل يراعي عقل الطالب وت�صوره
للعامل؟ وهل ي�ساعده على فهم العامل احلا�رض وامل�ستقبل؟ وكيف
ي�سهم يف حت�سني �أحوالهم ،و�أحوال جمتمعهم؟ » (�صمويل�سون،
.)43 :2001
ويف الت�صور الإ�سالمي تنبع القيمة الرتبوية للمنهاج من كونه
تف�سرياً قائم ًا للفل�سفة الرتبوية التي تعك�س مالمح وفكر الأمة «فهو
املو�ضوع احل�سا�س احلا�سم الذي �سيقرر م�صري الأمة الإ�سالمية،
وي�صوغ م�ستقبلها» (الندوي� ،1969 ،ص .)3وهو «امليدان الذي من
خالله تتحقق الأهداف الرتبوية املر�سومة املن�شودة؛ لإعداد جيل
الأمة النا�شئ» (�إبراهيم� ،2002 ،ص.)26
وللمنهج يف الت�صور الإ�سالمي غايات تربوية يق�صد منها
حتقيق عبادة اهلل تعاىل واال�ستخالف يف الأر�ض وعمارتها ،قال
ن�س �إِ َّال ِل َي ْع ُب ُدون{[الذاريات.]56 :
تعاىلَ } :و َما خَ َلق ُْت الجْ ِ َّن َوالإِ َ
ومن غايات املنهج تنبثق الأهداف الرتبوية يف املجاالت املختلفة،
ومن �أبرزها :الأهداف املعرفية ،مثل :االهتمام بتح�صيل �أ�سا�سيات
ِا�س ِم َر ِّب َك ا َّلذِي
املعرفة :كالقراءة والكتابة ،قال تعاىل} :ا ْق َر�أْ ب ْ
خَ لَق{[العلق.]1 :وتنمية القدرات العقلية :كالتدبر والتفكر والتحليل
واال�ستنباط واملقارنة والت�صنيف ،قال تعاىل�} :إِ َّن فيِ  خَ ل ِْق
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ات ِّ أُل ْوليِ  الأ ْل َباب{
�ض َواخْ ِتال َِف ال َّل ْي ِل َوال َّن َها ِر لآ َي ٍ
ال�س َما َواتِ َوالأَ ْر ِ
َّ
[�آل عمران.]190 :
والأهداف املهنية» احلرفية” التي تتطلب ت�آزراً عقلي ًا
وج�سدياً ،وقد �أ�شارت الرتبية يف الإ�سالم �إىل العديد من املهن
واحلرف ،و�أ�شارت �أي�ض ًا �إىل حمرتفيها من الأنبياء فما من نبي �إال
ورعى الغنم ،كما احرتف بع�ض الأنبياء حرف ًا معينة ،مثل� :سدينا
نوح عليه ال�سالم فقد كان جناراً ،و�سيدنا �آدم كان حراثاً ،و�سيدنا
�إدري�س كان خياطاً.
والأهداف يف املجال الروحي ،وهذا النوع من الأهداف تفردت
به الرتبية يف الإ�سالم ،ومتيزت به على ما �سواها ،وهو ما تفتقده
املناهج الغربية العتمادها على اجلانب العقلي واجل�سدي وتاركة
للجانب الآخر �أال وهو اجلانب الروحي الذي ال يقل �أهمية عن اجلانب
اجل�سدي ،فالرتبية يف الإ�سالم جتمع بني اجلانب الروحي واجلانب
اجل�سدي ب�شكل متوازن دون �أن يطغى جانب على �آخر ،ومن حكمته
تبارك وتعاىل �أنه �أودع يف الأر�ض ما يحتاجه الإن�سان من م�أكل
وم�رشب وملب�س وم�سكن ،هذا يف اجلانب اجل�سدي� ،أما يف اجلانب
الروحي فال ُي ْ�ش َب ُع �إال حينما ُيو�صل بخالقه تعاىل.
رابعاً :األساليب
يرى الرباجماتيون � ّأن الطالب عبارة عن حزمة من ن�شاط
االجتاهات النظرية املكت�سبة ،ويعد ن�شاط الطفل �أ�سا�س كل تدري�س
عندهم حيث يرون � ّأن الطفل ن�شط تلقائياً ،و� ّأن كل ما يفعله التدري�س
يف ر�أيهم هو �أن يوجه هذا الن�شاط حيث الن�شاطات الهادفة الفعالة
املنظمة مف�ضلة على الن�شاطات طائ�شة الآلية ،فلي�س الهدف من
التعليم تعلم الطفل ما ال بد له من تعلمه ،و�إمنا ت�شجيعه لكي يعرف
بنف�سه نتيجة ن�شاطه الذهني التجريبي ،كما يرى الرباجماتيون � ّأن
الن�شاط املرغوب فيه هو الذي ي�ؤدي اىل �سل�سلة من التغريات (التل،
و�شعراوي .)2007 ،كما تهتم باحرتام الرغبات الذاتية ودجمها يف
العملية التعليمية ،وتعطي اهتمام ًا كبرياً بتعليم الأطفال كيف يحلون
م�شكالتهم اعتقاداً منها ب� ّأن ذلك �سيزود الطالب باملعرفة واملهارات
(جعنيني .)2010 ،وتعتقد ب� ّأن الطفل يتعلم عن طريق الن�شاط �أكرث
منه عن طريق التلقني ،ويعزز الرباجماتية �أ�ساليب التعليم عن طريق
التجريب واملحاولة ،وحل امل�شكالت ،والإفادة من تعاون الطلبة يف
الفريق للتعلم التعاوين لتعلم الطلبة مهارات االعتماد على النف�س
والبحث العلمي (اخلوالدة( )2013 ،الفرحان.)1999 ،
فالتعلم بالعمل من خالل الرتكيز على حل امل�شكالت ،و�أدوار
اللعب ،والتمثيل ،وامل�شاركة الن�شيطة ،واملناق�شة ،تعد من �أبرز
الأ�ساليب عند الرباجماتية ،واملعلم املثايل هو الذي يوظفها من �أجل
ا�ستثمار طاقات الطالب وحتقيق الأهداف املن�شودة (�صمويل�سون،
.)2001
وقد نبه جون ديوي اىل �أ�سا�سيات يرى �رضورة التنبه �إليها
و�صياغتها قبل ال�رشوع يف اختيار الطريقة املنا�سبة للتدري�س
منها� :رضورة الربط بني خربات التالميذ واملعرفة النظرية والعمل
التطبيقي ،و� ّأن عجز الطالب عن االنتفاع مبا يكت�سب من خربات
داخل املدر�سة انتفاع ًا تام ًا وحراً خارج املدر�سة ،ف� ّإن ذلك يعني
نبه على وجوب
انعزال املدر�سة عن الواقع وبالتايل عن احلياة ،كما ّ
مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني ،و�رضورة مراعاة ميول

املتعلمني ودوافعهم الطبيعية ،وحماولة ا�ستغالل هذه امليول يف
ضال عن
جذب انتباههم ودفعهم �إىل الن�شاط الذاتي الأخالقي ،ف� ً
�رضورة منح الطالب حرية احلركة؛ حتى يتمكن من التعبري عن
�سجاياه؛ لإيجاد القدرة على ال�ضبط الذاتي لديه ،وتنمية حريته
احلقيقية ،وتنمية قدراته على تنفيذ الغايات املختارة على �أ�سا�س
التفكري ال�سليم وقدرته على حتديد الأهداف ،وتقدير قيم الرغبات
(التل ،و�شعراوي.)2007 ،
ومن الأ�ساليب التي تت�ضمنها الرتبية يف الإ�سالم ،ما ي�أتي:
 �أ�ساليب حت�صيل املعرفة :كالقراءة ،واملراجعة والتذكري،
والتلقني واحلفظ ،وال�رشح والتف�سري.
 �أ�ساليب الرتبية العقلية :مثل :ا�ستخدام القيا�س ،قال
ي�سى عِ ن َد اللهّ ِ َك َم َث ِل �آ َد َم خَ َل َق ُه مِ ن ُت َر ٍاب ِث َّم قَا َل
تعاىل�} :إِ َّن َم َث َل عِ َ
َل ُه كُن َف َيكُون{[�آل عمران.]59 :وا�ستخدام التعليل ،قال تعاىل:
ال�سا ِر َق ُة فَا ْق َط ُعواْ �أَ ْي ِد َي ُه َما َج َزاء بمِ َ ا ك ََ�س َبا َنكَاالً ِّم َن اللهّ ِ
ال�سا ِرقُ َو َّ
} َو َّ
َواللهّ ُ َع ِزيزٌ َحكِيم{[املائدة.]38 :وا�ستخدام الإقناع العقلي ،ويت�ضح
ذلك من خالل حوار النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم  -مع الفتى الذي
�أراد �أن ي�أذن له بالزنا.
 �أ�ساليب الرتبية اجل�سمية ،منها� :إ�شباع احلاجات الأ�سا�سية:
من م�أكل وم�رشب وملب�س وم�سكن ،وغري ذلك ،و�أمرت باالعتدال
�أي�ض ًا امتثا ًال لقوله تعاىلَ { :يا َبنِي �آ َد َم خُ ذُوا ْ ِزي َن َت ُك ْم عِ ن َد ُك ِّل َم ْ�سجِ ٍد
و ُكلُواْ َوا�شرْ َ ُبواْ َوالَ ُت�سرْ ِ فُواْ �إِ َّن ُه الَ ُيحِ ُّب المْ ُ�سرْ ِ فِني{[الأعراف.]31 :
والدعوة �إىل ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية :ويف الوقت املعا�رص هناك
الكثري من الريا�ضات التي بالإمكان ممار�ستها.
 �أ�ساليب الرتبية العاطفية :مثل :الرتغيب والرتهيب،
واالعرتاف بوجود العواطف وتوجيهها نحو اخلري.
 �أ�ساليب الرتبية الروحية :ومن الأمثلة على ذلك� :إقامة
ال�شعائر التعبدية كال�صالة والزكاة وال�صوم واحلج ،وغري ذلك من
ال�شعائر التي ت�شمل كل قول �أو فعل يراد به وجه اهلل تعاىل.
 �أ�ساليب الرتبية االجتماعية :مثل� :إعالن وحدة الأمة
على �أ�سا�س التوحيد ،وال يخفى ما لهذا الأ�سلوب من �أثر تربوي يف
حفظ هيبة الأمة وكيانها ،ومينعها من اخلالف والت�رشذم ،وظهور
العن�رصية والطائفية ،قال تعاىل�} :إِ َّن َه ِذ ِه �أُ َّم ُت ُك ْم �أُ َّم ًة َواحِ َد ًة َو�أَنَا
َاع ُب ُدون{[الأنبياء.]92 :
َر ُّب ُك ْم ف ْ
خامساً :املعلم
ترى الرباجماتية � ّأن املعلم �إن�سان م�شارك يف املوقف
التعليمي ،وهو �صاحب خربة ومر�شد ي�سهل عملية التعليم ،ويقت�رص
دوره على الإثارة والت�أثري وت�سهيل التعلم ،ويتوقع الرباجماتيون من
املعلم تقدمي املُثل واحرتام حقوق الأفراد واملمار�سات الدميقراطية،
والقدرة على حل امل�شكالت ،وا�ستعمال الأ�ساليب العلمية املنا�سبة،
وعلى املعلم �أن يطبق قوانني املدر�سة من خالل ممار�سة
الدميقراطية فيها واملتمثلة يف االجتماعات التي تعقد بني املعلمني
والطلبة لتقرير حاجاتهم وتوقعاتهم ،وكذلك عليه فهم االنطباعات
ال�شخ�صية واالجتماعية بهدف تكوين احلياة االجتماعية ال�صحيحة
داخل املدر�سة ،ويدفع املعلم الطلبة اىل التجريب وفح�ص الأفكار
اجلديدة و�إ�رشاكهم يف املناق�شات والت�صويت وحتمل م�س�ؤولية
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دراسة حتليلية للنظرية التربوية البراجماتية
من وجهة نظر إسالمية

د .محمد أحمد الزعبي
د .سوزان نبيل الشرايري

ال�سلطة على اعتبار � ّأن املدر�سة منوذج م�صغر للمجتمع ،واملعلم
الربجماتي ال ميلي على الطلبة م�س�ؤولياتهم ،ولكنه يقوم مقام
املر�شد �أو امل�سري (اخلوالدة( )2013 ،جعنيني .)2010 ،فقد طالبت
املعلم �أال يكون عمله التدري�س فقط بل ي�ساعد يف اختيار اخلربات
التي �ستقدم للطفل لكي يتفاعل معها ويعمل على م�ساعدته يف حل
م�شكالته (الطيطي و�آخرون.)2002 ،
وتتلخ�ص نظرة الرباجماتية جتاه املعلم بالآتي :املعلم
موجه ومر�شد ،ويف�رس املعلومات ويتجنب التلقني ،ويعلم املتعلمني
ا�سرتاتيجيات التعلم وطرق التفكري ،ويدفع الطلبة �إىل التجريب
وفح�ص الأفكار اجلديدة ،وي�شجع املتعلمني على التعلم الذاتي
وم�شاركة الآخرين ،والتنويع يف طرق التعليم؛ ال�ستثارة طاقاتهم
يف املواقف التعليمية ،والت�شجيع على التعلم من خالل العمل وحل
امل�شكالت (التل .)2007 ،فاملعلم الربجماتي هو �إن�سان ي�شارك
يف املوقف التعليمي ،وهو مر�شد ي�سهل عملية التعلم ،ويتوقع
الربجماتيون من املعلم هو احرتام حقوق الطالب وممار�ساتهم
الدميوقراطية (�صمويل�سون.)2001 ،
يف حني � ّأن املعلم يف الت�صور الإ�سالمي يعد القائد الرتبوي،
والقدوة لدى الطلبة ،وهو الذي يقوم بتو�صيل املعلومات واخلربات
الرتبوية وتوجيه �سلوك الطلبة ،وهو يت�سم بالعديد من ال�سمات ،من
�أهمها :الإخال�ص والأمانة والثقة بالنف�س ،وال�صدق ،وعدم الت�ضجر
والتذمر (حيدر .)2000 ،وال بد له �أي�ض ًا �أن يكون على علم مبجال
تخ�ص�صه ،و�أن يطلع على الق�ضايا املعا�رصة وامل�شكالت امل�ستجدة،
و�أن يواظب على املطالعة والبحث؛ لينمي معارفة وقدراته ويو�سع
مداركه ،و�أن ي�شارك يف الندوات وامل�ؤمترات العلمية والرتبوية
(م�صطفى.)2009 ،
وعليه �أن يح�سن اختيار مالب�سه حتى تتنا�سب مع هيئته،
وكذا الأمر بالن�سبة للمعلمة فهي القدوة �أمام طالباتها ،وهي التي
ضال عن ذلك ال بد من االهتمام
تغر�س يف نفو�سهن احل�شمة والعفة ،ف� ً
بالروائح الطيبة ،واالبتعاد عن ما ميكن �أن ينفر الطلبة من روائح
كريهة منبعثة من اجل�سم �أو الثياب (�أبو عراد .)2005 ،وعليه �أن
يت�صف بالإبداع واالبتكار يف طريقة تعامله مع طالبه؛ للتخل�ص
من امللل والروتني ،لذا عليه �أن يجدد من �أ�ساليبه ،ال �سيما الأ�ساليب
التي تت�ضمن الت�شويق والرتغيب.
وال بد �أن يقدم الن�صح واالر�شاد ،فيجب �أن يكون �أمين ًا يف
ن�صحه و�إر�شاده لطالبه ،ويعالج املواقف باحلكمة واحلزم يف الوقت
نف�سه ،بعيداً عن الع�صبية واالنفعال (احلاجي .)2007 ،لذلك عليه
�أن يحر�ص على تن�شئة طالبه على تعاليم الإ�سالم ،مثل :املحافظة
على �صالة اجلماعة يف امل�سجد؛ وت�شجيعهم على تالوة وحفظ القر�آن
الكرمي من خالل تعريفهم ب�أجر احلافظ ،وف�ضل تالوة القر�آن الكرمي
وحفظه ،فهذا مما ي�شحذ الهمم ويقوي العزائم (العرتي.)2006 ،
ويف �ضوء ما تقدم ُيلحظ � ّأن املعلم هو الركيزة الأ�سا�سية،
والعن�رص الفاعل ،و� ّإن معرفة ال�صفات التي ينبغي �أن يت�صف بها
تمُ كّن من الوقوف على دوره املهم الذي ي�صنعه يف الت�أثري على
ضال عن حملهم للقيم والأخالق وااللتزام بالآداب العامة؛
الطلبة ،ف� ً
ملا ينعك�س ذلك على تربية الن�شء.
سادساً :املتعلم
تف�ضل الرباجماتية �أن يكون للطالب �شخ�صية نامية ومتطورة
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فيها املقدرة على التوا�صل االجتماعي ،و�إثبات الذات ،والإ�سهام يف
حل امل�شكالت ،م�ستق ًال ون�شطاً ،ولدية من املهارات الكامنة حلل
امل�شكالت ،واحل�صول على اخلربات اجليدة ،واحرتام حقوق الآخرين،
و�إح�سان التوا�صل معهم ب�صورة دميقراطية ،و�إعطائه احلرية يف
االختيار والعمل (اخلوالدة .)2013 ،فالطالب حزمة من الن�شاط
ي�ستمد قوته من االجتاهات النظرية واملكت�سبة ،وهذا الن�شاط هو
الأ�سا�س يف التخطيط لكل عملية يف جمال التدري�س (الفرحان،
 .)1999وقد جعلت الرباجماتية من الطالب حموراً �أ�سا�سي ًا يف
العملية الرتبوية ،وطالبت ب�أن ينبع النظام من الطالب نف�سه ،ومن
�إح�سا�سه بامل�س�ؤولية ،ومن خالل امل�شاركة والتوعية ب�أهمية النظام
املدر�سي (الطيطي و�آخرون .)2002 ،ويتوقع املعلم الربجماتي �أن
يبدي الطلبة الرغبة يف التعلم وامل�شاركة يف الن�شاطات املدر�سية،
و�أن يكونوا م�س�ؤولني عن �أفعالهم ،ويتوقع منهم �أن يتعلموا
ويكت�سبوا اخلربة ،ويجربوا الأفكار اجلديدة ،ويفح�صوا �أمناط ال�سلوك
(�صمويل�سون.)2001 ،
ويف الت�صور الإ�سالمي يعد الطالب من �أهم املدخالت الرئي�سة
يف عملية التعليم ،لذا ال بد من �سمات يت�سم بها؛ لأنه يحمل على
عاتقه م�س�ؤولية كبرية متمثلة بتعلم العلم خلدمة الأمة الإ�سالمية
والإن�سانية ،ومن �أهم ال�سمات التي يجب �أن يتحلى بها :التوا�ضع،
والأدب وح�سن املعاملة �سواء مع �أقرانه �أم مع الكبار من ال�سن �أم
مع غريهم ،بالإ�ضافة الحرتام معلمه ،فال ين�سى ف�ضله (ال�شديفات،
 .)2011ويجب عليه �أن يواظب على تعلم العلم ،و�أن يتدرج يف ذلك
بالتكرار والت�سميع وعدم اال�ستعجال (فالته.)2008 ،
سابعاً :التقويم
� ّإن عملية التقومي يف الفل�سفة الرباجماتية مهمة للغاية،
والهدف منها احل�صول على تغذية راجعة تتخذ منها م�ؤ�رشاً
على النتاجات النهائية للعملية التعليمية ،وعادة يركز التقييم
الربجماتي على قيا�س قدرة الطلبة على حل امل�شكالت ،و�إجناز
امل�شاريع والتطبيقات العملية ،وت�شخي�ص �أ�ساليب التعليم وكيفية
تعلم الطلبة (اخلوالدة .)2013 ،وال يهتم الربجماتيون بقيا�س قدرة
الطالب على تذكر احلقائق واملعادالت والوظائف مثل اهتمامهم
بقيا�س مدى قدرته على حل امل�شكالت ،لذلك يركزون على طرق
امل�شاريع ،و�إجناز الطالب ،والتمركز حول الن�شاط والتي من خاللها
يالحظ املعلم مدى تطبيق الطالب للمبادئ ،و�رشح املفاهيم خالل
العمل (�صمويل�سون.)2001 ،
ويف املقابل ف� ّإن التقومي يف الت�صور الإ�سالمي يعد من �أركان
العملية الرتبوية ،كما �أنه ميثل منط ًا �سلوكي ًا للإن�سان يف نواحي
يقوم �أعماله و�سلوكياته ،ويقوم �أو�ضاعه
حياته املختلفة ،فالإن�سان ّ
وظروفه ،وقد وردت كلمة التقومي وم�شتقاتها يف القر�آن الكرمي ،كما
ن�سا َن فيِ �أَ ْح َ�س ِن َت ْق ِومي{[التني،]4 :
يف قوله تعاىلَ } :ل َق ْد خَ َل ْقنَا الإِ َ
َ
ني ا َّلذِي َن
وقوله�} :إِ َّن َهـذَا ا ْل ُق ْر�آ َن ِي ْهدِي ِل َّلتِي هِ َي �أ ْق َو ُم َو ُي َب�شرِّ ُ المْ ُ�ؤْمِ ِن َ
ال�صالحِ َاتِ  �أَ َّن َل ُه ْم �أَ ْج ًرا َك ِبريًا{[الإ�رساء.]9 :فالتقومي ي�شمل
َي ْع َملُو َن َّ
احلكم على مدى اخلربة التعليمية التعلمية بالن�سبة للأهداف مبا
تت�ضمنه من تفاعل بني مكوناتها من� :أهداف وحمتوى و�أ�ساليب
و�أن�شطة تعليمية تقوميية ،وذلك من خالل قيا�س النتاجات التعلمية
املتمثلة يف حت�صيل الطالب املعريف للرتبية الإ�سالمية واجتاهاته
و�سلوكه.

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )10ع ( - )28آب 2019

ويعد التقومي مهم ًا للإدارة واملعلم والطالب وحتى �أولياء
الأمور ،فالتقومي بالن�سبة للإدارة املدر�سية يفيدها يف التعرف على
مدى فاعليه الربامج املدر�سية ،وم�ستوى �أداء املعلمني ،وجوانب
القوة وال�ضعف يف املنهاج الدرا�سي ،ومدى التقدم يف م�ستوى
الطلبة التعليمي ،و� ّأن التقومي للمعلم يفيده يف تقومي �أدائه التدري�سي
ويحدد مدى جناحه يف حتقيق الأهداف التي حددها للموقف
التعليمي ،كما يحلل نتائج االختبارات ليقف على مدى فاعليتها
يف قيا�س حت�صيل الطلبة ،بينما يكون التقومي للطالب من خالل
تزويده بالتغذية الراجعة حول تعلمه ويك�شف له عن مدى حت�صيله
وا�ستيعابه للأهداف املتوخاة ،كما يربز له مدى التقدم الذي �أحرزه
ونقاط ال�ضعف التي ال يزال يعاين منها ،وبالتايل ب�إمكانه �إعداد
خطة عالجية للتغلب على ال�صعوبات التي تواجهه ،يف حني يكون
التقومي لأولياء الأمور من خالل حتديد مدى تقدم �أبنائهم التعليمي،
وم�ستوى حت�صيلهم املعريف ،كما يفيدهم يف التعرف على �سمات
ال�شخ�صية وقدراتها واهتماماتها مما ي�ساعدهم على تنميتها
ومراعاتها (اجلالد.)2004 ،

اخلامتة:
أوالً :النتائج:
1 .1ترى الفل�سفة الرباجماتية � ّأن العقل ال يبلغ غايته �إال �إذا قاد
�صاحبه �إىل العمل الناجع ،فالنتائج العملية هي �أ�سا�س �صدق
الآراء والأفكار.
2 .2الفل�سفة الرباجماتية ال ت�ؤمن بوجود جانب غري مدرك
باحلوا�س ،وترى � ّأن الكون لي�س ثابتاً ،ويف املقابل ف� ّإن
للإ�سالم نظرة خا�صة جتمع بني العقل والعاطفة ،وترى � ّأن
الكون م�سخر للإن�سان.
3 .3تنكر الرباجماتية الثنائية بني الإن�سان ومكوناته الوراثية
والعقلية والروحية ،وبني البيئة� ،أما الت�صور الإ�سالمي فقد
نظر �إىل الإن�سان نظرة تكرمي تت�سم بالتوازن بني طاقاته
املختلفة.
4 .4تنكر الرباجماتية كل ما هو قبلي يف املعرفة� ،أما الت�صور
الإ�سالمي فريى � ّأن املعرفة تنق�سم �إىل ميدان الغيب ،وميدان
ال�شهادة الذي ينق�سم �إىل ق�سمني رئي�سني ،هما :ميدان الآفاق
(العلوم الكونية) ،وميدان الأنف�س (العلوم االجتماعية وعلم
النف�س).
5 .5ترى الرباجماتية � ّأن القيم و�سيلة لغاية� ،أما يف الإ�سالم فتت�سم
بالثبات والأ�صالة؛ لأن م�صدرها القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية.
6 .6ترى الرباجماتية � ّأن الأهداف احلقيقية هي التي يحددها
الفرد بنف�سه� ،أو ي�شرتك يف حتديدها يف �ضوء خرباته ال�سابقة
وحاجاته ،يف حني � ّأن الأهداف يف الإ�سالم تكمن يف الرتبية
اخللقية ،والعناية بالدين والدنيا معاً ،والتعليم املهني والفني
وال�صناعي لك�سب الرزق.
7 .7املنهاج عند الفل�سفة الرباجماتية ي�شمل الطبيعة والأ�شغال
والر�سم ،وللمنهج يف الإ�سالم غايات تربوية يق�صد منها
حتقيق عبادة اهلل تعاىل.

8 .8من �أبرز �أ�ساليب التعلم عند الرباجماتية ،هي :التعلم بالعمل،
يف حني � ّأن الرتبية يف الإ�سالم ت�شمل العديد من الأ�ساليب،
منها� :أ�ساليب الرتبية العقلية ،واجل�سمية ،والعاطفية،
والروحية.
9 .9ترى الفل�سفة الرباجماتية � ّأن املعلم �إن�سان م�شارك يف املوقف
التعليمي ،ويقت�رص دوره على ت�سهيل التعلم ،يف حني � ّأن املعلم
يف الإ�سالم يعد القائد الرتبوي ،والقدوة لدى الطلبة ،وهو الذي
يقوم بتو�صيل املعلومات واخلربات الرتبوية وتوجيه �سلوك
الطلبة.
1010جعلت الرباجماتية من الطالب حموراً �أ�سا�سي ًا يف العملية
الرتبوية ،ويف الت�صور الإ�سالمي يعد الطالب من �أهم املدخالت
الرئي�سة يف عملية التعليم ،ويحمل على عاتقه م�س�ؤولية كبرية
متمثلة بتعلم العلم خلدمة الأمة الإ�سالمية والإن�سانية.
1111الهدف من التقومي يف الفل�سفة الرباجماتية احل�صول على
تغذية راجعة تتخذ منها م�ؤ�رشاً على النتاجات النهائية
للعملية التعليمية ،ويف املقابل ف� ّإن التقومي يف الت�صور
الإ�سالمي يعد من �أركان العملية الرتبوية ،كما �أنه ميثل منط ًا
يقوم
�سلوكي ًا للإن�سان يف نواحي حياته املختلفة ،فالإن�سان ّ
�أعماله و�سلوكياته ،ويقوم �أو�ضاعه وظروفه.
ثانياً :التوصيات
1 .1يف �ضوء النتائج ال�سابقة تو�صي الدرا�سة امل�س�ؤولني مبراجعة
ال�صياغات والأعمال الرتبوية ،وحماكمتها من منظور تربوي
�إ�سالمي ،كما تو�صي ب�إفراد درا�سات حتليلية للنظريات
الرتبوية؛ للك�شف عن �آثار التبعية الرتبوية ليكون ذلك ركيزة
�أ�سا�سية يف طريق الإ�صالح الرتبوي.
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