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توطئة
تعد العلوم اإلنسانية من العلوم املهمة التي تدرس سلوك األفراد واجلامعات
واجتاهاهتم نحو املواقلف االجتامعيلة املختلفلة وللذلد نجلد الكثلري ملن هلذه
الدراسلات تشللري إىل أمهيللة الظللواهر االجتامعيللة بصللفتها جللزء ال يتجللزأ مللن
اإلنسان ،فاالتصال والتواصل اإلنساين يؤدي يف املحصلة النهائية إىل تفعيل دور
الفرد ضمن املجتمع الذي ينتمي إليه ،ولذلد نرى بأن علم االجتامعلي يلدرس
الظواهر االجتامعية وحياول تفسريها وحتليلها ،يف حني أن الرتبيلة تصلف القليم
واملعتقدات االجتامعية الثقافية وهي التي تسلاعد علىل التكيلف والتفاعلل بلني
األفراد وبيئاهتم االجتامعية التي ينتمون إليها كلام تعلد الرتبيلة عمليلة اجتامعيلة
طويلة األمد ،ولذلد جاء الكتاب دجم اا بني كل من علم االجتامع والرتبية ،وهلذا
يتوقع له أن حيقق األهداف اآلتية:
* يتعرف القارئ مفهوم االجتامع.
* يتعرف القارئ مفهوم الرتبية.
* حيدد القارئ أهم العوامل التي تؤدي إىل تشكيل املجتمعات.
* يتوصل القارئ إىل العالقة التي تربط بني الرتبية واملجتمع.
* حيدد القارئ البناء االجتامعي والتنظيم االجتامعي.
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* يتعرف القارئ مفهوم الطبقة االجتامعية.
* يتعرف القارئ أهم العوامل التي تؤدي إىل التغري االجتامعي.
* يتعرف القارئ عمليات التفاعل االجتامعي.
* يتعرف القارئ أهم أسس الثقافة.
* يتعرف القارئ أهم األسس التي تشكل القيادات.
* يتعرف القارئ حتليل بعض املقاالت االجتامعية.
وهلذا فقد انبثق عن هذه األهداف ثالث عرشة وحدة كانت عىل النحو اآليت:
الوحدة األوىل حتدثت عن مفهوم نشأة علم االجتامع ،أما الثانية فقد كانلت علن
مفهللوم الرتبيللة وأنواعهللا ووظائفهللا ورضورهتللا وعالقتهللا بللالعلوم األخللرى
والفلسفات التي ترتبط هبا .أما الثالثة فكانت بعنوان تعريف املجتمع والظروف
التي أدت إىل نشوئه ،الوحدة الرابعة حتدثت عن العالقة بني الرتبيلة واملجتملع.
واخلامسة ناقشت مقومات البناء االجتامعي .حتدثت علن الطبقلات االجتامعيلة
ومفهوم تشكيلها ،والسادسة ناقشت مفهوم الطبقات االجتامعية ،والسابعة كان
عنواهنللا التغللري االجتامعللي ،والثامنللة كللان موضللوعها التفاعللل االجتامعللي
والعمليلات االجتامعيلة ،والتاسلعة حتلدثت علن مفهلوم الثقافلة والشخصللية،
والعارشة حللت بعض اآلراء واألفكار التي تتعلق بتشكيل القيادات االجتامعية
والسياسية ،احلادية عرشلة حتلدثت وحلللت البنلاء االجتامعلي للدى املجتملع
األردين كنموذج يمكن تطبيقه عىل النظريات االجتامعية ،الثانية عرشلة حتلدثت
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عن مفهوم املؤسسات ،والثالثة عرشة حللت بعض األفكار االجتامعية الرتبويلة
لبعض الباحثني واملفكرين.
وأخري اا إن هذا العمل املتواضع يعود الفضل فيه لطاليب األعزاء الذين قلاموا
بمساعديت يف إعداده ،فأمتنى هللم دوام النجلا والتوفيلق ،كلام أتقلدم بالشلكر
اجلزيل لكل من شجعني عىل القيام هبذا العمل.

واهلل ويل التوفيق
الدكتور بي عبد الهادي
عمان في
/64حويران6661/

1
EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/8/2018 4:37 PM via NAJRAN UNIVERSITY
; AN: 910360
;.
Account: ns153310

Copyright © 2009. dar al-yazori. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or applicable copyright law.

وطئة

1

EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/8/2018 4:37 PM via NAJRAN UNIVERSITY
AN: 910360 ;
.;
Account: ns153310

Copyright © 2009. dar al-yazori. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or applicable copyright law.

الوحدة األوىل
نشأة علم االجتماع وتطوره
 جهود ابن خلدون يف موضوع علم االجتامع. جهود أوجست كونت يف علم االجتامع. جهود إميل دور كاهيم يف علم االجتامع. خصائص الظواهر االجتامعية. مناهج وأدوات البحث يف علم االجتامع. املناهج املستخدمة يف علم االجتامع. أدوات البحث االجتامعي. عالقة علم االجتامع بالعلوم األخرى. -خامتة.
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متهيد:
ُيعد علم االجتامع من فروع العلم اإلنسانية الذي يدرس الظواهر االجتامعية
وحي ّللها ويبني األسباب واملسلببات التلي أدت إىل تشلكيلها ،ويف هلذه الوحلدة
سنبني تعريف اا هبذا العلم وأهم الباحثني والعللامء اللذين أسلهموا يف ظهلوره إىل
حيز الوجود ،كام سنتطرق إىل خصائصه واملناهج املستخدمة يف دراسلته ،وأهلم
األدوات التي هلا أمهية يف مجع املعلومات.
من خالل عرض ملا سلبق نجلد بلأن هللذا العللم أمهيلة يف حتليلل الظلواهر
االجتامعية ،كام أنه يدرس الظواهر الرتبوية االجتامعية الثقافية.

جهود ابن خلدون يف توضيح موضوع علم االجتماع ومنهجه:
دراسة العمران البرشي وما يطرأ عليه من تغري
ُيعد ابن خلدون من رواد الفكر االجتامعي ،ولقد اسلتفاد مملا قلرأه علن تلاريخ
العامل وما تعلق منه بالعامل اإلسالمي بصفة خاصة ألن هذه الدراسات التارخييلة قلد
اجتهت به إىل نتيجة معينة تتمثل يف أن ما حيدث يف العلامل ملن ظلواهر اجتامعيلة إنلام
تسري وفق قوانني ثابتة ال تقل ثبات اا عن القوانني التي ختضلع هللا الظلواهر األخلرى،
وهو اجتاه علمي حياول علامء االجتامع أن يتحققوا منه يف وقتنا احلارض.
كان ابن خلدون من طائفة العلامء الذين فهموا علم االجتامع بأوسلع معانيله
فأدخل فيه بحث العمران البرشي بجميع أنواعه ،وما يتعلق منه بالبادية ويدخل
فيه القبائل واألمم البدائية ،وما يتعلق بالعمران احلرضي ،وملا يلدخل فيله ملن
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بحث البلدان واألمصار ،وبحلث اللدول واخلالفلة واملللد ،وبحلث الصلنائع
ووسائل الكسب ،وبحث احلياة العقلية وما تستلزمه من اكتساب العلوم(.)1
إن دراسة احلالة االجتامعية لإلنسان معناها دراسة احلضارة .وتشلتمل هلذه
الدراسة عند ابن خلدون عىل معرفة الظواهر التي تتصلل بالبيئلة سلواء أكانلت
بدوية أو حرضية ،وأثر حياة البداوة أو احلضارة يف طباع النلاس ويف عقليلاهتم،
ثم دراسة نظام األرسة والقبيلة ،ودراسة العوامل التي تسمح للبعض الشلعوب
بالتفوق عىل غريها وتؤدي إىل تكلوين اإلمرباطوريلات وقيلام األرس احلاكملة،
ودراسة االختالفات يف الطبقات ويف احلرف ،وتقسيم هذه األخلرية إىل حلرف
تدر الربح ،وحرف تكفل العيش ألصلحاهبا ،وأخلري اا دراسلة العللوم والفنلون
ومجيع التغريات التي تنتج عن طبيعة الظلروف املحيطلة بلاملجتمع ،والتلي متيلز
املجتمع بطابع خاص.
هذا الربنامج الكامل الذي يضم مجيع املسائل التي تتصلل بحيلاة املجتملع يلدل
عىل مقدار فهم ابن خلدون حلقيقة الدراسة االجتامعية وموضوع علم االجتامع(.)2
 -1فدراسته للعمران البرشي بوجه عام تتناول تأثري البيئة ،وتتصلل بلام نعرفله
اليوم »املورفولوجيلا االجتامعيلة  « Morphologic Socialأو »االيكولوجيلا
اإلنسانية .« Human Ecology
( )1عبد اهلادي اجلوهري ،أصول علم االجتامع( ،ص.)66
( )2عبد اهلادي اجلوهري ،أصول علم االجتامع( ،ص.)64
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 -6دراسللته للعمللران البللدوي والعمللران احلرضللي تتنللاول نشللأة الظللواهر
االجتامعية وتطور املجتمعات من احلاللة الفطريلة إىل احلاللة املدنيلة .وهلذه
الدراسة تقرتب مما نعرفه اليوم باسم علم االجتامع الريفي Rural Sociology

وعلم االجتامعي احلرضي .Urban Sociology
 -1دراسته »للدول واخلالفة واملللد« تتنلاول اللنظم السياسلية للمجتمعلات،
وتتصل بام نعرفه اليوم باسم علم االجتامع السيايس.
 -6دراسته »للصنائع واملعاش واحلرف« تتناول النظم االقتصادية وتتصل بفلرع
هام من علم االجتامع احلديث هو علم االجتامع االقتصادي.
 -4دراسته للعلوم والفنون تتناول النواحي الفكرية والثقافية وتدخل فيام يعرف
اليوم بعلم االجتامع الثقايف.
وأكد ابن خلدون كذلد أن احلياة االجتامعية ظاهرة طبيعية ،أي أن اإلنسان ال
يمكنه العيش من دون جمتمع ،كام بني أن احلياة االجتامعية تتلأثر بظلروف الوسلط
اجلغرايف واملناخ ،واإلنسان يف نظره هو الكائن الوحيد الذي ال يستطيع أن يعليش
من دون سلطة تنظم حياته ،فمن دون السلطة يعلم االضلطراب والفلوأل ،ألن
الغرائز اخلبيثة تتفوق عىل النزعات الطيبلة للدى اإلنسلان .والسللطة يف املجتملع
تنبعث يف األصل عن القوة ،وهلذه القلوة تكلون للدى اجلامعلات التلي تتصلف
بالشجاعة والرتابط والوحدة والصرب عىل الشدائد ،وتتحقق هلذه الصلفات عنلد
اجلامعات التي تعيش عىل البداوة والتقشف .وقد استشهد ابن خلدون عىل صدق
رأيه هذا بأن الغزوات الكربى يف التاريخ قد حدثت عىل يد مجاعلات تعليش علىل
البداوة أو شبه البداوة كالعرب والتتار إلخ...
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ولكننا نستطيع اليوم أن نقول إن هذه الظلاهرة ليسلت قاعلدة ثابتلة ،بلل أن
األمر قد تغري بعد زمن ابن خلدون مبارشة ،فبمجلرد أن ظهلر اخلرتاع البلارود
واألسلحة النارية مل يصبح التفلوق السليايس للقلوة والشلجاعة ،بلل أصلبح يف
جانب القوة املادية.
جهود أوجست كونت يف توضيح موضوع علم االجتامع ومنهجه:

دراسة البناء والتغري ( االستاتيكا والديناميكا االجتامعية).ُيعد أوجست كونت العامل الفرنيس مؤسس اا لعلم االجتامع بعد ابلن خللدون،
واملجتمع كام عرفه عبارة عن جمموعة من األفراد ينشأ بينهم نظام تقسيم العملل
ويتعاون اجلميع يف سبيل حتقيق أهداف مشرتكة دون إغفال السعي وراء بعلض
األغراض الفردية .وهذا التعريف جيعل ملن املجتملع حقيقلة خارجيلة يمكلن
دراستها عن طريق املالحظة اخلارجية كام يدرس أي نوع من احليوان أو النبات.
وقد قسم كونت دراسة املجتمع إىل قسمني كبلريين :االسلتاتيكا االجتامعيلة
(أي دراسة املجتمع يف حاللة االسلتقرار) واللديناميكا االجتامعيلة (أي دراسلة
املجتمع يف حالة التطور).
فكل جمتمع ال يقوم إال بوساطة نظم وقوانني تتعاون عىل حفظ ودراسة هلذه
النظم والقوانني من حيث هي أو بحالتها الراهنلة ،هلي ملا يسلمى باالسلتاتيكا
االجتامعية.
ومن جهة أخرى فإن املجتمع ال يظل عىل حالة واحلدة بلل لله تلاريخ مثلل
الكائن احلي متام اا ونحن إذا درسنا هذا التطور يف املجتمع ومراحله واستخلصنا
قوانينه فإن دراستنا هذه تكون دراسة ديناميكية.
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 االستاتيكا االجتامعية:نستطيع أن نستخلص من كتابات كونت يف االسلتاتيكا احلقلائق االجتامعيلة
اآلتية:
أوالا :املجتمع يتكون من أفراد .ولكن هؤالء األفلراد ال تلدعوهم إىل االجلتامع
غريزة األنانية .فالفرد يتمتع بجانب نزعاته األنانية بيشء كثري ملن عواطلف
اإليثار وحب الغري ،وهلذه العواطلف هللا تلأثري كبلري يف متاسلد املجتملع.
فالدعامة األساسية لقيام املجتمع هي مبدأ التعاون.
ثاني اا :بالرغم من أن املجتمع يتكون من أفراد إال أن الفرد ليس هو اخللية احلقيقيلة
للمجتمع بل أن خلية املجتمع األوىل هلي األرسة ألهنلا بطبيعلة تكوينهلا وبلام
يسود فيها من مبدأ التعاون وتقسيم العمل عبلارة علن جمتملع صلغري .وهلذه
احلقيقة جيب أن تكون دائ اام نصلب أعلني رجلال السياسلة .فلإذا أرادوا تقويلة
روابط املجتمع وجب عليهم أن يتجهوا أوالا نحو تدعيم نظام األرسة.
ثالث اا :تتألف املجتمعات املركبة من جمموعة من األرس تعيش علىل نظلام تقسليم
العمل وينشأ بينها نوع من التضامن كالذي ينشلأ بلني األعضلاء املختلفلة يف
جسم الكائن احلي .فإن ك ا
ال من هذه األعضاء يعتملد علىل اآلخلر ويتعلاون
اجلميع لغرض واحد هو الوصول باجلسلم كلله إىل حاللة التلوازن والكلامل
وهذه احلقائق توصلنا إىل فهم أشياء كثرية :إذ نفهم علىل ضلوئها السلبب يف
قيام احلكومات يف املجتمعات املركبة .فإن تقسليم العملل يلؤدي بالعنلارص
املختلفة للمجتمع إىل التخصص كل يف ناحية خاصة ،فإذا ما اجته كلل فريلق
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وجهته اخلاصة دون مراعاة ظروف املجتمع وحاجاته املتعددة نشأ عن ذللد
تفكد وحدة املجتمع واهنياره .ومن هنا يكون واجب احلكومة حفظ اللنظم
االجتامعية وتقوية رو الوحدة وإحداث التكافؤ بني القوى املختلفة بحيلث
ال يطغى فريق عىل آخر.
ويؤدي نظام تقسيم العمل إىل وجود الطبقات املختلفة ،وهذه الطبقات تقوم
من املجتمع مقام األنسجة يف جسلم اإلنسلان ويميلز كونلت ثالثلة أنلواع ملن
الطبقات االجتامعية.
 -1طبقة العامل ورؤساء الصناعة ،وهلؤالء يكونلون طبقلة يسلميها كونلت
طبقة العمل املادي.
 -6طبقة العلامء ورجال الدين والفالسفة ،وهؤالء مجيع اا يلدخلون يف طبقلة
يسميها كونت طبقة العمل العقيل.
 -1أما الطبقة الثالثة فهلي طبقلة النسلاء واألمهلات والزوجلات ويعتربهلا
كونت طبقة العمل العاطفي والتأثري اخللقي.
ومل ينس كونت يف هناية أبحاثه يف االستاتيكا االجتامعيلة أن يشلري إىل حقيقلة
وهي أن النظم االجتامعية والسياسية ملجتمع ما ،تستمد يف األصلل ملن عاداتله
وتقاليده واألفكار السائدة فيه .وعىل ذلد فلإن أول رشط للوجلود االجتامعلي
هو حتقيق نوع من الوحدة يف العقائد واآلمال .وجيب أن تنشأ هذه الوحلدة أوالا
داخل نطا ق األرسة وال يتم ذلد إال إذا اعرتفت املرأة بأهنا أقل من الرجلل قلوة
وجيب أن ختضع له.
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الديناميكا االجتامعية:
لقد كان كونت شديد االقتناع بأن علم االجتامع جيب أن يستخدم يف أبحاثله
طريقة العلوم الطبيعية ،وقد وصل إىل نظريتله التلي عرفلت »بقلانون احللاالت
الثالث« وقد حدد كونت صيغة هذا القانون يف هلذه العبلارة »بنلاء علىل طبيعلة
العقل اإلنساين نفسها ال بد لكل فرع من فلروع معرفتنلا ملن امللرور يف تطلوره
بثالث حاالت متعاقبة:
احلالة الالهوتية (أو اخلرافية) واحلالة امليتافيزيقيلة (أو التجريديلة) ،واحلاللة
الوضعية (أو العلمية).
أما الطور اخلرايف فقد ساد يف االعتقاد بلأن بعلض األشلياء أو احليوانلات أو
األجرام الساموية هلا رو وهلا إرادة تتسلط هبا عىل ما حيلدث يف حيلاة اإلنسلان
وقد رأى كونت أن هذه العقيدة هي األصل يف نشأة احلضارات ألن اإلنسان إذا
قدس شيئ اا احتفظ به وأحاطه بام حيميه من التلف.
وابتدأت ديانة تعدد اآلهلة حني عدل اإلنسان عن عبادة األشياء ذاهتلا واسلتبدهلا
بأروا خارجة عن األشياء بحيث تستطيع أن تتحكم فيها .وقد ترتب علىل عقيلدة
تعدد اآلهلة نشأة الرو احلربية بني اآلهلة املختلفة وكان الناس ينقسمون تبع اا للذلد
شيع اا وأحزاب اا كل يتعصب آلهلته .وقد نشأت طبقة الكهنة ورجلال اللدين يف ذللد
العهد وكانت املعابد التي أقاموها النواة التي نشأت حوهلا املدن.
أما عهد وحدة اآلهلة فيتميز بفصل السلطة الروحية علن السللطة الزمنيلة وفيله
حتولت الرو احلربية إىل نوع من االستقرار .أما العرص امليتافيزيقي( ،)1فريى كونت
( )1امليتافيزيقيا ما وراء الطبيعة.
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أنه يبدأ بعرص النهضة وفيه بدأ حتطيم اللرو احلربيلة لبنلاء اللرو الصلناعية علىل
أنقاضها .وظهرت أول بوادر هذا التحطيم يف النزاع اللدائم بلني البابلا واألرشاف،
أي بني ممثل السلطة الروحية وممثيل السلطة الزمنية .ثلم ملا لبلث أن ظهلر الرصلاع
داخل نطاق الدين فظهرت احلركة الربوتستينية وهي يف معناهلا األصليل تلدل علىل
االحتجاج عىل سلطة الكنيسة وتطالب بام للعقل من حق يف االقتناع بالعقيلدة قبلل
التسليم هبا .وقد ظلت هذه الرو تنمو ويغذهيا املفكرون من أمثال فولتري وروسلو
ذوي التفكري احلر حتى انفجرت حتت ضغطها الثورة الفرنسية(.)1
فالعرص الوضعي يبدأ -حسب ما يرى كونت -بالثورة الفرنسية وهو يتميلز
باستقالل التفكلري اإلنسلاين مملا أدى بله رسيعل اا إىل التقلدم يف الصلناعة والفلن
والعلم .وقد قضت الثورة عىل النظم القديمة التي كانت تعوق تقلدم اإلنسلانية
فأصبح من الواجب أن تستبدل بنظم جديدة تتفق ورو العرص الوضعي.
جهود إميل دوركايم يف توضيح علم االجتامع ومنهجه:

 دراسة الظواهر االجتامعية:يعترب إميل دوركايم من أبرز ممن سامهوا يف نشأة علم االجلتامع ،إذ كلان لله دور
هام وأسايس يف حتديد موضوع العلم ووضع منهجه وطلرق دراسلته ،وقلد وضلع
دوركايم طريقة دراسة الظواهر االجتامعية يف كتابه »قواعد املنهج يف علم االجلتامع«

ويقول يف مقدمة هذا الكتاب» :هتليمن علىل طريقتنلا كلهلا فكلرة واحلدة وهلي أن
الظواهر االجتامعية عبارة عن أشياء ،جيب أن تدرس عىل أهنلا أشلياء«

()2

و»اليشلء«

( )1سناء اخلويل ،املدخل إىل علم االجتامع( ،ص.)55
( )2نقوال تيامشيف ،نظرية علم االجتامع طبيعتها وتطوره :ترمجة حممد عودة( ،ص.)701
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باملعنى الذي قصد إليه دوركايم هو ضد »الفكرة« .فهناك الفكرة وهي ال وجلود هللا
إال يف رأس صاحبها ،وهناك اليشء أي كل ما يمكن دراسته ملن اخللارج وكلل ملا
يمكللن مشللاهدته ومالحظتلله .يريللد دوركللايم أال تكللون الدراسللات االجتامعيللة
دراسات مصدرها الفكر وحده بحيث جيلس العامل االجتامعي أمام مكتبله ويتخيلل
حي ُب ُد أطرافه يف عقله ثم يقدمه بعد ذلد عىل أنه خالصة أبحاثه العلمية ،وإنلام
نظام اا ح ْ
جيب أن تدرس الظاهرة االجتامعية عىل أهنا »يشء خارجي« تدرس بلنفس الطريقلة
التي تدرس هبا الظاهرة الطبيعية أو الكيميائية أو البيولوجية.
»فاليشء« إذن هو كل موضوع للمعرفة ال يصل إليه العقل إال إذا خلرج ملن
انطوائه عىل نفسه وحاول فهمه عن طريق املالحظلة والتجربلة وتسلتدعي هلذه
املعرفة أن يبدأ الباحث بالصفات األكثر ظاهرية والتي تقع حتت حسله املبلارش،
ليتدرج منها شيئ اا فشيئ اا إىل الصفات األخرى األقل ظهور اا واألكثر عمق اا.
فدراسة الظواهر االجتامعية عىل أهنا أشياء ال يعنلي أكثلر ملن أن نقبلل علىل
دراستها ونحن ندرك أننا نجهل حقيقتها ،وأننا ال نسلتطيع أن نصلل إىل كشلف
خواصها وأسباهبا عن طريق التأمل بل عن طريق الدراسة اخلارجية املوضوعية.

 خصائص الظواهر االجتامعية:عرف دوركايم الظواهر االجتامعيلة بأهنلا »طلرق للسللوك والتفكلري والشلعور
خارجة عن الفرد وهلا من قوة التأثري ما تسلتطيع بله أن تفلرض نفسلها علىل الفلرد«

ونستطيع أن نستخلص من هذا التعريف صنفني أساسيني للظاهرة االجتامعية(.)1
( )1السيد احلسيني ،مفاهيم علم االجتامع( ،ص.)50
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األوىل :أهنا خارجة عن الفرد ،أي أهنا ليسلت ملن صلنع الفلرد .فعنلدما يقلوم
الزوج أو املواطن بتأدية واجبات حمددة تكون خارجة عن نطاق فرديته ،وقد
ال تكون مما ال يتفق مع طبيعة ومزاج الشخص ،وهذه الواجبات قد رسلمت
األفراد يف حدود القانون ويف حدود العرف العلام .وكثلري اا ملا يلؤدي الفلرد
واجبه ويقوم بتبعات ال يعرف تفاصيل أصوهلا ونشأهتا.
أما الصفة الثانية :فهي صفة اجلربية التي تتميز هبا الظاهرة االجتامعية ،فالظاهرة
االجتامعية تفرض نفسها عىل الفلرد سلواء رغلب أم مل يرغلب ،وقلد تثبلت
اجلربية وجودها عندما حياول الفرد اخلروج عىل نظام املجتمع ،وإذا ما حاول
الفرد اخلروج عىل قواعد القانون فإن القانون يصده ،وأن هناك من الوسلائل
ما يكفل به املجتمع لنفسه إصال اخلطأ الذي يقرتفله الفلرد ويكلون الفلرد
جمرب اا عىل التكفري بام اقرتف.

 املجتمع كمجموعة من الظواهر االجتامعية:هناك رشوط جيب توافرها لتكلوين املجتملع ،وهلي أن يسلري األفلراد وفلق
قواعد وقوانني تنظم معيشتهم وأن تربط بينهم علادات واصلطالحات خاصلة،
وأن خيضعوا أخري اا لقوة روحية أو مدنية هي مظهر »السللطة« يف املجتملع .فلال
يوجد جمتمع مهام كان يعيش يف طور البداوة أو التوحش من دون قوانني وسلطة
خيضع هلا ،وال نعني بالقوانني القوانني املكتوبة إذ يكفي يف ذلد »العرف« ،وقلد
تتجىل السلطة يف بعض املجتمعات البدائية يف املكانلة اخلاصلة التلي يتمتلع هبلا
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املسنون والشيوخ من أفراد العشائر دون أن تتخذ مظهر اا رسمي اا كام هي احلال يف
املجتمعات املتحرضة(.)1
وعىل هذا األساس يمكن القلول أن املجتملع طائفلة ملن النلاس خيضلعون
لسلطة واحدة وجتمع بينهم تقاليد وعادات ونظم واحدة .هذه التقاليلد واللنظم
هي ما يطلق عليه اسم »الظواهر االجتامعية« فالظواهر االجتامعية هلي »توافلق«

يف طرق التفكري والشلعور والعلادات ،يلؤدي إىل نظلم وقواعلد دينيلة وخلقيلة
وترشيعية تتالءم مع طبيعة املجتمع.
فالظاهرة االجتامعية إذن أهم ما يميزها أهنا عامة بالنسبة ملجتمع معني سلواء
أكان هذا املجتمع صغري اا أو كبري اا .ومن السهل أن نالحظ من خمالطتنا للطوائف
املهنية أن لكل طائفة مظهر اا عام اا تعرف به :طريقتها يف اختيار ملبسها ،واللهجلة
اخلاصة التي تتحدث هبا ،واستعامهلا لبعض الكللامت دون غريهلا ،واتفاقهلا يف
الذوق ونوع االختيار ،كل ذلد يكاد يكون عام اا بالنسبة ألفراد الطائفة املهنية ال
يشذ عنه إال القليل من أفرادها.
مناهج وأدوات البحث يف علم االجتامع

 تعريف املنهج:يعترب مفهوم املنهج من املفاهيم التي مل يتفق عىل حتديد مفهومها وعىل ذللد فلال
يعترب غريب اا أن نجد هلا تعاريف ختتلف باختالف من يكتبون يف هذا املوضوع.
( )1أمحد أبو زيد ،البناء االجتامعي( ،ص.)55
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إن مفهوم منهج يتضمن معنيني أساسليني :أحلدمها امللنهج بمعنلاه الواسلع
والثاين املنهج بمعناه الضيق أما منهج البحث أو مناهج البحث بمعناها الواسلع
فتشمل كل ما يتعلق بعملية الدراسة العلمية يف علم االجتامع ملن نلوا خمتلفلة
يدخل ضمنها املنهج بمعناه أضليق كلام سليتم توضليحه ،أي أن امللنهج بمعنلاه
الواسع يشمل كل النواحي املتعلقة بالدراسة ،مثل الطلرق املختلفلة للحصلول
عىل البيانلات كاسلتخدام املالحظلة أو املقابللة الشخصلية أو املقابللة الربيديلة
وخالفها ،ومثلل طلرق اختيلار العينلة املسلتخدمة يف الدراسلة وطلرق اختيلار
وحداهتا ،والنواحي األخرى التي قد يستخدمها الباحلث يف دراسلته كالناحيلة
اإلحصائية أو استخدام املقارنة واجلداول والرسوم البيانيلة واخللرائط والصلور
وإىل آخر ذلد ...
أما فيام يتعلق بمفهوم املنهج بمعناه الضليق فلاملفروض يف الدراسلات التلي
يقوم هبا علم االجلتامع أهنلا ال بلد أن تقلوم علىل أسلاس دراسلة جمموعلة ملن
األشخاص تعيش يف جمتمع معني ضمن حدود مكانية معنية ويف مرحللة زمنيلة
معينة ،وقد يكون موقف الباحث من هؤالء األشخاص الذين يتضلمنهم جملال
بحثه وحتديده أو اإلجابة عىل تساؤل »عىل من منهم ستقوم الدراسة؟« هو الذي
حيدد ما يعنيه املنهج بمعناه الضيق ،فقد يلرى الباحلث أن تتضلمن دراسلة كلل
األشخاص الذين يدخلون يف جمال بحثه ،وال نعني بقولنا كل األشخاص أننا ال
بد أن ندرس بالرضورة املجموع كله ،قد حيدث هذا ،وقد نكتفلي بدراسلة كلل
األفراد عن طريق دراسة عينة منهم وكلمة عينة تعني أهنا ال بلد أن تكلون ممثللة
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للمجموع وهي تعني أننا نفرتض جواز اا أننلا قلد درسلنا املجملوع علن طريلق
دراسة العينة وهو ما حيدث يف العادة يف دراستنا للمجتمعات املختلفة(.)1

تعريف األداة:
هي جمموعة من املقاييس التي يسلتخدمها الباحلث ملعرفلة اجتاهلات أو آراء
العينة املراد دراستها .وتشمل االستبيانات ،ومقاييس االجتاهات واالختبلارات
الشخصية ،واالختبارات املختلفة األخرى كاختبارات القلق ومفهوم الذات.
وتسللتخدم هللذه األدوات يف الفللرق اإلنسللانية املختلفللة لتحديللد ودراسللة
املتغريات ،وهذه األدوات ال بد أن تعرض عىل حمكمني خمتصني يف املجال الذي
تبحثه حتى تتصف بالصدق والثبات واملوضلوعية .وجيلب أن تكلون األدوات
مطابقة الجتاهات جمتمع الدراسة ومناسبة للبيئة التي جتري هبا.
ومن أشهر األدوات املستخدمة يف األبحاث االجتامعية مقلاييس االجتاهلات
حول مشكلة معينة سواء أكانلت اجتامعيلة أو سياسلية أو مقلاييس السليومرتي
الكتشاف األشخاص الصاحلني للقيادة ،واألدوار واملكانة االجتامعية.

املناهج املستخدمة يف علم االجتماع:
 املسح االجتامعي. املنهج التجريبي.( )1صال الفوال ،علم االجتامع املفهوم واملوضوع واملنهج( ،ص.)701
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 املنهج التارخيي. منهج دراسة احلالة.يمكن أن نعرف البحث االجتامعي بأنه الطريقلة املنظملة الكتشلاف حقلائق
جديدة أو التحقق من صحة حقائق قديمة ،وآثارها والعالقات التي تتصلل هبلا
وتفسريها والقوانني التي حتكمها .وبذلد هيدف البحث االجتامعلي أساسل اا إىل
فهم احلياة والوصول إىل مقاييس أوسلع لضلبط الترصلفات االجتامعيلة وتللد
بعض الطرق املتبعة يف إجراء البحوث االجتامعية.

 املسح االجتامعي:بدأت حركة املسح االجتامعي بمجهودات جلون هلوارد ()1226-1224
لدراسة أنواع السجون والسجناء يف إنجلرتا وعدد من الدول األوروبيلة حيلث
بدأ بجمع احلقائق واألرقام مبارشة من السجون واملسجونني فأحىص السلجون
وسجل أسامء أماكن وتواريخ وعدد املساجني ومرؤوسيهم كام أحىص طول مدة
السجن وعدد املسلجونني اللذين تثبلت بلراءهتم وقلام بحرصل شلامل ألنلواع
األمراض الذين أصيبوا هبا نتيجلة األوضلاع الصلحية الرديئلة كلام قلام بمسلح
السجون املظلمة التي حتت األرض.
ومن املسو االجتامعية الشهرية الدراسة التي قام هبا شارلزيوت ملدينة لندن
وظهر عنوانه (احلياة والعمل ألهايل لندن) وقد حدد يوت إطار بحثه هذا حيلث
وضع مجيع العنارص التي تؤثر يف احليلاة الطبقلة العامللة وعلمهلا وقلد تضلمن
املعلومات التي تتعلق:
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بالدخل وساعات وظروف العملل ،اإلسلكان ومسلتويات املعيشلة ،وعلدد
األطفال ،حجم األرسة بالنسبة حلجم ونمط السلكن ،نلوع األملراض وتكلرار
اإلصابة هبا ،أوجه النشاط يف أوقات الفراغ ،وكثري من العوامل األخرى ،ولكي
تكتمل صورة البحث استخدام الدراسات املقارنلة يف املسلح االجتامعلي فقلام
بدراسة مقارنة لالزدحام والدخل ،وطلول ووزن تالميلذ امللدارس اللذين ملن
نفس السن يف مستويات اقتصادية خمتلفة ،ودخل مجاعات مهنية خمتلفة وعادات
األرس التي تستطيع استئجار اخلدم مقارنة بعادات األرس التلي ال خلدم عنلدها
وتلد التي ختدم عند غريها.

وقد حدد كارادوج جونر ثالث خصائص رئيسة للمسح االجتامعي:
 -1املسح االجتامعي تعريف وقياس فهلو تعريلف بمجتملع معلني كلام أنله
قياس ملستوى هذا املجتمع.
 -6املسح االجتامعي وصف عميق ملشكلة معينة -فهو لليس جملرد وصلف
عابر رسيع وإنام هو تذوق جلوهر املشكلة وحماوللة للوصلول إىل أعامقهلا
وسرب أغوارها بصورة تكشف عن العوامل اخلفية أو العميقة فيها.
 -1املسح االجتامعي حتليل ملا يصلور العالقلات االجتامعيلة ملن الظلروف
واملسببات ،فاملسح االجتامعي ليس جمرد حرص شامل أو جرد ملا هو قلائم
بالفعل فحسب ،بل أنه عملية حتليلية لتوضيح الطبيعة احلقيقيلة للظلاهرة
االجتامعية عن طريق حتليلهلا والوقلوف علىل الظلروف املحيطلة هبلا أو
األسباب الدافعة إىل ظهورها.
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 املنهج التجريبي:أدت النتائج الباهرة التي انتهت إليها العلوم الطبيعيلة إىل إعلادة بنلاء الفكلر
االجتامعي وصياغته عىل أسلاس ملن النظلرة العلميلة املوضلوعية ،وكلان ملن
نتائجها أن يطبق علامء االجتامع مناهج البحث يف العلوم الطبيعيلة يف دراسلتهم
للظواهر االجتامعية.
و ُت حعد فلسلة أوجست كونلت الوضلعية أوىل املحلاوالت يف عللم االجلتامع
العتبار املعرفة السوسيولوجية من حيلث املبلدأ إحلدى صلور املعرفلة العلميلة
األخرى ومن ثم املنلاداة بلأن يعتملد عللامء االجلتامع »التجربلة العلميلة« أحلد
أساليب الدراسة االجتامعية ،وعليه فاملنهج يعتمد يف البحوث الطبيعية عىل مبدأ
هام هو إمكان عزل الظاهرة علزالا إراديل اا وصلناعي اا واللتحكم فيهلا ودراسلتها
دراسة خمربية علمية.
إال أنه يف املجال االجتامعي يستند أساس اا علىل قاعلدة عاملة هلي أن األملور
املتامثلة حتدث يف ظروف متامثللة بمعنلى أن علىل الباحلث االجتامعلي أن خيتلار
الظروف االجتامعية املتامثلة يف بيئات اجتامعية عديدة وإخضلاع هلذه احللاالت
للمالحظة العلمية الدقيقة ،وبطريقة موضوعية ثم اسلتنتاج فلرص أوىل حيلاول
إثباته ومن حمذورات املنهج التجريبي يف العلوم االجتامعية:
 -1تعذر تطبيق املنهج التجريبي بكل عنارصه يف التحديد والضبط والتحكم.
 -6من الصعب حتقيق الظلروف املتامثللة يف دراسلة الظلاهرات االجتامعيلة
وتكرار إجراء التجربة يف ظروف متامثلة.
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 -1إن حماولة علزل الظلاهرة االجتامعيلة صلناعي اا يفقلدها جوهرهلا وأهلم
خصائصها وقد يستأصل عنرص اا أساسي اا من عنارصها.
ويرى مارشال جونز أن التجربة ليست حقيقتهلا سلوى نلوع ملن املالحظلة
العلمية يف ظروف يعمل القائم بالتجربة علىل تنظيمهلا بنفسله يف حلني ال يلرى
آخرون اعتبار املالحظة العلمية املنظملة جتريبل اا اجتامعيل اا علميل اا ألنله ال يمكلن
الوصول إىل نتائج تقنية حمددة عن طريقها(.)1

 املنهج التارخيي:ُيستخدم املنهج التارخيي للحصول عىل أنواع من املعرفة عن طريق املايض بقصد
دراسة وحتليل بعض املشكالت اإلنسانية والعمليلات االجتامعيلة احللارضة ،ذللد
ألنه كثري اا ما يصعب علينا فهم حارض اليشء دون الرجوع إىل ماضيه.
إن أهم ملا جيلذب الباحلث االجتامعلي يف التلاريخ لليس جملرد الوقلوف علىل
األحداث اإلنسانية وإنام حتليل املشاكل اإلنسانية حتلي ا
ال دقيق اا وعميق اا للوقلوف علىل
العوامل التي تؤثر يف تطور اجلامعة أو املجتمع أو التي تطرأ عىل الظاهرة االجتامعيلة
وتساعد عىل معرفة العوامل املؤثرة يف املشكالت االجتامعية الراهنة(.)2
وقد يتسع جمال الدراسة التارخيية فيجد الطالب نفسه وقد اندمج يف عدد ملن
العلوم األخرى كعلم املخطوطات القديمة أو علم اآلثار أو علم اجلغرافيا.
( )1صال الفوال ،علم االجتامع واملفهوم واملوضوع واملنهج( ،ص.)55
( )2عبد الباسط حممد ،أصول البحث االجتامعي( ،ص.)701
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واستخدامنا للمنهج التارخيي يدفعنا إىل استشارة كثري من املصادر لكي نحصل
عىل ما نريد من بيانات ،ومن أهم هذه املصادر:
 -1الوثللائق وقللد تكللون هللذه الوثللائق مكتوبللة كاملخطوطللات والرسللائل
واملذكرات وتواريخ احلياة وحيثيلات األحكلام واالتفاقيلات والقلوانني
والسجالت التجارية واجلرائد وخالف ذلد من بيانلات مسلجلة .وقلد
تكون هذه الوثائق شفوية كاحلكم واألمثال واألساطري واألغاين الشلعبية
والطقوس ،كام قد تكلون مصلورة كالنحلت والرسلم والصلور والنقلود
واألدوات الفنية واآلثار.
 -6ما كتب يف تاريخ احلضارة والتاريخ التحلييل يف صورة بحوث أو آراء مما
يلقي كثري اا من الضوء عىل الظاهرة موضوع الدراسة.
 -1األشخاص الذين الحظوا الظاهرة بأنفسهم أو الشهود عىل بعض الوقائع.
وعند استخدام املنهج التارخيي ال يكون من الرضوري أن نتعمق يف التلاريخ
حتى نصل إىل أزمنة سحيقة وإنام هيمنا أن نرجع إىل املايض بالقدر الذي يمكننلا
من تتبع نمو العمليات االجتامعية ودراسة أثلر ذللد علىل املشلاكل االجتامعيلة
للمؤرخ وميوله ،ومدى حياده وموضوعيته ،كذلد جيب التأكد من طريقة مجلع
البيانات التي اتبعها املؤلف ،ألن املعلومات التي يستقيها الباحث من مصلادرها
األولية تكون غالب اا أدق من املعلومات التي مجعت عن طريق الكتب والنرشلات
األخرى أي عن طريق املصادر الثانوية(.)1
( )1عبد الباسط حممد ،أصول البحث االجتامعي( ،ص.)17

61
EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/8/2018 4:37 PM via NAJRAN UNIVERSITY
; AN: 910360
;.
Account: ns153310

Copyright © 2009. dar al-yazori. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or applicable copyright law.

الوحد ا زلى

61

66

إن أمهية املنهج التارخيي تعود إىل:
 -1أن التاريخ من عنارص التجديد والقوة يف البناء االجتامعلي ألن اجلانلب
األكرب من احلياة االجتامعية متطور ومتغري.
 -6أن هناك عالقة سببية بني املايض واحلارض.
 -1تسللاعد دراسللة التللاريخ عللىل االسللتقراء العلمللي وصللياغة القللوانني
االجتامعية التي هي نتاج تفاعل العالقات اإلنسانية.
 -6تساعد دراسة التاريخ يف الوقلوف علىل العواملل امللؤثرة يف املشلكالت
االجتامعية الراهنة.

 منهج دراسة احلالة:خيتلف منهج دراسة احلالة عن املناهج السابقة بأنله يتميلز بلالعمق أكثلر مملا
يتميللز باالتسللاع يف دراسللته لألفللراد واملجتمعللات واالجتاهللات الفرديللة
واالجتامعية ،كام يتميز بالرتكيز عىل اجلوانب الفريدة أو املميلزة ،وللذلد يشليع
استخدامه يف الدراسات املتعلقة باخلدمة االجتامعية ويف الدراسات النفسية.
وتتم دراسة احلاللة علن طريلق املقابللة الشخصلية ،ملع االسلتعانة بلبعض
الدراسات العملية بقصد دراسة كل دورة للحياة أو فرتة معينة من هذه الدورة،
وذلد بالنسبة لوحدة مفردة ،قد تكون شخص اا أو أرسة أو مؤسسة أو مجاعلة أو
جمتمع اا بأرسه .وتعترب »الوثائق الشخصية« من أهم املصادر التلي يسلتعان هبلا يف
طريقة بحث احلالة ،ومن أهم أشكال هذه الوثائق تاريخ احلياة كام كتبه صلاحبه
بنفسه ،واملذكرات واخلطابات واالعرتافات.
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وهلذه الوثلائق الشخصلية أمهيلة يف البحلوث االجتامعيلة ألهنلا عبلارة علن
سللجالت تكشللف عللن الللنفس عمللد اا أو مللن دون عمللد ،وهللي متللدنا بللذلد
بمعلومات مبارشة عن نشاط وعقلية كاتبها كلام تكشلف يف الوقلت نفسله علن
عالقاته االجتامعية التي يفضلها والتي تغري أو تؤثر يف سلوكه واجتاهاتله والقليم
السائدة عنده.
وعموم اا فإن دراسة احلالة بالنسبة لشخص معني تكشف عام ُيوجلد يف نفسله
من رصاع داخيل كام تكشف عن طريقته يف احلياة واللدوافع التلي تلدعوه إىل أن
يسلد سلوك اا معين اا والعوائق التي متنعه أو تثريه أو تتحداه الختاذ سلوك بعينه يف
وضع اجتامعي معني ،وهذه األوضاع االجتامعية املختلفة هي التي متدنا بلالفهم
العميق ألنامط احلياة ككل.
إال أنه عىل الرغم مما تتميز به دراسة احلالة من عمق فإن التعميم عىل أسلاس
نتائجها يعترب أمر اا مستحيالا ،هذا عالوة عىل أن كثري اا مما يسلجل يكلون عرضلة
خلطأ الشعور أو الذاكرة أو احلكم أو حتيز الالشعور(.)1
 أدوات البحث االجتامعي. االستامرة (االستبيان). املقابلة الشخصية. املالحظة.( )1خريي جمدي الدين ،العالقات االجتامعية يف بعض األسس األردنية( ،ص.)55
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هناك كثري من الوسائل التي تستخدم للحصول عىل البيانات من األفلراد اللذين
يشملهم البحث ،فالواقع أن هؤالء األفراد إذا ما وجدوا يف مكان ما وتلم للباحلث
االتصال هبم وأمكنه استخدام أكثر من طريقة من طرق البحث االجتامعي والنفيس
للحصول عىل ما يتطلبه ذلد البحث من بيانات ،ومن أكثر الطلرق شليوع اا يف عللم
االجتامعي :االستامرة (االستبيان) واملقابلة الشخصية واملالحظة.

 االستامرة (االستبيان):يعترب االستبيان كوسيلة جلملع البيانلات ملن أوسلع الطلرق انتشلار اا ،وهلو
جمموعة من األسئلة ترسل إىل األشلخاص اللذين يصلعب الوصلول إلليهم أو
مقابلهم وجه اا لوجه الستفتائهم يف موضلوع معلني أو مشلكلة معينلة .وهنلاك
وسائل عديدة إلجراء االستبيان مثل النرش يف جملة أو جريدة أو إذاعلة األسلئلة
عن طريق الراديو أو التلفاز عىل أن يكون الرد بوساطة الربيد ،أو قد توزع باليلد
ثم جتمع باليد أيض اا.
وترتاو استامرة االستبيان من جمموعة صغرية من األسئلة إىل كتيب صلغري قلد
يتجاوز العرش صفحات ،كام ختتلف استامرة االستبيان من حيث نلوع األسلئلة فقلد
تكون أسئلة مقفلة أي يكون االختيار من اإلجابات املكتوبة فعل ا
ال يف االسلتامرة ،أو
قد تكون أسئلة مفتوحة أي يرتك للفرد حرية اإلجابة بام يرتاءى له.
وعموم اا فإن طريقلة االسلتبيان تسلتخدم يف التعلرف علىل أسلباب املشلكالت
االجتامعية املوجودة يف املجتمع مع تعذر االتصال بعلدد كبلري ملن النلاس بشلأهنا،
وعىل ضوء نتائج مثل هذا االستفتاء تتخذ الوسائل املناسبة لعالج هذه املشكلة(.)1
( )1عبد الباسط حممد ،أصول البحث االجتامعي( ،ص.)50
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 املقابلة الشخصية:يطلق اسم املقابلة الشخصية عىل طريقة التحقيق التي تتميز باالتصال وجهل اا
لوجه ،وتعترب هذه الطريقة من أهم الطرق يف مجع املعلومات ،وخيتللف الوقلت
الالزم لكل مقابلة شخصية باختالف طبيعة البحث ،فقد يرتاو هذا الوقت بني
عدة دقائق وساعة كامللة ،وهلذا يتوقلف علىل نلوع البيانلات املطللوب مجعهلا
وكذلد عىل مقدرة الباحث يف احلصول عىل ما يريد.
ومن أهم ما تتميز به طريقة املقابلة الشخصلية ارتفلاع نسلبة احللاالت التلي
يمكن احلصول عليها ،وخاصة إذا كان كل من اإلعداد والتنظيم دقيق اا ،ويقلرتن
استخدام طريقة املقابلة الشخصية بجداول لتسلجيل البيانلات يتوقلف شلكلها
وتصميمها عىل نوع البيانات املطلوبة وتصميم هذه اجلداول بحيث يسلتقل كلل
جدول بموضوع معني ،ومن أمثلة هذه املوضوعات الناحيلة التعداديلة كالسلن
والنوع وعدد أفراد األرسة ومكان امليالد وغريها من بيانات هلا طابع تعدادي.
وقد ال تكون البيانات املطلوبة عىل أساس أسئلة معينة وإنام عىل أسلاس الروايلة
احلرة ويف هذه احلالة ال بد أن يشجع الباحث أفراد العينة لكي يتكلملوا يف موضلوع
معني ،ثم يقوم الباحث بتسجيل اجتاهاهتم وانطباعاهتم أثناء الرواية(.)1
وهلذه الطريقة يف البحث مزاياها وعيوهبا إال أنله توجلد بعلض التوجيهلات
جيب أن يراعيها الباحث منها أن يشعر العميل باستعداده للجلوس معله أطلول
( )1إحسان احلسن ،املدخل إىل علم االجتامع (ص.)15
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مدة وأن يتحدث معه باللغلة التلي جييلدها وأن يكلون مرحل اا معله حتلى يزيلل
شكوكه ويطمئنه عىل رسية املعلومات ،وأن حيدد املعلومات التي يريد احلصلول
عليها من املقابلة ،وأن توجه األسئلة بطريقلة غلري مبلارشة وأن يشلعر الباحلث
العميل بثقته يف نفسه وأن املعلومات التي يديل هبا سوف يستفاد منها.

 املالحظة:ُت حعد املالحظة من أهم الطرق املستخدمة جلمع البيانات وإن كثري اا ملن أنلامط
السلوك يمكن دراستها عن طريق املالحظة املبارشة كام هلو احللال يف مالحظلة
األطفال وترصفاهتم عندما جيتمعون مع اا ،ومن ناحية دراسة املشاكل االجتامعية
فقد أوجدت املالحظة جماالت كثرية للدراسة.
وتنقسم املالحظة كوسيلة جلمع البيانات إىل نوعني خيتلفلان علن بعضلهام يف
الطرق التي جتمع بوساطتها هذه البيانات ،وهذان النوعلان مهلا املالحظلة غلري
املوجهة واملالحظة املوجهة.

* املالحظة غري املوجهة:
يلجأ الباحث إىل هذه املالحظة دون استخدام آالت ضابطة أو وسائل معينلة
لقياس الظاهرة موضوع الدراسة ،ويف هذه احلالة ترتك الظروف التي تلتم فيهلا
املالحظة ،واملواد التي تسجل للباحث نفسه وإىل العوامل التي قلد تلؤثر عليله،
وقد استخدم كثري من الباحثني هذا النوع ملن املالحظلة للوصلول إىل البيانلات
التي يريدوهنا .ومن عيوب طريقة املالحظة غري املوجهة أهنا تعطينا شعور اا بأننلا
نعلم عام نالحظه أكثر مما نعلم فعالا ،وعىل هذا األساس يتجه بنلا شلعورنا نحلو
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التحيز دائ اام .وقد جتربنا كثري من الظروف عىل اختيار هلذا النلوع ملن املالحظلة
الستخدامه .وقد تتميز املالحظة غري املوجهة بعدم املشاركة وذلد حينام تكلون
املالحظة عن بعد ودون علم األشخاص ،كلأن يملر الباحلث يف أحلد األحيلاء
ملالحظة ما يفعله الناس ثم يسجل ما يراه دون علم هؤالء الناس.

* املالحظة املوجهة:
تُعد املالحظة املوجهلة امتلداد اا للمالحظلة غلري املوجهلة ،وتقلوم املالحظلة
املوجهة عىل أسس منظمة وخطط حمددة تسبق عملية املالحظلة نفسلها وتوجله
هذه العملية يف الوقت نفسه .وتتميز هذه املالحظة بتعريفها اللدقيق للوحلدات
التي سلتكون موضلع املالحظلة ،كلام تتميلز أيضل اا باسلتخدام الوسلائل اآلليلة
واالختبارات وكل ما يساعد عىل الدقة يف املالحظة قدر االستطاعة.
ومن أهم الدراسات التي قامت عىل أساس هذا النلوع ملن املالحظلة تللد
التي قامت يف ميدان الطفولة حيث استخدمت جمموعلة متنوعلة ملن األدوات،
مثل أجهزة تسجيل الصوت واحلركة وجداول تسلجيل مراحلل النملو ،والتلي
تستخدم يف العادة يف مرحلة ما قبلل بللوغ سلن املدرسلة بلدالا ملن اختبلارات
الذكاء ،كام تستخدم املالحظة يف هذا املجال أيض اا عدد اا من األدوات امليكانيكيلة
والرسوم والتي تستخدم لتسجيل ما حيدد وعي الطفل الفعيل وترصفاته وملدى
حتكمه يف جسمه ورد الفعل االجتامعي ،عىل أن يسجل يف اجلدول تفصيالت ما
يقوم به الطفل من جهد نحو هدف معني(.)1

( )1عبد الباسط حممد ،أصول البحث االجتامعي( ،ص.)55

62
EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/8/2018 4:37 PM via NAJRAN UNIVERSITY
; AN: 910360
;.
Account: ns153310

Copyright © 2009. dar al-yazori. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or applicable copyright law.

الوحد ا زلى

62

16

عالقة علم االجتماع بالعلوم األخرى:
إن الدارس لعللم االجلتامع يلرى بلأن دراسلة الظلواهر االجتامعيلة ضلمن
املجتمعات املختلفة حتتاج إىل حتليل من حيث األسباب واملسببات التلي تلؤدي
إىل ظهورها .حيث إن عللم االجلتامع حيلدد النظريلات التلي تلدرس الظلواهر
االجتامعية مثل نظريات الرصاع والتوازن ولكن السؤال الذي يطر نفسه علينا
ما عالقة علم االجتامع بالعلوم األخرى مثل علم األحياء وعللم اللنفس وعللم
اإلنسان وعلم االقتصاد؟ إن هذه العللوم تلدرس اإلنسلان وسللوكه الفيزيلائي
واالجتامعي بشكل عام .فعىل سبيل املثال علم األحياء يدرس النمو اإلنساين أو
نمو األحياء والوظائف التي تقوم هبا أعضاء الكائن احلي وهناك تشابه بني عللم
االجتامع وعلم األحيلاء والسليام أن عللم االجلتامع يلدرس البنلاء االجتامعلي
والنظم االجتامعية داخل املجتمع الواحد وبالذات متمثل يف النظريات الوظيفية
يف علم االجتامع .حيث إن هذه النظريات تؤكد عىل أمهيلة البنلاء االجتامعلي يف
توازن اجتامعي وكذلد احلال بالنسبة لعلم األحياء الذي يؤكد علىل التلوازن يف
النمو اجلسدي.
أما بالنسبة لعلم النفس فإنه يدرس سلوك الفرد ضلمن املواقلف االجتامعيلة
املختلفة وبالتايل يدرس سلوك األفلراد وانفعلاالهتم واألملراض النفسلية التلي
يعانون منها وبالتايل ظهر هنلاك فلرع ملن فلروع عللم اللنفس وعللم االجلتامع
والسيام أن علم النفس يدرس سلوك األفراد بينام علم االجتامع يلدرس اإلطلار
االجتامعي العام الذي ينتمي إليه األفراد.
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أما فيام يتعلق بعلم اإلنسان ) (Anthropologyفإنه يدرس سلوك املجتمعلات
البدائيللة مللن ناحيللة العللادات والتقاليللد والثقافللات اجلزئيللة )(Sub Cultures

وتركيب هذه املجتمعات وعالقة اجلامعات فيام بينهم وعالقة القرابلة والنسلب
بني اجلامعات والزواج والطقوس الدينية  ..إلخ وهذا بدوره يشبه علم االجتامع
إىل حد كبري بل يعترب جزء اا من علم االجتامع كام يراه بعض الباحثني.
أما فيام يتعلق بعالقة علم االجتامع بعلم االقتصاد .فإن هناك عالقة والسليام
أن علم االقتصاد يدرس توزيلع الثلروات ويقلدم نظريلات العلرض والطللب
وبالتللايل حيللدد الللدخل ،وهللذا بللدوره يللؤدي إىل ظهللور الطبقللات االجتامعيللة
االقتصادية ،وقد يندرج هذا املوضوع حتت فلرع ضلمن عللم االجلتامع يسلمى
بالتدرج الطبقي االجتامعي Stratification

 Socialوبالتايل إن الدخل له أمهية يف

حتديد الطبقة االجتامعية كام يراه (ملفني وتيومان).
من خالل النظرة العامة إىل السابقة نجد أن هنلاك عالقلة وطيلدة بلني عللم
االجتامع والعلوم األخرى .خاصة يف دراسة السلوك اإلنساين حيث نجد عالقة
مشرتكة بني علم االجتامع وعلم األحياء خاصة يف قضية الوراثة هلذا ظهر ضمن
علم االجتامع علم اجلريمة يستند إىل الوراء من ناحية بيولوجية ويستند إىل ناحية
سلوك الفرد من ناحية نفسية.
ونجد عالقة بني علم االجتامع وعللم اإلنسلان ،والسليام أن بعلض العللامء
يؤكللدون عللىل أمهيللة العالقللة ويعتللرب الللبعض مللنهم أن علللم اإلنسللان
) (Anthropologyيعترب جزء اا من علم االجتامع.
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أما بالنسبة لعلم االجتامع وعلم النفس فيوجد عالقة بينهلا وعاملل مشلرتك
قوي والسيام أن علم النفس يستند إىل علم االجتامع وهلذا ظهلر فلرع ملن عللم
اللنفس يسلمى عللم اللنفس االجتامعلي ) (Social Psychologyاللذي يلدرس
سلوك األفراد ضمن املواقف االجتامعية املختلفة واألدوار االجتامعيلة واملكانلة
االجتامعية لألفراد وتأثري ذلد عىل السلوك.
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خامتة:
يف هذه الوحدة تم استعراض نشأة علم االجتامع وتطوره ،وقلد تطرقلت إىل
نظريات حدَّ حدت هذا التفسري كنظريلة ابلن خللدون وأوجسلت كونلت وإميلل
دوركايم واخلصائص والظلواهر االجتامعيلة .كلام تطرقلت إىل منلاهج وأدوات
البحث يف علم االجتامع مستخدمني يف ذلد مناهج البحث املختلفة كام تطرقت
هذه الوحدة إىل عالقة علم االجتامع بالعوم األخرى .وتوضيح اا لذلد يمكن أن
نضع املخطط اهليكيل اآليت:
نشأة علم االجتامع

جهود ابن

أوجست

إميل

خصائص

مناهج

عالقة علم

خلدون

كونت

دوركايم

الظواهر

وأدوات

االجتامع

االجتامعية

البحث

بالعلوم
األخرى
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الوحدة الثانية
تعريف بالرتبية
 متهيد تعريف بالرتبية-أوالا
 رضورهتا-ثاني اا
 أهدافها-ثالث اا
 وظيفتها-رابع اا
 طبيعتها-خامس اا
 صلة الرتبية بالعلوم األخرى-سادس اا
 أنواع الرتبية عرب العصور-سابع اا
 أسس الرتبية-ثامن اا
 الفلسفي-)(أ
 التارخيي-)(ب
 النفيس-)(ج
 االجتامعي-)(د
 السيايس-)(هل
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 االقتصادي-)(و
 الديني-)(ز
 الثقايف-) (
 فلسفة الرتبية-تاسعا
املثالية-أ
الواقعية-ب
الطبيعية-ج
 الربمجاتية-د
خامتة-
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متهيد:
تُعد الرتبية من رضوريات احلياة اإلنسانية ،حيث منذ وجد اإلنسان عىل وجه
األرض ،حاول بناء العالقات االجتامعية مع غريه من البرش ،وهلذا جعلل منله
إنسان اا متكيف اا ومنسج اام مع غريه ،وبالتايل فإن هلذا بلدوره سلاعد اإلنسلان علىل
البقاء والتوافق والتكيف حيث استمر يف ذلد ونقلل الثقافلة إىل أبنائله وحلافظ
عىل تراث آبائه وأجداده.
ومنذ أن بدأ الناس يعيشلون يف مجاعلات ،جتمعهلم قليم ونظلم ومعتقلدات
وأسلوب حياة معني ،صار لكل من هذه اجلامعات هدف يف اإلبقاء عىل أسلوهبا
ونظامها وطريقة معيشتها ،ومن هنا أصلبح لكلل جمموعلة طريقتهلا اخلاصلة يف
تدريب أجياهلا اجلديدة عىل احلياة ،فاختلفت اآلراء حول مفهوم عملية الرتبيلة،
أو عملية التدريب والتكيف مع اجلامعة واملجتمع املحيط ،بلام فيله ملن عنلارص
طبيعية واجتامعية وتراث مرتاكم عىل مر األجيال ،وكلان االخلتالف يف مفهلوم
العملية الرتبوية وطرقها ووسائلها ،اختالف اا كبري اا بني األمم والشلعوب ،وكثلرة
املتكلمني عنه ،فجلاءت معلاين هلذا املفهلوم خمتلفلة متنوعلة ويعلزى ذللد إىل
اختالف وتنوع املثقفني  -املتحدثني ،ونظم حياهتم وعقائدهم ومبادئهم وآماهلم
وأمانيهم وأهدافهم(.)1

( )1إبراهيم نارص ،مقدمة يف الرتبية( ،ص.)77
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أوالً :تعريف الرتبية:
للرتبية معاين كثرية متعددة وواسعة ،فلكل معنى هلا ذو داللة يف جماله ،حيلث
إذا رجعنا إىل معاجم اللغة العربية نجد لكلمة الرتبية ثالثة أصول لغوية األصل
يلرب علىل وزن ملد يملد
األول ربا يربو ومعناها زاد ونام .األصلل الثلاين رب
ُ
ومعناها أصلح ورعى ،األصل الثالث ربى ُيريب ومعناها نشأ وترعرع.
أما معنى الرتبية اصطالح اا فهو التنشئة والتنمية ،وهناك تعاريف كثرية للرتبية
اختلفت باختالف نظرة املربني وفلسفتهم يف احلياة ،ومعتقلداهتم التلي يلدينون
هبا ،وقد وجد منذ القدم وإىل أيامنا هذه ،أنه من الصعب االتفاق عىل نوع واحد
من الرتبية تكون صاحلة جلميع البرش ،ويف مجيع املجتمعات ،وحتت كل األنظمة،
ويف ظل كل املؤسسات السياسية واالجتامعية ،بالرغم من ذلد فإن احلديث عن
الرتبية ال يزال قيد البحث ،فقد يعني التطور والرقي احلضاري ،والنمو املتكامل
من ناحية أخالقية ،وقد يعني التنشئة االجتامعية نحو األفضل.
وال بد لنا من عرض أهم ما جاء به الباحثون يف تعريف الرتبية حيلث يمكلن
تقسيم ذلد إىل عدة اجتاهات:
االجتللاه األول :ركللز عللىل اجلسللم والللنفس وخللري مثللال عللىل ذلللد أفالطللون
( 162-662ق.م) كان يقول» :إن الرتبيلة هلي أن تضلفي علىل اجلسلم
والنفس كل مجال وكامل ممكن هلا« ،وإسامعيل القباين (1241-1626م)
عرف الرتبية بأهنا »مساعدة الفرد عىل حتقيق ذاته حتى يبلغ أقىص كامالتله
املادية والروحية ،يف إطار املجتمع الذي يعيش فيه.
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االجتاه الثاين :ركز عىل الفضيلة والتقرب إىل اهلل وهلذا ملا جلاء يف تعريلف أبلو
حامد الغزايل (1111-1642م) يرى »أن صلناعة التعلليم ،هلي أرشف
الصناعات التي يستطيع اإلنسان أن حيرتفها ،وأن أهم أغراض الرتبية هي
الفضيلة والتقرب إىل اهلل«.
االجتاه الثالث :ركز علىل اخلللق والكلامل فالرتبيلة يف نظلر الفيلسلوف األمللاين
أمانويل كنت (1666-1266م) ،هي» :ترقية جلميع أوجه الكلامل التلي
يمكن ترقيتها يف الفرد«.
ويأيت رفاعة الطهطاوي (1621-1661م) ويقول» :إن الرتبية هلي التلي تبنلي
خلق الطفل عىل ما يليق باملجتمع الفاضل ،وأن تنمي فيه مجيلع الفضلائل
التي تصونه من الرذائل ومتكنه من جماوزة ذاته ،للتعاون ملع أقرانله علىل
فعل اخلري.
االجتاه الرابع :ركز عىل إعداد احلياة وهذا ما جاء به هربلرت سبنرسل (-1666
1261م) فكان يرى »أن الرتبية هي إعداد املرء ألن حييا حياة كاملة«.
االجتاه اخلامس :ركز عىل حسن اخللق ويتمثل ذلد بتعريلف سلاطع احلرصلي
(1246-1661م) فريى أن »الرتبية هي تنشئة الفرد قوي البدن ،حسلن
اخللق ،صحيح التفكري ،حمب اا لوطنه ،معتز اا بقوميته ،مدرك اا واجباته ،مزود اا
باملعلومات التي حيتاج إليها يف حياته«.
االجتاه السادس :ركز عىل ترفيه العقل ،يلرى حمملد عبلده ()1264-1664م)
»أن اإلنسان جمبول عىل اخلري«.
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ملخص القول ،بالرغم من االختالف يف التعريفات السابقة ،ألهنا جاءت يف
جمملها هتتم باجلنس البرشي ،واإلنسانية ،فهي هتتم بالطفل منذ طفولته ونضجه
وجتعله قادر اا عىل التكيف واالنسجام ،وبلوغ اهلدف الذي ُيريد حتقيقه .وال يلتم
ذلد إال من خالل العمليات الرتبوية.
وتشري الدراسات الرتبوية إىل» :أن الرتبية هي عملية التكيف ،أو التفاعل بني
الفرد وبيئته التي يعيش فيها ،وعملية التكيف ،أو التفاعل هذه تعنلي تكيفل اا ملع
البيئة الطبيعية ،والبيئة االجتامعية ومظاهرها ،وهلي عمليلة طويللة األملد ،وال
هناية هلا إال بانتهاء احلياة«(.)1
فالرتبية عملية صقل لإلنسان وتشكيل له ،وهي تشكل النتاج األخالقلي اللذي
حيدد سلوك الفرد واجتاهاته نحو املواقف املختلفة ،لذلد فإن الرتبيلة عمليلة تطبيلع
للفرد لكي يتعايش مع اجلامعة التي ينتمي إليها ويتامشى مع نظمها ومعتقداهتا.
من خالل عرض ما سبق يمكن تعريف الرتبيلة إجرائيل اا ،تعنلي سلري الفلرد
ضمن األعراف والعادات والتقاليد والنظم واالجتاهلات ،والقليم التلي تلرأل
عنها اجلامعة ويطلبها املجتمع.

ثانياً :ضرورة الرتبية:
إن رضورة الرتبية تكمن بلأن كل م
ال ملن األفلراد واملجتملع بحاجلة هللا معل اا
فرضورهتا لإلنسلان تكلون باملحافظلة علىل جنسله ،وتوجيله غرائلزه ،وتنظليم
عواطفه ،وتنمية ميوله ،بام يتناسب وثقافة املجتمع الذي يعيش فيه ،فالرتبية إذن
( )1إبراهيم نارص ،مقدمة يف الرتبية.
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عملية رضورية ملواجهة احلياة ومتطلباهتا ،وتنظيم السلوكات العامة يف املجتمع،
من أجل العيش بني اجلامعة عيشة مالئمة.

ويمكن إمجال رضورة الرتبية بالنقاط التالية:
أ -إن احلياة البرشية كثرية التعقيد والتبدل ،وحتتاج إىل إضافة وتطوير ،وهذه
العملية يقوم هبا الكبار ،من أجلل تكيلف الصلغار ملع احليلاة املحيطلة،
ومتشي اا مع متطلبات العصور عىل مر األيام.
ب -إن ثقافة املجتمع وتراثه الثقايف ال ينتقل من جيل آلخلر إال ملن خلالل
عملية الرتبية بام حتويه من نظم واجتاهات وقيم وأنامط سلوكية يمكلن أن
يكتسبها اجليل األصغر من األكرب.
ج -أن األطفال بحاجة إىل أشياء كثرية ،بخاصة الرعاية والعناية منذ والدهتم
ولفرتة طويلة ،ألن الطفولة اإلنسانية بطبيعتها طويلة ،ومتتاز هذه املرحللة
بكثرة االتكال .فالرتبية عملية يكتسبها الصغار من الكبار ،أو األفراد من
املجتمع ،فإن رضورهتا للطفل الصغري تكون ملحة والزمة ،كي يتعلايش
الطفل مع جمتمعه.
من خالل عرض ما سبق يمكن توضيح ذلد بالنموذج اآليت:

الرتبية

هتتم بتغري احلياة

نقل الرتاث

هتتم باألطفال
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أما حاجة املجتمعات للرتبية فإهنا تُعد من األمور األساسية و ُيعود ذلد لعدة
أسباب:
 -1املحافظة عىل هوية املجتمع الثقافية والرتاثية ،حيلث ملن خلالل الرتبيلة
يمكن نقل األنامط االجتامعية إىل األجيال الناشئة.
 -6تصللفية الللرتاث وحفظلله ونقللله ،بمعنللى أن الرتبيللة حتفللظ الللرتاث الثقللايف
اإلنساين االجتامعي من انحرافات كام أهنا تعمل عىل حفظه ونقله لآلخرين.

ثالثاً :أهداف الرتبية:
تكمن أهداف الرتبية بشكل عام بمجموعلة القليم واالجتاهلات مملث ا
ال ذللد
باهلدف الذي يصله اإلنسان عندما يتبرص يف الظروف املحيطة ،ويفكلر يف نتلائج
سلوكه ،وينظر فيام يعينه عىل السري يف الطريق إىل غايته املنشودة ،ويفكر يف نتائج
هذا السلوك ،سلب اا وإجياب اا ،ومن ثم يرسم خطته لتحقيق مقصوده ،وعندما يصل
إىل غايته ،وحيقق هدفه.
وإن حتديد اهلدف بالنسبة للفرد أو اإلنسان يعترب شليئ اا سلامي اا ،فملث ا
ال ذللد
يوصله إىل الطريق الصحيح ،ولذلد فإن اإلنسان يوجه كافة أنشطته ،وقدراتله،
ويستحث استعداداته للوصول ملبتغاه .وهلذا فإنه ال بد من حتديد اهللدف اللذي
يقوم به الفرد ويكون ذلد وفق اا ملعايري تربوية حمددة.
ومن وجهات النظر الرتبوية احلديثة ال بد من حتديد األهلداف بشلكل أكثلر
دقة ،خاصة ألن األهداف ُمتثل ثقافة األمة وقضاياها والسيام أهنا تلنعكس علىل
فلسفة األمة االجتامعية.
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وهلذا تقسم األهداف إىل تربوية وتعليمية.
فاألهداف الرتبوية بمجموعها تدعو إىل األفضل دوم اا ،وهلذا يمكلن القلول
إن هناك مواصفات ال بد منهلا لألهلداف الرتبويلة كلي تلؤدي الغلرض اللذي
وضعت من أجله ،هلذا فإنه من الواجب أن يكون اهلدف الرتبوي:
أ -عام اا لكل الناس ،عىل مجيع مستوياهتم وثقافتهم ورشائحهم االجتامعية.
ب -يشمل مجيع جوانب احلياة االجتامعية واالقتصادية والسياسية.
ج -يؤدي إىل التوازن واالنسجام والتوافق بني اجلوانب املختلفة.
د -مرن اا بمعنى أن يتوافق ويتغري وفق اا لتغريات الظروف واألحوال.
هل -صاحل اا للبقاء ومستمر اا ومساير اا لثقافة اآلخرين.
و -قادر اا عىل دفع عجلة التقدم يف املجتمع نحو التطور واالزدهار.
ز -أن يكون واقعي اا سهل التطبيق.
ويرى بعض الباحثني واملربني يف هلذا املجلال بلأن األهلداف الرتبويلة العاملة
تشتق من فلسفة املجتمع وتنعكس عىل األفراد ،ولكن نرى أن اإلمام الغزايل يرى
أن هدف الرتبية هو التقرب إىل اهلل ،وآخرون يقولون :إن هدف الرتبية هلو حتقيلق
الذات واالهتامم بالفروق الفردية ،التي متيز إنسان اا عن آخر بام حيصله من مكاسب
فكرية وعملية .ورأي آخر يقول :إن هدف الرتبية إجياد امللواطن الصلالح ،وهلذا
بالتايل يعيدنا إىل فكرة التكيلف ملع املجتملع كالرتبيلة الرومانيلة .وهنلاك الرتبيلة
املحافظة ،التي هتدف إىل نقل األنلامط السللوكية ملن جيلل إىل جيلل دون تغيلري،
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كالرتبية الصينية واهلندية ،ورأي يقول إن هدف الرتبية إجياد اإلنسان االجتامعلي،
الذي يفنى يف سبيل مبادئ مجاعته ،ونظمهم ،وقيمهم املتضمنة يف املجتمع.
وبصورة أو بأخرى ال يمكن القول بأن هلذا اهللدف صلحيح وذاك خلاط ،
ولكن لكل هدف خصوصيته الذي يتفق مع فلسفة األمة.
فاهلدف من الرتبية هو حتقيق النمو املتكامل للفرد وفق اا للظروف التلي حتليط
به ،ولذلد ترى األهداف خمتلفلة ولكنهلا مجيعهلا تسلعى إىل أن ينسلجم الفلرد
ويتفاعل مع اآلخرين أو اجلامعة التي ينتمي إليها بسعادة وانسجام وتفهم .وهي
بالتايل عملية يرأل عنهلا املجتملع ويرضلاها ألفلراده ومؤسسلاته االجتامعيلة
األرسية واالجتامعية األخرى ،كام أن األهداف تتعدد وتتغري نسلبة إىل اجتاهلات
الفالسفة وأفكارهم نحو احلياة والواقع.
خالصة القول :إن األهداف الرتبوية السابقة الذكر ،ال يمكن أن نأخذها عىل
انفراد ،وال يمكن أن يكون أحدها هدف اا هنائي اا وعام اا للرتبية يف كل زمان ومكان،
ولدى كل األمم ،ولكن كل واحد منها عىل حدة قد يصللح ألملة دون أخلرى.
هلذا يمكن التأكيد بأن هذه األهداف أو احلديث عن األهداف بشلكل علام ،قلد
يوقع املريب يف فجوة تربوية ،أما احللديث علن هلذا املفهلوم بمعنلى الغايلات أو
األغراض التي هتدف الرتبية الوصول إليها فهو أقرب إىل العملية الرتبوية.

رابعاً :وظيفة الرتبية:
ال نجد اتفاق اا عام اا بني املربني حول حتديد وظيفلة الرتبيلة األساسلية ،للذلد
نرى من حيرص وظيفة الرتبية يف نقل الرتاث ،ومنهم يف تربية الفرد وال سيام يولد
الطفل -كام يرى علامء النفس -وهو مزود بالقلدرة علىل نملط سللوكي وراثلي
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بيولوجي ،هو قدرته عىل الرضاعة ،وإفراز الفضالت مع استعداد لتقبل التكيف
باملجتمع املحيط ،ولكن ذلد االستعداد حيتاج بالتلايل مللن يوجهله ويرشلده إىل
معرفة احلاجات الالزمة ،ليستطيع العيش مع مجاعته وهنا تأيت وظيفة الرتبية يف:
أ -نقل األنامط االجتامعية السلوكية وهلذا يلتم علن طريلق عمليلة التنشلئة
االجتامعية الرتبوية ) (Socio Educationحيث ملن خلالل هلذه العمليلة
نقل األنامط السلوكية.
ب -املحافظة عىل الرتاث الثقايف ،حيث يتم نقله من جيل آلخر وفق اا لعمليلة
التنشئة االجتامعية والتدريس املتمثل بالتعليم.
ج -تصفية الرتاث احلضاري االجتامعي من الشوائب وهذا يلتم علن طريلق
تصميم املنهج املدريس.
د -تنوير األفكار باملعلومات احلديثة املتطورة.
ولذلد تعد الرتبية أمر اا رضوري اا حلياة اإلنسان ،والسيام أنه بحاجة إليها.

خامساً :طبيعة الرتبية:
ُدرس الظواهر التلي تقلوم علىل معرفلة احلقلائق
تُعد الرتبية عل اام السيام أهنا ت ّ
املتعلقة بلالظواهر االجتامعيلة الرتبويلة ،وهلذا بلدوره يسلتدعي ملن البلاحثني
االعللتامد عللىل املالحظللة والتجريللب ،كللام أنلله ال يسللري وفللق أصللول وأسللس
الالمن هجية ذاتية قائمة عىل امليول الفردية واآلراء الشخصية ،لذلد فلإن امللنهج
الرتبوي يكون هيك ا
ال منظ اام بالتايل حيقق املعرفة املتكامللة ،وللذلد فالباحلث يف
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علم الرتبية عليه أن يدعم آراءه باحلجج والرباهني وهذا يتم عن طريلق اللدليل
القاطع الذي خضع لتجربة ومن ثم تم التوصل إىل الرباهني الدقيقة.
فالرتبية بحد ذاهتا إنتاج جديد يفيد الفرد واملجتمع خاصة إذا قاملت بتنظليم
العالقة بني اإلنتاج واالستهالك ،وهبذا تُعد الرتبيلة صلناعة والسليام أهنلا تغلري
األفكار وتبني املعارف وتوفر طريق املعرفة هكذا يرى ابلن خللدون يف مقدمتله
بأن التعليم ُيعد صناعة من أرشف الصناعات.
كام أن الرتبية فن ،والفن كام هو معروف هلو التعبلري اجللاميل علن امللدركات
والعواطف ،ونقل املعاين واملشاعر لآلخلرين ،علن طريلق العملل اللذي يتميلز
باملهارة ،ويظهر فيه خللق لعالقلات جديلدة ،بلني عنلارص تسلتمده ملن احليلاة
واملجتمع والطبيعة ،وهو ظاهرة اجتامعية ،تدل عىل املهارة التي تبذل إلنتاج كل
ما هو مجيل .والفن هيدف إىل إجياد يشء ذي قيمة مجالية وأخالقية ،وبصورة أعم
قيمة إنسانية ،تتجاوز املطالب املادية والنفعية(.)1
فمن خالل عرض ما سبق يمكن القول بلأن الرتبيلة هلي عللم ملن العللوم
والسيام أهنا تركز عىل احلقائق السيكولوجية واالجتامعية والبيولوجية ،كلام أهنلا
من خالل تركيزها عىل هذه النواحي حتدد األساليب والنامذج الرتبوية التدريسية
املناسبة ويكون ذلد وفق اا لقواعلد وأصلول تطبلق بحكملة ودرايلة ،وخالصلة
احلديث إن الرتبية عملية هادفلة غايتهلا مسلاعدة الفلرد وامللتعلم للوصلول إىل
أفضل ما يستطيع من تعلم.

( )1إبراهيم نارص ،مقدمة يف الرتبية( ،ص.)00
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سادساً :صلة الرتبية بالعلوم األخرى:
علم الرتبية ُيعد من العلوم اإلنسانية التي تبحلث يف اإلنسلان ويف اللذات يف
قضايا التعلم والبيئة مثل النواحي الفيزيائية أي البيئة التي حتيط بلالفرد ،والبيئلة
االجتامعية التي يتم عن طريقها تكيف الفرد مع اجلامعة التي ينتمي إليهلا ،فهلي
تُعد عل اام كباقي العلوم األخرى ،والسيام أنه تربطها صلة وثيقة بباقي العلوم ،كام
أهنا تبحث يف اإلنسان يف كيفية تفاعله مع اآلخرين وهذا يتم علن طريلق تكيفله
وانسجامه كام أن الرتبية تتصل بأنواع املعرفة اإلنسانية.
عىل ضوء ما سبق يمكن أن نقدم صلة الرتبية بعدة علوم منها:

الرتبية والفلسفة
إن الرتبية والفلسفة ال ينشقان عن بعضهام بعض اا ،وال ينفصالن بحيلث كلل
منهام حيمل اآلخر ،حتى يمكن القول بأهنام مظهران ليشء واحد.
كام أن الفلسفة والرتبية علامن متصالن ،فعىل سبيل املثال الفلسلفة تبحلث يف
مسألة الوجود ،ومسألة املعرفة والقيم والرتبية متصلة اتصاالا مبارش اا بذلد.
ولذا نرى بأن الرتبية تعتمد عىل املسللامت الفلسلفية ،ومتتلزج معهلا لتشلكل
حقيقة الوجود واملسائل األخرى وهذا ما يطلق عليه فلسفة الرتبية.
كام أن الفكر الرتبوي ما هو إال وجه آخلر ملن أوجله الفلسلفة وللذلد ملن
خالله نقوم بتحديد الغايات واألهداف التي تصلنا إىل الفكر اإلنساين.
كام ترتبط الرتبية بالفلسفة ارتباط اا كبري اا ،فالفكر الرتبوي هلو فلسلفة قبلل أن
يكون أي يشء آخر ،وملا داملت الفلسلفة تلقلي الضلوء علىل احلكملة ،وحمبلة
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احلكمة ،وفهم اإلنسان وطبيعته ،وموقفه من العامل املادي واحلياة ،فهو بالتايل ملا
تبحث عنه الرتبيلة ،كلام أن الرتبيلة تعتملد علىل فلسلفة نظريلة عاملة ،فمعظلم
املشكالت الرتبوية حتتاج يف حلهلا لنظلرة فلسلفية ،وال يسلتطيع أي تربلوي أن
يتحدث يف الرتبية دون االعتامد عىل قاعدة فلسفية ،كام ال يمكن التحلدث يف أي
موضوع تربوي ،إال بالرجوع إىل أصوله الفلسلفية واألفكلار التلي قلام عليهلا،
وفلسفة األمة التي تبغيها.
كام أن الرتبية تبحث يف أخالقيات اإلنسان وعمله وهذا بحد ذاتله ُيعلد أملر اا
من أمور الفلسفة ،كام أن املذاهب الرتبوية تستند إىل املجاالت الفلسفية ،كلام أن
الرتبية الصحيحة جتعل الفرد بأن يصل إىل مستوى عال من الوضو التام كام أن
الفلسفة ال حتقق أهدافها إال من خالل الرتبية املتكاملة.
ولذلد ينبغي عىل كل معلم ومريب أن ُي ّعرف اهللدف اللذي ينبغلي أن حيققله
وإال أصبح العمل من الطلبة أو األبناء هلو اا وعبثل اا .وهلذا بحلد ذاتله يلؤدي إىل
االرتباط بني كل من الرتبيلة والفلسلفة ،كلام أن بلني الفلسلفة والرتبيلة قواسلم
مشرتكة فيام يتعلق باملعرفة الفلسفية من جهة والرتبية من جهة أخلرى ،وهلذا ال
يتحقق إال بمجهود تربوي متكامل وشامل.
وتأكيد عىل ذلد أن الفالسفة السفسطائيني اليونانيني كانوا يدربون طالهبلم
عىل فن اخلطابة واجلدل وهذا بدوره يؤدي إىل اندماج األفلراد بلاملجتمع ،فهلذا
سقراط عىل سبيل املثال كان يعلم طلبته عىل طريقة احلوار التلي هللا أمهيلة ذات
قيمة يف تفعيل دور املتعلم.
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من خالل عرض ما سبق نجد أن العالقة بني الرتبية والفلسفة عالقلة وثيقلة
والشكل اآليت يوضح ذلد.

الرتبية

فلسفة الرتبية

الفلسفة

حيث يشري الشكل إىل وجود عالقة ترابطية بني الرتبية والفلسفة.

الرتبية وعلم اإلنسان
ُيعد علم اإلنسان ) (Anthropologyمن العلوم اإلنسانية التي تلدرس طبيعلة
األجناس البرشية وثقافتهم ،كام أن هذا العلم يتنلاول ثقلافتهم البدائيلة ،فكلملة
) (Anthropمشتقة من كلمة يونانية تعنلي إنسلان ،وكلملة ) (Logyتعنلي عللم،
فيندمج ذلد باسم علم اإلنسان.
فهذا العلم يدرس سلوك اإلنسان البدائي ،كام يدرس ثقافة املجتمعات من علدة
أوجه ،كام يبني أوجه التشابه واالختالف بني املجتمعات اإلنسانية البدائية البسيطة.
فال نستغرب بأن الرتبية ترتبط هبذا العلم ارتباط اا وثيق اا ممث ا
ال ذللد يف دراسلة
العادات والتقاليد واألنظمة وطرق حياة اإلنسلان البلدائي يف املجتمعلات التلي
ينتمي إليهام ،ولذلد بوساطة الرتبية والتعليم يمكن للفرد أن يتكيف يف املجتمع
الذي ينتمي إليه فمن هذا املنطلق ال بد ملن أن تكلون الصللة وثيقلة بلني عللم
اإلنسان وعلم الرتبية ،ألنه ال يمكن ألحدمها أن يبتعد عن اآلخر.
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كام أن عالقة الرتبية بعلم اإلنسان بوجه عام ،هو تنمية الشخصلية اإلنسلانية
تنمية متكاملة من مجيع النواحي ،العقلية ،والنفسية ،واجلسمية ،واالجتامعية ،إىل
أقىص درجة تسمح هبا إمكانات الفرد واستعداداته وقدراتله ،بحيلث يصلبح يف
املحصلة النهائية شخصية منتجة ،ومن ثم متطورة ،ومبدعلة يف املجتملع اللذي
يعيش فيه ،وهلذا يمكن القول :إن موضوع الرتبية األساس هلو اإلنسلان اللذي
يعيش مع اجلامعة ،ويتفاعل مع املجتمع ضمن إطلار ثقلايف يلؤمن بله ،وحيلاول
املحافظة عليه ،ويتمسد بمحتواه ،من أجل احلفاظ عىل الرتاث املرتاكم عىل ملر
األجيال .إن الصلة بني علم اإلنسان والرتبية ،صلة قوية أو خاصة يف عملية نقل
الثقافة إىل األجيال الالحقة ،كام يتعاون كل من عامل اإلنسلان وعلامل الرتبيلة ،يف
نقل السلوك اإلنساين النابع من ثقافة اإلنسان إىل النشء اجلديد(.)1
وتوضيح اا لذلد يمكن أن نعرض الشكل اآليت:

علم اإلنسان

الرتبية

هيتم باألفراد
هيتم بالثقافات

( )1إبراهيم نارص ،مقدمة يف الرتبية.
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الرتبية وعلم االجتامع
يعترب علم االجتامع ) (Sociologyإحدى فروع العلوم اإلنسانية الذي يدرس
سلوك املجتمعات املقدمة .كام أنه ُيعد عل اام يتناول خصائص الظواهر االجتامعية
والعالقات املتبادلة بينها.
كام ُيعد من العلوم اإلنسانية اهلامة التي ظهرت يف أواخر القرن التاسع عرش،
التي استندت إىل جمموعة من القواعد والقوانني يف تفسلري الظلواهر االجتامعيلة
سواء أكانت هذه الظواهر تشكل مجاعات غلري منظملة عشلوائية أم مؤسسلات
اجتامعية إنسانية ،كام هيدف هذا العللم إىل البحلث يف أسلس نظريلات الرصلاع
والتوافق كام يدرس أنظمة املجتمع ،كام أن هذا العلم يدرس الفرد ليس بمعلزل
عن مجاعته أو اآلخرين ولذلد جاءت فكرة علم النفس االجتامعي.
كام أنه هيلتم بدراسلة علدة مواضليع ،كاجلامعلات االجتامعيلة ،والعمليلات
االجتامعية ،والثقافية ،والتغري ،والشخصية فهو بذلد علم يدرس العالقات بني
األفراد ،والتفاعل بينهم وترصفاهتم كأعضاء يف مجاعة ،وهلو بالتلايل يركلز علىل
سلوك األفراد يف املجتمعات ،ومن هنا كانت صللته وثيقلة بالرتبيلة ،التلي هلي
عملية تكيف األفراد مع البيئة االجتامعيلة املحيطلة ،وهبلذه الصللة التفاعليلة -
يعترب علم االجتامع أحد األسس اهلامة للرتبية.
ومن هنا جاءت فكرة علم االجتامع الرتبوي الذي يدرس األنظملة الرتبويلة
داخل املجتمعات سواء أكانت منتظمة أم عشوائية ،ومن خلالل هلذه الدراسلة
يستهدف الكشف عن العالقات وتفاعل األدوار التي يقوم هبلا األفلراد ضلمن
املؤسسات االجتامعية الرتبوية التي ينتمون إليها.
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الرتبية وعلم النفس
ُيعرف علم النفس ) (Psychologyبأنه علم وصلفي ،يصلف سللوك األفلراد
أثناء انفعاالهتم بمعنى آخر يدرس سلوكهم ،وما يصلدر ملن أفعلال وحركلات
نتيجة لتعرضهم ملوقف ما.
وال تستغرب بأن الرتبية تتصل اتصاالا وثيق اا بعللم اللنفس ،وهلذا االتصلال
متمثل يف دراسة سلوك الطفل يف املدرسة وما يتعرض له من صعوبات اللتعلم،
أو الكشف عن املشاكل والصعوبات املادية واالجتامعية التي يتعرض هلا الطفلل
مما جتعله غري متوافق ومنسجم مع اآلخرين.
كام أن لعلم النفس الرتبوي أمهية يف الكشف عن مسلتوى االبتكلار واللذكاء
لدى الطفل ،وهذا أمر ال يستهان به.
كام لعلم النفس العام أمهيلة يف البحلث علن مواضليع خمتلفلة ،هللا عالقلات
مبارشة يف الرتبية والعملية الرتبوية ،منها :علم نفس الطفوللة واملراهقلة ،وعللم
نفس النمو ،وعلم نفس الشخصية ،وعلم نفس الشلواذ ،وعللم نفلس اللتعلم،
وعلم نفس اللعب ،وعلم نفس الفروق ،وعلم نفس اللغة ،وهناك عللم اللنفس
الرتبوي وهو العلم الذي يطبق مبادئ علم النفس وقوانينه علىل ميلدان الرتبيلة
والتعليم املختلفة(.)1
( )1إبراهيم نارص ،مقدمة يف الرتمجة.
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سابعاً :أنواع الرتبية :عرب العصور
 -1الرتبية البدائية:
ترتبط هذه الرتبية بالطبيعة وتكون بعيلدة علن التعقيلد والغملوض وبالتلايل
اتسللمت بالتقليللد واملحاكللاة وكللان جللوهر الرتبيللة البدائيللة التللدريب اآليل،
والتللدرجيي أو املللرحيل وهلللذا مل توجللد مؤسسللات اجتامعيللة ثقافيللة كاملدرسللة
واألرسة يف ذاك الوقت وهتلدف الرتبيلة األوليلة إىل تكيلف األفلراد ملع البيئلة
(الطبيعية  -البيولوجية  -االجتامعيلة) وتعلددت أنلواع الرتبيلة يف ذاك العرصل
كالرتبية العملية والتطبيقية األساسية كالطعام واملالبس وكانت القبيلة مسلؤولة
عن هذه الوظائف وكذلد الرتبية النظرية مثل إقامة احلفالت واألعراس.

 -2الرتبية يف العرص القديم:
حيث كان هذا العرص مقتنع اا أكثر باألحداث والظروف من الرتبيلة البدائيلة،
وكلام كان املجتمع بدائي اا كلام زاد فيه السحر ،وساد يف هذا العرص انتقال اإلنسان
من مرحلة الصيد والرعي إىل اسلتقرار املرحللة الزراعيلة ،وظهلرت الوظلائف
والتخصصات واألوسمة وأصبحت شؤون احلياة معقدة ،وأصبح لدى العائللة
نوع من الصعوبة للقيام بعملية الرتبية ،وبعلد ذللد وجلدوا مؤسسلة أو أفلراد اا
خمتصني يتبنوهم ويعتنون باجليل الصغري ،عن طريق اخلربة واملعلومات وظهرت
بعد ذلد العملية الرتبوية يف األماكن العامة ،كرياض األطفال وأملاكن العبلادة
ونشأت املدارس وظهرت الكتابة وبدأ الناس يامرسون حيلاهتم بشلكل طبيعلي
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وقانوين ،وبشكل منتظم .ونالحظ يف هذا العرص أن الرتبية عنلد العلرب كانلت
هتدف إىل تعلم الصناعة واهلندسة والطب والنقوش والفنون.

 -3الرتبية يف العصور الوسطى:
انقسم هذا العرص عىل الرتبية املسيحية والرتبية اإلسالمية وكان لله تلأثري مبلارش
عىل مجيع جماالت احلياة االجتامعية واالقتصادية والسياسية والثقافية وغريها.

 -4املجتمع املدين والصناعي والزراعي( :الرتبية املعارصة):
حيث مل حتتل الرتبية مكان اا بارز اا ومثمر اا يف ذاك العهد وإنام يف عرصل التحلول
والتقدم والتقنية العلمية ،حيث حتولت من عرص االنتقال من املرحلة الصلناعية
إىل مرحلة الثورة العلمية ،وانصلب اهلتامم رجلال السياسلة والفلسلفة والعللم
والفكر بالعملية الرتبوية ويتولون أمهية كبرية هلا مللا تؤديله ملن خلدمات ونقلل
األفكار لألجيال الالحقة.
وبالتايل ازداد االهتامم بالعملية الرتبويلة يف العرصل احللارض ونتيجلة للذلد
تطورت الرتبية وتقدمت يف هذا العرص ومتيزت بعدة ميزات أمهها:
 -1أن الرتبية عملية متقدمة عىل التعليم ،فأصبحت الدول واألمم هتتم بعمليلة
التكيف مع البيئة الطبيعية واالجتامعية.
 -6أصبح الطفل واإلنسان حملور الرتبيلة ،وبالتلايل يتبلع الطفلل عمليلة وضلع
القانون واملنهاج.
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 -1أصبحت املدارس متكيفة مع احلياة والطبيعة ،وبالتلايل أنشلئت امللدارس يف
وسط احلدائق والغابات واألماكن العامة.
 -6اهتمت الرتبية بالفرد كإنسان لكي حيقق النملو اإلنسلاين ملع احلفلاظ علىل
اجلانب االجتامعي ،والتكيف مع اجلامعة الفردية االجتامعية الثقافية.
 -4أصبح لدى الرتبية تعاون مع علم النفس ،والرتبية احلديثة أصلبحت عمليلة
ميدانية حياتية ،تعتمد علىل املواقلف واملامرسلات اليوميلة وطرحلت قضلية
التطبيق العلمي ملواجهة احلياة املتغرية واملخرتعات واالكتشافات احلديثة.
 -4أصبحت الرتبية عامة جلميع أفراد املجتمع.
 -2التوسع يف املدرسة ويكون هلا أثر املدرسة يف البيت واملجتمع وأي مكان.
 -6االهتامم بالتكيف الرتبوي أكثر من الكم الرتبوي ،حيث هنتم بعدد اخلرجيني
وعدد املؤسسات الرتبوية.
 -2االهتامم بعاملية وواقعية الرتبية هبدف التوسع الرتبوي مع التكيف بلاملجتمع
املحيل عىل التكيف مع املجتمعات العامة والثقافة اإلنسانية.
 -16اسللتخدام األسللاليب اجلديللدة وذلللد باسللتعامل األدوات واألجهللزة يف
العملية الرتبوية.
أ -الرتبية املسيحية :كان هدفها إصال العامل وختليص املجتمع ملن الفسلاد
ولكن الكنيسة رأت يف إصال املجتمع عن طريق تغري األفراد أنفسلهم،
هبذا كانت تتصف الرتبية املسيحية بالصلبغة الدينيلة الرصلفة ،وتلتم علن
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طريق األرسة ،ثم الكنيسة ومهمتهلا إعلداد األطفلال وتعلليمهم الرتبيلة
الدنيوية الفروسية التي أضيفت إىل الرتبية املسيحية ،وكانلت امللدارس يف
عهدها غري موحدة إطالق اا وبعد ذلد أجربوا عىل إنشائها.
ب -الرتبية اإلسالمية :لقد انصب اهتامم اإلسالم بالرتبيلة وبرتبيلة األطفلال
وعلموهم أساليب وطرق التعامل ملع إدارة احليلاة ،واهلتم أيضل اا بلالعلم
والتعليم فدرسوا اللهجات التارخيية والقانون واالجتامع والفلسفة والطب
والرياضيات واملنطق والترشيع واللغات والفنلون ،وبالنسلبة للملدارس مل
تكن موجودة يف العرص اإلسالمي وإنام كان التعليم يف املساجد واحلوانيت
أو القصور ،واتصفت هذه الرتبية بمجموعة من اخلصائص وهي أن معظم
املنهج الرتبوي يكون فيه مصلحة لألفراد وكذلد اهتاممها بالفرق الفلردي
واملواهب والقدرات ،وتتسم باالستمرارية.

 -4الرتبية يف العرص احلديث:
حيث انترش دور الدول يف اخرتاع الطباعة يف العرص احلديث واللذي أدى إىل
ظهور الرتمجة والتأليف ونقل السلطة من الكنيسلة واللدير إىل السللطة احلاكملة
والدولة ،ومتيزت هذه الفرتة بأهنا استبدلت األبحاث اللفظية اجلدلية باألبحاث
الواقعيللة العمليللة واهتاممهللا بالصللحة اجلسللدية والنفسللية وهتللدف إىل تكللوين
اإلنسان ككل يف اجلسم والعقل والذوق ،وقد ظهرت فلسفات تربوية ونظريات
تدعو إىل تغري إطلار امللدارس التقليلدي وإطلار الصلف واملعللم وإنلام تتعلدى
حدود ذلد أصبحت اإلذاعة املدرسية والتلفزيون الرتبوي ،واألفالم السلينامئية
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وآالت التسجيل واحلاسلوب وشلبكة اإلنرتنلت (شلبكة املعلوملات )Internet
وبالتايل مل تصبح الرتبية حكر اا عىل األرسة واملدرسة بل أصبحت شلاملة تعلدت
وسائل اإلعالم.

ثامناً :أسس الرتبية
مصطلح أسس الرتبية نعني به جمموعة من املسلامت أو الفرضيات التي تشكل
البناء اهليكيل للرتبية ،وهذا بدوره يشكل بنية األساس التطوري للرتبية من منظور
فلسفي وتارخيي ونفيس واجتامعي وسيايس واقتصادي ودينلي وثقلايف ،واهللدف
من ذلد الوصول إىل نظام مفاهيمي فكري حيدد األسس العامة للرتبية.

أ -األساس الفلسفي:
مصطلح فلسفة يعني حب احلكمة ،وهو مصلطلح يونلاين ،وتعنلي الفلسلفة
جمموعة املعارف اإلنسانية التي يتلقاهلا الفلرد ملن املجتملع اللذي ينتملي إليله
ولذل د ألي جمتمع فلسفته التي متيلزه علن املجتمعلات األخلرى ،وقلد تكلون
فلسفته مكتوبة ،أو ال تكون ذلد ،كام الفلسفة تنعكس من خالل الرتبية وتشكل
جمموعة القيم واالجتاهات واألفكار ،فملن هنلا تتشلكل بلني الفلسلفة والرتبيلة
العالقة الوثيقة وحيدث ما يطلق فلسفة الرتبية ،عىل أية حلال يمكلن أن تتشلكل
مصادر الثقافة التطبيقية التي ترتجم إىل أفكار وقيم ومن ثلم إىل سللوك ،حيلث
للمعلم أن يستخلص النتائج عن طريق احلوار واجلدال الذي جيري بلني الطلبلة
وهذا ما يراه سقراط يف نظرية التوليد يف الرتبية .ولذلد تم وضع أسس العالقلة
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بني الفلسفة والرتبية .أما هربرت سبنرس بني العالقة بني الرتبية والفلسفة بقولله
إن الرتبية اجلادة ال تكون إال من خالل طريق الفلسفة ،ومن اعتقد بأن الرتبية ال
حتقق العلم فهو جاهل.
صفوة القول إن التفكري املنطقي الفلسفي يسلاعد العللم علىل التعلرف علىل
األسس واملسلامت التي تقوم عليها املعارف الرتبوية ،وأن املتم ّعن يف االجتاهات
الفلسفية الرتبوية فإهنا تقوم عىل ثالثة اجتاهات:
 -1االجتاه القهري التسللطي ،ويف هلذا االجتلاه يكلون دور املعللم أو امللدير أو
املسؤول عن املؤسسة يأخذ القرارات من تلقاء نفسه دون الرجوع لآلخلرين
أو قد يكون املعلم هو مركز الدائرة يف عملية التعلم والتعليم.
 -6االجتاه السائب املطلق fair

 ،Laisserويف هذا االجتاه يطلق العنان للموظفني

أو الطلبة ،ويكون هلم احلرية دون توجب ،فعىل سبيل املثال يف املدرسة تكون
اإلدارة يف ناحية واملعلمون يف ناحية أخرى.
 -1االجتاه الديمقراطي  Democraticأو الشلورى ،ويقتيضل هلذا االجتلاه بلأن
املعلم أو املدير والتلميذ عىل وفاق فليام بيلنهم يف اختلاذ القلرارات يف تطلوير
الرتبية والتعليم.
من خالل عرض ما سبق نجد بأن األسس الفلسفية تركز عىل علدة جملاالت
يمكن توضيحها بالشكل اآليت:
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املعلم
املنهج
طريقة
التدريس
التعلم
ب -األساس التارخيي للرتبية
يعرف التاريخ بأنه جمموعة األحداث املتعاقبة واملتسلسللة التلي متثلل حقبلة
زمنية حمددة أو معينة ،وال بد للتاريخ أن يرتك إشارة عىل الرتبية والثقافة ،ويتبني
ذلد من خالل تأثر الرتبية بالتاريخ مملث ا
ال ذللد يف تقلدم أو ختللف املجتمعلات
واألمم ،وخري مثال عىل ذلد ما حدث لألوروبيني يف عرص النهضة.

ولدراسة األسس التارخيية أمهية يف كوهنا:
-1جتعلنا نخطط للمستقبل من خالل تعلمنا ما حدث يف املايض وما حلدث
يف املايض وما تعد له يف احلارض.
 -6يمكن من خالل دراسة التاريخ أن حتل مشكالت كثرية ومتعددة.
 -1االبتعاد عن اجلهل وامليل إىل الثقافة والتثقيف.
وتأكيد اا عىل ذلد يشري إبراهيم نلارص يف كتابله مقدملة يف الرتبيلة بلأن هلدف
الرتبية يف العصور السابقة هو إكساب التالميذ املعارف واملعلومات العقلية حيلث
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كانت هتتم بالعقل وهتمل النواحي اجلسمية والنفسية واالجتامعية ،فكانت تعتملد
عىل حشو دماغ التالميذ باملعلومات عن طريلق التلقلني ،وتطلورت االهتامملات
وتطورت الطرق وتطورت األساليب ،فأصبحت الرتبية يف العصور احلديثة قائمة
عىل البحث والتجريب واملالحظة ،فاهتمت الرتبية احلديثة يف مجيع جوانب النملو
لدى التلميذ ،كام اهتمت بميوله ورغباته وقدراته واستعداداته ،وأتاحت له فرص
التدريب عىل مجيع أنواع السلوك ،ليتسنى له حل مشكالته احلياتية(.)1
ولذلد ترى بأن هناك ارتباط اا وثيق اا بني الرتبية والتلاريخ والسليام أهنلام حيققلان
التخطيط ألهداف مستقبلية مستندين بذلد للخربة يف املايض وعكسها عىل الواقع.
ج -األساس النفيس:
إن علم النفس احلديث يؤكد عىل حاجات املتعلم وميوله ورغباتله ودوافعله
إىل التعلم ،ولذلد نرى هذا العلم يؤكد عىل أمهية الطرق واألساليب احلديثة يف
التدريس ،وهذا األساس هيتم بخصائص متعددة للطالب ممث ح
ال ذلد  -االهلتامم
بحاجاته وميوله وقدراته ومهاراته واستعداداه وطرق تفكريه وسلوكه ،كام جيب
االهتامم بالنواحي العقلية واالنفعالية واالجتامعية للفرد املتعلم.
من خالل عرض ما سبق تنحرص األسس النفسية يف ثالث نقاط وهلي علىل
النحو اآليت:
 -1التعرف إىل قدرات الطاللب العقليلة واملعرفيلة ،حيلث يمكننلا التعلرف إىل
حاجاته وتكوينه وقدراتله وميولله وسللوكه ،أي معرفلة تكوينله العضلوي
والسلوكي ،بحيث يؤدي ذلد إىل نقل عملية التعلم.
( )1إبراهيم نارص ،مقدمة يف الرتبية( ،ص.)07
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 -6وضع نظريات تعلم تناسب طبيعلة اللتعلم وحمتلواه ملن ناحيلة ،وقلدرات
الطالب العقلية وإمكاناته من ناحية أخرى.
 -1الرتكيز عىل البيئة التعليمية بشقيها االجتامعي والطبيعي ،وتلأثري ذللد علىل
الطالب ومدى مناسبة موضوع اللتعلم وصلالحيته للبيئلة االجتامعيلة التلي
ينتمي إليها الطالب.
وهكذا يتبني أن العالقة بني الرتبية وعلم النفس عالقة وطيدة والسيام أهنا هتتم
باألطفال بشكل أفضل ،فأصبح من أهداف الرتبية تعديل السلوك اإلنساين.
فاألسس النفسلية إذن تسلاعد علىل تشلكيل عمليلة التعلليم كلام تلؤدي إىل
استمراريته بشكل أفضل وجتعل املعلم أن خيتار أفضل الطرق لتحقيق أهدافها.
د -األساس االجتامعي:
ارتباط علم االجتامع بعلم الرتبية ،وظهور ما يسمى بعلم االجتامع الرتبلوي،
واستخدمت أساليب متعددة يف حل املشكالت االجتامعية التي تقابلل العمليلة
الرتبوية ،فاإلنسان ينمو ويتطور بدء اا باألرسة ومرور اا باملراحل الدراسية ،حيلث
من خالل ذلد تتشكل شخصيته ،وللبيئلة دور هلام يف تنميلة شخصلية امللتعلم
وجعله قادر اا عىل التكيف واالنسجام ،وهذا ال يتم إال وفق العمليلات الرتبويلة
من خالل عرض ما تقدم يمكن وضع األبعاد البنائية للمجتمعات.
-9البناء األيكولوجي :ونقصد به البناء البيئي الطبيعي الذي حييط بالفرد مملث ا
ال
بالطبيعة كاملناخ والتضاريس.
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 -2البناء الوظيفي املهني ،ممث ا
ال ذلد باملهن التي خيتص هبا أبناء املجتمع.
 -3البناء االجتامعي الطبقي ،و ُيعرف ذلد بنظام الرشائح االجتامعية للسلكان
ومستوياهتم.
 -4البناء املؤسيس ،ونقصد بله إىل أي ملدى يعتملد املجتملع علىل املؤسسلات
وتنظيمها يف إدارة األمور بشكل صحيح.
 -5البناء السيايس :ونعني به نظام احلكم السائد يف املجتمع هل هو مجهوري أو
ملكي دستوري.
من خالل عرض ما تقدم نجد بأن الرتبية تلرتبط بعللم االجلتامع خاصلة يف
تشكيل املفاهيم القيمية الرتبوية للمجتمع.
هل -األساس السيايس:
لقد بدأت املجتمعات يف مرحلة مشاعية من ناحية اجتامعية وسياسية ،ولكن
أخذت األمور تتطور فأصبح نظام اا يدعى بالدوللة البسليطة أو ملا يطللق عليله
احلكومة فأصبح هلا دور هام يف تنظيم أمور النلاس ،ولكلن أصلبح لكلل دوللة
فلسفتها السياسية التي متيزها عن باقي الدول ،وكانت هذه الفلسفات منذ القدم
تستند إىل الفالسفة فعىل سبيل املثال يف الصني فقد انترشت مبادئ كونفوشيوس
ومانشيويس ومن هذه املبادئ االستعانة بالفضيلة والقلدوة احلسلنة ،وأن يلدير
الدولة عنارص أكفاء ويكون لدهيم العلم واملعرفة وال يديرها أنلاس جهلالء ألن
ذلد يدمر الدولة.
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أما الرومان فكانلت تقلوم علىل االسلتبداد ،وكلان شيرشلون يعتلرب الدوللة
كالرشكة ،رئاسلتها لإلمرباطلور ،وعضلويتها للشلعب إىل أن جلاءت العصلور
الوسطى ،حني سليطرت الكنيسلة علىل الدوللة والسياسلة ،فضلعفت العمليلة
الرتبوية ،وقل االهتامم بالرتبية الدينية ثم جلاء اإلسلالم بسياسلته القائملة علىل
أحكام القرآن الكريم والسنة(.)1
كام تأثرت الرتبية بالفكر السيايس ،فعىل سبيل املثال اإلغريق كانلت دوللتهم
تقسم إىل ما يسمى بدولة املدينة ،وكان يف إسبارطه فكر سيايس تربوي ممث ا
ال بلأن
الطفل السليم يعد ابن الدولة.
حيث كانت تلقي األطفال الضعفاء يف اجلبال والغابات ليموتوا ،حيث هلذه
الرتبية السياسية اعتمدت عىل األقوياء واألصحاء ،كام الرتبية السياسلية اإلثنيلة
تأثرت بأفالطون وبأفكاره الفلسفية ،حيث ظهرت هناك حياة ديمقراطية تأثرت
هبا الرتبية السياسية.
أما يف العصور احلديثة فقد أصبح هنلاك تغلري يف الفكلر الرتبلوي السليايس،
حيث حتررت كثري من املجتمعلات ملن األفكلار السياسلية الرتبويلة التقليديلة،
وخري مثال ما جاءت به الثورة الفرنسية ،حيث انعكس ذلد من خالل كتابلات
جان جاك روسو يف كتابه (إميل).
وما جاء به هيجل من أملانيا حيث كان يرى بأن هدف الرتبية هو غلرس إرادة
الدولة من خالل إعطاء األفراد حريتهم ،وقد ساد هذا االعتقاد يف كل من أملانيا
( )1إبراهيم نارص ،مقدمة يف الرتبية( ،ص.)05

41
EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/8/2018 4:37 PM via NAJRAN UNIVERSITY
; AN: 910360
;.
Account: ns153310

Copyright © 2009. dar al-yazori. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or applicable copyright law.

الوحد الثا ية

41

46

وإيطاليا وروسيا .كام جاءت أفكلار جلون ديلوي لتمهلد الطريلق أملام عمليلة
املساواة بني الناس وإزالة الفوارق الطبيعية والتحرر من القيود ،والقيام بالعملل
اإلجيايب للصالح العام ،وإعطاء احلرية لألفلراد يف املشلاركة والبنلاء االجتامعلي
لكي يدعم الدولة.

مما تقدم يتضح لنا بأن هناك ثالث تيارات سياسية تربوية:
األول -التيار الدكتاتوري :وهذا ممث ا
ال بام تفرضه الدولة عىل أفراد الشعب.
الثاين -التيار الديمقراطي :وهذا يدعو إىل مشاركة الشعب ملع الدوللة يف بنلاء
الدولة ويدعو إىل احلرية بني الناس.
الثالث -التيار الرتبوي الطارئ :وهو نظام يفرض من قبلل الدوللة حسلب ملا
يستجد من ظروف استثنائية.
ولذلد ال بد من التأكيد عىل أن هناك عالقة بني الرتبية السياسية االجتامعيلة
وسلوك األفراد.
و -األساس االقتصادي:
تشري الدراسات يف هذا املجال وبالذات دراسة ميلفلني نيوملان التلي كانلت
بعنوان »التدرج االجتامعي االقتصادي للجامعات بأن هناك عالقة وطيلدة بلني
مستوى الدخل االقتصادي والسلوك االجتامعي الرتبوي ويظهلر ذللد بوضلع
النظام االقتصادي الذي يسود الدولة أو املجتمع ،ولذلد ال بد من التأكيد بلأن
النظام االقتصادي الذي يشري إليه املجتمع هو الذي حيلدد طلرق حيلاة األفلراد
وبالتايل حيدد املالمح األساسية لرتبيتهم.

46
EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/8/2018 4:37 PM via NAJRAN UNIVERSITY
; AN: 910360
;.
Account: ns153310

Copyright © 2009. dar al-yazori. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or applicable copyright law.

عريف بالتربية

فالرتبية بحد ذاهتا تتأثر بشكل أو بآخر باملستوى االقتصادي ،ويتضلح ذللد
بأن الدولة الرأساملية عىل سبيل املثال كان هلا فكر تربوي خيتلف عن الدول التي
كانت تؤمن باالشرتاكية ،وهذا بحد ذاتله يشلري إىل املهلارات والقلدرات للدى
األفراد فإن هذا األساس ُيعد التقلدم االجتامعلي مرتبطل اا بالناحيلة االقتصلادية
لألحداث النفسية ،ولذلد فإن العالقة بني االقتصلاد والرتبيلة عالقلة متبادللة،
فمستوى املعيشة يرتبط باملستويات الثقافية والعملية التلي يصلل إليهلا النلاس.
فوجود أعداد كبرية من األميني يلؤدي إىل ختللف اقتصلادي ،كلام أن التعلليم ال
يمكن أن ينمو إال بنمو اقتصادي ،فكلام ارتفع املستوى االقتصادي وزاد الدخل
القومي يتطور التعليم(.)1
وهكذا فإنه مل يعد ينظر إىل العمليلة الرتبويلة بأهنلا عمليلة منعزللة علن بقيلة
اجلوانب األخرى كاالجتامعية والسياسلية واالقتصلادية ،بلل أصلبحت عمليلة
اقتصادية استثامرية ،تؤدي يف املحصلة النهائية إىل زيادة مستوى الدخل القلومي
كام أن هناك الكثري من األقطار يتوقف اقتصادها عىل عدد املتعلمني منها.
من خالل ما سبق تتضح صلة الرتبية باالقتصاد بأهنا صللة وطيلدة والسليام
أن االقتصاد حيدد املعامل األساسية للرتبيلة ويلؤدي إىل حتديلد مسلتوى السللوك
للطبقة االجتامعية.
( )1إبراهيم نارص ،مقدمة يف الرتبية( ،ص.)05
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ز -األساس الديني:
ُيعد الدين كام يراه إميل دوركايم بأنه صامم األمان لإلنسلان يف حياتله ،وقلد
انعكس ذلد عىل أسلوب احلياة ،حيث جاءت املعتقدات الدينية القديملة التلي
ظهرت عىل مر العصور فأصبحت تسيطر عىل معتقدات األفراد وعلىل أسللوب
حياهتم ،كام أصبحت تنظم حياهتم ومعتقداهتم.
كام تشري الدراسات اإلنثربولوجية أن هناك عبادات مبعثها الظواهر الطبيعية،
فاإلنسان البدائي عندما كان يقف حائر اا عن التفسري العلمي لظاهرة معينة كلأن
يتأمل هلا ،ولكنها يف املحصلة النهائية تصبح مصادر اا للعبادة له فأصبح يقدم هللا
اهلدايا والقرابني إرضاء هلذه القوى .وكان يعتلرب أن وراء هلذه الظلواهر اآلهللة
يريد أن يتقرب إليها هذا الوالء جاء نتيجة خلوفه ،كام ظهرت بعلد ذللد عبلادة
األشياء املادية كعبادة األحجار واألشجار واألصلنام وأصلبح للدى اجلامعلات
سلوك تربوي اجتامعي من خالله كان الفرد يقدم للمعبود كل ما يستطيع ليتقلي
رشه ،وبعللد ذلللد تطللورت ديانللات أخللرى كالديانللة الربامهانيللة والبوذيللة
والزرادشتية والكونفوشيوسية ،فقلد أخلذت هلذه اللديانات الشلكل الرملزي
وسادت يف كل من الصني وبالد فارس واهلند.
ويف العصور التي تلت ذلد نزلت األديان الساموية املعروفلة ،معتملدة علىل
كالم اهلل -عز وجل -املرسل للبرش بوساطة الوحي والكتاب .فجاءت اليهودية
لشعب إرسائيل ،ومن بعدها املسيحية ثم جاء الدين اإلسالم للناس كافة.
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أما يف العصور احلديثة فقد سادت بعلض االجتاهلات الرتبويلة أعلدت عنلد
بعض األمم بمثابة الدين وقد أثرت عىل سلوكهم واجتاهلاهتم ،ولكلن نبقلى أن
نؤكلد بللأن عالقلة بللني الللدين والرتبيلة والسلليام أن اللدين يعكللس املعتقللدات
واالجتاهات عىل السلوك الرتبوي للفلرد وقلد ظهلرت كتابلات كثلرية يف عللم
االجتامع الديني متثل بأن هناك عالقة بني الدين والرتبية.
ل -األساس الثقايف:
الثقافة هي جمموعة املامرسلات اليوميلة التلي يقلوم هبلا األشلخاص ،ولقلد
تطورت هذه الناحية منذ وجود اإلنسان البدائي يف تعامله مع البيئة التي يعليش
فيه ،ومع اآلخرين ،كام أصبحت هذه الناحية من تقاليلد األملم حيلث ظهلرت
بعض األفكار واآلراء وأصبحت جزء اا ال يتجزأ من حياة اإلنسان ،كلام ظهلرت
اللغات لتعطي اإلنسان ،وأصبحت طريقة جديدة ليعلرب النلاس علن أنفسلهم،
وأصبحت جمموعة املعارف تشكل الثقافة ،وجاءت كلمة الثقافة لتشري إىل ذللد
اجلانب الذي قام اإلنسان بصنعه بنفسه.
من خالل عرض ما سبق ال يمكن التحدث عن األصول الثقافية بمعزل عن
جماالت احلياة ولذلد نرى أن الثقافة تعكس نفسها علىل احليلاة ملن خلالل ملا
يطلق عليه بالعموميات واخلصوصيات واألبلدال ،وبالتلايل فلإن ذللد يشلكل
املنظومة الرتبوية ،ولذلد فإن الرتبية تستمد أصلوهلا ملن الثقافلة والسليام تعلد
الثقافة من األسس الرتبوية اهلامة يف بناء سلوك األفراد واجتاهاهتم.
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فلسفات الرتبية:
إن فلسفة الرتبية تتصل اتصاالا مبارش اا باخلربة اإلنسلانية ،واخللربة اإلنسلانية
أساس للبناء الفلسفي الذي يشكل النظم الرتبوية واالجتامعية وإذا حتلدثنا علن
الرتبية بأهنا خربة إنسانية مضموهنا نقل اخلربات البرشية إىل اجليلل اجلديلد فلإن
فلسفة الرتبية ما هي إال جمموعة الطرق الفلسفية التي تطبق من خالهلا اخللربات
اإلنسانية يف تفسلري الواقلع اإلنسلاين ويتمثلل ذللد يف طلر األسلئلة ووضلع
الفروض حول هذه الظواهر املراد دراستها مما ُيسهل تطبيق بعض النظريلات يف
ميادين الرتبية.
فمللن هللذا املنطلللق يمكللن أن نطللر عللدة أنللواع مللن الفلسللفات املثاليللة
) ،(Idealismوالواقعيللللة ) (Realismوالطبيعيللللة ) (Naturalismوالربمجاتيللللة
) (Programtismوالوجودية ).(Existentialism

الفلسفة املثالية ):(Idealism
يعتقد أصحاب هذه الفلسفة بأنه يوجد أفكار عامة وثابتة ومطلقلة ال يمكلن
نقاشها ،حيث وجدت تلد األفكار بطريقة معينة ،وهي أعىل من مستوى العقل
بشكل عام.
كام يرى ديورنت يف كتابه قصة الفلسفة ،بأن هلذه الفلسلفة تقلوم علىل األفكلار
العلوية ،وعامل التجربة اليومية ،كام أن العقل اإلنساين غري قلادر علىل تفسلري بعلض
األمور كام يمكن الوصول إىل قمة احلكمة عن طريق االنتقال إىل األفكار العلوية.
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كام اشتمل منهاج الرتبية يف الفلسفة املثالية عىل عدة أفكار وآراء جاملدة غلري
قابلة للتطور ،والتقدم حيث مفاد ذلد أن الثقافة واألفكار أشلياء مطلقلة جيلب
عدم اخلوض فيها ،مما جعل هذه الفلسفة الرتبوية تؤمن يف حشو أدمغة األطفلال
باملعلومللات ،والرتكيللز عللىل الناحيللة الكميللة املطلقللة دون اللجللوء إىل التفكللري
التحلييل ،كام أن هذه الفلسفة تؤمن بالثواب والعقاب ،كلام ُيعلد أفالطلون ملن
مؤسيس أو رواد هذه الفلسفة(.)1

الفلسفة الواقعية:(Realism) :
تؤكد هذه الفلسفة عىل احلقائق بصفتها ال تستقى من احلدس واإلهلام بل من
اخلربة والتجربة واملامرسة ،كام أن هذا العامل الذي ننتمي إليه ونعيش فيله خيضلع
للتجربة والربهان ،وأشهر رواد هذه الفلسفة أرسطو ولكنهلا تطلورت علىل يلد
جون لوك الفيلسوف اإلنجليزي الذي يؤكد بأن الطفل يوللد كصلفحة بيضلاء،
ولكن جمموعة التجارب تصله إىل املعرفة ،كام تؤمن هذه الفلسفة باتبلاع امللنهج
العلمي واملشاهدات املنطقية ،كام أن العملية الرتبوية تتم يف أي وقت عن طريلق
االستجابات املرسومة للمثريات املحدودة ،وبذلد يستجيب التالميذ عن طريق
جمموعة اخلربات التي يكتشفوهنا.

الفلسفة الطبيعية ):(Naturalism
جاءت هذه الفلسفة كرد فعل عىل الفلسفات السابقة ،فهلي تلؤمن بالطبيعلة
ببناء شخصية الفرد كام يرى أصحاب هذه الفلسفة أن واجب الرتبيلة أن تعملل
عىل هتيئة الفرصة للطبيعة اإلنسانية كي تنمو ممث ا
ال ذلد بمتابعة قوانني الطبيعة.
( )1ول ديورنت ،قصة الفلسفة؛ ترمجة فتح حممد حممد املشعشع( ،ص.)55
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كام أن الطبيعة عىل رأي هذه الفلسفة متنح اإلنسان الصفاء والرباءة واخلري كام
يرى أصحاب هذه الفلسفة أنه من الواجب أن يرتبى الطفل بعيد اا علن املجتملع
والنللاس ،ويكللون ذلللد يف أحضللان الطبيعللة ،وهللذا يبعللده عللن الضللغوطات
االنفعالية ،وهذا بالتايل ُينمي القدرات العقلية لدى الطفلل وجيعلله قلادر اا علىل
االبتكار ،وواجب الرتبية أن تعمل عىل تطور املجتمعات.

الفلسفة الربامجاتية ):(Programtism
تشري الدراسات يف جمال الفلسفة الربمجاتية بأن هذا الفرع يطلق عليله باألدائيلة
أو التجريبية أو العملية أو الذرائعية ،كام يرى املنظرون هللذا االجتلاه بلأن الطبيعلة
اإلنسانية مرنة ووظيفية ،كام أن احلقيقة يمكن معرفتها من نتائجها التجريبية عندما
توضع يف موقف عميل فعيل يمكن معرفتها من نتائجها التجريبية عندما توضلع يف
موقف عميل فعيل كام ُيقال إن أصل هذه الفلسفة يعود إىل زمن هرقليطس اليوناين
إذ كان يؤمن بفكرة التغري املستمر ،كام أن احلقيقة ثابتة ومطلقة.
ومن أهم روادها بريس ( )1216-1612كام انترشت عىل يد وليم جليمس
( )1216-1666كام تطورت عىل يد جون ديوي.
ويرى أصحاب هذه الفلسفة أن الرتبية هي احليلاة ،وأن ملن واجلب املدرسلة
كمؤسسة تربوية ،أن تستخدم مواقف احلياة يف العملية الرتبوية ،هلذا يؤمن هلؤالء
بمبدأ التعلم بوساطة العمل ) ،(Learning by Doingوأن اخلطة التعليمية جيب أن
يشارك يف وضعها التالميذ وأوليلاء أملورهم واملعلملون ،وكلل ملن لله صللة يف
العملية الرتبوية انطالق اا من املبدأ الديمقراطي يف اختاذ القرارات الرتبوية.
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الفلسفة الوجودية ):(Existentialism
أهم رواد هذه الفلسفة جان بول سارتر الفرنيس ،كام ُيعد أول ملن اسلتخدم
كلمة وجود يف مضمون فلسفي ،يف القرن التاسع عرش.
كام أن هذه الفلسفة تنادي بنظام تربوي يطور شخصية الفرد ككلل ،وتعطيله
مطلق احلرية يف اكتشاف حقول وميادين املعرفلة املختلفلة ،واختبارهلا بنفسله،
واملبدأ األسايس للوجوديلة أهنلا ال حتلاول إعطلاء إجابلات قاطعلة بخصلوص
احلقيقة ،والواقع والقيم ،بل أن هدفها هو إيقاظ ميل األفراد.
كام أن أصحاب الفلسفة الوجودية عامة يرون أن الفرد حر ،وليس له اخليلار
يف ذلد ،فهو جمرب أن يكون حر اا ،واحلرية التي يتمتع هبا الفرد جتعله قادر اا عىل أن
يعتنق ما يريد ،ويفعل ما يريد ،عىل أن يتحملل مسلؤولية أعاملله ،وملن منلاهج
الوجودية ،أن كل يشء خاضع للمناقشة والتحليل ،ومن خالل هذا األسللوب
الرتبوي يسلتطيع التلميلذ أن يصلل إىل جلوهر املعرفلة ،وملن واجلب التلميلذ
الوجودي أن حياول معرفة كل ما يسلتطيع أن يصلل إليله .والوجوديلة تلرفض
الرتبية القائمة عىل احلفظ والتلقني .وإنتاج األفراد املتشاهبني وكأهنم يف مصنع.
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خامتة:
يف هذه الوحدة تم استعراض مفهوم الرتبية وأنواعها ووظائفها ،ورضورهتلا
كام تطرقت هذه الوحدة إىل كلل ملن األسلس الفلسلفية والدينيلة واالجتامعيلة
والنفسية والتارخيية والثقافية واالقتصادية ،ولقد تم التطرق إىل أنوع الفلسلفات
الرتبوية املختلفة وتطرقها إىل الرتبية كاملثالية والواقعيلة والوجوديلة والربمجاتيلة
وما إىل ذلد من فلسفات أخرى.
كام تم التطرق إىل عالقة الرتبية بالعلوم اإلنسلانية األخلرى كعللم االجلتامع
والنفس واالقتصاد والدين والسياسة.
وتوضيح اا لذلد يمكن أن نقدم املخطط اهليكيل اآليت:
مفلللهوم الرتبيللة

تعريفها

رضورهتا

وظائفها

أنواعها

عالقتها

األسس التي

فلسفات

بالعلوم

تقوم عليها

الرتبية

األخرى
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الوحدة الثالثة
تعريف اجملتمع
متهيد. تعريف باملجمع-أوالا
. أنواع املجتمعات-ثاني اا
. نظريات تفرس تشكيل املجتمعات-ثالث اا
. تشكيل العادات والتقاليد والقيم والقوانني واألنظمة االجتامعية-رابع اا
. خامتة-
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متهيد:
إن تشكيل وبناء املجتمعات تتطلور وفقل اا ملراحلل متسلسللة ومرتابطلة علرب
التاريخ اإلنساين ،ولذلد نجلد كثلري اا ملن الدراسلات يف جملال عللم االجلتامع
العائيل ،وباللذات دراسلة أصلل العائللة تؤكلد علىل أمهيلة تطلور املجتمعلات
وتشكيلها عن طريق سلوك الرصاع والتنافس والتعاون والتشكيل االجتامعلي،
ولذلد فإن حتديد هوية املجتمع تتشكل من خلالل عمليلات البنلاء االجتامعلي
التي تستند إىل عملية التشكيل االجتامعلي .وحتديلد اهلويلة االجتامعيلة ،وهللذا
سنتطرق يف هذه الوحدة إىل عدة مواضيع تعريف اا باملجتمع ،وأنواعه والنظريلات
التي فرست ذلد ،وكيفية تشكيل العادات والتقاليد.

أوالً :تعريف اجملتمع:
تشري الدراسات يف جمال علم االجتامع بأن املجتملع جمموعلة ملن اجلامعلات
ترتبط بخصائص موحدة متمثلة باللغة والعادات والتقاليد ،وبشلكل علام فلإن
هذا املجتمع قد يعيش علىل أرض حتلدد سلمته كلأن نقلول املجتملع الغلريب أو
املجتمع اإلفريقي أو األورويب  ...إلخ.
وتشري بعلض الدراسلات إىل أن املجتملع قلد حيتلوي علىل جمموعلات غلري
متجانسة يف بعض األحيان كأن نقول بأن هناك بعلض املجتمعلات حتتلوي علىل
مجاعات يف داخلها ال تتحدث بلغة املجتمع أو حتى ال يكون هلا ديلن بلنفس ملا
يدين به املجتمع.
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وللمجتمع أمهية كبرية يف العملية الرتبوية خاصة يف عملية التنشئة االجتامعية
ولذلد لكل جمتمع ثقافته وفكره التي حتدد هويته.
فالدراسات التارخيية تؤكد بأن املجتمعلات تتكلون ملن جمموعلة ملن األرس
الصغرية فيام بعد حتولت إىل أرس ممتدة )Families

 (Extendedويعلرف املجتملع

بأنه عبارة عن جمموعة من األفراد هلم غايلات معينلة ويسلعون لتحقيقهلا فعلىل
سبيل املثال ملجتمع ما ،املجتمع له صفات خاصة متيزه عن املجتمعات األخرى،
وتشري دراسات كثرية حول هذا املجال وبالذات دراسة (ملفلن تيوملان) اللذي
يؤكد بأن املجتمعات منذ بداية تأسيسها كان هلا سامت متيزها عن بعضلها بعضل اا
فعىل سبيل املثال كان ينظر للمجتمع األورويب يف العصور الوسطى بأنله جمتملع
تسيطر عليه الكنيسة وهنلاك جمتمعلات أيضل اا أطللق عليهلا اقتصلادية وأخلرى
زراعية حيث ختتلف تبع اا لصفتها التي تطلق عليها(.)1
أما وجهة نظر الفالسفة املسلمني يف املجتمعات فإن هللا أمهيلة والسليام أهنلا
حترتم اإلنسان وجتعله قادر اا عىل التوافق واالنسجام وهذا ما دعا إليه الفارايب.
أما ابن خلدون فريى أن املجتمع هو الذي يشلكل احلضلارة واملدينلة وهلذا ملا
ذكره يف مقدمته كام أن اإلنسان مدين بطبيعته فهو كائن اجتامعلي يشلعر باحلاجلة إىل
سواه من الناس لكي يتعامل معهم واالختالط هبم وإعطلائهم واألخلذ ملنهم كلام
يرى أن الفرد دائ اام بحاجة إىل بني جنسه إلشباع حاجاته األساسية والقانونية.
(1) Melven Tuman, Social Stratification, (pag 106).
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املجتمع :عبارة عن جمموعة من األفراد اللذين يعيشلون معل اا بتعلاون وتضلامن
ويرتبطون برتاث ثقايف حمدد ،كام أهنم ُيكّونون جمموعة املؤسسات التي تؤدي
هلللم اخلللدمات الالزمللة يف حللارضهم ،وتضللمن مل مسللتقب ا
ال مرشللف اا يف
شيخوختهم وتنظم العالقات فيام بينهم.
من خالل عرض ما سبق يمكن القول بأن املجتملع هلو مجاعلة ملن األفلراد
عاشوا مع اا مدة تكفي ألن ينتظموا وأن يعتلربوا أنفسلهم وحلدة اجتامعيلة ذات
حدود واضحة املعامل.

ما عنارص املجتمع؟
يف كتاب نيقوال تيامشيف نظريات علم االجتامع حيث نجلد أوجسلت كلوم
يؤكد بأن املجتمع يتكون من عنرصين هامني مها(:)1
 -1اإلستاتيكيا االجتامعية :البناء.
 -6الديناميكية االجتامعية :التفاعل.

اإلستاتيكا االجتامعية (البناء االجتامعي):
يتكون من ثالث عنارص وهي:
 -1جمموعة األفراد.
 -6البيئة االجتامعية.
-1البيئة الطبيعية.
( )1نقوال بتامشيف ،نظرية علم االجتامع :طبيعتها وتطورها.)077( ،
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جمموعة األفراد :هي جمموعة الناس الذين يعيشون مع اا ويمكن أن نحلددهم
بخمس صفات وهي:
أ -عدد السكان يف اجلامعة املحلية املحيطة مجاعة كبرية أو صغرية.
ب -اجلنس والسن (ذكور/إناث /صغار /شباب /كبار).
ج -مستوى التعليم ( ُأميني/متعلمني).
د -األجناس والقوميات.
هل -املستويات االجتامعية للجامعة (فقراء/أغنياء).
البيئة االجتامعية :ويقصد بذلد التنظيم االجتامعي أو الدوائر االجتامعيلة التلي
تقوم عىل خدمة اجلامعة يف املجتمع الواحد.
وتتكون تلد الدوائر من أفراد املجتمع وهدفها جماهبة املشكالت التي تقابلل
اجلامعة وهلذا فإن للبيئة االجتامعية عدد اا ملن العنلارص وتبللغ بالتحديلد سلة
عنارص وهي:
أ -املؤسسات ونعني هبا جمموعة الدوائر التي تكلون علىل درجلة كبلرية ملن
االستقرار وهلا قانون ودستور خلاص هبلا مثلال ذللد األرسة واملدرسلة
ودور العبادة واإلدارات احلكومية ..إلخ.
ب -اجلامعات وهي التي تتكون من جمموعة من األفلراد وهللا نظلام خلاص
كالغرف التجارية أو مكتب اخلدمات االجتامعية أو مراكز الشبان  ..إلخ.
ج -مرشوعات خاصة وهي منظامت أنشئت أساسل اا للكسلب وقلد تكلون
مرشوع اا أو مشاريع يديرها فرد واحد أو جمموعة من األفلراد وقلد تلدار
تعاوني اا أو نقابي اا.

26
EBSCO Publishing : eBook Collection (EBSCOhost) - printed on 4/8/2018 4:37 PM via NAJRAN UNIVERSITY
; AN: 910360
;.
Account: ns153310

Copyright © 2009. dar al-yazori. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or applicable copyright law.

عريف بالمجتمع

د -التجمعات وقد تكون مؤقتة آنية وهي جتمع ملجموعة األفراد و ُينشأ هلذا
التجمع من أجل خدمة معينة وليس هلذه التجمعلات دسلتور خلاص أو
نظام معني بل جيتمعون من أجل غرض معني ويذهب كل ملنهم يف حلال
سبيله بعد انتهاء الغرض الذي جتمعوا من أجله .وخلري مثلال علىل ذللد
مجاعة جني املحصول الزراعي يف الريلف مملث ا
ال ذللد باحلصلاد كقطلف
الزيتون  ..إلخ ..البيئة الطبيعية ويتضمن ذلد كل ما يف البيئة من أوضاع
طبيعية ليس لإلنسان يد يف تكوينهلا كاملنلاخ ،ويشلمل درجلات احللرارة
والربودة والرطوبة والعواصف والريلا وكميلة األمطلار ،ويقصلد هبلا
ختطيط األماكن كمعرفة يف تضاريس األرض التي يقطنها املجتملع مملث ا
ال
ذلد بسهوهلا وجباهلا وطرق مواصالهتا وحجمهلا السلكاين ،أملا الرتبلة
فتشمل نوعها رملية -طينية  ..إلخ ودرجة خصوبتها وسهولة استغالهلا.

الديناميكية االجتماعية (التفاعل االجتماعي)
تشري نظرية تشارلز كويل بأن العالقات االجتامعية باملجتمع هلا أمهية يف حتديد
سامت املجتمع فهذه العالقات قد ترتبط ببعضها وتشكل يف بعض األحيان نوع اا
من التوافق واالنسجام والتكيف بني األفراد وقد يكلون بلني األفلراد نلوع ملن
التنافس والرصاع وعدم التعاون.
أما أوجست كونت فريى بأن جمموعة العادات والتقاليد تشكل القيم الثقافية
االجتامعية )Culture

 (Socialوهذا الذي يؤكده كونت بأن التفاعل االجتامعلي

بني األفراد يشكل نمطية احلياة للمجتمع.
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وهناك كثري من النظريات منها من أكد عىل التوازن يف العالقات االجتامعيلة
كنظرية هربرت سبنرس وأوجست كونت التي أكدتا عىل أمهية التلوازن يف إجيلاد
جمتمع فيه نوع من االستقرار ،خري مثال عىل ذلد نظرية سبنرس التي أكدت علىل
أمهية علم احلياة االجتامعي )Biology

 (Socialبحيلث تشلبه املجتملع بالكلائن

احلي ،أي أن أعضاء اجلسم كلها تقوم من أجل خدمة نسق متكامل يطللق عليله
اجلسم البرشي ،وكذلد احلال بالنسبة للمجتمع .فإن مؤسسات املجتمع سلواء
أكانت رسمية أو غري رسلمية فإهنلا تقلوم ملن أجلل خدمتله بحيلث يلؤدي يف
املحصلة النهائية إىل التوازن.
أما نظريات الرصاع التي يمثلهلا دارن درنلدوف وملاركس فقلد أكلدتا بلأن
العالقات االجتامعية يف جمملها تقوم عىل الرصاع والتنافس بلني أفلراد املجتملع
لكي تشكل باملحصلة النهائية االستقرار وهذا ما أكده بلاريتو يف سلياق حديثله
عللن تكللوين املجتمعللات )of Societies

 (Foundationإن النسللق االجتامعللي

(املجتمع) ال يقبل أن خيرج أحد مكوناته عنه (انفصال جمموعة من املجتمع علن
الدولة) فإنه يف هذه احلالة ُحيرك ميكانزماته الدفاعيلة إلعلادة الوضلع كلام كلان
عليه ،فالتفاعل هنا يقوم عىل الرصاع ومن ثم االستقرار.

ثانياً :أنواع اجلماعات أو اجملتمعات:
إن تشكيل املجتمعات وتأسيسها يكون تبع اا لظروف تتحكم بتشكيلها ،فقلد
تكون ممثلة بالظروف االجتامعية أو السياسية أو االقتصادية ،وهلذا قد نقول بلأن
هذا االختالف يعزى لطبيعة الظروف السياسية ،فعىل سبيل املثال يقسم الكتاب
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السياسيون املجتمعات إىل تقسيامت تابعة ألنظمة احلكم ،وينظلرون بلأن هنلاك
جمتمع أمريي أو مجهوري أو ملكي ديمقراطي أو سيايس.
أما التقسيم االجتامعي فقد نقول بلأن هلذا املجتملع بلدوي ملدين ريفلي أو
(متجانس /غري متجانس) ..إلخ.
وقد يقسم املجتمع تبع اا لطبيعة املهنة التي يقوم هبا كأن نقول جمتمع زراعي أو
صناعي(.)1
خالصة القلول إن تقسليامت املجتملع ،هللا أمهيلة يف حتديلد نوعله وهللذا ال
نستغرب أن شبنجلر وتومبي أكدا أن احلضارة اإلنسانية قد متر بمراحل عديلدة
ومتتابعة ملجتمعات ،كام أن هلا أنظمة حكم تدير شؤوهنا ،وتنظمها قوانني خاصة
هبا ،فالتطور الذي حدث بدء اا باملجتمعات البدائية التلي كلان النلاس يعتملدون
فيها علىل االلتقلاط والصليد والرعلي ،ثلم جلاء بعلد ذللد املرحللة الزراعيلة
واستخدمت األدوات الزراعية البدائية واسلتقر النلاس حلول الوديلان وقلرب
منابع املياه وعىل ضفاف األهنار ،ثم جاءت مرحلة الزراعة املتقدمة واسلتخدموا
اآلالت الزراعية احلديثة ،وبعد ذللد جلاءت الثلورة الصلناعية بلاخرتاع اآلللة
البخارية البسيطة ،وملن ثلم انتقللت بعلض احلضلارات إىل املرحللة الصلناعية
الكاملة ويعيش يف هذه املرحلة أغلب سكان العامل ،كام أن مرحلة الثورة الفكرية
امتازت بالتطور التكنولوجي احلديث ممث ا
ال بالعقول اإللكرتونيلة كلام يقليس يف
( )1نبيل عبد اهلادي ،حمارضات يف الرتبية واملجتمع ،جامعة القدس.0007 ،
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