
 التجاهات الحديثة في التدريس في القرن العشرينا

األنبياء والمرسلين، نبيناا ححماد وعلاى  أشرفالحمد هلل رب العلمين والصالة والسالم على 
 آله وصحبه أجمعين... وبعد

يعتبااار التااادرأه حااان أحاااا المصاااالحا  التربفأاااا التااا  يتااارقق  ااا  حااا ا العلاااا،  ااا  و ا  اااه 
وحراجعه وكتبه،  كان ححفرًا أساسيا    العلميا التربفأا، وكفنه ك لك  إنه يعتبر حفهفحًا قا مًا 
على التجرأب، أي قابل للتغير والتجديد والتافأر    حضمفنا وإن ب   المصالح  ابتًا، وحن 

لمنالاااات أ تااااتح حاااا ح الفرقااااا البحتيااااا المتفازااااعا التاااا   صصاااا   اااا  أباااار  ا يجاحااااا  حاااا ا ا
التدرأسيا السا دة    ال رن العشرأن وحعر ا ح ح ا يجاحا  الت  أحد      التدرأه، وحاح  
التافرا  الت  أحد   ح ا التفجه    التدرأه، وحاح  الظروف والعفاحال التا  سااعد  علاى 

 ظهفر ح ح ا يجاحا .

نتمنى أن نف ت لإلجابا على ح ح التساؤ   حن  الل ح ح الفرقا  البسياا، وأن يارح و 
ح ح ا يجاحا  بصفرة حتراباا    األ حنا وحت اربا  يما بينها،  إن أصبنا  مان   وحادح وإن 

 كبفنا  من أنفسنا والشياان و  ورسفله حنه برأئان.

 التمهيد

الحديتااا  اا  ال اارن العشاارأن،   باا ن أن نل اا  نظاارة  بدايااا وقباال التعاارف علااى ا يجاحااا 
طار ااا علااى التاادرأه قباال الااك واألساااليب السااا دة  اا  العصاافر ال ديمااا والغااابرة،  ااال بااد حاان 
وجاااافق رواباااا  وأ كااااار بااااين الااااارع آناااا اا و اااا  ال اااارن العشاااارأن،  هناااااا حاااان الااااارع الحديتااااا 

ا نتعاارف علااى يااارأر التاادرأه قباال بمفاحيمهااا وينظيرايهااا أحااا  اا  حضاامفنها  هاا  قديمااا،  لعناا
 ال رن العشرأن.

:  ا  حا ح المرحلاا كاان يحارج المجتمعاا  علاى يعلايا التدريس في التربيةة الدداييةة -أ 
أبنااااا ها ويدرأسااااها علااااى األساااااليب والارا اااات التاااا  يمعاااانها حاااان الب اااااء كعمليااااا جماااا  الغاااا اء 

 واألشجار ويعليا الصيد وصن  آ يه.

التربيااا البدا يااا ب فلااه:  كااان الافاال يااتعلا كياام يساات دم ال اافن ووصاام حناارو التعلاايا  اا  
والاارحح وكياام يلاابه جلاافق الحيفانااا  الم بفحااا وكياام ياهااف الاعااام وكياام يصاان  ال اا ف، 
وأعاافن الااك بارأ ااا المالحظااا يااارة وبالمحاولااا وال ااا  يااارة بااالتكرار يااارة حتااى يصاال الافاال 

 (.1988لمرحلا اإلي ان الفن . )حمدان، 

: با تصااار كااان التاادرأه  اا  التربيااا الصااينيا ي اافم التةةدريس فةةي التربيةةة ال ةةي ية -ب 
علاااى يعلااايا الفااارق للمجتمااا  عااان طرأااات التسااامي  و ا ساااتظهار،  كاااان الافااال يااارقق النصااافج 

 وأعررحا حتى يحفظها عن ظهر قلب  ا يعيد استرجاعها ويسميعها.



 حجمفعا حن الارع: : اشتمل  علىالتدريس في التربية الم رية القديمة -ج 

. طااارع يااادرأه ال اااراءة والكتاباااا: يكااافن باااالارع الت ليدياااا كارأ اااا الت لياااد والتكااارار وحااا ا 1
 حناسب لصعفبا اللغا المصرأا آن اا لكترة رحف حا.

. طرع يدرأه المهن والحرف: يدرن المهن والحرف على نظام التلم ة الصاناعيا التا  2
الكتابااا   صااحابها يمضاافن بعااف الفقاا   اا  المعايااب  يعتمااد علااى الممارسااا العلميااا، كمهنااا

 (.2005الرسميا. )التل، شعراوي، 

: وبدايته كان  ح  بدايا الادعفة اإلساالحيا التا  حمال لفا هاا التدريس ع د المسلمين -ق 
الرسفل صلى   عليه وسلا المعلا األول ال ي كان حنهجه الدعفي ب كمله أسالفب  وأرسل بها

حن أساليب التعليا الحديتا، والك حن  االل التادرج  ا  التشارأ ، والشاروا حان العاام وا نتهااء 
بال اااج، وا بتااداء بالمجماال وا نتهاااء بالمفصاال، والااك لتبسااي   هااا حاا ا الاادين، وحاا ا الماانه  

مساالمفن عليهااا،  كااانفا ينهجاافن حاا ا الماانه   اا  ب يااا العلاافم حاا  ا عتماااق علااى سااار عليااه ال
التل ااااين والحفااااا و  ساااايما  اااا  حفااااا ال اااارآن والكاااارأا واألحاقياااا  النبفأااااا، وحاااا  حاااارور الساااانين 
وا تالف النان    بعف األ كار،  سلك الكتير حن العلماء طرأ ا المناقشا والمناظرة، وساار 

 (.2002؟ )الرشدان، الكتير على ح ا المنه 

 الترغيب والترحيب    ح ابل التفاب والع اب: -

وحان األساااليب اإلسااالحيا التاا  ن  اا حا حاان حاا ا الاادين ال اافأا، أساالفب التغرأااب والترحيااب  
الاا ي قاباال المفهاافم الترباافي )التاافاب والع اااب(  ااال بااد حاان يح ياات حاا ين المفهاافحين لتحصاايل 

علاى التعلايا بارأ اا صاحيحا، والاك باالعيا باين ال افف  المفا نا النفه سلفكيا الت  يسااعد
والرجاء وحابين المحف ا  والرواقا،  ه ا المفهفم حن المفااحيا اإلساالحيا والنظرأاا  التشارأعيا 

 (.2008الت  است دح     العصر اإلسالح  وسار عليه األحا اإلسالحيا. )الحار  ، 

 أسلفب ال صص: -

يب التربفأا اإلسالحيا الت  لها ي  ير على النفه أل ا  يعتبر أسلفب ال صص حن األسال 
العبرة حن السا  ين حصداقًا ب فله يعالى: )نحان ن اص علياك أحسان ال صاص بماا أوحيناا  لياك 

 (.2005. )التل، شعراوي، 3ح ا ال رآن وإن كن  حن قبله لمن الغا لين(. يفسم/ 

 أسلفب ا كتشاف:  -

حان المتعلمين ونجد حا ا األسالفب  ا  قفلاه يعاالى: )أولاا واست دم الشارا الحعيا   ارة أا 
. )التاال، 8يتفكاروا  ا  أنفسااها حاا لت   الساامفا  واألرل    باالحت وأجال حساامى(. الاروم/ 

 (.2005شعراوي، 

 التدريس في الع ور الوسطى



رحلاا    ح ح المرحلا لا يكن    احتداقًا للمراحل ال ديما والغابرة، ولا يحاد   ا  حا ح الم 
أي يجديد    ايجاحا  التدرأه يستحت أن يمي  ح ح العصفر،  كان  طفال ح ح الفترة حجارق 
يكرار لاليجاحا  ال ديما، وأمعن أن ن فل ونؤرخ ح ح الفترة بما قبل ال رن الساب  عشر، الا ي 
كااان ن لااه  اا  عااالا التاادرأه والتربيااا و اا  ايجاحااا  التاادرأه ونظرأااا  الااتعلا، والااك بساابب 

 صص    حجال التربيا برو  علماء حت صصين    ح ا المجال،  ه ا أحد  الكتير حان الت
 التافأر للمفاحيا و يجاحا  التدرأه.

 االتجاهات التدريسية في الع ر الحديث

نستاي  أن نحدق ح ح المرحلا    بدايا ال رن الساب  عشر حيالقي،   د أحد     بدايا  
 اا  بدايااا الن اعااا  التربفأااا بااين الترباافأين الاا ي أق   لااى حاا ا حاا ا ال اارن ي اادحًا كبياارًا، والااك 

التافر وح ح النهضا    كتير حن العفاحل وا يجاحا  التربفأا الت  كان  بدايا ح ي ا للتغير 
   ايجاحا  التدرأه والتربيا، والصراعا  الت  حصل  بين التربفأين كان لها ي  يرًا كبيرًا    

را ، ايجاااح التربيااا ايجاااح الفاقعيااا ويحرأرحااا حاان الشااعليا التاا  كااان  اا  التربيااا وحاان حاا ح التاا  ي
ال اارون الفساااى، حتااى يااا  نشاااء الحركااا اإلنسااانيا التاا  ي اافم علااى ا حتمااام باللغااا  ال ديمااا 
وآقابها، ونظروا ب نها وسيلا للنهضا    التربيا، وكان حن أنصار ح ح الحركا    ح ا ال ارن، 

 (.2002ن حلتفن. )الرشدان، أراسمفن، و يفير، وجف 

و اق بعااف الكتاااب   ااال باا ن الحركااا اإلنسااانيا لااا يكاان    بدايااا لمجمفعااا حاان الماا احب  
: وي اافم علااى  عااداق الفاارق للحياااة ا جتماعيااا الناجحااا الحركةةة االمتماعيةةةوالحركااا ،   نشاائ  

: ويعنا  اسات دام والحركةة الحسةيةوحن أبر  أنصار ح ا الم حب ) رنسيه قابليه(،  السعيدة،
 الحفان  كتساب المعر ا، وحن أبر  أنصار ح ا الم حب ) رانسيه بيعفن(.

وكما أن اآلراء يعدق     ح ح الم احب وح ح الحركا  و   يصنيفايها وي سيمايها،  هناا 
ح المااا احب ولكااان نكتفااا  بماااا اكااار. )التااال، شاااعراوي، حااان  اق علاااى حااا ا الت سااايا و اق علاااى حااا 

2005.) 

 م20القرن  –م 18التدريس في التربية المعاصرة من القرن 

 اااا  حاااا ح المرحلااااا باااادأ التاااادرأه ي  اااا  جانااااب التنظياااار وطاااارح المفاااااحيا وا سااااتراييجيا   
علاى ا جتهااق التعليميا،   صبح التدرأه    ح ح المرحلا لا يعد عماًل  رقيًا أو جماعياًا ي افم 

غياار الماانظا، باال أصاابح حهنااا عالميااا حنظمااا وح صاافقة ولهااا حؤسسااايها وحعلميهااا وقفانينهااا 
 (.1988وبراحجها المت صصا كما حف الحال    أي حهنا اجتماعيا. )حمدان، 

 (:2002وأرج  ح ا التافر    العلميا التربفأا  لى العفاحل التاليا الت  اكرحا رشدان ) 

ارة الت  ب لها المربفن    ال رون الساب ا حن  الل الن اعا  التربفأا الت  . الجهفق الجب1
 اكرناحا ساب ًا.



. التافر الا ي حصال  ا  يابيات الاارع العلمياا  ا  حجاال الدراساا  النفسايا والتربفأاا 2
 ال ي كان له األ ر    يافأر النظرأا التربفأا.

ا  ااا  أورباااا الااا ي جعااال الكتيااار حااان . التاااروة ا قتصااااقيا  ااا  العلااافم الابيعياااا الحاصااال3
المااااربين والعلماااااء وحتااااى العاحااااا حهاااانا ياااااالبفن بجعاااال العلاااافم التربفأااااا جاااا ءًا حاااان المناااااح  

 المت صصا.

. اعتبااار التربيااا وساايلا حاان أحااا وسااا ل  عااداق الماافاطن الاا ي يفيااد المجتماا   اا  جمياا  4
    ح ا العصر. المجا   وح ح حن األسباب الت  أق   لى يافأر النظرة التربفأا

 العلماء الذين أحدثوا التغير في هذه الفترة في اتجاهات التدريس ووسايله:-

 م(:11778 -1712التدرأه عند روسف )أ. 

 ار روسف على التربيا الت ليديا و صفصًا    نظريها للافل، والك لر ضه اإلل احيا     
د  ااا  التعلااايا. )التااال، شااااعراوي، الاااتعلا وإحاااالء العااااقا  والت اليااااد و ااارل علياااه أسااالفب الراشاااا

2005.) 

 (:1988ول لك قام روسف    التدرأه على المباقئ التاليا الت  اكرحا حمدان) 

. الااتعلا بالابيعااا والتاباا : أي يعلااا التلمياا  حباااقئ العلاافم ال لاات ا جتماااع  حاان  ااالل 1
 را  ح الابيعيا.البيئا الابيعيا حفله حن أشياء ونان و برا ، والك حسب رغبايه وحيفله وغ

.الااتعلا حسااب الرغبااا الفرقيااا والمنفعااا: أي ينصااح روسااف أن   يعلااا المعلمااين التالحياا  2
 حاقة قراسيا حا لا يستهفي نففسها وأشعرون بمنفعتها.

 . التعلا بالعمل والنشاط   باألواحر وحشف المعلفحا  النظرأا.3

. التركي  على قور الحفان    التعليا،  صحا الحفان والجساا بشاعل عاام حا  أساان 4
 التعليا ال اي .

. حعاحلااا التالحياا  حسااب حسااتفاحا وأن لكاال حرحلااا يعاحلهااا ال اااج التاا  حاادقح علماااء 5
النفه والتربيا،  يجب أن نرب  بين ح ح ويلك، وأن يعافن العمار لاه عالقاا بالمعلفحاا المعاااة 

 ي .للتالح

  م(:1841 -1776التدرأه عند حربار ، )ب. 
 لسفا حربار  التربفأا يرجا   ا  جا ورحا  لاى حمارساا  يعليمياا سااب ا للعصافر ال ديماا  

الروحانيااا واليفنانيااا،    أنااه أعاااق ينظياار حاا ح األ كااار وجعلهااا أكتاار حرونااا و ا اادة. )حماادان، 
1988.) 

تمااااد عليهااااا حربااااار   اااا  التاااادرأه وحاااا ح ( المباااااقئ التاااا  يع1982وقااااد اكاااار الشاااايبان  ) 
 (:2005المباقةئ حفجفقة    التل و شعراوي )

 . السير حن البسي   لى المركب.1



 . السير حن المجهفل  لى المعلفم.2

 . السير حن المحسفن  لى المجرق.3

 . السير حن العلم   لى النظري.4

 . السير حن ال برة العلميا  لى التفكير الع ل .5

 السير حن الكل  لى األج اء.. 6

 . زرورة جعل العمليا التربفأا عمليا سارة، يتا    أجفاء  اليا حن التفير واإلجهاق.7

. زااارورة يشاااجي  ويعفأاااد التلميااا  علاااى ا عتمااااق علاااى الااانفه وعلاااى ا كتشااااف بنفساااه 8
 ويدرأبه على المالحظا المست لا.

عدم اللجفء  لى الع اب     ا  الحاا   . زرورة  عااء التلمي  أكبر قدر حن الحرأا، و 9
 الضرورأا.

. زرورة استغالل النشاط ال اي  للتلمي  واحترام حيفله وجعله يتعلا عن طرأت  بريه، 10
 وعدم اللجفء  لى الارع الت ليديا.

 . اكتساب المعر ا بالتدرأب على طرأ ا است داحها وينظيمها.11

 والتنظيا ال ي يسير  يه يربيا الجنه البشري.. السير بتربيا الافل على نفه النم  12

 م(:1952 -1859التدرأه عندي قيفي )ج. 

وحا ا يسامى بعنياد التربياا المعاصارة، حياا  قاام ببنااء المبااقئ التربفأاا اإلنساانيا المما لااا  
للفتاارة اليفنانيااا وإن كااان قااد اسااتفاق حماان سااب فح، وأعتمااد جاافن قياافي علااى المباااقئ التعليميااا 

 التاليا:

. اإلعااالء حااان شااا ن ال بااارة المباشااارة واإليماااان بااا ن التربياااا الصاااحيحا  نماااا يتح ااات عااان 1
طرأت ال برة الصالحا الت  يساعد الفرق على بناء  بريه ويجدقحا واستمرارحا ويتضمن يفاعاًل 

 بين الفرق وبيئته.

الابيعياا . زرورة حراعاة الفروع الفرقيا بين التالحيا  وزارورة حراعااة حيافلها وقوا عهاا 2
 ووجفب استغالل ح ح الدوا   والميفل لج ب انتباحها وق ها  لى النشاط ال اي .

. اإليمان بفجفب الرب  بين  برا  التالحي  قا ل المدرسا و ارجهاا، وي كياد الارب  باين 3
 المعر ا النظرأا والعمل.

ت الل وا عتمااق . حساعدة التلمي  على  ي اظ قفاح واستعداقايه الع لياا ويعفأادح علاى ا سا4
 على النفه والتفكير المنا  .

. والارأ ااا العاحااا التاا  ياافح  قياافي الماادرن بإيباعهااا  اا  ينظاايا  باارا  التالحياا  حاا  5
طرأ ا الشروا وطرأ ا حل المشعال  بارأ ا حربار  الت  يحد نا عنهاا سااب ًا با تصاار،   اد 

أن    اا  أحرأعااا وحاادحا باال  اا  أنحاااء أحااد   أ كااار قياافي ياا  يرًا بالغااًا  اا  يربيااا ال اارن العشاار 



العااالا المت اادم الاا ي يساارب  ليااه حباااقئ التربيااا، وقااد ياا  ر الكتياار حاان الترباافأين ب  كااار قياافي 
 (.2002وحنها: جفروج كاونته، وجفن يشايلد ، وكارلتفن وغيرحا الكتير. )الرشدان، 

 االقت اد المعرفي

 حفهفم اقتصاق المعر ا:

ب نه قح  للتكنفلفجيا الحديتا    عناصار اإلنتااج لتساهيل  نتااج  يعرف ا قتصاق المعر  
السل  وحباقلا ال دحا  بشعل ابس  وأسرا، وأعرف أيضا ب نه يست دم لتكفأن ويباقل المعر ا 

 كنشاط اقتصاقي "المعر ا كسلعا"، وربما يؤرخ    بدايا ال رن العشرأن.

وقااد عاارف برناااح  األحااا المتحاادة اإلنمااا   ا قتصاااق المعر اا  ب نااه نشاار المعر ااا وإنتاجهااا 
ويفظيفهااااا بعفايااااا  اااا  جمياااا  حجااااا   النشاااااط المجتمعاااا ، ا قتصاااااقي، والمجتماااا  الماااادن ، 
والسياسا، والحيااة ال اصاا وصافً  لترقياا الحالاا اإلنساانيا بااطراقا أي  قاحاا التنمياا اإلنساانيا 

وأتالاااب الاااك بنااااء ال ااادرا  البشااارأا الممعناااا والتف أااا  النااااجح لل ااادرا  البشااارأا علاااى بااااطراق، 
أحاا  يماا يتعلات بمحفا ا  ا قتصااق المعر ا   تتمتال  ا  العفلماا  ح تلم ال ااعاا  اإلنتاجياا.

 وانتشار الشبعا  حما أق   لى  أاقة انت ال المعلفحا  بشعل أسرا وإياحته للجمي .

حااافل المعلفحاااا  آلااا  أحاااا سااالعا  ااا  المجتمااا  بحيااا  ياااا يحفأااال وحااف يعنااا   ااا  جااافحرح ي
المعااارف العلميااا آلاا  الشااعل الرقماا  وأصاابح ينظاايا المعلفحااا  و اادحا  المعلفحااا  حاان أحااا 
العناصااار األساسااايا  ااا  ا قتصااااق المعر ااا . "ا قتصااااق المعر ااا " حاااف حباااد يًا ا قتصااااق الااا ي 

هااا  اا  ي ااديا ح نتجااا  أو  اادحا  حتمياا ة، يح اات حنفعااا حاان يفظياام المعر ااا واسااتغالل حعاياي
جديدة أو ح تجدقة، ي معن يسفأ ها ويح يت األرباح حنها ويفليد التروة حن  الل الك. وحن حا ا 
الم نالت  إن ا قتصاق المعر   ي فم بتحفأل المعر ا  لى  روة. و   العمال علاى يح يات الاك، 

ر ياااًا   ااا ، بااال للمبااادعين والمبتكااارأن  اااإن ا قتصااااق المعر ااا  ياااف ر وظاااا م لااايه للماااؤحلين حع
أيضًا، وألصحاب المهارا  الداعما ألعمالها. أي أن اقتصااق المعر اا   يفلاد التاروة   ا ، بال 

 ي  دم  رج عمل جديدة أيضًا.

وكان حن الال م أن يعفن له ا ا يجااح أ ارح علاى المنااح  وطارع التادرأه، ألناه يغيار  ا  
ا المعر اااا لالقتصااااق،  الباااد حااان يغيااارا  حتاااى  ااا  أحاااداف يفجاااه المعر اااا، والاااك بعيفياااا  دحااا

 المنه ، ولنا أن نعرف الركا   الت  ي فم عليها ح ا ا يجاح الحدي     التدرأه.

 ركا   ا قتصاق المعر  :

 يستند ا قتصاق المعر      أساسه على أربعا ركا   وح  على النحف التال :

ل حن الارواب  التجارأاا حا  المؤسساا  ا كاقيمياه نظام  عا االبتكار)الدحث والتطوير(:. 1
وغيرحااا حاان المنظمااا  التاا  يسااتاي  حفاكبااا  اافرة المعر ااا المتناحيااا واسااتيعابها ويكييفهااا حاا  

 ا حتياجا  المحليا.



وحف حن ا حتياجاا  األساسايا لإلنتاجياا والتنا سايا ا قتصااقيا. حيا  يتعاين  :التعليم. 2
علااى الحعفحااا  أن يااف ر اليااد العاحلااا الماااحرة واإلبداعيااا أو رأن المااال البشااري ال اااقر علااى 
 قحاااااج التكنفلفجيااااا  الحديتااااا  اااا  العماااال. ويناااااح  الحاجااااا  لااااى قحاااا  يكنفلفجيااااا المعلفحااااا  

 هارا  اإلبداعيا    المناح  التعليميا وبراح  التعلا حد  الحياة.وا يصا    ضال عن الم

  
: التاا  يسااهل نشاار الد يةةة التحتيةةة المد يةةة علةةى تك ولوميةةا المعلومةةات واالت ةةاالت. 3

ويجهيااا  المعلفحاااا  والمعاااارف ويكييفاااه حااا  ا حتياجاااا  المحلياااا، لااادعا النشااااط ا قتصااااقي 
 عاليا.ويحفي  المشارأ  على  نتاج قيا حضا ا 

: والتاا  ي اافم علااى أسااه اقتصاااقيا قفأااا يسااتاي  يااف ير كاال األطاار الحاكميةةة الردةةيدة. 4
ال انفنيا والسياسيا الت  يهدف  لى  أاقة اإلنتاجيا والنمف. ويشمل حا ح السياساا  التا  يهادف 
 لى جعل يكنفلفجيا المعلفحا  وا يصا   أكتر  ياحا وأسار، وي فايف التعرأفاا  الجمركياا 

حنتجا  يكنفلفجيا و  أااقة ال ادرة التنا سايا للمؤسساا  الصاغيرة والمتفسااا. )المحاروع، على 
2009) 

 العولمة وأثرها على الم اهج وطرق التدريس

العفلما يعتبر حن المفاحيا وا يجاحا  الت  أ ر  على التربيا    جمي  حجا يها، وكاان 
يعاافن لااه األ اار علااى عناصاار المنهاااج  لهااا األ اار الكبياار  اا  يغياار المفاااحيا  اا  المناااح  حمااا

 جميعها. 

حناا العديد حن الشفاحد الفازحا التا  يادل علاى عفلماا التربياا والتعلايا كمنظفحاا كبار  
وكاا لك المناااح  كجاا ء حاان حاا ح المنظفحااا، حياا  يااتا التااد ل  اا  يعااديل المناااح  الدراساايا بمااا 

 يناسب أ كار العفلما.

عليهاا كال حجتما  لتصاحيح حساار حركاا حياياه لبنااء  لى أنه حن األساسايا  التا  يريكا  
بيئاا جديادة أن يحادق وأفزاح أحاا التحاديا  التا  يفاجاه ويهادق كياناه ويعاال حسايريه، وكا لك 
يحدق حعالا أبعاق ح ح التحديا  حتى يتسنى له التصدي لها وحفاجهتها ويحدياد كيفياا التعاحال 

وال ااا  ا سااتراييجيا لتنفياا  البااراح  حعهااا برؤأااا وازااحا المعااالا للنهاافل ووزاا  السياسااا  
العمليا بما يح ات  ا  النهاياا الترجماا الفاقعياا الحياا  ا  ياافأر وينمياا المجتما  وحفاكباا كال 
ي اادم واإلييااان بعاال حااا حااف جديااد وحفيااد ونااا  .  إنااه  بااد حاان ي ساايه قاعاادة صاالبا حاان الفهااا 

عل اإلنسان ح  حتغيرا  الحيااة حان وا ستيعاب الشاحل والعميت لحركا الحياة بما  يها حن يفا
حفله، واإلقراا الح  للمازا  بعال يجارباه سافاء أكانا  حا ح الحركاا  ا  حاال عاااء أم حاال 
يراجاا ،  اا  حااال بناااء أو حاادم.  بهاا ا نسااتاي  حفاجهااا يحااديا  العفلمااا التاا  قاادح  حعايايهااا 

تغازاا  وا نصااراف علااى المجتمعااا  وعلااى حياااقين حركااا الحياااة المتنفعااا، والتاا    يمعاان ال



عنهااا أو  حمالهااا أو  قارة ظهرنااا لهااا. وأمعاان  يجا حااا  اا  عشاارة يحااديا ، يااؤ ر علااى التربيااا 
بصفا عاحا، والمناح  وآليا  يافأرحا بصفا  اصا: يحدي ال يا والهفأاا يحادي التكنفلفجياا 

 يصاا  ا والت نياا يحدي الااقا  الكاحنا والااقا  المهدقةا يحدي البح  العلم ا يحادي ا
يحاادي األحيااا الشاااحلاا يحاادي الدراسااا  المساات بلياا يحاادي يعرأااب العلاافم وحتابعتهاااا يحاادي 
يد ت المعلفحاا ا يحادي سياسا  اقتصااقي. وحعا ا يتافالى التحاديا  العفلمياا للعملياا التربفأاا 
التعليميااا بصاافا عاحااا وعمليااا  يااافأر ويحاادي  المناااح  بصاافا  اصااا  اا  سلساالا حتكاحلااا 

نفسها ويتالب جهدًا حتفاصاًل حتى يدرا المعنيفن والمهتمين حن أحل التربياا والتعلايا  رز  
أنها أحام يحديا   بد حن حفاجهتها أو التعاحل حعها بت اي  وجديا وعمل قؤب ويكايم كل 
 المؤسسا  المجتمعيا بما يحا ا علاى الهفأاا التربفأاا وأغا يها وأجادقحا بشاعل قا اا وحساتمر.

 (.2003 )الحميد،

 االتجاهات السياسية وأثرها على التربية

يعتباار ا يجاحااا  السياساايا التاا  يساافق العااالا لهااا بااالت األ اار  اا  يغياار ايجاحااا  التربيااا، 
ألن  دحا الفكر السياس  قا ا على التفجه التربفي،  كان حناا العديد حن األ كار التا  سااقة 

ن ح ح األ كاار الفكار ا شاتراك  والفكار الرأسامال ، العالا وكان لها بالت األ ر على التربيا، وح
 من لفا م ح ح األ كار أن يجعل المجتم  حت باًل المنه  ا شتراك ، والفسيلا الت  يساعد على 
ي بل المجتم  أن يعفن ا يجاح    التربيا ي دم ح ح األ كار وأساعد على يبنيهاا، وأعافن لكال 

لتح ي ها، وا نت اليا    المناح  والتربيا يكفن بانت الياا  كر سياس  حباق ه وأحدا ه لت  يسعى 
الفكاار السياساا ،  علااى ساابيل المتااال، عناادحا يحفلاا  روساايا ا شااتراكيا حاان نظاااح  ا شااتراك  
و شلها    يبن  ح ا الفكر وانت ل   لاى الفكار الرأسامال ، أحاد   يغيارا  ج رأاا  ا  حناحجهاا 

ا شاااااتراك ، وإن لاااااا يت لاااااى عااااان جميااااا  المبااااااقئ الدراسااااايا التااااا  ي فااااام حااااان وطااااا ة التفجاااااه 
 ا شتراك ، ولكن لمجرق التغير البسي     ا يجاح السياس  حد  التغير    المناح  والتربيا. 

 اإلبداع والموهدة واإلبتكار

اإلبداا والمفحبا وينميتها يعتبار حان ا يجاحاا  الحديتاا التا  غيار   ا  حنظفحاا التربياا، 
تمام باإلبداا وا بتكار ي ي  ل دحا ايجاحا  أ ر  حديتا أو قديما، بدايا وربما ن فل ب ن ا ح

 نعرف اإلبداا حن عدة حنحنيا :

 أوً : حفهفم اإلبداا بناًء على سما  الش ص المبدا:

حف المباقأة الت  يبديها المتعلا    قدريه على الت لص حن السياع العااقي للتفكيار وإيبااا 
 نم  جديد حن التفكير.

 نيًا: حفهفم اإلبداا على أنه عمليا: ا



اإلبااداا ب نااه "عمليااا يصاابح  يهااا المااتعلا حساسااًا للمشااعال ،  Torranceي عاار ف ياافرانه  
وبالتااال  حااف عمليااا  قراا التغاارا  وال لاال  اا  المعلفحااا  والعناصاار المف اافقة وعاادم ا يساااع 

ا حان حعلفحااا ، ووزاا  بينهاا،  ااا البحا  عاان ق  ال وحؤشاارا   اا  المفقام و يمااا لاد  المااتعل
الفاارول حفلهاااا، وا تبااار صاااحا حاا ح الفااارول والااارب  بااين النتاااا  ، وربمااا  جاااراء التعاااديال  

 وإعاقة ا تبار الفرول".

  التًا: حفهفم اإلبداا بناًء على المفقم اإلبداع  أو البيئا المبدعا:

، أو يحاافل ي  صاد بالبيئاا المبدعاا المناااخ بماا يتضامنه حان ظااروف وحفاقام ييسار اإلباداا 
 قون  طالع طاقا  المتعلا اإلبداعيا.

 * مكونات اإلبداع والتفكير اإلبداعي:

يتضاامن اإلبااداا والتفكياار اإلبااداع  يتضاامن حجمفعااا حاان ال اادرا  الع ليااا يحاادقحا غالبيااا  
 البحف  والدراسا  التربفأا والنفسيا بما يل :

 (Fluencyأوً  : الاالقا )
     اإلبداا، وأ  صد بالاالقا يعدق األ كار الت  يمعن أن يتضمن الاالقا الجانب الكم 

ياااا ي  بهااااا المااااتعلا المباااادا، ويتمياااا  األ كااااار المبدعااااا بمالءحتهااااا لم تضاااايا  البيئااااا الفاقعيااااا، 
 وبالتال  يجب أن ي ستبعد األ كار العشفا يا الصاقرة عن عدم حعر ا أو جهل كال را ا .

 نتاااج عاادق أكباار حاان األ كااار أو اإلجابااا   اا  وحاادة وعليااه كلمااا كااان المااتعلا قاااقرًا علااى  
 ال حن، يف ر   يه الاالقا أكتر.

 وي  ان الاالقا ب ساليب ح تلفا حنها على سبيل المتال: 

ا ساارعا التفكياار بإعااااء كلمااا   اا  نساات ححاادق، كاا ن يباادأ أو ينتهاا  بحاارف أو ح ااا   1
ا   اصااا. )كاارة، حلعااب، حعااا حعااين )حااراء، جااراء ..( أو التصاانيم الساارأ  للكلمااا   اا   ئاا

.).. 

ا يصنيم األ كار و ت حتالبا  حعينا، كال درة على اكار أكبار عادق حمعان حان أساماء  2
الحيفانااااا  الصااااحراوأا أو الما يااااا، أو أكباااار قاااادر حاااان ا سااااتعما   للجرأاااادة، أو الحجاااار، أو 

 العلب الفارغا .. الر.

ا ال درة على  عااء كلما  يريب  بعلما حعينا، ك ن ي كر المتعلا أكبر عدق حمعان حان  3
 التداعيا  لكلما نار، أو سمعا، أو سيم، أو حدرسا .. الر.

 ا ال درة على وز  الكلما     أكبر قدر حمعن حن الجمل والعبارا  اا  المعنى. 4

 (Flexibility انيًا : المرونا )



يتضمن المرونا الجانب النفع     اإلبداا، وأ  صد بالمروناا ينافا األ كاار التا  يا ي   * 
بها المتعلا المبدا، وبالتال  يشير المرونا  لى قرجا الساهفلا التا  يغيار بهاا الماتعلا حفقفاًا حاا 

 أو وجها نظر ع ليا حعينا.

 يهاا، ي عتبار أقال قادرة  التلمي  على سبيل المتال، ال ي ي ام عناد  كارة حعيناا أو يتصالب  
 على اإلبداا حن يلمي  حرن التفكير قاقر على التغيير حين يعفن الك زرورأًا. 

وحاان أحتلااا ا  تبااارا  الشااا عا للمرونااا ا تبااار  عاااقة يرييااب  عاااقة عياادان الكبرأاا ، أو  
 ا ستعما   غير المعتاقة ألشياء ح لف ا .. الر.

 (Originality التًا : األصالا )
 صااد باألصااالا التجديااد أو اإلنفااراق باأل كااار، كاا ن ياا ي  المااتعلا ب  كااار جدياادة حتجاادقة ي   

بالنساابا أل كااار  حال ااه. وعليااه يشااير األصااالا  لااى قاادرة المااتعلا علااى  نتاااج أ كااار أصاايلا، أي 
قليلااا التكاارار بااالمفهفم اإلحصااا   قا اال المجمفعااا التاا  ينتماا   ليهااا المااتعلا. أي كلمااا قلاا  

يفا الفكرة  اق  قرجاا أصاالتها. ولا لك يفصام الماتعلا المبادا ب ناه الا ي يساتاي  أن قرجا ش
 يبتعد عن الم لفف أو الشا   حن األ كار.

 * ي تلم األصالا عن عاحل  الاالقا والمرونا  يما يل : 

ا األصالا   يشير  لى كميا األ كار اإلبداعيا الت  يعايها الفرق، بل يعتماد علاى قيماا  1
 يا وجدة يلك األ كار، وح ا حا يمي  األصالا عن الاالقا.ونفع

ا األصالا   يشير  لى نففر المتعلا حن يكرار يصفرايه أو أ كارح حاف ش صايًا كماا  ا   2
 المرونا، بل يشير  لى النففر حن يكرار حا يفعله اآل رون، وح ا حا يمي حا عن المرونا. 

 ع(:مراحل العملية اإلبداعية )عملية اإلبدا 

حااا  ال  هااا عمليااا اإلبااداا وحراحلهااا حاان أكتاار ال ضااايا ال ال يااا بااين الترباافأين وعلماااء  
أن عمليااا  Wallas & Marksberryالاانفه وطرا اات التاادرأه، وأاا كر وا ن وحاركساابري 

 اإلبداا عبارة عن حراحل حتباينا يتفلد أ ناءحا الفكرة الجديدة المبدعا، ويمر بمراحل أرب  ح :

 : Preparationا اإلعداق أو التحضير ا حرحل 1
 اا  حاا ح المرحلااا ي حاادق المشااعلا وي فحااص حاان جمياا  جفانبهااا، وي جماا  المعلفحااا  حفلهااا  

وأ رب  بينها بصفر ح تلفا بارع يحدق المشعلا. ويشير بعف البحف   لى أن الاالب الا ين 
ء    حلها حاا أكتار ي صصفن ج ءًا أكبر حن الفق  لتحليل المشعلا و ها عناصرحا قبل البد

  بداعًا حن أولئك ال ين يتسرعفن    حل لمشعلا.

 (: Incubationا حرحلا ا حتضان )الكمفن أو ا  تمار  2



حرحلاااا يريياااب يتحااارر  يهاااا الع ااال حااان كتيااار حااان الشااافا ب واأل كاااار التااا    صااالا لهاااا  
لكااال المعلفحاااا   بالمشاااعلا، وحااا  يتضااامن حضااامًا ع لياااًا ا شاااعفرأًا و  شاااعفرأًا ا واحتصاصااااً 

 وال برا  المعتسبا المال ما الت  يتعلت بالمشعلا. 

كما يتمي  ح ح المرحلا بالجهد الشديد ال ي يب له المتعلا المبدا    سابيل حال المشاعلا.  
ويرج  أحميا ح ح المرحلا  لى أنها يعا  الع ل  رصا للات لص حان الشافا ب واأل كاار ال اا  

 عال األج اء الهاحا  يها.الت  يمعن أن يعفع أو ربما ي

 (:Illuminationا حرحلا اإلشراع )أو اإللهام  3

أي اللحظااا التاا  يفلااد  يهااا الفكاارة  (Creative Flashويتضاامن انبتاااع شاارارة اإلبااداا ) 
الجديدة الت  يؤقي بدورحا  لى حل المشعلا. ولها ا يعتبار حرحلاا العمال الادقيت والحاساا للع ال 

    عمليا اإلبداا.

 (: Verificationا حرحلا التح يت )أو  عاقة النظر  4

د النظار  يهااا  ا  حا ح المرحلااا يتعاين علااى الماتعلا المباادا أن ي تبار الفكاارة المبدعاا وأعياا 
لياار  حاال حاا   كاارة حعتملااا وحفياادة أو يتالااب شاايئًا حاان التهاا يب والصاا ل. وبعبااارة أ اار  حاا  

 حرحلا التجرأب )ا  تبار التجرأب ( للفكرة الجديدة )المبدعا(.

 ( حراحل عمليا اإلبداا    المراحل ال مه التاليا:1981وأل ص األلفس  ) 

 ا حرحلا اإلحسان بالمشعلا. 1

 لا يحديد المشعلا.ا حرح 2

 ا حرحلا الفرزيا . 3

 ا حرحلا الف قة لإلنتاج األصيل. 4

 ا حرحلا ي فأا النتاج اإلبداع . 5

 اإلبداع لخدمة االقت اد المعرفي واالقت اد المعرفي لخدمة اإلبداع: _ 

يعتبر اإلبداا والمفحبا وا بتكار حن أحا األساسيا  الت  يعتمد عليها ا قتصاق المعر ا ، 
 ال ي فم اقتصاق حعر   بدون ينميا اإلبداا لد  الالبا، ألنه ا قتصاق المعر   يحتااج لع افل 
حبدعا يتمعن حن يس ير المعر ا ل دحا ا قتصاق، وح ا األحر   يعافن    بالساير علاى آلياا 

 ا  تراا وا كتشاف واإلييان بما حف غير ح لفف. 

 التعليم المستمر الذاتي

يعتبر ح ا ا يجاح    التعليا حان ا يجاحاا  ال ديماا ب  كارحاا الحديتاا بتنظيرايهاا، وأ صاد 
بهاا ا التعلاايا أن التربيااا عمليااا حسااتمرة   ي تصاار علااى حرحلااا حعينااا حاان العماار ، أو ينحصاار 

قة، حتالحمااا حاا  سااياع الحياااة، باال  بااد حاان السااع  للمعر ااا ويح ياات  اا  حرحلااا قراساايا ححااد
 ال ا  والحرج على التعالا ال اي  المستمر.



وحما قالاه "جافن قيافي"  ا  حا ا النافا حان الاتعلا: "  ن الاتعلا الح ي ا  يا ي  بعاد أن نتارا 
 المدرسا ، و  يفجد حبرر لتفقفه قبل المف ".

 التعليم المستمر عدر التاريخ:

 د نااق  الحضاارا  ال ديماا والاديانا  الساماوأا بفكارة التربياا المساتمرة كمالاب وزارورة ل
 ساتمرارأتها ويعاقبهاا عبار األجياال ، وقاد كانا  التربياا  ا  المجتمعاا  البدا ياا يهادف بشااعل 
أساسا   لااى ينمياا ال ابليااا لمعايااا  العصار  ا كاناا  يعاايا علاى نماا  حعااين حان التعلاايا  اا  

لاااى حااان العمااار يكمااان أحدا اااه األساسااايا  ااا  حعر اااا حبااااقئ العااايا وحفاااا الااانفه المراحااال األو 
والااد اا عنهااا حاان األ اااار التاا  قااد يحااي  بهااا، وقااد نحاا  العمليااا التعليميااا  اا  الااك الفقاا  
حنحى يريك  حد اه الار يه  ا  حفاجهاا الحيااة والتغلاب علاى حصااعبها والبحا  عان الماالاب 

شااباب الكبااار  اا  أعمااالها حاان حياا  اساات دام السااالح ، األساساايا للعاايا بشااعل يحاااك   يااه ال
ويعلااا  ناافن الصاايد وركاافب ال ياال وبناااء المسااعن ويااف ير الغاا اء ، وحاا  أحاافر لهااا ا سااتمرارأا 

 الت    ين ا  لضروريها    استمرار الحياة الك الفق  . 

لااا وبعاد أن أصابح  الماادارن حؤسساا  يهادف  لااى ن ال حفارقا  التاارا  الت اا   والمااقي 
يكن ي تلم كتيارا عان التربياا والتعلايا ي الحيااة البدا ياا لإلنساان حان حيا  المانه  الا ي كاان 
يهاادف  لااى ن اال التاارا  حاان قاايا وعاااقا  وحهااارا  حاان األجااداق  لااى األحفاااق ،  نجااد أنااه  اا  
ة التربيا اليفنانيا يتا  عداق المحارب  عاداقًا  اصاًا بعاد الدراساا األولياا والاك بتدرأباه علاى عاد

 أحفر    حجاله.

أحا عند الصينين   د كان ل احًا على حن يروم اري اء المناصب العليا أن يجتا  جملا حن 
 المراحل التعليميا والتربفأا البالغا الدقا والصعفبا  يما يتعلت بالتارأر الصين   اصا.

 ويرمع االهتمام بالتعلم الذاتي إلى عاملين أساسيين: 

لااى المااتعلا  اا  ا يجاحااا  التربفأااا الحديتااا وا حتمااام باادورح الفعااال أوً : ي ايااد التركياا  ع
 وحشاركته المباشرة    التعلا ويغيرح حن حستم  سلب     حتعلا حشارا وباح  وناقد.

  انيًا: ايفا الت نيا  الحديتا حن األحفر الت  ساعد  على التعلا ال اي .

 أحداف التعليا المستمر ال اي :

 احتماحا  جديدة لد  المتعلا.يفليد  -

   ارة الدا عيا للمتعلا. -

 التدرأب على المهارا  الت  يحتاجها المتعلا  الحاجا أم ا  تراا. -

 التدرأب على حل المشعال . -

  يجاق بيئا  صبا لإلبداا. -

 يعفق المتعلا ا عتماق على ال ا . -



 خ ايص التعلم المستمر الذاتي:

 ي  لك  يتعلا على حسب قدرايه وإحعانيايه الت  يمتلكها.يتيح الفرصا للتلم -

 يساحا قرجا كبيرة على اعتماق التلمي  على نفسه. -

 يسها    اكتساب التلمي  على التعلا ال اي  حن كترة الممارسا. -

 يحصر قور المعلا    قور المرشد والمفجه    . -

المعلاااا واحاااد حااان حااا ح المصااااقر. ياااف ر للتلميااا  حصااااقر جديااادة للمعر اااا بحيااا  يعااافن  -
 (.2001)السبيع ، 

 التعليم المستمر في خدمة اإلبداع :

يعتبار التعلايا المساتمر ن ااا أساسايا لتنميااا اإلباداا لاد  الفارق،  ال ادرة اإلبداعياا   يمعاان 
ينميتها وبناءحا البناء الصحيح قون التعليا المستمر أو حا يسمى بالتعليا ال اي ، و  يمعن أن 

 تافر ال درة اإلبداعيا  اا لا يعن حناا رغبا ااييا على التعلا والحرج على التعلا الفرقي.ي

 التعليم التعاوني

يعتبر التعليا التعاون  حن أحاا ا يجاحاا  الحديتاا  ا  التادرأه، وقاد  قا  حا ح الارأ اا  
شاتركا، با لك رواجًا     ترة التسعينا ، و يها يعمل الاالب حتعااونين للفصافل  لاى أحاداف ح

 يحل التعاون بين التالحي  ححل التنا ه.

وأعرف ستيفن التعليا التعاون  ب نه: طرأ اا يادرأه ناجحاا ياتا  يهاا اسات دام المجمفعاا  
الصغيرة، ويشمل كل حجمفعا  التالحيا  اوي حساتفأا  ح تلفاا  ا  ال ادرا  يمارسافن أنشااا 

كال عضااف حان التالحيا  ليسا  حسااؤوليته يعلاا حتنفعاا لتحساين  هاا المفزاافا الماراق قراساته، و 
كيم يتعلا حف     بل عليه أن يساعد  حال ه على التعلا حما يح ت جف حن اإلنجا  والمتعاا 

    بيئا التعلا.

 وأمعن يل يص أحداف التعليا التعاون :

 اكتساب قدر حناسب للمعر ا لد  التالحي . -

  يجاق روح اإل ارة لد  التالحي . -

 حفهفم الشعفر الجماع  والفرقي لتحمل المسؤوليا.نمف  -

 النمف المعر   ا جتماع  لد  التالحي  عن الحياة واآل رأن والعمل الجماع  وغيرح. -

 الت دير العال  لل ا . -

 نمف ال درة على عرل نتا   األعمال. -

 نمف ال درة ا يصاليا اللغفأا. -

 يم التعاوني:األدوار التي يقوم بها التلميذ في التعل

 ينظيا ال برة ويحديدحا وصياغتها. -



 جم  البيانا  والمعلفحا  وينظيمها. -

 المعالجا والتنظيا وا  تبار لمعلفحا  المجمفعا. -

 ينظيا ال برا  الساب ا ورباها بالمعر ا الجديدة. -

 التفاعل     طار العمل الجماع  والتعاون . -

 ب ل الجهد وحساعدة اآل رأن. -

 عليم اإللكترونيالت

ح  النهضا اإللكترونيا الحديتا الت  غ   العالا    نص ال ارن األ يار كاان حان الاال م  
أن يعاااافن لهاااا ح النهضااااا أ رحااااا علااااى التاااادرأه  اااا  التربيااااا بعا ااااا حجا يهااااا،  مفهاااافم التعلاااايا 

حان اإللكترون  حف علمياا اإليصاال والتفاصال باين المعلاا والماتعلا عان طرأات التفاعال بينهماا 
 الل وسا ل التعليا اإللكترونيا كالدرون اإللكترونيا والكتبا اإللكترونيا والكتاب اإللكترونا ، 
وح ا النفا حن التعليا يعتمد عند است داحه على الكتير حن التنظيرا  والتفجها  الساب ا الت  

ة علاى الرقا  اكرناحا، ولكن يعتبر ايجاحًا حديتًا    طرع التدرأه ون له نفعياا و رأادة حسااعد
    العلميا التربفأا، وحناا عد  عفاحل يساعد على التعليا اإللكترون :

.  أاااقة أعااداق الالبااا بشااعل جاااق   يسااتاي  الماادارن اسااتيعابها جميعااًا،  هاا ا قااد يمعاان 1
الاالاااب كااا  يبحااا  عااان المعر اااا وحاااف  ااا  ح عااادح، وحااا ح الارأ اااا يناساااب المراحااال المت دحاااا 

 )التانفأا وحا بعدحا(.

. يعتباار حاا ا التعلاايا را اادًا للتعلاايا المعتاااق،  اايمعن أن ياادح  حاا ا األساالفب حاا  األساالفب 2
 المعتاق والت ليدي  كفن لنا طرأ ا حفيدة وشي ا، وأعفن قاعمًا له ح الارأ ا.

. ياااار  الاااابعف حناساااابا حاااا ا الناااافا حاااان التعلاااايا للكبااااار الاااا ين اريبااااافا بفظااااا فها التاااا  3
 الدراسا.  يمعنها حن الحضفر لصففف

. نظرًا لابيعا المرأة المسلما واريباطها األسري  إننا نر  أن ح ا النفا حن التعليا واعادًا 4
 (.2005لتت يم ربا  البيف  وحن يتفلين رعايا المنا ل ويربيا األبناء. ) رج، 

 التعليم اإللكتروني في خدمة التعليم المستمر الذاتي:

التااا  يسااااعد علاااى الاااتعلا الااا اي ،  هااا   ايااافا األشاااعال الت نياااا وانتشاااارحا حااان األساسااايا 
يافي حسا ا  على المتعلا ويسهل عليه عملياا التعلايا الا اي ، وياافي الصاعفبا  التا  كاان 
يراحا التربفأين    التعليا ال اي ،  المعر ا أصبح  قرأبا حن الجمي  والحصفل عليها لاا يعاد 

اريبااط و يات  اا  حا ا الاا حن  بااألحر الصاعب، باال يجادحا وأنا  يجلااه علاى أرأعتاك،  اا حناااا
  صفصا بين الت نيا اإللكترونيا الحديتا ويح يت التعلا ال اي  المستمر.

 الخاتمة



الحمد هلل ال ي يسر لا   يماام حا ح الفرقاا  البساياا، غيار أننا  غيار رازا  يماام الرزاا 
راجا  عن ح ح الفرقاا البحتياا، لفجافق ال صافر الظااحر  يهاا،   اد وجاد  صاعفبا  ا   يجااق الم

الت  يتحد  عان ا يجاحاا  الحديتاا  ا  ال ارن العشارأن وإن وجاد  الاك  اإنن   أجاد حراحال 
يافر ح ح ا يجاحا  بارأ ا حتراباا، ولكن الفا دة حاصلا بإان   يعالى، ولعل  أست لص 

 ح ح النتا   حن ح ا البح  المتفاز :

أن حنااااا ياااراب  كبيااار باااين الكتيااار حااان ا يجاحاااا   ااا  التااادرأه وإن ا تلفااا  األ حناااا . 1
والمسميا ،  ارأ اا المناقشاا لاا ي تصار علاى المفنادين ألساهها بال كاان حفجافقة قبال اإلساالم 

 وح  الرسا ل السماوأا ك لك.

   وجد  حن  الل بحت  أن الدين اإلسالح  جم  غالبيا الارع العلميا الت   ند  . 2
العصفر الحديتا وبني  أسسها وحباق ها،  إننا نجدحا    كتاب   و   سانا رسافل   صالى 
  عليه وسلا،  ل لك يجاب أن يجعال حان كتااب   وسانا رسافله صالى   علياه وسالا حنبعاًا 

 نست   حنه حباقئ يربيتنا وأصفلها، وبه ح الارأ ا سنرقى    جمي  جفانب الحياة.

لايا اإللكتروناا  الحاادي  يعتماد اعتماااقًا كبياارًا علااى الاارع ال ديمااا ولكنااه يجعلهااا أن التع. 3
 أكتر يشفأ ًا وج بًا للمتعلا وأكتر  عاليا.

 المرامع
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(. التدرأه المعاصار، يافراياه وأصافله وعناصارح وطرقاه. 1988حمدان، ححمد  أاق. ) -
 .1قار التربيا الحديتا، ط

 .1أ ، ط(. يارأر التربيا. قار وا ل للنشر والتف  2002الرشدان، عبد    اح . ) -
(. طرع التدرأه    ال رن الفاحد والعشرأن. قار 2005 رج، عبدا للايم بن حسين. ) -

 .1المسيرة للنشر والتف أ ، ط
 للبناا  ا بتدا ياا للمرحلاا العلافم لتعلايا ح ترحاا عاحاا (. أحاداف2001السابيع ، حناى. ) -

 وطرع التدرأه. التربفأا. رسالا قكتفراح ح دحا    قسا المناح  التجديدا  زفء   

اقتصااااق المعر اااا  ااا  يع أااا  ال ااادرا  التنا سااايا للمااارأة (. قور 2009المحاااروع، حااااحر. ) -
 ورقا عمل ح دحا لمنظما العمل العربيا.العربيا. 

اإلبداا    العمليا التربفأا وسا له ونتا جه. ح ال على الشبعا  (.2009السيد، يسر . ) -
 العنكبفييا.



(.  لساافا التربيااا  اا  عصاار العفلمااا. قااراءة نظرأااا حاان حنظاار 2004شاافقار،  بااراحيا. ) -
 سالح ، بحا  ح ادم  ا  نادوة التربياا  ا  جاحعاا الملاك ساعفق بالرأاال يحا  شاعار: العفلماا 

 وأولفأا  التربيا.

(. العفلما وي  يرحا على التعليا. يرجما  ضل جباران، حان  االل 2009قيل. )رو أرو،  -
 الشبعا العنكبفييا.

 


