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 أواًل: مفهوم الفمسفة 

لعمنا ال نبالغ إذا قمنا إف تحديد ىذا المفيوـ ربما يكوف مف أكثر موضوعات الدراسات الفمسفية 

صعوبة ومثارا لمجدؿ وىو األمر الذي قد ال نجده في أي مجاؿ آخر مف الدراسات اإلنسانية. صحيح 

اسات في معظميا تعاني ىي األخرى قياسا إلى الدراسات )الكونية الطبيعية( مف االختالؼ أف ىذه الدر 

في المصطمح لكنيا غالبا تحظى باتفاؽ المتخصصيف في كؿ منيا. فيناؾ مثال اتفاؽ عمى معنى 

)السياسة( و)االقتصاد( و)االجتماع( و)التاريخ( و)األدب( و)الجغرافيا( وىكذا.. إلى حد كبير أما 

 (.7, 5773الفمسفة( فال تحظى بمثؿ ىذا الحد مف االتفاؽ. )عمي )

( وتعني حب او Philo( مشتقة مف كممتيف يونانيتيف ىما )Philosophyفكممة الفمسفة لغة )

تعني الحكمة أو المعرفة فيكوف معنى الكممة حب الحكمة أو المعرفة, وتعرؼ  (Sophy)محب و 

الفمسفة: بأنيا طريقة الحياة التي يختارىا االنساف لنفسو والقيـ والمثؿ التي يؤمف بيا نتيجة خبرتو في 

 (.42, ص  4152الحياة لكي يعيش بأفضؿ صورة ممكنة )مرعي 

و يعتبر سؤااًل فمسفيًا بحد ذاتو, ويشكؿ واحدًا مف أما عند السؤاؿ عف ماىية الفمسفة, في

المظاىر الفمسفية الرئيسية في عممية التوجو لمتساؤؿ وعممية التدقيؽ في كؿ أمر, والبحث بجد عف 

ماىيتو ومظاىره المختمفة وقوانينو األساسية, وألجؿ ىذا كمو فإف المادة الرئيسية لمفمسفة متشعبة 

يقًا بالعموـ عمى اختالفيا وجميع التخصصات. توصؼ الفمسفة بأنيا التفكير وواسعة, ترتبط ارتباطًا وث

في التفكير, وىذا يعني التفكير في المعنى العميؽ لمتفكير والتدّبر والتأمؿ, وىو أيضًا محاولة إيجاد 

 األجوبة عف األسئمة الرئيسية التي يطرحيا اإلنساف في ماىية الكوف والوجود.

 

  



 بيةثانيًا: مفهوم التر 

اختمؼ الفالسفة المفكروف والمربوف اختالفا بينا حػوؿ معنػى التربيػة بسػبب اختالؼ خمفياتيـ, 

وأفكارىـ وعقائدىـ, األماكف واألزماف التي عاشوا فييا, والزوايا التي نظروا منيا إلى التربية فمنيـ مف 

يؼ لمفرد مع مجتمعو ومنيـ مف اعتبر التربية عممية حفػظ ونقػؿ التراث ومنيـ مف رأى إنيا عممية تك

رأى إنيػا عممية استغالؿ لمذكاء اإلنساني. وىناؾ مفيوـ أخر لمتربية يتمثؿ باعتبارىا خبرة تؤدي إلى 

مزيد مف الخبرة, أو إنيا عممية إعادة بناء مستمر لمخبرة اإلنسانية. وثمة اتجاه آخر ينظر إلى التربية 

 (5761بشػكؿ شامؿ ومتكامؿ. )مطاوع عمى إنيا عممية تنمية لشخصػية الفػرد 

إذًا فالتربية ىي مجموعة األفعاؿ واآلثار التي يحػدثيا كػائف إنساني بإرادتو في كائف إنساني 

آخر, كأف يحدثيا الكبير في الصغير, والتػي تتجو نحو غاية قواميا أف يكوف لدى الكائف الصغير 

حيف يبمغ مرحمة النضج(, وىذا يجعػؿ التركيز األساسي اسػتعدادات عديدة تقابػؿ الغايات التي يعد ليا 

 لمتربية, ينصب عمى تنمية اسػتعدادات الفػرد لمواجية الحياة.

أف اإلعداد لمحياة ميمة رئيسية جعميا الكثير مف المربييف مف األىداؼ الميمة لمتربية, األمر 

نم ا ىي الحياة ذاتيا, ألف األعداد الذي رفضو جوف ديوي معتبرا أف التربية ليست أعداد لمحياة, وا 

لمحياة كما يرى ديوي, يجعؿ االىتماـ مركزا عمى مستقبؿ متعمـ عمى حساب حاجتو واىتماماتو 

 (5764الحاضرة التي يجب أف يبدأ بيا المنيج. )حماده 

خذ منو والتربية ال توجد في فراغ, بؿ ال بد ليا مف مجتمع تولد وتنمو فيو, وتجعمػو محورا لدراستيا, وتأ

أىدافيا, وتدور مناىجيا حوؿ ظروؼ الحياة فيو, وتنذر نفسيا لتحقيؽ أىدافو, وتعمؿ عمى ترجمة 

 (5761فمسفتو أو عقيدتو إلػى عمػؿ فعاؿ وبناء. )مطاوع 



: أف التربية عممية إنسانية اجتماعية وفردية. فيػي عمميػة فردية ألنيا تجعؿ وىكذا يمكف القوؿ

مف الفرد محورىا, وتتخذ مف تنميتو بشكؿ شامؿ ومتكامؿ ومتوازف ىدفا ليا, وتسعى لترقية استعداداتو 

حانو الفطرية التي وىبيا اهلل تعالى لػو, وتعزيز نزعتو الفطرية نحو الخير, واإليماف وترحيب اهلل سب

وعباداتػو واستئصاؿ نزعتو الطارئة عميو نحو الشر, واألخذ بيده نحو السػعادة والفػوز بالدنيا واآلخرة 

وىي عممية اجتماعية الف المجتمع ىو رحـ العممية التربوية حيث تسعى التربية لخدمة المجتمع وتنميتو 

 ثو.وتطويره, والمحافظة عمى عقيدتو وقيمو, وتنقية ونقؿ ثقافتو وترا

 ثالثًا: مفهوم فمسفة التربية

ىي تطبيؽ الطريقة الفمسفية في ميداف الخبرة اإلنسانية الذي ىو التربية, فالعممية التربوية تنقؿ  

األفكار واآلراء والتصورات والمبادئ الفمسفية إلى سموؾ وممارسات يقوـ بيا الفرد في حياتو العممية. 

 (4155)الحديدي , 

ة ذلؾ النشاط الفكري المنظـ التي يتخذ مف األسموب الفمسفي وسيمة لمنظرة ونعني بفمسفة التربي

الكمية إلى العممية التربوية بقصد تنظيميا وتوضيحيا والتنسيؽ بيف عناصرىا وتوجيييا, إنيا تطبيؽ 

الطريقة الفمسفية في النظر إلى قضايا التربية, ويرى البعض أف فمسفة التربية جيد منظـ إلعادة بناء 

  .لنظاـ التعميمي وفقًا لحاجات ومتغيرات المجتمع المعاصرا

ويعرفيا "أوكونور" أنيا الدراسة التحميمية الناقدة لمجموعة القيـ والمثؿ العميا التي تتضمنيا 

ويقصد بيا ايضا بانيا )عبارة عف المبادئ والمعتقدات والمفاىيـ والفروض والمسممات  األىداؼ التربوية

مترابط متناسؽ لتكوف بمثابة المرشد والموجو لمجيد التربوي والعممية التربوية  التي حددت في شكؿ

 .بجميع جوانبيا(



ويبدو مف ىذه التعريفات السابقة لفمسفة التربية اىتماـ المفكريف بإبراز األساس الفمسفي وأىمية 

قضايا فمسفية مثؿ طبيعة  ارتباط فمسفة التربية بالفمسفة العامة, وذلؾ ألنو قضايا التربية في جممتيا ىي

الحياة المرغوبة أو الصالحة لممجتمع والتي تتطمب مف التربية العمؿ عمى تحقيقيا وطبيعة االنساف 

الذي نربيو, وطبيعة المجتمع الذي تحدث فيو عممية التربية, وطبيعة المعرفة أو الحقائؽ المراد تقديميا, 

نى أف فمسفة التربية ىي تطبيؽ الفمسفة النظرية العامة وطبيعة الخبرات ونوع القيـ وما إلى ذلؾ.. بمع

عمى مجاؿ التربية ويترتب عمى ذلؾ أف ىذه الفمسفة التربوية تقوـ بوظائؼ الفمسفة العامة, فيي تأممية 

 تحميمية ناقدة وىي أيضًا ارشادية توجييية.

مجتمع والكوف فيي تأممية عندما تسعى لتكويف رؤية أو نظرة عف طبيعة كؿ مف االنساف وال

والحياة والمعرفة والقيـ, والمعرفة عف ىذه المجاالت ال تأتي إال عف طريؽ التأمؿ واالجتياد الفكري, 

وىي ايضًا إبداعية ابتكارية حيث يؤدي ىذا التأمؿ الذكي الواعي إلى أفكار جديدة لبناء مجتمع أفضؿ 

  .وحياة أرقى لإلنساف

يؿ المفاىيـ ودراسة المسممات وتوضيح معاني المصطمحات وىي ناقدة وتحميمية حيث تقوـ بتحم  

التربوية, كما تقوـ بتحميؿ األىداؼ التربوية ونقدىا وفؽ قواعد المنطؽ وتبعًا لمقدرة عمى التطبيؽ 

وىي إرشادية توجييية عندما تقترح غايات  .والتحقؽ وتقوـ بتحميؿ السياسات التربوية والممارسات

تشير باستخداـ آليات وأفكار مف شأنيا أف تساعد في مواجية المشكالت وأىدافًا جديدة, وعندما 

 التربوية بصورة أفضؿ وتوجيو الواقع التربوي لتحقيؽ أىدافو.

اف الفمسفة التربوية وثيقة الصمة بالفمسفة العامة فيي تستمد مف معتقدات المجتمع الدينية 

تقاليده وقيمو وتقنياتو وأجيزتو المادية وأحوالو والسياسية وىي تنبع مف ثقافة المجتمع بمعنى عاداتو و 

االقتصادية ومؤسساتو.. فيي تعبير عف ثقافة المجتمع وتصحيح ليا في آف واحد, كما أنيا تعكس 

طموحاتو وآمالو وأىدافو في حياة أفضؿ ومجتمع أرقى. كما انيا )فمسفة التربية( تستمد مف نتائج 



التربوي وتختصر أمامو الطريؽ  ألنيا تفتح آفاؽ جديدة لممفكرالبحوث العممية في شتى نواحي العمـ 

لتحديد مساره... وىكذا فإف فمسفة التربية في أي مجتمع مطالبة باإلجابة عمى معنى التساؤالت الرئيسية 

 (4154مف نربي؟ وكيؼ نربي, ثـ كيؼ نحدد؟ وما تحقؽ مف ىذا كمو؟ )الكنعاني 

 رابعًا: العالقة بين الفمسفة والتربية 

ىناؾ عالقة بيف الفمسفة والتربية. لكف مدى ىذه العالقػة يتفػاوت مػف شخص إلى آخر ويختمؼ 

مف مدرسة فمسفية وتربوية إلى أخرى. ولكف ثمة وجيتا نظر رئيسيتاف تتعمقاف بدرجة قوة الصمة بيف 

ية النظر األولى: وترى أف التربية تابعة لمفمسفة, تتمقى الفمسفة والتربيػة يمكػف توضيحيا كما يمي: وج

منيا األفكار والنظريات وتقوـ بتطبيقيا وتنفيذىا. كما ترى أف الصمة بيف الفمسفة والتربية قديمة وقوية, 

فقد كاف سقراط يقوؿ: ))أف الفمسػفة والتربية مظيراف مختمفاف لشيء واحد, يمثؿ أحدىما فمسفة الحيػاة, 

 (5762اآلخر طريقة تنفيذ ىذه الفمسفة((. )حمادة ويمثػؿ 

وأف التربيػة تستمد أسسيا ومبادئيا وأىدافيا العامة مف فمسفة المجتمع الذي تعمػؿ فيػو التربية, فالفمسفة 

تمثؿ التصور نحو الكوف والحيػاة واإلنسػاف, والنظػرة العامة لممعرفة والتفسير المتكامؿ لنظـ المجتمع, 

فتمثػؿ طريقػة تنفيذ جوانب عديدة مف تمؾ الفمسفة, وال سيما ما يرتبط باإلنساف مف حيػث  أما التربية

عداده لمواجية متطمبات الحياة, ومواكبة تطػورات المجتمػع وتغيراتو المستمرة,  أف المربييف تكوينو, وا 

ث يجعمونيا مصدر كؿ والفالسفة الذيف يمثموف النظرة السابقة يميموف إلى المبالغة بأىمية الفمسفة بحي

 (5761تطبيؽ تربوي ويبالغوف في أىمية فمسفة التربية فيجعمونيا مساوية لمنظرية التربوية. )جرادات 

ولكف ىناؾ فريقًا آخر مف المربيف يفرؽ بيف الفمسفة التربوية والنظرية التربوية الكمية ويمثؿ 

ضرورة تحديد مفيـو النظرية التربوية وما ىؤالء بترز وىيرست ومور وغيرىـ, فقد نادى أولئؾ المربوف ب

 " تتضمنو مف عموـ تربوية ومحددة المعالـ , يسيـ كؿ واحد منيا في النظرية التربوية وىذه العموـ ىي



فمسفة التربية" "االجتماع التربوي " "عمـ النفس التربوي" وتاريخ التربية " وقد سمبوا بعمميـ ىذا " فمسفة "

حاطة وىيمنة عمى التربية وأعطوىا منزلة متواضعة . التربية " ما كانت توص ؼ بو مف شمولية وا 

 (5761)جرادات 

 ىناؾ عدة نقاط تبيف عمؿ كؿ مف الفمسفة والتربية       

 . الفمسفة ىي الحياة النظرية أما التربية ىي الحياة التطبيقي )الفمسفة أقواؿ التربية أفعاؿ( 5

 تربوية سميمة مستمدة مف الفمسفة العامة. . المنيج التربوي يعتمد عمى فمسفة4

 . المسممات والفرضيات الفمسفية الداخمة في التربية ال يجب أف تخالؼ الحقائؽ العممية الثابتة.1

. فمسفة التربية تيتـ بتحديد القيـ واألىداؼ التربوية ومد التربية بالوسائؿ والمبادئ لبحث القضايا 2

 التربوية في المستوى الفمسفي 

. إطالؽ حرية التفكير العممي الخالؽ في عممية سعي مستمر وراء الحكمة والحؽ والسعادة لمنفس 3

 (4155ولآلخريف. )الحديدي 

 خامسًا: خصائص فمسفة التربية

 تتجمى خصائص منيج فمسفة التربية في مجموعة مف المقومات: 

 وتوضيح أسبابيا ونتائج تأثيرىا.. الوصؼ: حيث تقـو فمسفة التربية بوصؼ التربية, ومشكالتيا 5

. التأمؿ: ويعني محاولة النظرة الشاممة لكؿ عناصر التربية وأجزاءىا, بما في ذلؾ الطبيعة البشرية 4

 المعرفة.



. التحميؿ والتركيب: ويعني بتحميؿ األفكار والنظريات والمفاىيـ والقوانيف وتحري مدى صالحيتيا 1

 وجدوى سالمتيا.

واإلرشاد: ويعني تفسير الظواىر والمشكالت والعناصر واإلجراءات وتأويميا وفؽ منيج واحد . التأويؿ 2

 بيدؼ اإلرشاد.

. النقد: لف تكتمؿ خصائص منيج فمسفة التربية بدوف نقد شامؿ لممعمومات الواردة مف األصوؿ 3

 المختمفة لمتربية.

شمولية لممثؿ والقيـ المنشودة, وبناء عمى ما سبؽ يمكف القوؿ: إف فمسفة التربية ىي نظرية 

وأف ميمتيا األساسية بناء طريقة اإلنساف ومصير اإلنساف. وكما بينا سابقًا يمكف اعتبار فمسفة التربية 

ىي ابستمولوجيا بالنسبة لعموـ التربية, فالنظريات العممية سوسيولوجية كانت أو سيكولوجية أو غيرىا, 

, 5774مف غير أف تفحص أواًل فحصًا فمسفيًا. )النجيحي ال يمكف تطبيقيا في ميداف التربية, 

 بتصرؼ(

 سادسًا: وظائف فمسفة التربية 

 فيما يمي اىـ وظائؼ فمسفة التربية:

. فيـ النظاـ التعميمي: وذلؾ عف طريؽ معرفة مفاىيمو اف مسؤولية النظاـ التعميمي ال تقع عمى 5

التربوية فقط, بؿ انيا مسؤولية مشتركة يسيـ فييا  عاتؽ العامميف في مجاؿ التخطيط التربوي واالدارة

جميع العامميف بيا ابتداء مف المعمـ مرورًا باإلدارة حتى اعمى مسؤوؿ في سمـ النظاـ التعميمي, فكمما 

كاف فيـ المعمـ لمقيـ والمفاىيـ الموجية لمنظاـ التعميمي سميمًا زاد وعيو بالنظاـ ككؿ, وكمما زاد فيـ 

 مادتو ومدرستو وتعميمو استطاع اف يدرؾ ويسمؾ طريقًا أكثر رشدًا وعقالنية.  المعمـ لمفاىيـ



. تشخيص المفاىيـ الخاطئة: يشيع بيف الناس مجموعات ضمنية لبعض المفاىيـ الخاطئة تراكمت 4

في بعض العقوؿ واستقرت فييا شعوريًا أو ال شعوريًا ناتجة عف سموؾ خاطئ أكتسبو الفرد خالؿ 

ئة االجتماعية ولـ تتمكف األسرة مف أزالتو أو تعديمو, ومف ىنا يأتي دور فمسفة التربية عمميات التنش

حيث يقع العبء عمييا في تشخيص ذلؾ كمو لتقوـ بوظيفة شاقة تتمثؿ في الكشؼ والتحميؿ مف اجؿ 

 إعادة وصياغة وتنظيـ ىذه القيـ واالتجاىات والمفاىيـ وحذؼ السمبي وغير المنتج منيا. 
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في ىذا االتجاه الذي يبعده عف التسميـ المجرد لكؿ القضايا والمشكالت واالستسالـ لواقع الراىف بكؿ 

ة نظاـ مبني عمى ضغوطو وتحدياتو , اف اليدؼ مف التحميؿ والتركيب ىو محاولة لمتوصؿ الى أقام

أسس متينة عف طريؽ الحوار العقمي واستخداـ المنيج العممي في تحميؿ النظاـ التعميمي تحمياًل عقميًا 

جراء دراسات ميدانية تجريبية ومواقؼ تجريبية تدفع الى البحث , وينبغي اإلشارة ىنا أف   مجردًا , وا 

لمشكالت وتركيبيا ليس بالضرورة اف تصؿ الى المناقشات التي تثيرىا فمسفة التربية عف طريؽ تحميؿ ا

حموؿ قاطعة ونيائية , بؿ يكفي التدريب عمى حؿ المشكالت بداًل مف الوقوؼ منيا موقؼ المتفرج أو 

المتمقى أو المستقبؿ , ولممعمـ دورًا ميـ في ذلؾ , فطريقة حؿ المشكالت تقتضي منو توافر كفايات 

لتالميذه حتى ال يقتصر األمر عمى اإللقاء والتمقيف والحفظ وميارات في تدريبو وتعاممو وتقويمو 

 واالسترجاع . 

. أدراؾ العالقات الجديدة : ونقصد بذلؾ عمميات التفكير اإلنتاجي التي تتطمب اإلدراؾ الواضح 2

عادة تركيبيا أذا تطمب األمر ذلؾ , إف إدراؾ العالقات الجديدة ال يمكف أف يتـ وال  لتركيب المشكمة , وا 

يستطيع الفرد الوصوؿ إليو عف طريؽ الجزئيات بؿ عف طريؽ الرؤى الواضحة الشاممة , ونعني ذلؾ 

إننا لكي ندرؾ عالقات جديدة في التعميـ فال بد مف رؤى مجردة توضح األشياء في شموليتيا , والنظاـ 

 في كميتو . 
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القيـ منيا عمى سبيؿ المثاؿ ) القيـ اإلنسانية ( كحب الناس , التعاطؼ , الرحمة , الشجاعة ..... الخ 

, ومنيا ) القيـ   الجمالية ( كجماؿ الموف , جماؿ الصوت .....الخ , ومنيا ) القيـ الفمسفية ( كنظرة 

فة التربية مف خالؿ وظيفتيا تساعد عمى حؿ مشكالت الشاممة لمكوف , وااللتزاـ بفمسفة معينة , وفمس

الصراع القيمي عف طريؽ دراسة القيـ السائدة داخؿ العممية التربوية ومناقشة ىذه القيـ لمكشؼ عف 

الخمؿ واالضطراب فييا وجعميا متسقة مطردة وشاممة متكاممة , وىذه جميعًا خصائص أساسية لمتفكير 

 الفمسفي السميـ . 
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 أ. اعتماد التجديد الفمسفي التربوي . 

ب. تقديـ الحموؿ والمعالجات الشافية لمكثير مف األمراض واآلفات والمشكالت االجتماعية التي 

 يتعرض ليا الفرد والمجتمع . 
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