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 :ممخص البحث
إلى التعرف عمى أىم معالم الفمسفة التربوية عند عبداهلل عبدالدائم والتى من شأنيا أن تسيم  ىدف البحث الحالى    

فى بناء اإلنسان العربى وبالتالى بناء المجتمع اإلنسانى وصواًل بو إلى أسمى معانى اإلنسانية , ولتحقيق ىدف 
 دراسة إستخدمت الباحثة إسموب التحميل الفمسفى .ال

وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج من أبرزىا : ضرورة وجود فمسفة تربوية توجة مسيرة العمل التربوى     
وذلك يتمثل فى وجود فمسفة تربوية عربية موحدة نابعة من  ,فالتربية بدون فمسفتيا ضالة تفقد ما يقود مسيرتيا,

عة المجتمع وحاجاتو وواقعة ومستقبمة وأن تكون تمك الفسفة التربوية العربية ىى المظمة الكبرى لجميع األنظمة طبي
كما بين  التربوية عمى مستوى األقطار العربية مع مراعاة إمكانات وموارد  وحاجات وظروف كل قطرعربى عمى حدة

بى المشترك بين األقطار العربية والتفاعل بين الحضارات, ,  ضرورة التكامل العربى والعمل العر عبداهلل عبدالدائم
رسم معالم ىذه الفمسفة  التربوية البد من أن ل ,فالتربية ىى عماد أى تطويراإلىتمام بالتربية وتطوير نظميا التربوية و 
 .جيود مشتركة يسيم فييا الكثير من أولى االمر فى الوطن العربى  ىناك كون ت
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Abstract: 

     The present study aimed to identify the most important features of the educational 

philosophy of Abdulla Abdu Al-Da'im, which would contribute to the building of the Arab 

human being and thus build the human society and reach it to the highest meanings of humanity. 

To achieve the goal of the study, the researcher used the method of philosophical analysis. 

The study has resulted in a number of results, most notably: the need for an educational 

philosophy that guides the process of educational work, education without a philosophy is lost 

what leads the way, which is the existence of a philosophy of Arab education stems from the 

nature of the community and needs and reality and future and that the philosophy of education is 

Arabic The great umbrella of all educational systems at the level of the Arab countries, taking 

into account the potential, resources, needs and circumstances of each country separately, as 

Abdullah Abdullamim, the need for Arab integration and joint Arab action among Arab 

countries and interaction among civilizations, Education is the foundation of any development, 

to draw the parameters of this educational philosophy must be there are joint efforts contribute to 

many of the first thing in the Arab world. 
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 :مقدمـــة

 
النموذج الذى يرسم صورة المواطن  عمى وضع الذين أكدوا المفكرين واحدًا منعبداهلل عبدالدائم  عدي

 .القادر عمى المساىمة فى بناء األمة العربية وذلك عن طريق التربية وفمسفتيا
سيرتو لتأكيد عمى ضرورة البحث عن فمسفة لمتربية ييدي سبيل العمل التربوى ويوجو مومن ثم فا

نحو بناء إنسان من طراز معين من خالل عمل تربوى منسق متكامل" تتفق أغراضو مع ما يحتاج 
إليو المجتمع والفرد وتكون بمثابة المرجع لكل تطوير تربوى ييدف لبناء المجتمع المنشود ويكون 

 .(1) بميةذلك عن طريق البحث عن فمسفة تربوية عربية من طبيعة المجتمع العربى وحاجاتو المستق
ن تنطمق من الواقع التربوى العربى وأن أيجب  ويؤكد عبداهلل عبدالدائم عمى أن الفمسفة التربوية    

, والبد (2) تمثل" فن الممكن ال فن المستحيل ", وأال تتنكر لذلك الواقع فتؤدى إلى محاوالت عقيمة
تنظر إلى الماضى والحاضر بل وية إلى التراث العربى اإلسالمى أن تستند تمك الفمسفة الترب

والمستقبل ككل متداخل وترى أن الماضى لم يخمق ليعاد ويحتذى بحذوه بل ليعيش فى قمب 
مع أمم العالم حيث التتخذ مبدأ  التربويةالحاضر متجيًا شطر المستقبل , وأن تتعاون تمك الفمسفة

  (3).العربية التفكك والتفتت منياجًا ليا وأن تعمل جاىدة فى سبيل تدعيم القومية
ا النظام التربوى المشكالت التى يشكو مني أىم نستنتج أن وفى ضوء إستقراء الواقع التربوى   

فالتربية بدون فمسفة تفقد ما يقود مسيرتيا ويعمل عمى توجيييا صوب ,الفمسفة التربوية  ىى العربى 
 الوجية الصحيحة .

أى تطوير تربوى وبدونيا يظل أى إصالح تربوى ومن ىنا تحتل الفمسفة التربوية مكان الصدارة فى 
 (4)ضااًليفتقد ما يقود مسيرتة.

البد أن تكون ليا دور الريادة ,ولذلك (5) فالتربية ىى من أىم األعمدة الالزمة لبناء الحضارة العربية
(6).والقيادة ويكون دور متسع األبعاد متعدد األوجو  تمفو كمو الفمسفة التربوية  

التربوية الحقة ىى التى تعيش ىذا القرن ومنجزاتة وتطل من بعده إلى القرن الذى الفمسفة و    
 (7)يمية.
عربية إسالمية تكون نابعة منا ال يعنى اإلنغالق عمى النفس إلن  البحث عن فمسفة تربويةإن    

بد من اإلنفتاح يؤدى إلى مسخ الشخصية العربية ,ولذلك ال,كما أن ىذا اإلنغالق يؤدى إلى الجمود 
 (8).عمى النفس واإلنفتاح عمى العالم الخارجى فى أن واحد فتاحإلنا

بشتى أشكاليم  أوليما تفجير قوى العطاء واإلبداعإن لمفمسفة التربوية العربية قطبين متكاممين    
شاعة روح الديمقراطية ,غير أن إطالق القوى الجديدة يحتاج الى  بما يتصل من عناية المواىب وا 

الثانى ىو تعبئة محرك ىنا ىو اإليمان برسالة االمة العربية ومستقبميا , ولذلك فالمنطمق محرك وال
 (9)عن طريق البناء القومى ومعو البناء التربوى.اإلرادة المشتركة 
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ولذلك قد وضع عبد اهلل عبد الدائم معالم الفمسفة التربوية التى من شأنيا أن تسيم فى إذكاء    
 (11).الناشئة إلى الكيان العربى الموحد المتكاملمشاعر اإلنتماء لدى 
العربية عن طريق تفجير قوى التربوية  الفمسفةقد أرسى مالمح  عبداهلل عبدالدائممما سبق نجد أن 

اإلبداع وعناية المواىب, العمل العربى المشترك ,اإلىتمام بالتراث لكى تكون تمك الفمسفة نابعة منا 
 لعالم . مع اإلنفتاح والتفاعل مع ا

, حتى نستخمص منو تمك والتربوىومن ىنا كان لزامًا عمينا إعادة قراءة وفيم تراثنا األدبى      
الفمسفة التربوية العربية والتى تتضح فى كتابات عبداهلل عبدالدائم ذلك المفكر الذى يعد من صانعى 

رين الذين وىبوا انفسيم األسس الفكرية لإلنسان الحضارى فى وطننا العربى وىو من أولئك المفك
  .لخدمة أمتيم فقد كرس جيوده فى خدمة قضاياىا التربوية والفكرية 

 الدراسات السابقو:
 : دراسة نسيبة المرعشمى-1

ىدفت تمك الدراسة إلى التعرف عمى الفكر التربوى عند عبداهلل عبدالدائم  وبيان دوره فى ميدان 
رية التى إستيدى بيا فى كتاباتو وعرضًا لحياتو مع تقديم العمل التربوى واإللمام بالمنطمقات الفك

شرحًا لمظروف التاريخية والسياسية التى سادت فى عصره وأثرت فى تشكيل فكره التربوى وبنية ىذا 
 (11)الفكر, وقد إستخدمت ىذة الدراسة المنيج التحميمى.

بدالدائم ودوره فى تطوير دراسة رائد نعمان سعد وعنوانيا "الفكر التربوى عند عبداهلل ع– 2
 التربية العربية المعاصرة  ":

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى الفكر التربوى عند عبداهلل عبدالدائم وبيان دوره فى تطوير التربية , 
وتوصمت الدراسة إلى أن الفكر التربوى عند عبداهلل عبدالدائم فكر متقدم يضاىى الفكر التربوى 

 )*(.لعبداهلل عبدالدائم دور كبير فى تطوير التربية العربية العالمى المعاصر , وأن

وتأسيسًا عمى ما سبق فإن موضوع البحث الحالى ىو دراسة معالم الفمسفة التربوية عند عبداهلل     
عبدالدائم  والعمل عمى إستنباط مالمحيا والوصول إلى أىم مجاالت التربية وأساليبيا وكيفية 

 فى تطوير النظام التربوى.إستخدام تمك األساليب 
 فى السؤال الرئيس التالى: قضيةالبحث الحالىوفى ضوء ما سبق تتبمور     

 ما أىم معالم الفمسفة التربوية عند عبداهلل عبدالدائم؟

 أىداف البحث:
ىدف البحث الحالى التعرف عمى أىم معالم الفمسفة التربوية عند عبداهلل عبدالدائم, ويمكن    

 .تحديد مفيوم التربية وأىدافيا وأىميتيا وأساليبيا ومجاالتيامن خالل تحقيق ذلك 

 أىمية البحث.
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 من أىميا ما يمى: فى مجموعة من النقاط البحث الحالىتظير أىمية    
أىمية موضوعو , والذى تمحور حول دراسة الفمسفة التربوية عند أحد مفكرى التربية الرواد  -1

 كان اليامة فى معمار الفكر العربى القومى الحديثفى العالم العربى وىو احد األر 

,حيث كان شغمو الشاغل  تكوين نظام تربوى عربى قادر عمى تحقيق التنمية الشاممة (12)
السريعة والتقدم العممى والتكنولوجى الجدير بالعصر , وبناء اإلنسان الذى يمتمك القيم 

 ل بناء مجتمع عربى متقدم .واإلتجاىات والمواقف التى تفجر قدرات العطاء من أج
المفكرون ليم دور كبير فى بناء اإلنسان الذى ييدف إليو المجتمع العربى القومى الموحد  -2

 ويعد عبداهلل عبدالدائم من ىؤالء المفكرين الذين دعوا إلى وحدة األمة العربية .  ,(13)
جزءًا من ذاكرتنا الثقافية  وشخصيتة الثقافية والقومية تعد فمسفة عبداهلل عبد الدائم التربوية  -3

والعربية وقد شكمت جزءًا ىامًا من دراستنا التربوية فى العصر الحديث, فيو من أىم 
الشخصيات التربوية العربية التى إىتمت بواقع التربية العربية وتشخيص مشكالتيا والعمل 

 عمى تطويرىا .
نابعة من المجتمع العربى لتحقق الموحدة لمتربية العربية ال أىمية وجود الفمسفة التربوية  -4

 .أىدافو فى ضوء إمكاناتو وموارده المتاحة 

 منيج البحث:

ويقصد بو فك وتفتيت الموضوع محل  إسموب التحميل الفمسفى البحث إستخدامتقتضى طبيعة       
(14) .الدراسة إلى عناصره ووحداتو األولية,سواء كان ىذا الموضوع فكرة أو قضية من القضايا

 

 طمحات البحث:مص

 ومن أىم مصطمحات البحث
 (Educational Philosophyالفمسفة التربوية )

 -تعددت التعريفات التى دارت حول مفيوم الفمسفة التربوية وذلك عمى النحو التالى :
نسجاميا  _ أنيا النشاط الفكرى المنظم الذى يتخذ الفمسفة وسيمة لتنظيم العممية التربوية وتنسيقيا وا 

 (15)القيم واألىداف التى ترمى إلى تحقيقيا, وفى إطار ثقافى وفكرى معين. وتوضيح
ىى إستخدام الطريقة الفمسفية فى التفكير لمناقشة المسائل التربوية فالتاريخ يثبت تمك العالقة -

الوثيقة بين الفمسفة والتربية حيث إعتمد رجال التربية عمى الفمسفة فى تحديد معالم  النظريات 
 (16)ية , وتوضيح مضامينيا ومناىجيا.التربو 

كسابيا وجية واضحة. -  (17)ىى أداة رئيسية لضبط حركة النظم التعميمية وا 
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_ وىى تطبيق لمنظرة الفمسفية والمنيج الفمسفى عمى التربية إنطالقًا من تحديدنا العام بمعنى  
ر المؤسسات اإلجتماعية تحميميا ونقدىا من أجل تحقيق اإلتساق واإلنسجام فى مراحميا ومع سائ

 (18)ومن أجل إستخالص ما يجب أن تكون عميو.

فى ضوء ماسبق يمكن تعريف الفمسفة التربوية إجرائًيا بأنيا نشاط فكرى فمسفى لتنظيم العممية    
 التربوية وتصحيح مسارىا وتوجيييا وفق إطار ثقافى معين.

 خطوات البحث:
 نيجية المتبعة سوف يسير البحث وفًقا لممحاور التالية:اتساقًا مع أىداف البحث ووفًقا لمم    

  :عبداهلل عبدالدائم عصره وحياتو وآثاره.المحور األول 
 المحور الثانى:معالم الفمسفة التربوية عند عبداهلل عبدالدائم . 

 ستنتاجات  المحور الثالث خالصة وا 

 -فيما يمى تناول مناسب لكل محور :

 عصره وحياتو وآثارهائم :عبداهلل عبدالدالمحور األول
 أواًل :عصره

 -تميز عصر عبداهلل عبدالدائم بما يمى :
إندالع الكثير من المظاىرات من تدىور وتخمف مما أدى إلى  وجود اإلستعمار وما خمفو  -1

(19).إحتجاجًا عمى الحكم األجنبى
 

ذ أنيا ضعف الحركة القومية إ و الضعف السياسى وسيطرة النفوذ األجنبى عمى حكم سوريا -2
(21).المختمفة وظيور النزعاتكان مقتصرة عمى طبقة سياسية ضئيمة ولم تضم الشعب 

 

من الحركة القومية  ما كانت تتمقاهإنعدام األمن واإلستقرار وحرية الرأى وظير ذلك فى   -3
 (21)قوية تبعثر عمى أثرىا رجال الثورة العربية ودعاة القومية فى مختمف االقطار. اتضرب

(22)إلنقسام وكثره اإلنقالبات العسكرية لممناداة باإلستقالل والتحرر التفكك وا -4
 

 التنازع بين األحزاب لتولى الحكم والسيطرة عمى الشعب السورى -5

كثرة الحركات اإلنفصالية والثورات التى قامت بيا سوريا مما أدى إلى التدىور فى كافة  -6
 الميادين 

(23) والتى تعد عمى رأس المشكالت  الد العربيةتراجع التنمية االقتصادية التى تواجة الب  -7
 

كل ما سبق جعل عبداهلل عبدالدائم وغيره الكثير من رواد القومية العربية يدعون إلى الوحدة  -8
زالة أثار التفكك واإلنقسام وكانت أداه عبداهلل عبدالدائم فى  وما خمفو اإلستعمار, العربية وا 

فة تربوية عربية أىدافًا ومحتوى , والحث عمى ذلك التربية وتوحيدىا عن طريق وضع فمس
 العمل العربى المشترك والتضامن العربى .
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 ثانيًا حياتو
عبداهلل عبدالدائم من أعالم التربية العرب البارزين وىو من مواليد مدينة حمب فى سوريا ىو  -1

(24) .1924يونيو عام 31
 

الدين منذ حداثتو, وحفظ شطرًا عمى عموم  وساعده ذلك عمى اإلطالع, فى أسرة دينية ولد  -2
(25) .المطالعة المرّكزة في التراث الفكري اإلسالمي و, ن الكريم آكبيرًا من القر 

 

م  وتابع دراستو فى المدن السورية التى  1931_1931بتدائية  عام اإلالمدرسة دخل   -3
اتذة تزود تضم نخبة نادرة من االس رساكانت تمك المد,و عين فييا والده وكان دائم التفوق

إختار فرع االدب القديم, ثم  1941ولما بمغ صف البكالوريا االولى عام ,وثقافة منيم عمماً 
فوجد ضالتو المنشودة والمادة المحببة الى  1942انتسب الى صف الفمسفة بحمص عام 

  (26)نفسو , وحزم أمره ان تكون الفمسفة المادة التى يختارىا فى دراساتو العميًا.

حصل عمى ليسانس اآلداب فى الفمسفة من كميو  ولتحق بكمية اآلداب ا  القاىرة و لى إسافر  -4
 (27).  كالعيد بو دائماً  1946بتقدير ممتاز عام  األداب بجامعة فؤاد األول

, ثم إنتقل إلى  1948بدأ حياتو المينية بتدريس مادة الفمسفة فى ثانويتى حمص ودمشق -5
قمد منصب أستاذ ورئيس قسم أصول التربية , التدريس بكمية التربية بجامعة دمشق وت

, ثم 1975: 1974كمنصب أستاذ بكمية التربية جامعة لبنان وتوالت المناصب فيما بعد 
, وقد وضع من خالل  1978: 1976ممثل اليونسكو ورئيس بعثتيا فى دول غربى إفريقيا 

مناىج والطرائق وسائر سس والذلك العمل طيمة مسيرة حياتو نظاما تعميميا حديثا شامال  األ
 (28).بتدائى والثانوى والمينىالمقومات فى مرحمتى التعميم اإل

نجح فى فتح  1958:1957عام المعارف بدولو قطر من العام  شغل منصب مديراً   -6
مدارس لإلناث فى الدوحة وبعض القرى فى قطر, ومديرًا لمشؤون القانونية بوزارة الثقافة 

, ثم  1962, ثم وزيرا لإلعالم فى سوريا  1961: 1959عام واإلرشاد القومى فى سوريا 
, وعمل كأستاذ لمتخطيط التربوى واإلدارة التربوية بالمركز االقميمى 1966وزيرا لمتربية عام 

دارتيا فى البالد العربية ومقره بيروت فى الفترة بين  , 1972: 1962لتخطيط التربية وا 
 1973الديمغرافى بالقاىرة التابع لييئة االمم المتحدة وعين خبيرًا لمتخطيط التربوى بالمركز 

,حيث كان ىناك 1976: 1975ومدير مشروع اليونسكو لتطوير التربية فى سمطنة عمان,
مشروع النشاء مدارس مينية وفنية ىناك بالتعاون مع اليونسكو والبنك الدولى وطمب منو 

سم مشروعات التربية فى البالد ان يكون مديرَا لممشروع من قبل اليونسكو , ثم رئيس ق
, ثم عضو مراسل بمجمع المغة 1985:  1978العربية وأوروبا بمقر اليونسكو فى باريس 

, وعضوفى مجمس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية بيروت 1992العربية بدمشق عام 
 1985وعضو لجنة تقويم النظام التربوى فى دولة الكويت  من أكتوبر ,(29) 1974منذ عام 
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لى عام إناء مركز دراسات الوحدة العربية و إستمر عضوًا فى مجمس أم 1987الى اكتوبر 
وكانت تتخمل تمك المناصب والوظائف مراحل ينقطع فييا عبداهلل عبدالدائم ,(31) 2114

 (31).لمتأليف والكتابة والترجمة
 ثالثًا آثاره

مح الفكر العربى المعاصر, وىو من أىم يعد عبداهلل عبدالدائم من ىؤالء الذين أرسوا مال    
المشتغمين بالفكر التربوى والقومى العربى, ويعد واحدًا من ىؤالء الذين نذروا حياتيم وعمميم لخدمة 
قضايا األمة العربية , وتعتبر تجربتو ىى تجربة جيل من المثقفين فى الوطن العربى, وىو من 

فكر العربى الحديث والمعاصر,كما حرص عمى المؤسسين لفكر تربوى أصيل فى تاريخ رواد ال
تحقيق مطمبين متكاممين ىما التزود بالثقافة التى تتعانق مع التراث العربى اإلسالمى وتأخذ من 
عمال الفكر  شتى العموم واآلداب والفنون العالمية ,واألمر األخر الغوص فى ىموم األمة العربية وا 

   .عربى موحد متكامللتجاوز ما يعترييا من تخمف إلقامة وطن 
مر محطات فكرية  بمثابوكانت التى وكانت من أىم آثاره الباقية أيضًا ىو ما تركو من مؤلفات   

وتتضمن األراء واألفكار القومية  1968 – 1953من عام  المرحمة األولىفكانت بيا فى حياتو 
موقراطية ,الجيل العربى والتربوية وفى تمك المرحمة صدر عنو سبعة كتب منيا األشتراكية والدي

ب واحد تحت االجديد, الوطن العربى والثورة,التربية القومية,القومية واإلنسانية , وقد ضميم فى كت
وقد تناول العديد  1981-1968من عام المرحمة الثانية ,1965 -1957مسمى األعمال القومية 

 , فظيرت كتب الثورةالتربوي جيو فى التربية والتخطيطمن القضايا التربوية كالثورة التكنولو 
,التخطيط التربوى أصولو وأساليبو,فى سبيل ثقافة عربية ذاتية وغيرىا, التكنولوجية فى التربية العربية

ى إلى وفاتو, وتناول قضايا تربوية عربية وعالمية كالتجديد التربو  1981وتمتد من  المرحمة الثالثة
ب الجمود والتجديد فى التربية المدرسية لغى آفانزى ,حيث ترجم كتافمسفة التربية ,تطوير التربية

,وألف كتاب نحو فمسفة تربوية عربية , وكتاب مراجعة إستراتيجية تطوير التربية العربية ,دور 
 (32)التربية والثقافة فى بناء حضارة إنسانيةجديدة.

التحديث التربوى , إلى التجديد و  توأن دعو  وفى ضوء إستقراء حياة عبداهلل عبدالدائم نستنتج   
مشاريع اإلصالح , ولكن شارك عبداهلل عبدالدائم فى كثير من حدة العربية لم تقف عند حد القولوالو 

, وتنقل إلى كثير من البمدان العربية لممشاركة أيضًا فى إنشاء المدارس والمساىمة والتحديث التربوى
ووحدتيا العربية , فكان عممو وعممو  فى عمميات التحديث والتطوير لمحث عمى تكامل تمك البمدان

 موافق فكره القومى والتربوى.
 -ونتناول فيياما يمى: المحور الثانى:معالم الفمسفة التربوية عند عبداهلل عبدالدائم     

 :أواًل:مفيوم التربية 
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 يوضح عبداهلل عبد الدائم أن الذى يعنية بالتربية ىو ضروب التعميم والخبرات التى يتعرض ليا
األفراد من الميد حتى المحد وىى بالتالى غير مقصورة عمى التربية النظامية بل تتجاوزىا ومن ىنا 
فيى ليست وقف عمى عمر أو شكل من أشكال التعميم فيى لديو تشمل مراحل العمر جميعيا وتتم 

باء ما يقوم بو األ,وىى أيضًا (33)عن طريق مؤسسات المجتمع كميا ال عن طريق المدرسة وحدىا 
والمعممون والمجتمع عامة من تيذيب األطفال وتنشئتيم" وىو عمل شامل لم ينقطع طالما وجد 
إنسان وأباء وأبناء وكبار وصغار "وىى ليست وقف عمى عصر معين وال رىن بظيور أشخاص 
 وعمماء معنيين" ,أما عمم التربية فيى" مجموعة أفكار وأنظار كل منيا يفيم التربية فيمًا معيناً 

 (34)ويريدىا عمى وجة خاص وتتباين ىذه النظريات التى ترسم التربية".
ومما سبق نستنتج أن التربية عند عبداهلل عبدالدائم مستمرة تحتاج إلى خبرة ودراية وعمم لكى تتم 
التنشئة الصحيحة وىى ممتدة عمى مر العصور واألزمان , وأن لتمك التربية عمم تقوم عميو يساعد 

 يو التربية وتوجيييا. عمى فيم عمم
 ثانيًا:أىداف التربية 

 -تتعدد أىداف التربية ومنيا ما يمى:
الوصول باإلنسان إلى مستوى الحياة الروحية بما فيو من حفاظ عمى الذات وعمى القيم  -1

  (35)اإلنسانية الكبرى.
 تفتيح قابميات اإلنسان إلى أقصى مدى ممكن -2
مكاناتو كاممةتمكينو من إستغالل مواىبو وط -3  اقاتو وا 
 اإلرتقاء بو فى معارج اإلنسانية وفى مراتب تحقيق الذات  -4
 تحقيق الوجود الذاتى لإلنسان عمى أفضل وجو  -5
 تكوين روح الخمق واإلبداع لدى الفرد منذ نعومو أظافرة واإلبتعاد بو عن مزالق التقميد واإلتباع -6
 (36)العمل عمى تأصيل الفكر القومى. -7
ومن أىداف التربية أيضًا أن تجعل المرء سيد أفكاره ومولد ما يؤمن بو وليس ىدفيا تقديم  -8 

 (37) أفكارًا  وقيمًا جاىزة مجموبة.
تفتيح قوى النقد واإلبداع  لدى اإلنسان تمك القوى الكفيمة بإعطاء النظم اإلجتماعية والسياسية  – 9

ن  (38) قالبيا .معناىا اإلنسانى والتى تحول دون تجمدىا وا 
أن تربطو بروح العالم و إن ىدف التربية الحقة أن تبمغ باإلنسان أقصى مشارف اإلنسانية الحقة ,

,فالتربية الجديرة بيذا اإلسم ليست التربية التى تستجيب لطبيعة اإلنسان الغرزية والىى التربية التى 
ل ىى التربية التى تستند إلى تكتفى بأن تصيره فى مجتمعو وتجعل منو صورة من ىذا المجتمع ,ب

طبيعة اإلنسان الجسدية والمادية واإلجتماعية لتتجاوزىا وتجعمو مستقاًل حرًا ,تمك التربية التى تفتح 
 (39)عينيو عمى مصيره اإلنسانى عمى القوى الروحية المقومة لوجوده ووعيو.
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ما يشير إلى تكامل تمك م ومما سبق نستنتج تعدد األىداف التربوية عند عبداهلل عبدالدائم    
ىتماميا بجميع جوانب اإلنسان سواء العقمية أو النفسية أو السموكية أو اإلجتماعية أو  األىداف وا 

 الجسمية أو الثقافية  والفكرية والتعميمية .
 :ثالثًا:أىمية التربية 

واإلجتماعية  إن ميمة التربية ميمة ثالثية األبعاد أوليا التكيف مع تطور األوضاع اإلقتصادية
واإلستجابة لحاجاتيا المتجددة ,ثانييا أن تمعب دورًا فى ىذا التطور بالعمل عمى تصحيحو وتقويمو  

  (41),ثالثيا أن تعمل عمى تطوير طبيعة عمميا لمجاراة التطور الحادث.
ن ولذلك نجد أن من ميمات التربية أن تتيح تطوير تمك النظم وتعمل عمى إصالحيا وتعديميا ع   

ستمساك بالقيم  طريق ما تشيعو لدى األفراد من رأى مستقل وأوبو الى الذات وحرية فى الفكر وا 
 (41)االنسانية.

وتكمن أىمية التربية أيضًا من كونيا حاممة التراث والمحافظة عميو وأن أىم ما يعنى التربية فى     
نسانية , فعمى التربية  بث تمك المبادئ الخمقية التى نجدىا بعثيا لمتراث ما يحممو من قيم خمقية وا 

(42).فى التراث وبيان دورىا فى تطوير المسيرة العالمية
  

فى الرقى اإلجتماعى موضحًا أن التعميم ىو وأثارىا التربية  أىميةويؤكد عبداهلل عبد الدائم عمى    
ضاع الطبقات الفقيرة العامل األول فى اإلرتقاء اإلجتماعى وأنو يمعب دورًا كبيرًا جدًا فى تحسين أو 

من السكان , وأن التفوق فى التعميم يؤدى إلى اإلرتقاء اإلجتماعى , وىذا يؤكد عمى العالقة الوثيقة 
بين التربية والحياة اإلجتماعية وىذا اإلنتقال والرقى اإلجتماعى يساىم فى بناء  المجتمعات الحديثة  

  (43) وبناء أفكارىا .
تكمن فى قدرتيا عمى تكيف الفرد  التى ية التربية عند عبداهلل عبدالدائممما سبق نستنتج أن أىم   

مع المجتمع الذى نشأ فية ثم  العمل عمى تطوير ذلك المجتمع ثم مواكبة ما يحدث فى المجتمع من 
متغيرات متسارعة والعمل عمى توجيييا لصالحو واإلستفادة منيا ثم بناء اإلنسان الذى يعد نواة 

 سانى المنشود .المجتمع اإلن
  :رابعًا:خصائص التربية

 -ومن خصائص التربية كما عرضيا عبداهلل عبدالدائم ما يمى :
المرونة فى سياسة اإللتحاق واإلختصاصات واإلىتمام بتضامن المعرفة وسنوات الدراسة ,  -1

 والمرونة فى أبنية التعميم بحيث تكون قادرة عمى إستيعاب مختمف النشاطات 
 ة المستمرة من الميد إلى المحد التربي -2
 تربية اإلبداع والخيال المبدع  -3
التعمم الذاتى فالغرض من التعميم ليس تكوين إنسان متعمم بل قابل بأن يتعمم أبدًا وأن يعمم نفسو  -4

 بنفسو 
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 العناية بتكوين اإلتجاىات والمواقف النفسية والميارات العقمية والجسدية المالئمة لمعصر  -5
 تعمل عمى تكوين روح المسؤلية وتنمية روح الحوار والتعاون والعمل العربى المشترك -6
 (44)تعمل عمى تنمية روح اإلستقالل الفكرى وروح النقد.  -7

التربية فى القرن السادس عشر عمى أنيا أكثر تحررًا وتقيم خصائص  عرض عبداهلل عبد الدائم أىم 
طال يقاظ القوى المعنوية لفأفراد , وزنًا لمصحة الجسدية والنفسية وا  ق سراح العقل وتحررة من القيود وا 

وتكوين اإلنسان ككل , أما فى القرن السابع عشر فساد فى ىذا القرن عدد من المربين والمفكرين 
الذين نقموا خالصة فكرىم وتجاربيم,أما فى القرن الثامن عشر كانت النزعة النقدية والفالسفة 

نسانية ,إتسمت التربية فى القرن التاسع اإلصالحية لمتربية  ونزوعيا إلى أن تصبح تربية قومية وا 
 (45) عشر بالفوضى وكانت الطرائق المتبعة فاقدة التنسيق والتنظيم.

مما سبق نستنتج تعدد خصائص التربية العربية عند عبداهلل عبدالدائم مما يشير إلى إلمامو   
عمى مستوى األقطار العربية ومن ثم حاول أن يضع  بالعديد من الخصائص المشتركة لمتربية

 خطوط عريضة لمتربية من أجل التغيير وكان من أىم تمك الخطوط التضامن العربى .
 :خامسًا أساليب التربية

األساليب التقميدية التى تتبعيا التربية النظامية واألساليب والتقنيات "فرق عبداهلل عبد الدائم بين 
نظامية وأكد عمى أن التربية مدعوة إلى أن تبتكر أساليب وتقنيات العيا التربية غير الحديثة والتى تتب

 (46). "تربوية حديثة
  التربية النظامية-1

إن التعميم فى تمك المدارس التقميدية, يفرض مناىج موحدة وأساليب وطرق تربوية واحدة وىكذا ال 
 (47)وق الفردية بينيم.يتعرف عمى القسمات الخاصة بكل طالب وال يراعى الفر 

فى المدرسة وتتم فى عمر معين وليا حد معين وتقدم معرفة وخبرة وتدريب  تمك التربية وتتمثل
يحصل عمييا المرء عمى مقاعد الدراسة ويؤكد عبداهلل عبد الدائم عمى أنو ينبغى أن تقدم خالليا 

ف وتقوم بعممية تنقية وتصفية لما أساسيات المعرفة وأصول العموم وأن تودع الحشو الزائد من المعار 
يقدم من عمم وتدريب ,مما يقمل ساعات الدراسة النظامية وسنوات الدراسة أيضًاوبالتالى تقل تكاليف 

  (48).اإلنفاق عمى التعميم
ىذا اإلطار  تحطم وتتجاوز وتضع نظمًا جديدة يانظم فى تعيد النظرولذلك فعمى التربية أن 
ة إلى التربية فى اليواء الطمق, والتربية التى تتم عبر التقنيات التربوية التقميدى فتتجاوز المدرس

الحديثة والتربية المستمرة التى تتجاوز سنوات الدراسة المحددة , والتعمم الذاتى وصواًل بالمجتمع 
 (49)المتعمم.

يا مستخدمة من إستقراء ما سبق يتضح حث عبداهلل عبدالدائم عمى أن تعيد التربية النظر فى أساليب
 أساليب وتقنيات حديثة التى تتجاوز سنوات الدراسة وتقمل ساعاتيا , وتصل إلى مجتمع متعمم.



 معالم الفلسفة التربوية عند عبدهللا عبدالدائم

 -11- 

 :التربية غير النظامية  -2
 -ما يمى : نظامية عند عبداهلل عبد الدائمالمن أشكال التربية غير 

 (:المستمرةالتربية الدائمة ) -1
التربية النظامية من إعداد ىو جزء يسير من عممية إعداد فيعتبر عبداهلل عبد الدائم أن ما تأتى بو 

منظمة ينبغى أن تستمر طوال الحياة ,لذلك فالتعميم غير الرسمى فى غير عمر الدراسة ينبغى أن 
يكون الجوىر واألصل فى إعداد اإلنسان, وتجعل تمك التربية اإلعداد عممية مرنو مستمرة تتم خالل 

فسو , وتعمل تمك التربية عمى حل مشاكل و أعباء التعميم مثل تكاثر مراحل العمر وأثناء العمل ن
  (51)أعداد المتعممين وتعاظم النفقات المالية.

لقد كانت المدرسة تقدم المعرفة التى يحتاجون الييا الطالب طوال العمر حتى لقيت عنتا فى     
التكنولوجية وقد أدى ذلك التراكم مجاراة النمو السريع فى المعمومات التى رافقت الثورة العممية و 

أن تقدم المدرسة إعدادا متخصصا مع معرفة أساسية عامة  البدولمواجية ذلك ,السريع فى المعرفة 
تقوى عمى ىضم المعمومات الجديدة وعمى توليد القدرة عمى التعمم الذاتى , وتسميط االضواء مستمرة 

عمى التوقع والتحسب وىذا التجديد يأخذ بعين  عمى توليد مناىج تربوية قادرة عمى تنمية القدرة
(51)ليات والوسائل التى تتيح لو إكتشاف معمومات ومعارف دوات واآلاالعتبار اكتساب الطالب لفأ

 

 : )التربية التكنولوجية(تكنولوجيا التربية  -2
ع الطبيعة أن ماىية التكنولوجيا ىى المعرفة العممية المنظمة التى سخرىا اإلنسان لخدمتو وتطوي

بإكتشاف مصادر الحياة حفاظًا عمى وجودة , وىى ليست وسيمة وحيدة يستخدميا اإلنسان لحل 
مشكالتو والتحكم فى بيئتو بل البد أن تشتمل الظروف اإلجتماعية التى أفرزت ىذه الوسيمة , 

فى األخر  والتكنولوجيا ىى عممية تفاعل مستمر بين العمم ووسائل اإلنتاج بحيث يؤثر كاًل منيما
 (52).لتسييل الحياة أمام الناس

أن تستفيد التربية من تمك   عمى أنو يعنى " عبدالدائم مصطمح تكنولوجيا التربية عبداهلل وضحوي
 لتمك , وأنالتقنيات الجديدة لكى نغير البنية العضوية لمتربية ونزيد من جممة إنتاج النظام التربوى

التربية وأن التربية ال تستطيع أن تعيش فى معزل عن تمك الثورة  ثورة التكنولوجية إنعكاساتيا عمىال
ذا كانت التربية سبيل لمتقدم فى بالدنا فإنيا لن تكون كذلك إال إذا حققت الثورة التكنولوجية فى  وا 

متمكت أساليبيا وتقنياتيا ستخدم "ذاتيا وداخميا وا  عبدالدائم الثورة التكنولوجية لمواجية أزمة عبداهلل , وا 
التربية الكمية ولرفع مستوى إنتاجيا النوعى قائال "إن بالدنا العربية التى تتعاظم إمكاناتيا المالية لن 
تحقق التقدم عن طريق رأس المال المادى وحده بل تحققو عن طريق تسميط رأس المال البشرى 

متطورة تعزز التقدم عمى تمك اإلمكانات بحيث يحسن إستغالليا واإلفادة منيا ويولد منيا بنية ذاتية 
 (53)وتعزز الثورة العممية التكنولوجية فى أقصر وقت ممكن".
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نتقل إلى مرحمة     تعتبر تمك الثورة ىى الجيل الرابع الذى تجاوز فيو اإلنسان مجرد األلة وا 
اإلتصال المباشر بينو وبينيا ونجد ذلك فى وسائل التعميم الذاتى التى تتم عن طريق أجيزة التعميم 

مبرمج , وىدف المربى أن يصبح بمثابة ميندس لمتربية يعمل عمى زيادة مردود األلة التربوية فى ال
من أىداف إستخدام التكنولوجيا ,و  جممتيا مستفيدًا فى ذلك من التكنولوجيا الحديثة ومبادئيا وأصولو

رات األخد مبر  ,ومن فى التربية سباق الزمن وتحقيق التنمية التربوية المطموبة فى أسرع وقت
كبيرة عمييا أن تستجيب ليا ولكن عجز كمية التربية أمام مطالب تربوية أن بتكنولوجيا التربية 

ضعف المستوى الكيفى لنظام  , باإلضافة إلىاإلمكانات يقف حائال دون تحقيق تمك اإلستجابة
وال يستجيب التعميم ويتجمى ذلك فى محتوى العممية التعميمية الذى ال يستجيب لحاجات الطالب 

 . (54)لحاجات المجتمع 
إن التربية فى البالد العربية ستظل تواجة أزمات متزايدة إذ ىى لم تفكر فى ثورة تكنولوجية     

تجعميا تبحث عن تربية أوسع وأشمل وأنجح من اإلطار التقميدى وألصق بحاجات سوق العمل 
ثورتيا التكنولوجية ليس فقط بمجرد إدخال  , إن التربية مدعوة إلى تحقيق(55)وأجود مردودًا وكفاءة 

الوسائل السمعية والبصرية واألالت إلى التعميم بل تجديد جميع الوسائل والعناصركالمناىج والطرائق 
والوسائل التعميمية والكتب والمقاعد الدراسية والصمة العددية بين الطالب والمعممين وتنظيم الحجرات 

 (56)ة التربوية.الدراسية , وجميع عناصرالعممي
وجود ,إن ىناك أربعة متطمبات ضرورية ألى قطر عربى يسعى إلحرازمستوى عال من التكنولوجيا 

قوة إجتماعية قادرة عمى تحديد أىداف تكنولوجية واقعية وتنظيم الموارد من أجل تحقيق ىذه 
داع ىذا المستوى الوصول إلى جميرة فعالة من العمماء وقوة العمل الماىرة من أجل إب ,األىداف 

أن يمتمك البمد موارد كافية عمى ىيئة مواد خام أو رأس مال  ,التكنولوجى والمحافظة عميو وتطويره 
 (57)توافر سوق لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة.  ,

 ومن مجاالت تكنولوجيا التربية 
طار التربية من حجرة الصف الثابتة إلى مدرسة بال جد عادة النظر إعادة النظر فى بنية وا  ران , وا 

فى طرائق التعميم ومحتواة بما يتناسب مع الفروق الفردية لمطالب ,إعادة النظر فى أداة التعميم 
)المعمم (ىل ىو أداة وحيدة أم ىناك أدوات أخر تكمل جيوده كالتعمم الذاتى والتعمم بالمراسمة وغيرىا 

نتقاليا من إدارة  جامدة حرفية إلى إضطالعيا بإستخدام أساليب ,إعادة النظر فى اإلدارة التربوية وا 
 (58) جديدة من أجل زيادة مردود العممية التربوية.

زيادة مردود العممية التعميمية يكمن فيما تقدمو تمك التقنيات التكنولوجية  ومما سبق نستنتج أن 
ألمثل الحديثة فى التربية عن طريق توفير ما يحتاجونو من معمومات وبيانات واإلستغالل ا

 لإلمكانات  والموارد المتاحة وغيرىا ولكن إذا ىم أحسنوا إستخداميا . 
  بمية:تربية المستقال – 3
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فرضت عمى مختمف   جتماعية وسياسيةا  قتصادية و إإن لمواجية التحديات العالمية من متغيرات 
عى وفيم معطيات االنظمة التعميمية تحديات كثيرة , يستمزم التعامل مع تمك المتغيرات بفاعمية وو 

, ولن يتأتى ذلك إال عن طريق (59)الحاضر والتكيف معيا ثم التييؤ لمواجية تحديات المستقبل 
تربية المستقبل التى تعد إنسان اليوم لإلسيام فى كتابة تاريخ الغد وتمكنو من التعايش مع المستقبل 

متالك اإلستعداد لمواجية كل طارئ جديد    أىم عناصر تربية المستقبل ن ,و م(61)والتأثير فيو وا 
التى تساعد عمى إنتاج مواطن متفتح الذىن لديو الحافز عمى اإلبداع والتميز ىى,التعمم الذاتى وأن 
يكون اإلنسان معمم نفسو دوما وأبدا,التربية المستمرة الدائمة طوال الحياة , تكوين المواقف 

تقان ,القدرة يد ومن أىم تمك المواقف اإلواإلتجاىات النفسية والميارات لمتكيف مع أى طارئ جد
خرين,محبة العمل المحكم,التكيف مع كل جديد, إمتالك عمى التخطيط,القدرة عمى التعاون مع اآل

روح النقد وتعمم الشك وعدم التسميم بالحقائق دون تمحيص,تعمم النسبية واإلدراك الواعى بأن العمم 
نسبية وليست بيا حقائق مطمقة ,تعمم اإلستقالل,إدراك  والمعرفة وكل ما يدور فى فمكيما أمور تظل

 (61)تضامن العموم تضامنا دقيقا.
لى النمو الكمى إدى أجتماعى عمى التعميم مما زيادة الطمب اإل ومن مبررات اآلخذ بتربية المستقبل

مكانات المتاحة وان الخدمات التعميمية ال تسد سوى جانب ضئيل من وواجيو فى ذلك عجز اإل
طالب التربية ,ونجده يريد وضع حموال لتمك المشكالت عن طريق التخطيط العممى المؤيد م

بالنظريات الحديثة الذى يربط بين التربية المنشودة )تربية المستقبل(والتنمية العامة عن طريق الربط 
 (62) بين النمو الكمى والكيفى لمتعميم وحاجات التقدم اإلقتصادى واإلجتماعى.

ن توجة أالدائم قد رسم معالم التربية المستقبمية فى البالد العربية حيث نادى ب اهلل عبدعبدونجد     
التربية معالم المستقبل وتسيم فى بنائو بدال من أن تخضع لمقاديره, عمى ان تجعل التربية ىميا 

قوى عمى تكوين طفل اليوم وىو رجل الغد والمستقبل تكوينا مرنًا يتسع لكل ما سيأتى بة الغد وي
بتكار.  (63) التعامل معو بطالقة  وا 

  التربية الديمقراطية -4
تحقق عن طريق تتيدف إلى تحقيق المنزع الديمقراطى فى التربية ,وتيدف إلى تكافؤ الفرص و     

المدرسة المفتوحة لمجميع عن طريق تعميم مشترك ومنوع فى أن واحد ,كما تيدف الى إحترام 
تخاذه غاية ف وسيمة لتقديم الخبرة وأداة لتحرير العقل  , وأن تكون تمك التربيةى ذاتو اإلنسان وا 

وتكوين إنسان قادرعمى أن يفكر بذاتو ويبحث فى المشكالت عمى عاتق تفكيره الشخصى,وتيدف 
 (64)إلى ربط المدرسة بالحياة والمجتمع وجعميا صورة عن المجتمع. 

ة الديمقراطيو ىى التى "تعمل عمى تنمية التعاون كما يؤكد عبداهلل عبدالدائم عمى أن التربي   
والتكامل والمساىمة فى إتخاذ القرارات , وتنظيم المجتمع تنظيمًا يستند إلى إرادة الجماىير مؤديًا ما 

 (65)يكفل مصالحيا , واإلعتماد عمى الشورى فى ممارسة السياسة واإلدارة".
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 التربية الذاتية: -5
ا المتعممون بتعميم أنفسيم مستخدمين أساليب عدة لتحقيق أىداف محددة ىى العممية التى يقوم فيي

تعمم القدر المناسب من معممية إجرائية محسوبة يكتسب فييا ال  ىدون عون مباشر من المعمم, وى
التعمم متحررًا من قيود الزمان واإللتزامات الى تفرض من النظام  لوجوانب التعمم المختمفة وتيسر 

 (66)م ذلك وفقًا إلحتياجاتو وقدراتو.التعميمى ويت
يعرض عبداهلل عبد الدائم أىمية التربية الذاتية فى كونيا تشجيع لمفرد عمى أن يعمم نفسو بنفسو 

يقول "ينبغى أن نشجع التربية الذاتية  حينما رأى سبنسر وىو من مربين القرن التاسع عشر  يؤيدو 
حث من تمقاء أنفسيم ويخطوا طريقيم بأيدييم, وأن نخبرىم ونقود األطفال إلى أن يقوموا بالتنقيب والب

بأقل مقدار ممكن ,ونحرضيم عمى الكشف بأكبر مقدار ممكن,فاإلنسانية لم تتطور إال عن طريق 
 (67)التعمم الذاتى.

إن تدريس موضوعات المنيج عمى أسس حديثة تقوم عمى أساس أن يعمم الفرد نفسو بنفسو ويصل 
بنفسة بشرط أن يتضمن المنيج لمتقنيات التربوية الحديثة وخاصة أن العمم إلى مصدر المعمومة 

 (68)والتكنولوجيا من مستمزمات العصر. 
مراعاة ذلك عن طريق تنفيذه إجرائيًا فى موضوعات المناىج  ومن إستنباط ما سبق يتبين ضرورة

نفسو بنفسو ففى أثناء التى تقدميا المدرسة لحثو عمى أن يصل لمصدر المعمومة بنفسو وأن يعمم 
ذلك البحث والتنقيب عن المعمومات تتفتح إليو سعة األفق نحو معارف واسعة لم يعرفيا من قبل 
وىذا ما يحتاجو مجتمعنا نظرًا لممتغيرات والمسجدات المتسارعة فى كافة المجاالت ومن بينيا 

 التربية وما تقدمو من معارف.
  التسيير الذاتى فى التربية -6

بارة عن عمل جماعى ذاتى يعتبر موطن اإلبداع  في التربية ,فيو كالقوة القادرة عمى أن وىو ع
بداعيم ونولد لدييم إىتمامات متجددة فيى تؤمن بالعمل الذاتى فى إطار  نطمق طاقات الطالب وا 
رادتيا ىو العمل  جماعة متعاونة متفاعمة متحاورة ,فالعمل الذى توجيو جماعة معينة بحريتيا وا 

      (69)خصيب المنتج.ال
فالبداع واإلنتاج يأتى بالتعاون والتفاعل المثمر بين األفراد فيعمل عمى شحذ اليمة وتقوية اإليمان 

 بالعزيمة واإلرادة لكل فرد داخل الجماعة بما يقدمو من أدوار وواجبات ومسؤليات .
وان متعارضين فيى ترى من وليذا نجد أن التربية الحديثة الغير نظامية تتضمن مطمبين قد يبد  

ه عن ز جية أن التربية ينبغى أن تكون فردية وأن تتيح لكل فرد أن يحقق كامل إمكاناتو التى تمي
سواة , ومن جية ثانية ترى أن من الواجب أن نعد مواطن الغد و أن ندنيو من المجتمع الذى عميو 

تنزع إلى أن تعد طالبيا لمحياة  أن يدخمو عن طريق حثو عمى العمل الجماعى, فالتربية الحديثة
لى أن تخمق لدييم روح العمل الجماعى المشترك عن طريق عمل الطالب فى فرق  اإلجتماعية وا 
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نشاء التعاونيات المدرسية وىذا العمل الجماعى يتيح تفتحًا كاماًل ذلك ألن اإلنسان كائن إجتماعى  وا 
 (71) جتماعى.وال يتفتح كاماًل إال عن طريق ممارسة ىذا الدور اإل

تيدف ىذه التربية إلى العمل الجمعى, وتنظيم الحياة فى المدرسة تنظيمًا يدعم العمل المشترك    
ويدخل الفرد ضمن مجموعات ومن وسائل تمك التربية نظام العمل فى فرائق فيختار كل فريق العمل 

داتو ومعارفو ويضع عا الذى يرغب فى إنجازه ويتعاونوا فى أداء ميام الفريق يستخدم كل عضو
طابعو الشخصى فى النتيجة الجماعية,فال أنانية وال كبرياء وكٌل يعمل بأحسن ما يستطيع, ويرى 

 (71)الشخص كيف يفيد عممو الخاص من إنجاز ونجاح ىذا العمل العام.
 المدرسة الشاممة : -7

أو منطقة معينة وليست المدرسة الشاممة أو الموحدة ىى المدرسة التى تقبل األطفال فى مكان     
منظمة عمى أساس فروع أو شعب دراسية , وبذلك فيى نوع من المدارس التى تقدم برامج دراسية 

 (72)مناسبة لمدى واسع من القدرات والمواىب.
الدائم تعمل عمى توجية الطالب شطر الدراسات التى اهلل عبدوأن تمك المدرسة الشاممو عند عبد     

ميع الطالب الذين ينتسبون إلى مرحمة معينة من التعميم مع مختمف النشاطات ىو أىيأ ليا فتضم ج
النظرية والعممية التى من شأنيا أن تيسر لمطالب ممارسة أنواع مختمفة من النشاطات, وتيسر 

,وتكشف عن مواىب الطالب وتجعمو محور (73) إكتشاف قابمياتيم الحقيقية تجاة نشاط دون غيره
ولو ورغباتو, وىى التى تستجيب لممنزع اإلنسانى,ذلك ألن اإلنسان ال يكون اإلىتمام وتغذى مي

  (74)مواىبو وميولو ويجعمو ينمو حرًا مبدعًا.و إنسانًا كاماًل إال فى جو يفسح المجال لتفتح قواة 
الدائم تعمل عمى مراعاة الفروق اهلل عبدعند عبدالشاممة مما سبق نستنتج أن تمك المدرسة     

لكل طالب فيو يختار من بين النشاطات ما ىو أىيأ لطبيعتو , وأنيا ليست منتطمة بفروع  الفردية
ختصاصات ثابتة فيى تقدم مدى واسع من النشاطات التى تتناسب مع كل طالب وتعطى لمطالب  وا 

 حرية اإلختيار وفق ميولو وقدراتو.  
  التربية التجريبية -8

مراحل تبدأ بعدد قميل من المدارس فى بيئات مختمفة يجرب  يجرى التجريب فى العممية التربوية عمى
فييا المنيج أو النشاط أو الطريقة , وفى ضوء نتائج ىذا التجريب يتم التعديل , ومن ثم يتسع 
نطاق التجريب فى عدد أكبر من المدارس , حتى يصبح المنيج أو النشاط أو الموقف التعميمى فى 

وييدف التجريب إثبات مناسبة أو عدم مناسبة  ات فى تطبيقو ,حالة إستقرار وال تظير أى صعوب
المناىج واألنشطة وطرق التدريس والمواقف التعميمية وغيرىا  لمتالميذ ,معرفة جوانب القوة والضعف 
,التعرف عمى المشكالت والمعوقات التى تواجة عمميات التطبيق , معرفة تأثير بعض العناصر 

حديد اإلمكانات المتاحة فى الميدان التربوي عمى الواقع حتى يمكن عمى عناصر أخرى وتعديميا,ت
 (75)إجراء التعديالت والتجريب فى ضوئيا.
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ويعرف عبداهلل عبد الدائم التربية التجريبية عمى أنيا "الرقابة العممية التجريبية عمى الحوادث     
اظرًا إلييا من وجية نظر التربوية, وىى عمم يتعرض لمواقف موجودة أو يحدث عن قصد مواقف ن

عممية ومن منظور المردود التربوى , وتمك التربية ىى تربية مخبرية فالمدرسة ىى المخبر والطالب 
ىم المختبرون والظواىر التربوية التى تعنى تمك التربية بدراسة نتائجيا وأثرىا ىى مجموع العوامل 

  (76).عينة" الطبيعية التى تساىم فى تغيير الطالب تبعًا ألىداف م
من خالل إستقراء ما سبق يتبين تعدد أساليب التربية تبعًا إلختالف وتعاقب العصور والتغير     

المتسارع  فييا والذى  حتم عمى التربية أن تغير من أساليبيا لكى تستطيع مواكبو ما يستجد من 
ن  متغيرات متسارعة , وأنو البد من التنسيق والتكامل بين أساليب التربية المدرسية والالمدرسية , وا 
 دل ذلك عمى شئ فيدل عمى مرونو الفكر التربوى عند عبداهلل عبدالدائم.

 :سادسًا:مجاالت التربية
ذا كان ىذا النمو ظاىره كميو شاممو فإن  ىإن تنمية الشخصية اإلنسانية ى الغاية من التربية وا 

قتصاديًا وسياسيًا, ولذلك تتعدد مجاالت التربية لتعدد جوانب  اإلنسان ينمو إجتماعيًا وخمقيًا وا 
 -الشخصية اإلنسانية ومنيا مايمى:

 التربية السياسية : -1 
الشك أن النظم التربوية ىى إبنة النظم السياسية , وتابعة لممرجعية التى ترتبط بيا النظم   

ربوية , وأن التربية السياسية, إذ عن طريقيا تعيد تمك النظم إنتاج تبعيتيا عبر المناىج والخطط الت
والمناىج التربوية ىى ممارسة مستمرة لمسياسة, وال يوجد أنظمة تربوية فى العالم متحررة من تمك 

 (77)التبعية.
 

يؤكد عبداهلل عبد الدائم عمى أن التربية شأن سياسى وأن ألى نظام تربوى قطبان أوليما و     
ى عمى مختمف المستويات ,الثانى الفنيون الذين صانعى السياسة التعميمية والقرار السياسى التربو 

يخططون لمنظام التربوى , وأن اإلنفصام بين ىذين القطبين يعطل العمل التربوى ويحول دون بموغ 
أىدافو , فالبد لصناعى السياسة التربوية أن ييسروا ميمة الفنيين عن طريق توضيحيم الىداف 

ن ييسروا عمل صانعى السياسة التربوية عن طريق ما التربية وغاياتيا , وكذلك فعمى الفنيين أ
 (78)يقدمون من دراسات وأبحاث وبدائل تساعد أولى الشأن عمى إتخاذ القرارات. 

فالتربية ال تستطيع أن تؤدى ميمتيا إال إذا تعاونت مع السياسة, لذا تمجأ التربية إلى مجموعة      
العمل المشترك المتضامن ,حثيم عمى تطبيق  من الوسائل اإلجرائية منيا تدريب الطالب عمى

الديمقراطية فى تنظيميم لحياتيم المشتركة ,إفساح الطريق لممارسة المسؤولية المشتركة عن طريق 
 (79)المشروعات الجماعية , وتطبيق مبدأ العدالو فى فى حياتيم المدرسية وخارج المدرسة.  
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المواقف النفسية التربوية الالزمة لمجتمع الحرب  وأكد عبداهلل عبد الدائم عمى ضرورة خمق      
والمعركة ومن تمك الجوانب لتكوين ىذه المواقف منيا تربية الطالب عمى العمل الجماعى التعاونى 
رادة التغيير  والحياة المشتركة والديمقراطية وأساليب القيادة الذاتية وتكوين روح النضال والقتال وا 

القومى المستقل ,وتعميق دور التربية فى تكوين العقمية المخططة القادرة  وأىمية تكوين إرادة البناء
عمى رسم األىداف والسير المنظم نحوىا , اإلىتمام بتثقيف المرأة والربط بين حياتيا ونشاطاتيا 
وبين أىداف المعركة فمن األىداف األساسية لمتربية أن تعد المواطنين لممعركة وأن تعنى ىذه 

 (81)يف المواطنين بالواقع السياسى.التربية بتعر 
 التربية اإلقتصادية : -2

إن التربية واإلقتصاد ىما أساس التقدم فى المجتمعات المعاصرة فنتيجة لمتدريب الذى يقوم بو 
التعميم فإن األفراد يحصمون عمى طاقة إنتاجية, وأن تمك الصمة الوثيقة بين التربية واإلقتصاد ناتجة 

ى لمفرد المسمح بالخبرات والميارات الالزمة ألداء وظيفتو فى المجتمع ,فالتربية عن اإلعداد المين
تعده إلستثماره كقوى عاممة تقوم برفع مستوى البالد اإلقتصادى, وتقوم بإعداده مينيًا ليرتفع بمستوى 

 (81) .أداء وظيفتو 
لتربية توظيفًا مثمرًا لرؤوس األموال فالتنمية التربوية شرطًا الزمًا لمتنمية اإلقتصادية وأن إعتبار ا    

نما ىى رؤوس أموال  يعنى بأن األموال التى ننفقيا عمى التربية ليست مجرد إستيالك أو خدمة وا 
 (82)نضعيا فى مشروع التعميم لنجنى ثمراتو بعد ذلك أضعافًا مضاعفة.

وضحًا أنو إذا كانت يؤكد عبداهلل عبد الدائم عمى الصمة العضوية بين التربية واإلقتصاد مكما 
ذا كانت التربية توظيفًا مثمرًا لفأموال فيى أداة  لمتربية إقتصادياتيا فمإلقتصاد وجيو التربوى , وا 
أساسية من أدوات النمو اإلقتصادى , ولم يعد مقبوال أن تكون التربية مجرد خادمة لإلقتصاد فيى 

 (83)يح مسيرتو.مدعوة إلى أن تمعب دورًا فعااًل فى توجيو اإلقتصاد وتصح
النظام التربوى السميم البد أن يوفر لسوق العمل حاجتو من  ويؤكد عبداهلل عبدالدائم عمى أن "    

, وأن ىدف التربية ليس فقط التنمية  "شتى أفراد القوى العاممة فى شتى مجاالت القطاع اإلقتصادى
مك األىداف اإلقتصادية واإلجتماعية اإلقتصادية بل التغيير اإلجتماعى والثقافى , والبد من تكامل ت

كاممة فى شتى جنباتيا تواإلنسانية , وأن أى حضارة ىى كل ال يتجزء ولذلك فالبد أن تنمو م
عداد القوى العاممة الالزمة  وكذلك تحقيق الربط المتكامل  بين التربية,(84) والتنمية اإلقتصادية وا 

لعصر الصناعة , والعمل عمى حفظ التوازن بين أغراض التنمية وجوىرىا بين ظاىرىا وأعماقيا بين 
 (85)أدواتيا وغاياتيا. 

دور التربية كبير فى ىذا  ,وأنالبطالةىى من المشكالت اإلقتصادية الوثيقة الصمة بالتربية و    
إذ تقع عمييا ميمة اإلعداد الجديد لمثروة البشرية فعمى التربية مسؤليات جديدة البد أن تقوم الشأن 

حدوث تغيرات جذرية فى إعداد ,بيا لمجاراة الوضع اإلقتصادى وما بو من تقدم تكنولوجى منيا 
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لمتزايدة فى التربية لمقوى العاممة,أن يتزايد دور المؤسسات اإلقتصادية فى صياغة التربية, المرونة ا
نظم التربية وبرامجيا, إنفتاح المدرسة عمى العالم والعمل المنتج , ترسيخ مبدأ التعمم الذاتى 
والمستمر, التكامل بين التعميم النظامى وغير النظامى, اإلىتمام بنوعية التعميم وكفايتو الداخمية 

دم التأكد مما تحممو سوق وكفائتو الخارجية , أن تصبح التربية من أجل مواجية عدم اليقين وع
العمل من مفاجأت, وأن ينصب دور التربية عمى تطوير البحوث والدراسات واإلختصاصات التى 

دخال العمم والتكنولوجيا فى حياة المجتمع.   (86)توجة عناية خاصة بالتطور الصناعى والزراعى , وا 
مين المحافظة عمى إتباع السنن لمتربية قدوة حسنة بالزراعة نفسيا ,فالزراعة من أكثر ال إن   

القديمة وأساليب العمل الموروثة ومع ذلك فقد إستطاعت األبحاث الرائدة فى التربية أن تثمر وتنتج 
, فإستطاعت إدخال التطور التكنولوجى وما رافقو من إدخال األلة إلى الزراعة وتغيير أدوات 

 (87) .ى اإلقتصاداإلنتاج, مماحقق إنقالبًا جذريًا عائد بقوائد جمة عم
لقد غدت التربية صناعة من أكبر الصناعات ولذلك فعمييا أن تيجر األساليب التقميدية وأن      

تتبنى األساليب الصناعية والتقنية الحديثة التى تالئم عصرالصناعة وأن يحدث تجديد أساسى فى 
 (88) .بشتى أبعادىا فى ميدان التربية  اإلدارة التربوية و يتم إدخال تكنولوجيا اإلدارة

الربط بين التربية واإلقتصاد ليس ربطًا كمى ميكانيكى بل ينبغى أن يكون ربطًا قوامو تكوين إن     
اإلنسان القادر عمى التغيير والتجديد واإلبداع , وأن ىدف التربية اإلقتصادية ليس فقط النمو 

عداده بحيث ي صبح قادرًا عمى التجديد , وذلك إلن اإلقتصادى بل الكائن اإلنسانى وتفتيح قواة وا 
اإلقتصاد ال يزىر ويثمر إال بفضل مثل ىذا اإلنسان المبدع المتجدد , وأن النمو اإلقتصادى ال 

 (89)يعنى مجرد زيادة اإلنتاج بل حدوث تغييرات فى البنى اإلقتصادية واإلجتماعية. 
 التربية اإلجتماعية : -3
مع تقدم لممتعممين الخبرات والميارات األساسية وتؤكد القيم التربية ىى صورة مصغرة لممجت     

,فالوجود (91)والمعايير اإلجتماعية , وأنيا نظام إجتماعى لو خصائص النظم اإلجتماعية األخرى 
 .لمتربية دون المجتمع فعالقة التربية بالمجتمع عالقة وثيقة متبادلة 

المجتمع فى تشكيل األفراد الذين ال يمكن ليم النمو  إن التربية ال يمكن أن تتم فى فراغ إلنيا أداة 
فى عزلو ,وأن التربية ىى عممية إجتماعية تختمف من مجتمع ألخر حسب طبيعة المجتمع والقوى 
الثقافية المؤثرة فيو , لذلك فالتربية تشتق أىدافيا وتصوغ نفسيا طبقًا ألىداف المجتمع , وأنيا تعمل 

 (91)تحقيق ىدف معين.فى ضوء نظام إجتماعى معين ل
يؤكد عبداهلل عبد الدائم عمى أن الصمة بين التربية وبين المجتمع صمة دائرية وأن بينيما تأخذ     

وتكامل وأن التربية ىى نظام فرعى من نظام كمى ىو النظام اإلجتماعى يؤثر فيو ويتأثر بو , وأن 
وضع فى ىذا النظام التربوى من أىداف مدى تأثير النظام التربوى فى النظام اإلجتماعى رىن بما ي

ومقدار ما يحممو من جدائد وطاقة ريادية , والبد أن يتوافر فى النظام التربوى القادر عمى تطوير 
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والتغير الشروط الالزمة لتكوين اإلنسان القادر عمى  المجتمع واإلستجابة لمستمزمات التغيير
 (92)اإلضطالع بتمك الميمة.

قة تستمد من المجتمع قيمو وثقافتو وأىدافو لتتمثميا وتتجاوزىا عن طريق اإلرتقاء إن التربية الح    
بالكائن اإلنسانى إلى مستوى الوعى الذاتى الذى يتيح لو أن يكون حكمًا عمى المجتمع إنطالقًا من 
و المثل والقيم اإلنسانية العميا التى تجاوز أى وجود إجتماعى , ,فالتربية ىى دمج الفرد بمجتمع

غتذائو من تربة ذلك المجتمع , وتكوين النظرة الذاتية لمفرد , وأن يسيم بفضل تمك التربية فى  وا 
تغيير المجتمع ودفعو إلى األمام وعن طريق تمك الصمة الدائرية يتم الحفاظ عمى المجتمع وتطويره 

 .ى تغيير المجتمع, ومن ذلك نجد أن عبداهلل عبد الدائم يرى أن التربية قادرة عم(93) فى أن واحد
يؤكد عبداهلل عبدادائم عمى أنو ال وجود لمتربية بدون مجتمع وتراث إجتماعى وأن المجتمع      

بقيمو وتراثو وتجاربو ينقل الفرد من مستوى الحياة الحيوانية إلى مستوى الحضارة اإلنسانية ,فيو أداة 
عداد األفراد لمتغيير لرقى الفرد , وأن ىذا المجتمع سريع التغير فعمى التربية أ ن تعمل عمى تكوين وا 

طالق قوى اإلبداع ووصمو بالمجتمع ليعيد بناءه بناًء جديدًا  عن طريق توفير سبل التفتح والتجدد وا 
 (94)ويجعمو مجتمع إنسانى ينطمق من غايات إنسانية. 

 التربية العقمية : -4
ما أن تفشل فى ذلك إن التربية إما أن تنجح فى إكساب اإلنسان عقاًل يحرر      ه من الجيل وا 

فتكسبو عقاًل قاصرًا يكون ىو سبب لمآساتو وعبوديتو ,فالعقل ىو أداة اإلنسان لتأكيد سيطرتو عمى 
حياتو وحركاتو وفعمو , ويصاغ ىذا العقل عمى أساس من المعرفة ليصل إلى عقل مبدع وىذا العقل 

ره ويكتسبو بالتربية , فالعقل بطبيعتو محب المبدع ىو أداة اإلنسان لتأكيد سيطرتو ودعم إختيا
لإلستطالع ويسعى إلقامة الصمة بين ماىو موجود داخمو وما يتعرض لو من الخبرة , والعقل فى 

 (95)سعى دائم لتنظيم وتصنيف المفاىيم والمعمومات التى يتعرض ليا لتكوين معنى ليا. 
الكبرى لمتربية اليدف الفكرى والمقصود بو ووضح عبداهلل عبدالدائم عمى أن من بين األىداف      

توفير شروط النمو العقمى بأوجيو المختمفة والكشف عن قابميات الطالب وقدراتيم العقمية وتوجيييم 
كبار البحث  شطرىا , ولذلك يتوجب عمى التربية اإلعتناء بالقيم التى تعمل عمى تنشيط العقل  وا 

شاعة روح العق منة فى كل شئ , وتمك القيم أكد عمييا التراث العربى العقمى والتبصر الفكرى وا 
 (96)اإلسالمى.

ولذلك أكد عبداهلل عبدالدائم أن عمى التربية أن تنمى العادات العقمية الصحيحة وتعمل عمى    
إكتشاف قابميات وقدرات اإلنسان العقمية وتطورىا وتوجيو تجاىيا, وتعمل عمى تفتيح إمكاناتو 

ستخراج طاقاتو وق دراتو العقمية ,لذلك يجب تعديل المناىج ونظم التعميم لتيسير إكتشاف قابميات وا 
 (97)وقدرات وطاقات اإلنسان العقمية  .

 التربية الثقافية والفكرية :-5
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إن ميمة التربية ليست اإلكتفاء برسم منياج رائع لدراسات ضرورية  بل البد ليا أن تبحث فى     
, (98)ن تتبع ليتم عرض ىذه الدراسات أمام العقل عرضًا منتجًا مفيدًا الوسائل والطرق التى ينبغى أ

وتستيدف التربية الفكرية تكوين اإلنسان وتستيدف لدى اإلنسان تكوين العقل , وأن تمك العقالنية ال 
تعنى سوى كمال التكيف مع العالم ومع النفس , ومن مراتب التربية الفكرية ,تأتى المعارف فى 

نيا كالحساب والقراءة والكتابة , والرسم واألشغال اليدوية , ثم يصل ىذا التعميم األولى المرتبة الد
بالفرد إلى دمجو بجماعتو , وبالتالى إسيامو فى حياة ىذه الجماعة وفتح األفاق عمى القيم الروحية 

 (99)التى تجاوز ىذه الجماعة  . 
فعمية إذا عزلت نفسيا عن جوانب التربية وأن التربية الفكرية ال يمكن أن تكون حقيقية و      

األخرى وعمى رأسيا التربية الفنية ,فالشخصية اإلنسانية كالعقد المنظوم وال سبيل لتنمية أحد مقوماتو 
  (111)دون اإللتفات إلى المقومات األخرى.

نما ىى كائن حى يتطور ويتقدم ويحمل سمات جديدة  مع وأن الثقافة ليست مجموعة من الثوابت وا 
ال قضى عمييا بالزوال فثقافة أى شعب ىى حصاد تجربتو التاريخية عبر العصور  ىذا التطور وا 
,وعمييا بالتطور المستمر وأال تعرف التوقف عند نقطة زمنية معينة , وأنيا بناء وليس إكتشاف 

المزيد وتنجم خصوصيتيا من كونيا صنعت بأيدى أبنائيا وعقوليم وتتطمع تمك العقول واأليادى إلى 
دومًا وتمتزج مع غيرىا , وأن ما تفعمو التربية من أجل الثقافة حديث ذو شجون وأن التعميم ال يؤدى 
سيوًا إلى تأكيد اليوية القومية لمشعوب وتأصيل ثقافتيا , وأن عمينا أن نضع فيو ما نود إستخراجو 

ب الثقافى والغربة وكم من تعميم مجموب يفضى إلى تحطيم ىويات الشعوب ويقود إلى اإلستال
 (111)الثقافية.

ومما سبق نستنتج أن الثقافة كائن حى بيا ما فيو من صفات لكى ينمو ويتطور, ولذلك تتنوع     
 الثقافات وتتعدد تباعًا ليذا التطور .

ن الثقافة الواحدة لفأمة التنفى التنوع إذا كان ىذا التنوع ضمن إطار وحدة إوبالرغم من ذلك ف    
مية شاممة , ويؤكد عبداهلل عبدالدائم عمى أنو ىناك فارق بين تعدد الثقافات تعددًا ال عضوية ك

ينظمو ناظم ويذوب فى النياية فى األىداف القومية الموحدة بل يتعارض معيا ويخربيا , ولذلك 
لعربية البد من تدخل التربية الصحيحة التى توفر وحدة الثقافة ووحدة األمة , والبد أن تظل الثقافة ا

 (112)ىى الثقافة الموجيو لمتربية فى جميع البالد العربية.
وأن أداة حفظ التراث الثقافى ىى التربية فيى التى تعمل عمى إنتقال ىذا التراث من جيل إلى جيل 

 وتعمل عمى الحفاظ عميو وتطويره .
ية فيى الوصّية وعندما أيضًا نتحدث عن الفكر ودوره المبدع الخالق تنصرف األذىان إلى الترب

األولى عمى تكوين الفكر وىى الرائدة فى ىذا المجال ,فالفكر قوة شرطًا أن تتوافر فيو الوضوح 
 (113)وومضة اإلبداع المحركة.
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أن التربية الفكرية عند األقوام البدائية تربية يغمب عمييا الطابع العممى  "يذكر عبداهلل عبدالدائم     
م اإلعداد المنيجى العقالنى لمناشئ, غير أنيا تشحذ القابميات , وأن ليس من شأنيا أن تقد

 (114)."والميارات الضرورية التى يستمزميا طراز الحياة لتمك األقوام البدائية
وىذا إن دل عمى شئ إنما يدل عمى أن الفكر والثقافة تتغير بتغير المجتمع من بدائى إلى حديث 

ير فيما يحيط المجتمع من تحديات ومخاطر وىذا ينطبق وأن إعمال العقل والفكر يكون فى التفك
عمى مجتمعنا الحالى وما بو من حداثة عمى التربية أن تواكبيا عن طريق إعمال الفكر والعقل بما 

 يتوافق مع ىذا التغير المتسارع 
 التربية الدينية : -6

لتعديل سموك األفراد وبناء  التربية الدينية ىى عممية تتم فى ظل الفكر والقيم والمبادئ اإلسالمية
شحصياتيم عمى النحو الذى يجعل منيم أفراد صالحين نافعين لدينيم وأنفسيم ووطنيم واألمة 
اإلسالمية والبشرية فيى بذلك تشتق مبادئيا من اإلسالم وتيدف بناء إنسان صالح مؤمن باهلل 

 (115)وبتحقيق ىذا اليدف تتحقق الفضائل اإلنسانية.
اهلل عبدالدائم عمى أن التربية الدينية الروحية ال يمكن أن تؤتى ثمارىا إال إذا بنيت ويؤكد عبد    

عمى أساس الثقة بالطبيعة اإلنسانية واإليمان بأن الطفل يولد ميااًل إلى الخير , وليس اليدف منيا  
نما اليدف منو أيضًا ىز مشاعر األطفال أمام حياة ا ولم ,ألنبياء درسًا تمقينيًا يقترب من الوعظ وا 

نما أيضًا عمينا أن نعد العمل والسموك الخمقى ووجب بذلك أن  نكتفى فى تمك التربية عمى ذلك وا 
نطبق الفضائل التى نحب أن نولدىا فى نفوس الطالب, والبد أن تكون تمك التربية واثقة بالعنصر 

ذور ال يتأتى إال عندما الخير لدى المواطنين مطمئنو إلى أن بذور الخير قائمة وأن نتاج تمك الب
,  وذلك ألنيا (116)نفسح المجال إلنطالقيا الحر ضمن جو تربوى سميم وتنظيم إجتماعى صالح 

 (117)تعمل عمى ترسيخ اإليمان باهلل  وبالديانات األخرى وال سيما اإلسالم 
 التربية الجمالية أو الفنية :-7

ى مختمف مراحل حياتو متمتعًا بقدرة خاصة ىى ذلك النشاط الذى ييدف إلى تنمية اإلنسان ف    
كتشاف أشكال الثراء الباطنة فى أعماق الوجود .   (118) عمى تذوق القيم الكامنة فى الحياة وا 

فعن طريق التربية الفنية من رسم وغناء وموسيقى وتمثيل وغيرىا يتعود اإلنسان عمى تعشق     
ة خمقية وأن الفضيمة تكتسب عن تكوين نظرة فنية فالفن مقياس كل تربي,المعانى الروحية الصافية 

حساس ميذب قبل أن تكتسب عن طريق الوعظ والنصيحة فإليقاع والموسيقى ينقالن حب النظام  ,وا 
ويعممان الرقة فى الطباع فالموسيقى ليست رياضة لفأذن والصوت بل ىى رياضة لمروح وأساس 

يمة لمكشف عن حياة الطالب اإلنفعالية وعالجيا , الحياة السامية , ولقد غدا الفن لدى المربين وس
  (119)وينبغى أن تكون تمك التربية مقومًا لسائر أنواع التربية تؤثر فييا وتتأثر بيا.
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ويؤكد عبداهلل عبد الدائم عمى أن التربية الفنية من الوسائل اليامة لمكشف عن شخصيات    
طفل يسقط مايثور فى نفسو عمى الورق أو من وسائل العالج النفسى فال,و األطفال وطباعيم 

الصمصال أو المسرح ,فيى إحدى الوسائل اليامة لمتعبير الحر عن الشخصية , وما تزال تمك 
التربية ضامرة فى واقع الحياة المدرسية ,ويؤكد أيضًا عبداهلل عبد الدائم عمى أن التربية عامة تكون 

ى جانب الرسم واألشغال اليدوية والموسيقى والغناء غير متوازنة عندما تعنى بالجانب الفكرى وتنس
والمسرح والقصص وجميعيا تشكل التربية الفنية, ولتعزيز تمك التربية فى المدارس البد من توجية 
العناية بمدرسى ىذه المادة وبالنشاطات الالصفية وبإستمراريتيا خارج المدرسة عن طريق وجود 

 (111)مؤسسات تتولى ىذه الميمة. 
 التربية الُخمقِية :-8

التربية الخمقية تربية أصبح معيارىا العمل البناء والجيد اإليجابى الخالق والسعى لما فيو مصمحة 
نما تعنى العمل فى سبيل فات واآلالمجتمع وىى ال تعنى مجرد اإلبتعاد عن اآل ثام والشرور وا 

ح,األخرين والجيد فى خدمو المجتمع  حترام القيم اإلنسانية وا  ترام اإلنسان كغاية فى ذاتو, ولم وا 
تعنى تمك التربية ببعث المشاعر والعواطف فقط بل بث روح العمل والسموك الخمقى عن طريق 
تدريب الطالب عمى الفضائل وأن نطبق تمك الفضائل التى نريد أن نبثيا فى نفوس الطالب فى 

اإليمان بأن طبيعة اإلنسان خيرة  المجتمع المدرسى , وأىم ما ينبغى أن تبنى عميو تمك التربية ىو
 (111)طيبة وأن التربية الخمقية ال تؤتى ثمارىا إال عمى أساس الثقة بالطبيعة البشرية. 

إلى إنقاذ اإلنسانية من الضياع عن طريق تنمية القيم األخالقية  تمك التربية األخالقية تيدفو 
ية والكفاءة اإلنتاجية فإن التنمية والتقدم واإلنسانية العميقة تنمية موازية لتنمية القدرة التكتيك

اإلقتصادى والتكنولوجى ينبغى أن يسير جنبا إلى جنب مع تنمية القوى الفكرية والخمقية والروحية 
لدى أبنائيا , فالتقدم الحقيقى ىو تقدم اإلنسان فى معارج القيم األخالقية واإلنسانية, وأن التقدم بال 

 (112) كون تقدمًا  .إيمان بالقيم واألخالق لن ي
"إن الحكمة  حينما قالإستدل عبداهلل عبد الدائم بمقولة سميمان الحكيم بضرورة التحمى باالخالق     

التدخل أبدًا نفسًا نزاعة لمشر وأن العمم بال ضمير خراب لمنفس لذا يجدر بك أن تعبداهلل وتحبو 
وال تدخل الغرور إلى قمبك , فما ىذه الدار وتخافو وتضع فيو كل أفكارك وأمالك وأترك مفاسد العالم 

دار لمبقاء ,فأحسن إلى أقربائك وأحب ليم ما تحب لنفسك وأجل معمميك , وتجانب صحبة من ال 
 (113)."تريد التشبو بو

ويوضح عبداهلل عبد الدائم عمى عناية التربية بالقيم األخالقية والتى يشتمل عمييا التراث     
واإلحسان وتوقير الكبار ورحمة الصغار والحمم والصدق والمروءة واإليثار  اإلسالمى من قيم البر

ومسؤلية الفرد عن نفسة وعن سواة, ومن القيم أيضا إحترام العمم والعمماء وحرية الرأى والشورى 
, وميمة التربية أيضًا أن تعمل عمى بث ىذه القيم,وأن تجعميا جزء i(114)والعدل وتكافؤ الفرص
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األىداف التى ترسميا التربية والمناىج التى تصوغيا والطرائق التى تصطنعيا وسائر اليتجزأ من 
 (115)مقومات العممية التربوية.

نسانية , وأن ليس      ومن ىنا تأتى أىمية التربية فى بعثيا لمتراث وما يحممو من قيم أخالقية وا 
 (116)األخالقية اإلنسانية.  لمتربية معنى إن لم يكن ىدفيا بناء إنسان جديد من خالل القيم

وأن التربية عمييا أن تيتم بنشر التعميم بجانب غرس القيم األخالقية ويستدل عبداهلل عبد الدائم عمى 
عمى الدور الخمقى والقومى فالقيم  1881ما وقف عمية األمر الممكى فى اليابان الخاص بالتربية 

يابان , كما أكد عمى أن الذى تقوم عميو األمم األخالقية والعمل المشترك ىما سبب التقدم فى ال
 , من قيم أخالقية وقومية ودينية .(117) والحضارات األصيمة ىو القيم التى يؤمن بيا ابنائيا

 ومما سبق نستنتج أن آداة التقدم وشرارتو ىما العمم واألخالق ولن يتم ذلك إال عن طريق التربية.
 التربية الجسمية : -9

تربية الجسدية فى المرحمة األولى من مراحل العمل التربوى الينقص من قدرىا بل إن وضع ال    
األول ىو توفير الصحة عن طريق  فغرضياإلننا نرى فييا األساس الذى يستند إليو كل شئ , 

النمو السوى لمكيان العضوى وشفاء جميع العاىات والنقائص وىى تفترض رقابة دائمة  ليذا النمو 
متالك التوازن الجسدى وحسن سير الوظائف فى جميع مراح ل العمر,وأن اإلستمتاع بالصحة وا 

العضوية أمور حسنة ألنيا تعفى النفس من كل قمق عمى شؤون الجسد وٌتصحب بشعور الرضا 
عمل منظم تدريجى "والثقة فى أداء ما يطمب من اإلنسان من جيد, وتعرف التربية الجسدية بأنيا 

ى سن الرشد غرضو ضمان النمو الجسدى وزيادة قدرة األعضاء عمى ومستمر منذ الطفولة حت
المقاومة وتنمية القوة وسائر صفات العمل , وتتضمن تربية الحواس ,تربية الوظائف العضوية 

 (118).   ",تربية الميارة الجسدية
عبدالدائم  التربية الصحية ىى أحد أىداف التربية الجسدية  كما أكد عبداهلل مما سبق نتبين أن    

 بأن غرض التربية الجسدية األول ىو توفير الصحة .
يؤكد عبداهلل عبد الدائم إتفاقو مع ىربرت سبنسر محمال التربية الجسديو لديو بأنيا ما نتوقعو من    

مفكر متحرر من األوىام المثالية ومن الضرورى من وجية نظره قبل أى شئ أن نمكن لإلنسان 
الصحة ىو أحد واجباتنا والبد من اإلىتمام بتربية الجسد بجانب العقل معًا. قوتو الجسدية وأن حفظ 

(119) 
كما ويؤكد عبداهلل عبد الدائم عمى أنو من الضرورى وقبل كل شئ أن نمكن لإلنسان قوتو     

الجسدية وعمى التربية أال تيمل الجسد معرضًا أراء سبنسر بأن حفظ الصحة أحد واجبات التربية 
 (121)وأن ىناك ما يمكن أن نسمية باألخالق الجسدية.  والمربون
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أىمية التربية الصحية ومكانتيا فى مناىج التعميم التى تساعد عمى كما أكد عبداهلل عبدالدائم    
جتماعًيا , كما حث عمى ضرورة أن  عمى نمو التمميذ نموًا سميمًا جسميًا وبالتالى عقميًا ووجدانيًا وا 

 (121)ت الصحية الالزمة لرعاية صحة التالميذ ووقايتيم وعالجيم.توفر المدارس الخدما
  التربية اإلبداعية :-11

وتعنى تمك التربية أن نستخرج من كل إنسان كامل إمكاناتو ومواىبو وأن تفجر طاقاتو وقابمياتو      
د أن تيسر كٌل , ولذلك ينبغى أن تكشف تمك التربية قابميات األفراد وتوجيو تجاىيا فتمك التربية تو 

لما خمق لو  لتجعمة يبدع غاية قدرتو ويبدع منتيى إبداعو وتسمح ليم بالتفتح فى جو من الحرية , 
وان تربط الفرد بالحضارة اإلنسانية وتفتحو عمى الوجود اإلنسانى وىذا الربط بين التراث اإلنسانى 

ع الطالب العربى عمى نتاج العالمى ميمة التربية  وتمك الميمة تفترض أمرين فى أن واحد إطال
طالعو عمى حضارتو العربية,  (122)التجربة العالمية وا 

ولذلك أكد عبداهلل عبدالدائم عمى ضرورة تنوع المناىج الدراسية واإلستفادة منيا لتوجيو الطالب إلى 
 (123) ما يناسبيم  وفقًا إلستعدادىم وميوليم ورغباتيم .

عمى التربية أن تنوع فى مناىجيا وطرائقيا وأساليبيا لكى تنمى  ومن إستقراء ما سبق نجد أنو البد 
 ميارات اإلبداع , والكشف عن الطاقات والقدرات الكامنة بداًل من التركيز عمى الحفظ واإلستظيار.

 تربية المرأة :  -11
تربية إن معظم المجتمعات ماتزال بعيدة عمى أن تحقق المساواة بين المرأة والرجل فى ميدان ال    

ويرجع إلى موقف الناس نفسو, وموقف بعض الجماعات الدينية من تعميم المرأة, فيعطى عبداهلل 
عبد الدائم أىمية كبرى لمتخطيط التربوى فى ىذا المجال ,عمى أن يعنى التخطيط بدراسة موقف 

ام ولنسبة المقبولين المجتمع من تعميم المرأة وأن يقيم وزنًا أساسيًا ليذا الموقف فى تقديره لنسبة اإللز 
فى مراحل التعميم المختمفة , ويعمل عمى تغيير ذلك الموقف وتطويره بشتى الوسائل تطويرًا يتناسب 

وذلك ألن دخول المرأة معترك الحياة ولد عالمًا إنسانيًا جديدًا حيث  ,(124)مع أوضاع كل مجتمع 
خصيب, وتفاعمت فيو طبيعة المرأة مع تفاعل فيو دور المرأة مع دور الرجل, وولد من تفاعميما جو 

 (125)طبيعة الرجل , وولد من ذلك تكامل إنسانى نتج عنو مركب جديد عامر بالعطاء.
 ,فعندمابقضايا المرأة العربية فى االسالم فقد إىتم بتعميم المرأة وعموميا  عبدالدائمولذلك إىتم     

خر آو ,ءن آعدم تعميميا غير الدين والقر ق يقر فري إلى إلى فريقين حول تعميم المرأة ونإنقسم المرب
ن تعميم المرأة إنتصر فى الجممة والسيما فى مرحمة إيقر بتعميميا فإنحاز إلى الفريق الثانى معماًل "

النيوض والقوة الحضارية التى عرفيا العرب فتمكنت المرأة من بموغ أقصى درجات العمم والمعرفة 
 (126)والثقافة".
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ن دل ذلك     عمى شئ فيدل عمى أن تعميم المرأة ىو ركيزة من ركائز التقدم والنيضة فتساىم  وا 
المرأة المتعممة فى ذلك التقدم عن طريق تنشئة أبنائيا عمى العمم واألخالق وبالتالى يتم بناء اإلنسان 

 الفاعل فى المجتمع فالعمم واألخالق ىما أساس الرقى والتقدم.
ة نسبة من األميات تفوق نسبتين فى أى بمد اخر رغم ما بذل من نجد فى البالد العربيولكن    

رتفاع نسب التسرب  (127) . جيود ىذا فضاًل عن ىبوط نسبتين فى التعميم الثانوى والجامعى وا 
لذلك البد أن يحتل تعميم المرأة مكانة أساسية وأن يكون أحد العوامل الرئيسية فى تغيير الحياة    

ية, ومن ىنا فمن الضرورى أن يعطى تعميم وتدريب المرأة مكانًا بارزًا فى فى المجتمعات اإلنسان
 (128)البرامج التعميمية والتدريبيو.

وأكد عبداهلل عبد الدائم أن فى صمب تحقيق ديمقراطية التربية والتعميم فى البالد العربية عمينا     
مختمف المراحل التعميمية فى البالد  أن نذكر مطمب تعميم المرأة وذلك ألن معدالت تعميم المرأة فى

 (129).العربية ما تزال من أدنى المعدالت فى العالم
ويوضح عبداهلل عبد الدائم عمى أن التراث اإلسالمى قد ساوى بين الرجل والمرأة فى العمل وتقمد    

وساوى أيضًا المناصب والمشاركة فى الحياة الفكرية والثقافية والمشاركة أيضًا فى الحرب والجياد, 
بين الرجل والمرأة فى طمب العمم وجعمو فريضة عمى كل مسمم ومسممة , والعمم ىنا يشمل سائر 

 (131)العموم الدينية والدنيوية. 
أكد عبداهلل عبدالدائم عمى النيوض بتعميم المرأة ودعمو وتنويعو والتوسع فيو بين جميع األقطار     

 (131). لفوارق بين الدول العربية,واإلستفادة من فرص التعميمالعربية , وذلك بالعمل عمى إزالو ا
حث عبداهلل عبدالدائم األقطار العربية عمى اإلىتمام بقضايا المرأة ومن إستقراء ما سبق يتضح     

 وتنويع فرص تعمميا لما تقدمو المرأة المتعممة لمجتمعيا من بذل الجيد فى سبيل رقيو وتقدمو.
 : التربية القومية -12

التربية القادرة عمى أن تكون المواطن  "ذىب عبداهلل عبدالدائم إلى أن التربية القومية ىى      
بمثابة المحن األساسى الذى نقع عميو فى  ه", وأن تمك التربية القومية عند "العربى ذا اإلتجاة القومى

تكوين  ىوتربية القومية ىدف الوضح أن كما ,(132)"سيمفونية حياتنا المعاصرة ومعزوفتنا المفضمة
لتزاماتو ومييأ لإلندماج فى الحياة الوطنية ومستعدًا لخدمة الصالح  مواطن واع لواجباتو وحقوقو وا 

 (133).العام , ومشاركًا فى تحقيق المشاريع واإلنجازات العممية لمبالد

لوجود اإلنسانى فالتربية القومية تعمل عمى ربط الفرد بالحضارة اإلنسانية وتفتحو عمى ا       
ستخراج كامل إمكاناتو بجانب تفتح مواى وتقدم تمك التربية القومية لمطالب العربى دراسة ب الفرد وا 

 (134)صحيحة واضحة لتراثو , بجانب صورة كاممة غير منقوصة عن تراث األخرين. 

عمى إعداد  ومن إستنباط ما سبق يتضح أن التربية القومية عند عبداهلل عبدالدائم ىى التى تعمل
مواطن صالح يحمل ىموم وطنو ويشارك فى بنائو منتميًا إليو محافظًا مدافعًا عنو وىى تشكل نقطة 
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إنطالق اإلنسان نحو التفاعل مع الحضارات العالمية من حصن من اليوية العربية فى ضوء إطار 
 قومى عربى موحد.

  تربية الكبار: -13
ى تغيير البيئة اإلجتماعية وجعميا قابمة لمتطور كما تمعب دورًا تمعب تربية الكبار دورًا كبيرًا ف    

, وأن أثر محو األمية لدى الكبار كبيرًا عمى تعميم الصغار ىامًا فى ظاىرة الحراك اإلجتماعى
تساىم فى تخفيض معدل اليدر  ور جنبًا إلى جنب مع تعميم الصغار,,فالبد أن تسير تربية الكبا

تعميم الكبار ما يستحقو من أىميو فى التخطيط لمتربية والتنمية  فالبد أن يعطى المدرسى,
ذكر عبداهلل ,و اإلجتماعية واإلقتصادية ,لكى يسير تعميم الكبار مع تعميم الناشئة فى خطة متكاممة

 -عبد الدائم بعض الجوانب لتربية الكبار منيا :
رحمة أولية ينبغى أن تتموىا مراحل, أال يقتصر األمر عمى مكافحة الجيل بالقراءة والكتابة فتمك م-1

 ويكون ىدفيا النيائى مكافحة األمية فى سائر أشكاليا الثقافية واإلقتصادية والصحية واإلجتماعية
 تمكنيم من اإلسيام فى زيادة اإلنتاج القومى  دف تربية الكبار توفير مين أفضل أن تستي-2
ن ميم الكبار فى كل بمد من البمدان العربية , وأتكامل جيود البالد العربية لمكافحة األمية وتع -3

 شاممة ىذه الجيود البد أن تكون 
,فكثير من تجارب مكافحة األمية فشمت بسبب سوء التنظيم, وأن تعنى التنظيم واإلدارةالبد من -4

 (135)الجيات الدولية الممولة عناية خاصة بمشروعات محو األمية وتعميم الكبار  

تج أن تربية الكبار عند عبداهلل عبدالدائم تعنى مكافحة األمية الثقافية والتعميمية مما سبق نستن    
والسياسية واإلقتصادية, لتوفير أفضل المين ليم , وتتم مكافحة األمية وتربية الكبار عن طريق 

 التكامل والتعاون الشامل المنظم بين األقطار العربية .
ميم الكبار بما يعين عمى نجاح ىذا النوع من التعميم الموجيو وبالتالى يمزم أن تتطور مناىج تع    

 (136 )لقطاع كبير من سكان الوطن العربى لو دور ميم فى التنمية العامة.

نستنتج تعدد مجاالت التربية عند عبداهلل عبدالدائم نظرًا لتعدد جوانب الشخصية  ومن ثم    
مما يشير إلى محاولة عبداهلل عبدالدائم اإلحاطة وخصائصيا وسماتيا وأعمارىا وميوليا وقدراتيا ,

بكل جوانب تمك الشخصية اإلنسانية عمى إختالف صورىا ومما يشير أيضًا إلى إتساع األفق لديو 
 والعمل عمى خدمة قيام التربية بخدمة كافة جوانب الشخصية العربية.

ستنتاجات  المحور الثالث: خالصة وا 
متعددة لمتربية  من مفيوم وأىمية وأىداف وخصائص ومجاالت ثوبعد ما تم عرضو فى ىذا البح  

 تعمل عمى مراعاة الفروق الفردية, متربيةمتنوعة ل وأساليب لتغطى كافة جوانب الشخصية اإلنسانية,
ىتمامو بالتربية وقضاياىا وما بيا من مشكالت ومحاولة يتضح  مدى حرص عبداهلل عبدالدائم وا 

لعمل عمى توجيييا صوب وجيتيا الصحيحة ولن يتم ذلك إال عن كشف حقيقتيا ورصد واقعيا وا
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أىمية دراسة الفمسفة التربوية عند عبداهلل عبدالدائم لما سوف طريق الفمسفة التربوية , ولذلك تتضح 
تقوم بو تمك الفمسفة التربوية من توجية مسار العمل التربوى العربى نحو الوجيو الصحيحة , ومن 

لمتربية العربية من أن تتكامل تحت ة التربوية عند عبداهلل عبدالدائم بمثابة دعوة ثم تكون تمك الفمسف
 مظمة الفمسفة التربوية العربية الشاممة والمتكاممة لجميع األقطار العربية.

 -وخالصة ما سبق تم التوصل إلى مجموعة من النتائج من أىميا:    
نواة البناء محور إىتمام التربية و  بناء اإلنسان العربى حيث أنو التأكيد عمى أىمية -1

 الحضارى لفأمة العربية.
 فيوأن التربية ىى أىم أعمدة ىذا البناء الحضارى حيث تقوم بدور الريادة والقيادة  -2
 أن تمك التربية تحتاج إلى فمسفة تقودىا صوب الوجية الصحيحة  -3
ية التى تقوم بتوجيو ولذلك حث عبداهلل عبدالدائم عمى ضرورة وضع الفمسفة التربوية العرب -4

 التربيةالعربية صوب وجيتيا الصحيحة لمبناء الحضارى 
اشئة, نأن تمك الفمسفة التربويةالعربية تعمل عمى تفجير قوى اإلبداع واإلبتكار لدى ال -5

وتعبئة اإلرادة العربية المشتركة عن طريق الحث عمى العمل العربى المشترك لبناء الكيان 
 العربى الموحد
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