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     الممخص: 
القرن العشرين الذي اتسمت فمسفتو بالشمولية كان جون ديوي أحد فالسفة النصف األول من 

والعمق، وبروح إنسانية ضد التعصب والنفعية والعزلة، وميل عممي قائم عمى البحث والتجريب 
واالختيار واستخدام نتائج العمم كأداة لمتنمية والتغيير وخدمة اإلنسانية وتحقيق األمن والسالم لمبشرية. 

الوالدة التي تحكم وجود الفرد في المجتمع، وىي عممية مستمرة  يتم اإلنسان بطريقة الالوعي منذ
 .ومتطورة، وليست استعداًدا لمحياة المستقبمية، بل ىي الحياة نفسيا

جاء بحث قيم التربية واالخالق في فمسفة ديوي مقسم الى مبحثين االول تناولت فيو ديوي 
   شير مؤلفات ديويتاريخا وتأليفا في الفقرة االولى وفي الفقرة الثانية أ

أما المبحث الثاني فجاء تحت عنوان الذرائعية والقيم األخالقية، حيث تناول في الفقرة األولى 
القيم األخالقية، والثاني التعميم التقدمي حسب جون دو، والفقرة الثالثة، والتعميم في المدرسة والمجتمع، 

 .ثم خاتمة لمبحث. وقائمة المصادر

 )القيم، التربية واالخالق، فمسفة جون ديوي(. الكممات المفتاحية:

The values of education and morals in the philosophy of John Dewey 

Kefah Ali Othman 

University of Baghdad / College of Islamic Sciences 

/ Department of Philosophy 

Abstract: 

John Dewey was one of the philosophers of the first half of the 

twentieth century whose philosophy was characterized by comprehensiveness 

and depth, a humanistic spirit against fanaticism, utilitarianism, and closure, 

and a scientific tendency based on research, experimentation, selection, and 
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using the results of science as a tool for development and change, serving 

humanity and achieving security and peace for humanity. The human race 

takes place in an unconscious way from birth that governs the individual’s 

existence in society, and it is a continuous and developing process, and it is 

not a preparation for future life, but rather life itself. 

The study of the values of education and ethics in Dewey’s 

philosophy was divided into two sections. 

The second topic came under the title of instrumentalism and moral 

values, which dealt with in the first paragraph the moral values, the second 

the progressive education according to John Doe, the third paragraph, 

education in school and society, then a conclusion to the research and a list of 

sources. 

Keywords: (values, education and ethics, John Dewey philosophy). 

 

 وتأليفا: جون ديوي تاريخا المبحث االول

من فالسفة النصف  امريكي معاصرراجماتي فيمسوف ب 9981-9889جون ديوي 
وبروح انسانية  ،االول من القرن العشرين تميزت فمسفتو بالشمول والعمق والدينامية

وبنزعة عممية قائمة عمى لبحث والتجريب  مناىضة لمتعصب والنفعية واالنغالق
واالختبار واستخدام نتائج العمم اداة لمتطوير والتغيير وخدمة االنسانية وتحقيق االمن 

 (969، 9991)االلوسي بشرية والسالم لم

ا بعدى وأصبحمن جامعة ىوبكنز  9881حصل ديوي عمى الدكتوراه في الفمسفة عام 
انتقل الى الجامعة المنشأة  9891في عام  ميشكن مدرسا في دائرة الفمسفة بجامعة

 وفي ىذه الجامعةوع الفمسفة وعمم النفس والتربية الدائرة التي تضم فر  ليرأسحديثا 
ىذه  اختباراتوالمتجددة " وتأكيد صحتيا ولم تمق  بالتربية المسماة" برزت ثورتو التربوية

التي كانت تعمل معممة لتكسب  تشامانوتزوج من اليس ترحيبا من ادارة الجامعة 
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رقيقة القمب  صافية الذىن،زوجيا اثرا عظيما فيي محبة لمعمم، معاشيا واثرت في 
 (979، 1111)الطائي تتميز بغيض من الشجاعة والحيوية 

االنسان الى تحمل قدره ومسؤوليتو التاريخية في مواجية واقع  فمسفتو اخالقية ناشدت
 وااليثار ت والمشاكل والتحديات والى ضرورة التعاونطبيعي واجتماعي يتميز بالصعوبا

 نسان والعمم والمعرفة عمى تغييرومحبة الناس وخدمتيم ففمسفتو تفاؤلية واثقة بقدرة اال
 (969، 9991)االلوسي  ال واوفر معنىكما أكثرحياة االنسان وجعميا 

في امريكا بعد تشارلز  بيرس ووليم  البراغماتيجون ديوي ثالث بناه المذىب  
سمفو واطمق عمى فمسفتو اسما  جميس وىو اوسعيم  شيرة  واعمقيم نفوذا تميز عن

جديدا ىو مذىب االداتية وحاول تطبيق مبادي ىذه الفمسفة  في مجاالت لم تخطر ليما 
الى وليذا السبب لم يقتصر  نفوذه عمى اوساط الفالسفة المحترفين بل امتد  عمى بال

 .(998، 9991)كامل  والنظرية السياسية التربية  وعمم الجمال

اثمرت اقامتو في شيكاغو واشتغالو رئيسا لقسم الفمسفة بجامعتيا ثمارا فمسفية   
فقد اتجو الى تنمية مذىبو في االخالق وعمم النفس  الى جانب ما انتجتو في التربية

االخالق  ،فيو ثالثة محاضرات تدور حول االخالق ىي منطق االخالق فألقىوالمنطق 
واالخالق النفسانية وىذا الموضوع االخير ىو الذي كان اساس كتابو  ،االجتماعية 

، 1111)الطائي  طيعة  البشرية  والسموك االنسانيالمشيور والمعروف باسم " ال
971) 

  مؤلفات جون ديوي -ثانيا: 

  9911المدرسة والمجتمع  -
 9911المنطق دراسات في نظرية  -
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 9918االخالق  -
  9919كيف نفكر -
 9991تأثير دارون عمى الفمسفة  -
  9991الديمقراطية والتربية   -
  9998" افمينمع ابنتو "  الغد،مدارس  -
   9996التجريبي محاوالت في المنطق  -
  9997الذكاء المبدع  -
  9911تجديد في الفمسفة  -
  9911والسموك االنساني  الطبيعة البشرية -

  : وصور لنا ديوي تطور تفكيره ولخصو في اربعو امور ىي 

االىتمام بالتربية نظريا وعمميا وبخاصة الصغار وان التفمسف يجب ان يدور  .9
 تاج االىتمامات االنسانية   جية انيا التربية منحول 

 لألخالقاخراج منطق جديد يمغي الثنائية القائمة بين منيج العموم ومنيج اخر   .1
ىو التفكير النظري واالخالق ىي السموك العممي وىذا ىو المنيج  ان العمماذ 

 الجديد الذي اسماه " باالداتية " 
وتطبيق  الميتافيزيقية والبحث عن الشعور تخميص عمم النفس من النزعات .1

 االنسان  دراسة نفسية جية عمىالبيولو العموم 
ة تطبيق العمم الحديث ومناىجو عمى العموم االجتماعية مثل التاريخ والسياس  .1

 .(971، 1111)الطائي  والمغة واالدب واالنثروبولوجيا
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 المبحث الثاني / االداتية والقيم االخالقية

 االداتية  اوال:

وقالبا وعمينا ان نحكم عمييا في ضوء  انسانية قمبايعتقد جون ديوي ان الفمسفة ميمة 
  (917، 9961)كامل، الموسوعة الفمسفية المختصرة  الثقافي االجتماعي اوتأثيرىا 

فمسفة شممت بمباحثيا مجاالت واسعة من مباحث الفمسفة  ان براغماتية ديوي االداتية
من  عممية استحدثفي المنطق والمعرفة واالخالق والفن والتربية والسياسة وفق نظرة 

عموم الطبيعة واالحياء والنفس واالجتماع نظرة اعتبرت االنسان جزءا من بيئة طبيعية 
جدا  متقدمةفي بما فيو من معارف متطورة وفق قانون التطور واالرتقاء وان سموكو التكي

الكائن البيئية  تخضع لمدراسة الموضوعية في منيج اندماجي مؤسس عمى وحدة
 (11، 1118)الشمري 

البراغماتية او فرع من فروع البراغماتية مذىب األداة ىو  ألواناالداتية ىي لون من 
المواقف  لمسيطرة عمىلمتأثير في التجربة وتبديميا والمعرفة النظرية وسيمة  إلونظرية او 

 9188)صميبا  التجارب السابقة من حيث داللتيا المباشرة لزيادة قيمةالشاذة او وسيمة 
  (111ىـ، 

عممية تكون فييا االفكار كأدوات توجيو  نظرية تجريبية االداتية ىيان نظرية ديوي 
لإلجراءات المستخدمة في تجربة معينة اذ يقول " ان التجربة تولد تمك االفكار 

بمغنا ىذا الميمغ ظفرنا  الخاصة فاذابعممياتيا  اجراءاتيا وتختبرىاواالنجراف في حدود 
درة ومتولدة بإمكان تجربة انسانية في شتى وجوىيا تكون فييا االفكار والمعاني مق

  (961، 9961)االىواني  ومستخدمة باستمرار
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يختمف عن من طراز  لمعرف المستمدة كميا من التجربة والتفكير ليسان ا يؤكد ديوي 
الحواس لإلدراكات الحسية واألشياء ىي كما تدركيا  استباقاتاالدراك الحسي واألفكار 

 افكار وصوراالولي ليست بناء  ووظيفة التفكيرفقط وتوجد كما تدرك في التجربة 
 (199، 9981)بدوي االفكار تولدىا الظروف 

من النشاط يقوم بو كائن عضوي بيولوجي بشري كمما تصدعت  فالتفكير نوع
لو  كانت مثاالان يحل المشكالت التي  ىيوميمة التفكير  المعتادةبعض انماط سموكو 

ميو من درجو ع وعمينا ان نقيمو وفقا لما يتضمنو بو االعتقاد او الفعل الذي تترتب
 (918، 9961)كامل، الموسوعة الفمسفية المختصرة  نسبية من الدوام

" ان ميمة الفمسفة في المستقبل ستكون العمل عمى توضيح افكار الناس يتبين لديوي 
ما يدور فعال في عصرىم الذي يعيشون فيو من ضروب الصراع  بشأنوتبصرىم 

االخالقي واالجتماعي فغرض الفمسفة ان تصبح بقدر ما ىو مستطاع لإلنسان وسيمو 
  (89، 9918)قنديل  "لمعالجة ضروب ىذا الصراع وذلك التعارض

عبارة عن عممية اعادة بناء مستمرة لمخبرة البشرية وليس يكفي  أصمياان الفمسفة في 
في صميم مجرى االحداث  المعاني الباطنةاستخالص  ميمة الفمسفة ىيان نقول ان 

بل يجب ان نضيف الى ذلك ايضا ان السبيل الوحيد لمحكم عمى ايو فمسفة انما ىو 
، 9968)ابراىيم  فمسفة في مضمار التحميل االخالقيالوقوف عمى القيمة الفعمية لتمك ال

61) 

ا الييا وعمل جون ديوي عل ان قيمة اي فمسفة مرىونة بالنتائج التي توصمن
من اجل اظيارنا عمى ان العقل ليس ممكة منفصمة عن التجربة  الثنائيات،تصفية كل 

يضم سائر الحقائق الكمية وانما العقل باطن في  أسمىاو قدرة متعالية تقتادنا الى عالم 
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الطبيعة مثمو مثل اي شيء اخر لو وجوده وداللتو في صميم التجربة فميس ىناك 
، 9968)ابراىيم  حديث عن ذات عارفة من جية وموضوع معروف من جية اخرى

دعا ديوي الى اعادة بناء الفمسفة الى التجربة وان تنبذ المطمقات وتحبذ فكرة ، (61
 خالق لإلنسان التحكم في الطبيعة بواسطة الذكاء ال

الحقائق في صورتيا  إدراكممكة تمكننا من  عضو او أسمىوالذكاء عند ديوي ىو 
 وأعنيالنيائية فيو رمز من مختصر نشير يو الى طرائق عظيمة ال تنفك عن النمو 

بيا طرائق المالحظة والتجريب والتفكير البرىاني التي قمبت في وقت جد وجيز ظروف 
 (91، 9918)قنديل اة الفسيولوجية الى حد كبير الحياة المادية وكذلك ظروف الحي

وبالتالي الى البحث عن  يعيش فيواالنسان يسعى بطبيعتو الى تغيير المحيط الذي 
ذرائع او وسائل جديدة لتحقيق التكيف او التوافق مع بيئتو فان التوافق الذي ييدف اليو 

 (961، 9999)ىويدي  لمتصمة توافق طبيعي واجتماعي معااالنسان في حياتو ا

   القيم االخالقية ديوي منثانيا: موقف فمسفة 

ان المنيج الذي استخدمو جون ديوي في دراسة القيم االخالقية ىو المنيج 
ىو تغيير القيم االخالقية في المجتمعات البشرية  ديويـالعممي اذا كان الشغل الشاغل ل

والسياسية  بالمنيج العقمي إلحداث ىذا التغيير في القيم االخالقيةويتذرع ديوي 
اداة ي ألنو يتخذ من الفكرة توالجمالية وغيرىا وليذا سمي ديوي مذىبو بالمذىب األدا

عمى نحو يحق لإلنسان ما يبتغيو من تغير في مجتمع صناعي ديمقراطي  لمعمل
)كامل، اعالم الفكر  نا الراىنكالمجتمع الذي تعيش فيو الواليات المتحدة في عصر 

 (998، 9991الفمسفي المعاصر 
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بوجو من االعتبار نظرية قيمة حين يرى  في وسعنا ان نعتبر الموقف االداتي الذرائعي 
ان برىان الحقيقة ال يمثل في مطابقتو الواقع الخارجي وال في استباق الحقيقة مع 

، 9998)العوا  ة قيمة ىذه الحقيقة تجربة مباشرةمقتضيات الفكر وانما يمثل في تجرب
977) 

ىتمام بالقيمة ولم يستطيع " ديوي "  اال ان يكون بفمسفتو مشكمة ديوي الرئيسية ىو اال
انت تسير بالفعل نحو ىذا التغيير داعيا الى تغيير القيم الن الحياة التي احاطت بو ك

استبدل ديوي مشكمة الصدق  (998، 9991)كامل، اعالم الفكر الفمسفي المعاصر 
الىتمام الرئيس  لديوي منصب عمى مسالة القيمة ذلك ان دعاوي بمشكمة القيمة ان ا

الصدق يمكن ان تصبح ممعنو في الغيبة الى اقصى حد وحينما تصطبغ احدى 
ل بدالدعاوى بصبغو غيبيو فمن المرجح ان يضيق بيا ديوي  ذرعا اذ يميل الى ان يست

 بالسؤال القائل ماىي النتيجة الصادقة  

ظروف نا وضعنا في اعتبار  إذاالييا  ننتييويتساءل ايضا ماىي النتيجة التي ينبغي ان 
عمى االطالق فالقيمة ال تكمن في موضوع وال في  لتفكيرناكانت مثار  المشكمة التي

، 9998)العوا  فكرة بل في العمل الذي ينخرط بو الفاعل في العالم فيدمغو بطابعو
977)  

وال فرق في نظره بين خير الفكر وخير السموك  القيم،يوحد ديوي بين القيم" يوحد بين 
، 9989)قنصوة  تتجزألفاعمية االنسانية وحده ال الن ال فرق عنده بين النظر والعمل فا

918) 

المثالية القبمية ليست سوى اسطورة ان ال ان احكام القيم حادث انساني غير ان القيم 
بل ال ينبغي ىو في ذاتو ال يوجد  ،ائما عن اليوجد واليو دائما يعودينبغي يصدر د
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المتصل بالعمل ولذا فان واقع القيمة واقع راسخ في كيان االنسان من الناحية النفسية 
الى  ىم يسعونو  اىتماميم،ولكنو ال يرسخ في عواطف الناس وانما تمتد جذوره الى 

 التوفيق بين انواع اىتماميم توفيقا ناجحا عمى مستويات العمل 

صرح ديوي بان ميمة العقل " ليست التوصل الى المعارف او كشف الحقائق انو اداه 
 فمسفتولترقية الحياة والتفكير وظيفتو خدمة االنسان انو خطة لمواجية اشكال وفي 

الخير االنسانة باعتبارىا مقياس  لألفعالخاصة تأكدت قيمة النتائج االجتماعية والفردية 
الجماعة ومطالبة الفرد ان الخير ىو الذي يخدم غايات  والخطأالصواب  والشر ومعيار
 (168، 9981)الطويل  في الجماعة

القي بقولو "ىو الموقف الذي تفرض فيو اعتبارات يعرف جون ديوي قيمة الموقف االخ
واالخرق او االقتصادي الخير والشر والصواب والخطأ او الجميل والقبيح او الماىر 

بمعنى ان قيمة الموقف االخالقي  (177، 1117)ديوي، جيمس و الشايجي  والمدبر
 ىو الذي تفرض فيو اعتبارات الخير والشر  

يتعين  االرادة حيث" نشاطا اراديا اي يشمل عامل  االخالقي يشمل قيمة الموقفان  
وان يكون لديو فكره  ،عمى الفرد ان يدرك ما حولو ان ال يكون مصابا بالجنون النومى

توىا او غير عاقل او طفال غير ناضج بحيث عما يفعل وان ال يكون ابميا او مع
يتعين ان يكون لدى الفرد كذلك امنية او رغبة او تفضيال في االمر يعرف ما يفعل 

 (171، 1117)ديوي، جيمس و الشايجي 

س وايضا يعرف ديوي قيمة الفعل االخالقي ويقول " بانو فعل يعبر عن الشخصية ومقيا
حضوره ىو وجود الرغبة والتفكير المرتوي وىما امران قد يتواجدان بشكل فوري ومباشر 
ومن يعيد من خالل تأثيرىما عمى عادات الفرد اال اننا ال نحكم عمى بعض االفعال من 
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ديوي، ) حيث الميارة او الرداءة وعمى بعضيا من حيث كونيا مسمية او مممة وىكذا
  (171، 1117جيمس و الشايجي 

يقول ديوي ىناك ايضا افعال تحدث  االخالقية اذىناك افعال بشرية ال عالقة ليا بالقيم 
بسبب فكره ضمن النتائج المستيدف تحقيقيا وىي افعال ال يحكم عمييا بانيا تقع ضمن 

من ذلك اربعو ارباع  أكثربمعنى ما ىو  الحياةدائرة االخالق والسموك ىو ثالث ارباع 
الحياة اجمالي الحياة البشرية الواعية تعني بالغايات وباختيار وترتيب وتوظيف الوسائل 

)ديوي، جيمس و  العقمية والعممية ذات الصمة بيذه الغايات وىذا ىو ما يكون السموك
  (176، 1117الشايجي 

لسموك كفعل اخالقي بقولو " انو نشاط قامت باستدعائو يعرف ديوي  كذلك قيمة ا
وتوجييو افكار القيمة او الجدارة عندما تكون القيم المعنية المتضاربة مع بعضيا 
البعض لدرجة انيا تتطمب التفكير  فييا واالختيار منيا  قبل الدخول مرحمة الفعل 

 (176، 1117الشايجي )ديوي، جيمس و الصريح 

الناس وغرضيا ان تضع عمى نحو عام  فموضوع قيمة االخالق عند ديوي ىو" سموك 
ىي ان  االولى لألخالقالفارق بين السموك الحميد والسموك السيء وبذلك تكون الميمة 

تتفيم طبيعة ىذه الكائنات العضوية البيولوجية التي يتألف من مجموع سموكيا السياق 
ماعي والميمة الثانية لألخالق ىي ان تفيم انواع المواقف المشكمة التي تدفعنا االجت

)كامل، اعالم الفكر الفمسفي  التفرقة بين السموك الحميد والسموك السيءالى ان نحاول 
 (919، 9991المعاصر 

 – ط ينتيي فيو الصراععند ديوي يتضمن " معنى نمارسو وينتمي الى نشا والخير
التعويق لمدوافع والعادات المتعارضة المختمفة بتحرر موحد منظم ليذه الدوافع والعادات 
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ويختمف عن  التفكير،يظير في العمل وىذا الخير االنساني ىو انجاز يتوقف عمى 
عمى اننا بالطبع نبقى  المصادفة،الممذات التي تعثر عمييا الطبيعة الحيوانية من طريق 

)ديوي و النجيحي، الطبيعة البشرية والسموك االنساني حيوانات ايضا ما دمنا ال نفكر 
9961 ،119) 

عندما يكون ثمة  االكما يقول ديوي ايضا " ال توجد ضروب الخير االخالقي واىدافو  
شر عمى وجود نقص ما او  دليل اذنيجب ان يعمل  شيءشيء يجب ان يعمل ووجود 

 و مطابقة لمنسخة االصمية لشي اخرذاتو فيو ال يكون ابدا نسخ الموقف المعين في
 (178، 9961)ديوي و النجيحي، الطبيعة البشرية والسموك االنساني 

يعي مشكمو جديدة وىي  كير االخالقيالتفويؤكد ديوي ان " الفرد الذي اكتسب عادة 
بالخير الفردي والخير من ناحية النوع ال يكرر نفسو مرتين ابدا بل  الخير العامعالقة 

ىو ال يكرر نفسو ابدا ىو الجديد في كل صباح وىو الطازج في كل مساء وىو الفريد 
 والتي الرعة في كل تعبير ألنو يوضح نتيجة التعقيد المتميز لمعادات والدوافع المتصا

)ديوي و النجيحي، الطبيعة البشرية والسموك يمكن ان تكرر نفسيا عمى االطالق 
" انو عمى عاتق  الفضيمة ويقولويتحد ديوي ايضا عن قيمة  (11، 9961االنساني 

الذات وعمى الفاعل يقع عب الحفاظ عمى القيم ونشرىا التي تجعل الحياه معقولة وجيدة 
الرجل بزوجتو واالب بابنو والمعمم بتمميذه  والصناعة وعالقةوقيمة العمم وقيمة الفن 

يتم تقديرىا تعطي قيم  بمثل ىذا الخيروىكذا الن ىناك شخصيات تيتم باستمرار 
ونشره  عمى الحفاظ عمى الصالح العام تأثيرىاان عادات الشخصية التي يؤدي ايجابية ف

النزاىة واالستقامة اما الرذيمة فيي النفاق والرياء فالخير  الفضيمة ىيىي فضائل فقيمة 
  (819، 1117)ديوي، جيمس و الشايجي، عمم االخالق  ىو الصواب واالستقامة
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  قيمة التربية عند جون ديوي الثا:ث

نظرا لمعمق التاريخي آلراء جون ديوي في الفكر التربوي العالمي واالنتشار 
السريع ألفكاره ف مختمف دول العالم وتأثر العديد من النظم التعميمية بآرائو وافكاره 

  كرة موجزة عن مفيوم التربية عنده.التربوية احببت تقديم ف

التربية في نظر ديوي ظاىرة طبيعية في الجنس البشري تتم بطريقة ال شعورية   
ومتطورة وىي ليست  عممية مستمرةمنذ الوالدة بحكم وجود الفرد في المجتمع وىي 

اي البد ان تكون حياة  ىي الحياة ذاتيا وعممية من عممياتيا مستقبمية بلاعداد لحياة 
مباشرة الحصول عمى الخبرة  يتم فيياياة حقيقية ح –الجماعة المدرسية من وجية نظره 

 تشبو في وأقعيتيا حياة الطفل في البيت او البيئة التي يعيشيا   وان

 تعتمد في مبادئيا عمى فيم نفسية الطفل واستعداده واجتماعية معاوايضا ىي نفسية 
)كامل، الموسوعة وتييئت لطفل ليكون عضوا صالحا في المجتمع الذي يعيش فيو 

 (989، 9961الفمسفية المختصرة 

ان الفمسفة االخالقية انتيت بديوي الى افكار ثورية في مجال قيم التربية وىو المجال  
واضعي اسس قيم  أعظمواحدا من  والخاصة بوصفوالذي اشتير فيو ديوي بين العامة 

 التربية التقدمية  

حي كانت تجرب طرق التعميم وكانت  مدرسة،ة " المختبر حرفيا تاريخيا كانت المدرس
مع وصول ديوي الى جامعة شيكاغو التي كانت تابعة لو وفمسفو  9896قد اسست منو 

ديوي في القيم التربوية " جزء متكامل مع فمسفتو االجتماعية العامة ففي رايو انو ينبغي 
كل تفكير حقيقي ينشا عن مواقف  بان المقدمة القائمةان تقيم التربية عمى اساس 

ومعنى ىذا ان تربيتنا لطفل عن طريق اخضاعو لتعميم صارم مقنن في  مشكمة.
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قة في السير " " ىي ايضا طري والكتابة والحسابالميارات االساسية الثالث " القراءة 
 التربية انان تكيف اي ان  ،إذا كان تسير " من القاع فصاعدا "اما من القمة فنازال" 

ابتكار التربية بان تعممو  حقيقية وانتكيف نفسيا وفقا لما يشعر بو الطفل من مشكالت 
  واستخراج نتائجيا وتمحيصيا بالممارسة الفعمية الفروق

يجب عمينا اال نعتبر  مجادال بانو ،وتحسينو عمميا طبيعة التعميمديوي عمى  ىكذا ركز
اعتبارىم  بل يتوجبكسب العارف فييا االطفال زىريات فارغو تنتظر بطريقة سمبية ان ت

ايضا بتشكيميا وسوف  ويقومون قبل بئتيممراكز نشطة من االندفاعات مشكمو من 
)ديوي، عفراوي و تفاعميم مع البيئة االجتماعية  اخر ابانون عادات من نوع او يطو 

 (99، 9978زكريا، الديمقراطية والتربية 

يياجم ديوي التصور السائد في المدارس والقائل بان الطفل كائن سالب وميمة قيم 
عمى ذىنو وانتقد ديوي مفيوم التربية لكونيا مجد تعمم  فرض المعالمىي  التربية والتعميم

التربية تعتبر ادة مجرد اعداد مجرد تعمم اي تحصيل  فيكون ىدفيا بعيدا فيقول" كانت
ستكون نافعة لصاحبيا فيما بعد فاليدف بعيد فالتربية تحصيل  اشياء معينة بحجة انيا

لممعرفة وكسب لمميارة بغية استخداميا في المستقبل ولالستمتاع بما فييا وىي تكوين 
لمعادات المطموبة فيما بعد لإلعمال ولمقيام بواجبات المواطن الصالح ولمواصمة 

 (111، 9918يوي و قنديل، تجديد في الفمسفة )دالدراسات العممية 

ان المستقبل ىو االمر الميم في قيمة التربية في اوسع معانييا ىي " اداه ىذه اإلدامة 
لمحياة من الناحية االجتماعية فبواسطة عممية التربية نستطيع تقريب الثقة بين الفرد 

الجماعة  بأىدافاليحيطيون ضربا وىم  يولدونديوي "ان االطفال  والجماعة فيقول
وما عمى الجماعة اال ان تبصرىم وتشير اىتماميم  ،وعاداتيا بل ىم ال يعياون بيا ابدا
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الى ذلك اي الى تقريب الثقة بين الطفل والجماعة اال بالتربية  من طريقوما  الحي بيا
 (1، 9978تربية )ديوي، عفراوي و زكريا، الديمقراطية وال

 االطفال الى التحرر من الرئيسي بوصولتنتيي عممية التربية التي ىي " عمل الحياة  
 (119، 9918)ديوي و قنديل، تجديد في الفمسفة االتكال االجتماعي عمى غيرىم " 

الى " دوام وجودىا ولما كان ىذا الدوام ال يتم اال  طبيعتيا تسعى أصل الحياة فيان  
لذاتيا فالتربية لمحياة االجتماعية ىي بمثابة  عممية تجديد إذا المستمر فييبالتجديد 

االتصال  ،التغذي لمحياة الفسمجية وىذه التربية في اساسيا ىي النقل بطريق االتصال
ىو عممية االشتراك في الخبرة اشتراكا يجعميا مشاعا بين االفراد وىذه العممية تبدل 

)ديوي، عفراوي و زكريا، الديمقراطية والتربية  ميول كال الجانبين المشتركين فييا "
دوام وجودىا عن  الى طبيعتيا تسعى أصل الحياة فيوىذا يعني ان    (91، 9978

  .طريق التجديد المستمر 

بالطفل والبالغ من تجربة  تتولى االنتقال ينبغي ان التربية "وايضا يرى ديوي ان قيمة 
)بدوي قائمة عمى ذكاء الطفل او البالغ ومياراتو  تجربة النضجغير ناضجة الى 

9981 ،819) 

بيد انو لم  ،لمذىبو التربوي يحمل العبارة االتية " تعمم بان تعملوضع ديوي شعارا 
يقصد بيذا حرف التربية والتعميم عن التزويد بالعموم والمعارف بل لفت االنتباه الى ىذه 
الواقعة وىي ان الطفل مخموق مولع بالنشاط محب لالستطالع واالستكشاف فوظيفة 

 (811، 9981)بدوي التي تكون الذكاء " ىي تشجيع العادات واالستعدادات  التربية
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 في المدرسة والمجتمع عند جون ديوي رابعا: التربية

يشعر بو الطفل من مشكالت حقيقية،  ان القيم التربوية يجب ان تكيف نفسيا وفقا لما
تكون مجتما اوضح ديوي ان المدرسة  جزء ال يتجزأ من المجتمع وانيا ينبغي ان 

اننا ميالون الى مصغرا مشذبا من الشوائب التي تجدىا في المجتمع الكبير اذ يقول "
النظر الى المدرسة من وجيو نظر فردية بوصفيا شئيا بين المعمم والطالب او بين 
المعمم والوالدين ان اكثر ما يثير اىتمامنا ىو التدم الذي يحرزه طفل من معارفنا في 

قدمو في القدرة عمى القراءة والكتابة والحساب  فبمثل ىذه المعايير نموه الجسدي وت
 (19، 9961)ديوي و رحيم، المدرسة والمجتمع نقيس عمى المدرسة 

المجتمع لنفسو  ما ينجزهيؤكد ديوي عمى سعة نظرتنا الى عمل ومفيوم المدرسة" فكل 
 أفضل ان يحقق يأملفي المستقبل والمجتمع  ألعضائوقد وضع برعاية المدير رصيدا 

اآلراء عن نفسو خالل االمكانات الجديدة التي تتفتح في المستقبل حيث تتحدد الروح 
الفردية واالجتماعية وال يمكن لممجتمع ان يكون صادقا مع نفسو بأية صوره من الصور 

)ديوي صادقا في تسيره النمو التام لجميع االفراد الذين يؤلفون ذلك المجتمع كان  إذااال 
 (19، 9961و رحيم، المدرسة والمجتمع 

من نتاج  التربية الحديثة ىيديوي يؤكد ايضا عمى ان التغييرات التي تحدث في قيمة 
وىي لذلك جيد يسد حاجات المجتمع الجديد االخذ بالتكوين  ،الحالة االجتماعية المتغيرة

ما  إدراكاي  الصناعة والتجارةوليذا فيي مشابو في نمطيا لمتغييرات التي تحدث في 
)ديوي و رحيم، المدرسة والمجتمع  يمكن ان تطمق عميو اصطالح" التربية الحديثة "

9961 ،11)  
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ان التغيير الذي يخطر عمى الذىن اوال ىو التغير الصناعي وىو الذي يمقى       
بظمو عمى التغييرات االخرى  بل  ويتحكم فييا ويقصد ديوي بالتغيير الصناعي  تطبيق 
العمم الذي نتجت عنو االختراعات العظيمة التي استغمت قوى الطبيعة  عمى مدى واسع 

عالمية  بوصفيا من ىدف االنتاج ووجدت مراكز ورخيص الكمفة فاتسعت السوق ال
صناعية واسعة لتجييز ىذه السوق بوسائل اتصال ووسائل توزيع سريعة  ورخيصة 
وكذلك عادات المعيشة تغيرت بصورة مذىمة من السرعة والجودة يقول  ديوي " وحتى 

عماق آراؤنا في االخالق والدين وىي اشد ما فينا محافظة ألنيا مستقرة في اعمق ا
 (11، 9961)ديوي و رحيم، المدرسة والمجتمع طبيعتنا 

وحتى القيم التربوية  شيءد حصمت ثورة غيرت مجرى الحياة االجتماعية في كل قل 
يرجع النظام الصناعي  في اصمو الى نظام المعمل المؤسس في البيت اي قبل  الثورة 

في االماكن  الريفية  ربما تشمل منزل طفولة ديوي  كانت   الصناعية  بصفة خاصة
الصور النمطية لمعمل الصناعي تمارس في المنزل وكان االطفال يساىمون فيو وكانت 
نتيجة  ذلك انيم اكتسبوا عادات النظام والصناعة  واالحساس بالمسؤولية  فكل واحد 

لم واننا ال نستطيع ان نغفل عوامل منيم شعر انو البد ان يفعل شئيا وينتج شئيا في العا
في ىذا النوع من الحياة وكانت المشكمة بالنسبة لمدرسة  المتضمنةالضبط وبناء الخمق 

فالمدرسة يجب ان تكون المدينة الحديثة ىي تقديم تدريب مماثل في بيئة اكثر تعقيدا 
شياء عن طريق صنع ا اذكياء ونافعينمجتمعا مصغرا يصبح فيو االطفال مواطنين 

 (998، 1191)رايت و احمد  بصورة مشتركة

 الفعالة بدلالمجتمع  اصمية لحياةان قيمة المدرسة عند ديوي كما يؤكد عمييا " صورة  
ان تكون مكانا منعزال يجري فيو تعميم الدروس فالمجتمع عدد من الناس المرتبطين 

عامة  بأىداف عامة ويمتقون عامة وبروحيعممون ضمن خطوط  ألنيمببعضيم البعض 
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في الشعور  ووحدة ناميةواالىداف العامة تتطمب تبادال ناميا في االفكار  والحاجات
 (17، 9961)ديوي و رحيم، المدرسة والمجتمع الودي 

فيؤكد ديوي عالقة ة في المجتمع قيمة الدرس والحيا وىذا يعني ان ىناك عالقة بين
 بصورة خاصة فانالطفل  بالحياة وبحياةالطفل ونموه" فاذا اعتقدنا  قيمة المدرسة بحياة

المين والفوائد وان التاريخ والعمم وما يتصل بيما تصبح جميعا ادوات جذاة ومواد ثقافية 
ان يعيشا في  لمطبيعة والمجتمعلخيالو وبذلك يصل الى اغناء حياتو وعندما يمكن 

غرفة الدراسة وعندما تخضع انواع وادوات التعمم لمادة الخبرة فستكون حينذاك فرصة 
)ديوي و رحيم، المدرسة لممرور الى الديمقراطية  ليذا التعرف وستصبح الثقافة جوازا

 (71، 9961والمجتمع 

يقول " فميست الديمقراطية مجرد  قويا اذ والديمقراطية ربطايربط ديوي بين قيمة التربية 
والحرة المشتركة شكل لمحكومة وانما ىي في اساسيا اسموب من الحياة المجتمعية 

 . المتبادلة

ان زيادة عدد االفراد المشتركين في مصمحة واحدة وانتشارىم عمى ظير االرض بحيث 
ل غيره مقيدة ومسددة التجاه عممو غيره معتبرا اعما بأعماليصل كل منيم عممو 

)ديوي، عفراوي و  معناىا تحطيم الحواجز التي فرقت ين الطبقات واالجناس واالوطان
  (91، 9978زكريا، الديمقراطية والتربية 

 الخاتمة

ويمكن تجريبية ومن ثم تكون خاضعة لممراجعة، يعد جون ديوي كل القيم االخالقية 
ان تتطور وتنمو اذ قدر ان يكون ليا عمما الن العقل االنساني لم يعرف  لألخالق

 الحقيقة كميا 
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فقيمة االخالق عند ديوي ىو سموك الناس وما ىو الفارق بين السموك الحميد والسموك 
 نظر ديوي نفسية واجتماعية معا التربية فيالسي ان 

ميارات واتجاىات تناسب المجتمع الذي يعيش فيو من ناحية  الكتساب الفردوييدف 
التربية بالطفل ككل من النواحي الجسمية  اخرى وتيتم ناحيةوالعمل عمى رفاىيتو من 

تشبع  الممكنة التيالفرص  توفير كلوالعقمية والخمقية واالجتماعية وتعمل جاىزة عمى 
 ذاتو  التعبير عن حاجات الطفل لمنمو وتمكنو من

المدرسة بمدرسة النشاط  فيو يسمىفعالية عن طريق العمل  أكثروان التعميم يكون 
يستقبل المعمومات  آلةويعارض النظم التقميدية في التربية التي تجعل من الطالب مجرد 

البدني بين النشاط  يدعو لمجمعفنراه ن ان يكون لو اي نشاط او فعالية، ويحفظيا دو 
معتمدا عمى نفسو ومتعاون مع من اجل التعمم فيكون  واالجتماعي لمطالب   والعقمي
 غيره.

 

 

 


