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يهدف البحث إىل بيان أمهية األفكار التربوية لدى الزرنوجي اليت ضمنها كتابه تعلـيم املـتعلم   
التنافسية، واملعرفية، ودافـع اإلجنـاز،   : عن الدافعية، وأنواع الدوافع طريق التعلم، والسيما حديثه

. وأساليب استثارا، وأمهية استثمارها يف عملية التعلم، وكيفية االستفادة منها يف طرائق التـدريس 

                                           
 .كلية الشريعة، جامعة دمشق  ∗
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وركز البحث على الربط بني ما تعرض له الزرنوجي من أفكار حول الدافعية، وما توصـلت إليـه   
  . بوية احلديثة يف جمال علم النفس، وطرائق التدريسالدراسات التر

2



  2006 -  الثانيالعدد  -  الرابعالمجلد ... …………………………... مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  

  
 

 

 

  المقدمة -1 
ميثل املفكرون التربويون مبا يقدمون من فكر نافع وضروري لرقي األمة، وتقدمها، قلب  

  .األمة الذي يبث احلياة يف نواحيها كلها
   ا يقدم أولئك املفكرون اإلبداعات التربوية اليت تبني دور األمة، ومركزهـا، وصـور

لذلك جيب االهتمام بدراسة أفكـارهم  . احلقيقية يف مثاليتها وواقعيتها بني األمم األخرى
التربوية، بقصد بيان جهودهم يف ااالت التربوية اليت أثرت الفكـر التربـوي املعاصـر،    
وأسهمت يف وضع مقوماته من جهة، وحماولة الكشف عن تاريخ التربية اإلسالمية، وربطها 

مع أهدافها، ومقاصدها، ومصادرها الشرعية مـن جهـة    ضا ال يتعارمبديثة، بالتربية احل
  .أخرى

فعلى الرغم من كثرة الكتابات ووفرا، وتنوعها يف اجلوانب املختلفة للفكر التربـوي   
قليلة إذا ما قورنت بالنتاج الفكـري التربـوي    لالعريب واإلسالمي فيما يبدو ظاهراً ال تزا

العريب واإلسالمي من ناحية، وزيادة اهتمام املفكرين التربويني العرب الذي يزخر به الفكر 
  .واملسلمني بالفكر التربوي الغريب حبثاً، ودراسة، وتأليفاً من ناحية أخرى

وبرهان اإلسالم الزرنوجي، من الفقهاء يف مذهب احلنفية، ومن أعيان القرن السـادس   
ر التربوي عند الزرنوجي من خـالل  الفك جانب من جوانب وهذه الدراسة عن. اهلجري

وثقافة إسالمية، عرف فيهـا  ، ، تعد خالصة فكر)تعليم املتعلم طريق التعلم(كتابه الوحيد 
الزرنوجي، وهلا أمهيتها التارخيية، إذ إا متثل منارة الفكر التربوي اإلسالمي يف عصره الذي 

ته يف تلك الفتـرة الزمنيـة،   يكشف لنا بوضوح عن تاريخ الفكر التربوي اإلسالمي، وأمهي
وعن مواصلة مسرية البحث والتأليف يف الفكر التربوي اإلسالمي تأليفـاً مسـتقالً عـن    

  .اخل.. البحوث اإلسالمية التخصصية؛ كالفقه، وأصوله، والقرآن، وعلومه
  
  مشكلة البحث  -2
تربوية اليت يف خمتلف الدراسات ال كبريعلى الرغم مما حققه التربويون حديثاً من تطور  

اجلهود اليت بذلت قدمياً وحديثاً يف دراسـة األفكـار    ال تزالمجعت بني النظرية والتطبيق 
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حباجة إىل دراسة مستفيضـة يف  وهي ال تزال  التربوية عند مفكري العرب واملسلمني قليلة،
  .جوانب حمددة من الفكر التربوي العريب واإلسالمي

يف العلوم مجيعها، والسيما الدراسات التربوية الـيت  إن للفكر اإلسالمي إبداعه ومثاره  
  .استفاد منها الشرقيون والغربيون، وأسهمت يف ضتهم العلمية، وتطور احلضارة اإلنسانية

  :من خالل األمور اآلتية لقد أحس الباحث باملشكلة، وبدت له مظاهرها
ومن العـرب واملسـلمني    ن بعض الباحثني يف تاريخ التربية من الشرقيني أو الغربينيإ -1

وهنا ينتاب الباحثَ !.. دراسة الفكر التربوي عند العرب واملسلمني؟ يهملونأنفسهم 
شعور بصعوبة هذه املشكلة، وضرورة اإلسهام يف حلها، إذ يرى أن احلل يكمـن يف  
تضافر جهود الباحثني إلظهار األفكار التربوية عند العرب واملسلمني، وبيان آرائهـم  

ومما يـثري االهتمـام أيضـاً أن    . طرائق الدراسات التربوية تطويريت أسهمت يف النرية ال
الكتابـات التربويـة اإلسالمية اليت بدأت منذ القرن الثالث اهلجري على يد العامل حممد 

والغزايل بعده يف القرن الرابع اهلجري، والزرنوجي " آداب املعلمني"بن سحنون يف كتابه 
جري تعد نقطة حتول مهمة يف تاريخ التربية العربية واإلسـالمية،  يف القرن السـادس اهل

والفكر التربوي لدى الزرنوجي يسهم يف حل .صحيحاً تربوياً مل تسـتثمر استثماراًلكنهاو
  .كثري من املشكالت التربوية إذا ما وظف توظيفاً هادفاً وسليماً

هو أن بعض األفكـار  إن العنصر األساسي ملشكلة البحث اليت حيس ا الباحث  -2
التربوية القدمية واحلديثة اليت نسبها بعض املربني القدامى أو املعاصرين الغـربيني  
ألنفسهم، ليست من بنات أفكارهم، إمنا أخذوها عن غريهم، وتنكروا ألرباـا  

  .عن علم أو جهل
ـ   -3 ة ال إن ما يزيد يف مشكلة البحث وصعوبتها أن املراجع القدمية والدراسـات احلديث

تعطينا قدراً وافياً عن حياة الزرنوجي العلمية والتربوية، لذلك كان اعتماد الباحث على 
، والبحث فيه الستنتاج جوانـب  "تعليم املتعلم طريق التعلم"كتاب الزرنوجي الوحيد 

مهمة من شخصية الزرنوجي وفكره وإبرازها، من خالل بعض اإلشارات اليت صاغها 
  .ديب يف بعض األحيان، وإبراز بعض أفكاره التربوية نثراً وشعراًبلغة فقهية، وبأسلوب أ
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تتحدد يف البحث عن اجلهود اليت قام ـا الزرنـوجي يف جمـال    إن مشكلة البحث 
  . حتليلية، ومقارنتها بالفكر التربوي احلديث ةالدافعية، ودراستها دراس

  
  أهمية البحث  -3
األفكار التربوية، لذا جيب الوقـوف عنـد   إن التراث الفكري العريب واإلسالمي غين ب 

أصالة هذا التراث، وتأمل مكنوناته، ومعرفة كنـوزه التربويـة، والفكريـة، والعلميـة،     
واستخالص اجلوانب املضيئة لإلفادة منها يف عملية البناء والتطوير حاضراً ومستقبالً، وميكن 

بية واإلسـالمية مباضـيها،   العمل على تكوين جانب مهم من البحث يف تاريخ التربية العر
  .وحاضرها، ومستقبلها

وتتجلى أمهية هذا البحث يف عكس صورة ماضي هذه األمة، ومعاناا، والبحـث يف   
أسباب ضعفها، وخالصها، وحتررها، واالستفادة من خصوبة إنتاجها الفكري والتربوي مبا 

  .خيدم مصاحلها، والتمسك بقيمها، ومثلها العليا
ة هذا البحث أن الزرنوجي مارس عملية التعليم فترة طويلة من حياتـه،  ومما يعزز أمهي 

شأنه يف ذلك شأن معظم علماء األمة، وهذا ما جيعل لفكره التربوي وإسهاماته يف جمـال  
طرائق التدريس أمهية خاصة، فهو مل يقتصر على جمرد طرح أفكاره التربوية فحسب، بـل  

، يتمثل يف التعمق يف معاجلة القضايا تطبيقيد تربوي طبقها يف اال التعليمي، ويف ذلك بع
 ذاالتربوية من جهة، وجعلها معربة عن الواقع العلمي والتربوي لعصره من جهة أخرى، و

  .ميكننا اإلفادة منها حاضراً ومستقبالً
فكر الزرنوجي إىل فـتح آفـاق   احتمال أن يؤدي ومما يكسب هذا البحث أمهية أيضا  

جديدة، يسطع نورها من خـالل التـراث الفكـري والتربـوي العـريب       تربوية تعليمية
منه البـاحثون   يستمد واإلسالمي، وجهود املربني القدامى، ونتاجهم الوقاد الذي ميكن أن

للتربيـة   اًاليوم أساليب وطرائق ومبادئ سليمة وقومية، متجددة ومتطورة، وإبرازها أساس
  .يم الفكرية والتربوية احلديثة وتطويرهاهلا، لبلورة املفاه اًاملعاصرة، ومنطلق

إسهامات الزرنوجي  إحدى دراسةإىل تلك املعاين واالعتبارات شدت اهتمام الباحث 
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يف جمال طرائق التدريس، وهناك اعتبارات أخرى تزيد يف أمهية البحث، ميكن إجيازها يف 
  :النقاط اآلتية

يف  - ة، وال تقل أفكاره التربوية أمهيـة يعد الزرنوجي علماً من أعالم التربية اإلسالمي   -1
فإن دراسة تلك األفكار دراسة  معن األفكار التربوية املعاصرة، ومن ثَ - نظر الباحث

عن جوانب القوة والضعف يف الفكر التربوي اإلسـالمي يف   تم يف الكشف حتليلية،
يفها وهذا يفرض على الباحثني االستفادة من جوانب القوة، وتوظ. ذلك العصر

يف خدمة اتمع اإلنسـاين، واالبتعاد عن جوانب الضعف، وتنقيـة التـراث   
  .اإلسالمي منها

مل تنل دراسة الفكر التربوي عند الزرنوجي حقها من البحث الذي يوضح أبعادهـا،     -2
ويربز مكنوناا يف إطار شامل متكامل، ويبني تأثريها يف التربية احلديثـة، ويربطهـا   

تلـك املعـاين،    بعـض  ومن هنا تأيت هذه الدراسة لتحديد. اصدهامبصادرها، ومق
واملفردات، وبيان أمهية التواصل مع الفكر التربوي اإلسالمي، وتقدير جهود املفكرين 

 تم بتكوين شخصية اإلنسان، وتنمية قدراته، وتعـد ه املسلمني للجوانب التربوية اليت
  .لبناء الكون وعمارته

  
  أهداف البحث  -4
  : ف البحث إىل حتقيق األمور اآلتيةيهد

  .خبصوص الدافعيةوأفكاره التربوية  يآراء الزرنوجحتديد  -1
يف الدراسات  الدافعيةالتربوي يف جمال  يفكر الزرنوج بيان مدى االستفادة من -2

  .التربوية احلديثة
توظيف معارفه الشرعية واللغوية والفلسفية يف صـوغ   على يالزرنوجبيان قدرة  -3

  . قواعد تربوية
  
  أسئلة البحث -5

6



  2006 -  الثانيالعدد  -  الرابعالمجلد ... …………………………... مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  

  
 

 

 

  :يسعى البحث إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية
  الدافعية؟آراء الزرنوجي وأفكاره التربوية يف جمال  ما -1
يف الدراسات  الدافعيةفكر الزرنوجي التربوي يف جمال  إىل أي مدى ميكن االستفادة من -2

  التربوية احلديثة؟
معارفه الشرعية واللغوية والفلسفية يف صوغ قواعـد  هل استطاع الزرنوجي توظيف  -3

  ؟حمددة تربوية
  حدود البحث  -6
مـن خـالل    الدافعيةسيقتصر البحث على احلديث عن إسهامات الزرنوجي يف جمال  

وذلك بدراسة هذا الكتاب دراسة حتليلية، يبني الباحـث  " تعليم املتعلم طريق التعلم"كتابه 
  . أمهها، ويقارا بالفكر التربوي املعاصروالزرنوجي عند  التعلممبادئ أحد فيها 
  
  منهج البحث -7

يقوم بتتبع النصوص وس املقارن، التحليلي سيستخدم الباحث يف موضوع البحث املنهج
أو اجلمل، أو العبارات يف كتاب الزرنوجي، وقراءا بعمق، وحتليلها، ومجع املتشابه منها، 

  . ، ومقارنتها مبا جاء ت به التربية احلديثةإسهامات الزرنوحي التربويةلرصد 
  
  الدراسات السابقة  -8
دراسات قليلة الصلة مبوضـوع   :األوىل: جمموعتني الدراسات السابقة يف تصنيفميكن  

دراسات عامـة يف الفكـر التربـوي    وجاءت ضمن . هجزئيات تطرقت لبعضالبحث، إذ 
دراسات خاصة  وجاءت ضمن. البحثدراسات كثرية الصلة مبوضوع : ةوالثاني. اإلسالمي

  .بحث فيها الفكر التربوي عند الزرنوجي
   األقل صلة بموضوع البحث الدراسات -8-1

  : ، وهيالزرنوجياألفكار التربوية عند بعض تناولت هذه الدراسات 
  دراسة نذير حمدان -8-1-1
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، 226-213ص(، 1989/عـام " يف التراث التربوي دراسات نفسية تعليمية تراثية"
حتدث الباحث يف هذه الدراسة عن شخصية الزرنوجي، بوصـفه فقيهـاً   ). 242-250

ومتكلماً، وتطرق إىل دراسة اجلوانب التربوية عنده، وتكلم على أساس تلـك اجلوانـب   
  .ومل يهتم الباحث بطرائق التدريس عند الزرنوجي. باختصار

  دراسة عارف عبد الغني -8-1-2
حتدث الباحث يف هذه  ).270-266ص(، 1993 /عام "نظم التعليم عند املسلمني"

   .الدراسة عن آراء الزرنوجي يف التعليم، ملخصاً النقاط الرئيسة ألفكاره التربوية
. ويالحظ أن هذه الدراسات هدفت إىل إظهار اجلوانب التربوية عند الزرنوجي باختصـار  

لعريب واإلسالمي باألفكـار  ومتخضت نتائج هذه الدراسات عن غزارة مصادر الشريعة والفكر ا
التربوية اليت كانت منطلقا للدراسات التربوية احلديثة، وعن ضرورة االهتمام بالدراسات التربوية 
. العربية واإلسالمية، واالستفادة منها يف تطوير الفكر التربوي املعاصر، وتنمية القيم يف األفـراد 

  .ثهوميكن للباحث أن يستفيد من هذه الدراسات إلغناء حب
  الدراسات األكثر صلة بموضوع البحث  -8-2

  :هناك بعض الدراسات اخلاصة عن الزرنوجي وأفكاره التربوية، ميكن عرضها يف ما يأيت
  دراسة محمد عبد القادر أحمد -8-2-1
كتاب تعليم املتعلم طريق التعلم تأليف اإلمام برهان اإلسـالم الزرنـوجي، حتقيـق    " 

هدف الباحث منها اجلمـع بـني   . صفحة 183دراسة يف تقع ال. 1986/عام" ودراسة
حتقيق خمطوط كتاب الزرنوجي، والدراسة عنه، فتحدث عن املخطوط، ونسخها، وعملـه  

. 183-64يف التحقيق، والنص احملقق، وأخذت عملية التحقيق أكثر الدراسة من الصفحة 
، مـا يقـارب   57-53بينما جاءت الدراسة عن الزرنوجي وأفكاره التربوية من صفحة 

مخس صفحات، بينما شغل القسم الباقي من الدراسة باحلديث عن التربية يف التراث العريب 
وبينت نتائج .اإلسالمي، وترمجة الزرنوجي، وخمطوطات كتابه، وطبعاته، وقيمته، وشروحه

هذه الدراسة بعض أفكار الزرنوجي التربوية، ووجهت الباحثني لالهتمـام ـا خباصـة،    
ويالحظ أن اهلدف األسـاس هلـذه   . بالتراث التربوي العريب واإلسالمي بعامة واالهتمام
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الدراسة هو حتقيق خمطوط الكتاب، لذلك مل تف بالغرض املطلوب من دراسـة األفكـار   
  .ومل تتعرض للدافعية عنده. التربوية للزرنوجي، ومل تم بطرائق التدريس عنده

  دراسة سيد أحمد عثمان -8-2-2
تقـع الدراسـة يف   . 1989كتاب صدر عام ". برهان اإلسالم الزرنوجي التعلم عند"

صفحة للحديث عن الفكر التربوي اإلسالمي، 100صفحة،خصص منها أكثر من  154
وأمهية البحث فيه، والرجوع إىل الثقافة اإلسالمية،واملوقف منها، فضالً عن حديثه عن حياة 

صـفحة   يف مخسنيلم عند الزرنوجي وحتدث املؤلف عن عناصر التع. الزرنوجي، وعصره
فتطرق إىل احلديث عن التأهب، واملشاركة، وأدب النفس، واالختيـار، واحلفـظ   . تقريباً

وجاء احلديث عن الدافعية يف ثالث صـفحات تقريبـا، ومل يهـتم بأنواعهـا     . والنسيان
سـات  فضالً عن عدم ربطه بني ما أشار إليه الزرنوجي وما توصلت إليه الدرا. ووسائلها

وغلب على البحث بشكل عام اجلانب األديب، ومل يتعرض املؤلف . احلديثة يف علم النفس
  .و أهدافه إىل نتائج البحث،

  دراسة فايزة عطا اهللا محمد آل عبد اهللا  -8-2-3
رسـالة  " الفكر التربوي عند برهان الدين الزرنوجي يف كتابه تعليم املتعلم طريق التعلم"

  .م1996/ ه1416لقرى، ماجستري، جامعة أم ا
: اهلدف من الدراسة هـو . صفحة 127تقع الرسالة كاملة، مبحتوياا وفهارسها يف  

واسـتخدمت  . تعرف الفكر التربوي عند الزرنوجي، وعالقته ببعض التربـويني احملـدثني  
  .الباحثة املنهج التارخيي، واملنهج التحليلي االستداليل لتحقيق ذلك اهلدف

ث على اشتمال كتاب الزرنوجي على مبادئ وأسـاليب تربويـة،   وركزت نتائج البح
وبينت قيمة كتاب الزرنوجي الذي عرف يف . ومدى اتفاقها مع األساليب التربوية احلديثة

يف  وإمنا اقتصـرت . أوربا، وتأثرت به، ودعت لالهتمام بدراسة الفكر التربوي اإلسالمي
، وجعلتـها عنـاوين لبحثهـا، دون    وجيالزرن على العناوين ا لرئيسة يف كتاب رسالتها

ودون أن . االستفاضة يف شرحها، وبياا والتعليق عليها، ومقارنتها بالفكر التربوي احلديث
  .تتحدث عن الدافعية إطالقاً
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عنـد   الدافعية وعناصرهاحبث واخلالصة إن ما مييز دراسة الباحث عن تلك الدراسات 
   احلديثة ومقارنتها باألفكار التربوية الزرنوجي،

  
  مصطلحات البحث -9
    فملا كان البحث ال حيتوي على مصطلحات إجرائية، كان على الباحـث أن يعـر

ميكـن  و. باملصطلحات اليت ترد يف حبثه، من خالل الرجوع إىل املعاجم، والكتب األخرى
مصـطلحات إسـالمية،   ، ومصطلحات تربويـة : تقسيم مصطلحات البحث إىل قسمني

  .هلذه املصطلحات وسنذكر تعريفاً
  المصطلحات التربوية  -9-1

كل ما يتلقاه اإلنسان من تأثريات خمتلف عناصر احلياة احمليطة به سواء أكانت ": التربية -
علـي،  ". (هذه التأثريات واردة بقصد، أم بغري قصد، وسواء أكانت حية أم غري حيـة 

  ).34، ص2001: سعيد إمساعيل
علـي، سـعيد   ". (من التربية وفق أنساق معرفية حمـددة  ذلك اجلزء املنظم " :التعليم -

  ).34،ص2001: إمساعيل
أما النشاط الذي يطغى فيه نشاط املعلم . التفاعل الذي يطغى فيه نشاط املتعلم" :التعلّم -

  ). 12، ص1990:القال، فخر الدين، وناصر، يونس". (ويصبح مسيطراً فهو التعليم
أبو هالل، ". (، أو احلوار والتفاعل بني املدرس والتلميذعملية األخذ والعطاء" :التدريس -

  ).17، ص1979: أمحد
". الكيفية أو األسلوب الذي يقوم فيه املدرس بعملية التدريس والتربية" :طرائق التدريس -

  ).204ص: علي، سعيد إمساعيل(
، أعلى مستوى ميكن أن ميتلكه املعلم مـن املعـارف واملهـارات، والقـيم    " :الكفاية -

واالجتاهات اليت جتعله قادراً على أداء مهامه التعليمية بأعلى مستوى من اإلتقان، ميكـن  
صالح، مسـري  ". (الوصول إليه، وميكن مالحظته وقياسه، ويؤدي إىل منو سلوك التالميذ

  ).75، ص1997: يونس أمحد

10



  2006 -  الثانيالعدد  -  الرابعالمجلد ... …………………………... مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  

  
 

 

 

  ).18، ص1979: عاقل، فاخر". (التطلع إىل الوصول إىل هدف إجنازي معني" :الطموح -
أو ". القدرة على التفكري يف العالقات تفكرياً بنائياً موجهاً حنو حتقيق هدف ما" :الذكاء -

  ).329، ص1973: عاقل، فاخر". (القدرة على التعليم"هو 
احلالة النفسية الداخلية أو اخلارجية للمتعلم اليت حترك سلوكه وتوجهـه  " :الدافعية -

" تمراريته، حىت يتحقـق ذلـك اهلـدف   حنو حتقيق غرض معني، وحتافظ على اس
  ].427، 2000: قطامي[
  المصطلحات اإلسالمية  -9-2

فمعنـاه  . خيتلف معناه يف الشرع حبسب وروده منفرداً، أو مقترناً باإلميـان  :اإلسالم - 
والدخول يف الدين هو استسالم العبد هللا عز وجـل،  . الدخول يف دين اإلسالم: منفرداً

سول من الشهادة باللسان، والتصديق بالقلب، والعمل بـاجلوارح،  باتباع ما جاء به الر
أعمال اجلوارح الظاهرة مـن القـول، والعمـل،    : ومعناه إذا ورد مقترناً باإلميان هو

وإذا انفرد اإلميان يكون حينئذ مبعـىن االعتقـاد   . وسائر أركان اإلسالم, كالشهادتني
به، ورسله، واليوم اآلخر والقدر، خـريه  بالقلب، والتصديق باهللا تعاىل، ومالئكته، وكت

  ).259/  4، 1988املوسوعة الفقهية، الكويت، ". (وشره، مع االنقياد
كل طريقة موضوعة بوضع إهلي ثابت من نيب من األنبياء، ويطلق كثرياً على " :الشريعة -

 األحكام اجلزئية اليت يتهذّب ا املكلف معاشاً، ومعاداً، سواء أكانت منصوصـة مـن  
  ).1/1019، 1996: التهانوي، حممد علي" (الشارع، أم راجعة إليه

: خالف، عبد الوهاب". (العلم باألحكام الشرعية املستنبطة من أدلتها التفصيلية" :الفقة -
  ).12، ص1992

 )1998،70: العطا، عبد اجلليل". (التداول واملراجعة بني الطالب وكتابه" :املذاكرة -
العطـا، عبـد   ". ( املسائل املطروحة بني األقران وأصدقاء الطلبالبحث يف" :املطارحة -

 ).70،ص1998: اجلليل
العطـا، عبـد   ".".(املباحثة بني خمتلفي الـرأي السـتخراج الصـواب   " :املناظرة -

 ).70،ص1998:اجلليل
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  أهمية الدوافع وأنواعها عند الزرنوجي  -10

ال تعلم من ((علم وبناء شخصية املتعلم إذ حتتل الدوافع أو احلوافز أمهية كربى يف عملية الت 
، وعلى املعلم أن يستثمر هذه الدوافع لتنمية التعلم عند ]20، 1981: عاقل[، ))غري حافز

أن  - املعلم –املتعلمني، وتوجيههم، وإثارم بغية احلصول على تعلم أفضل، وهلذا كان عليه 
امليـول،  : سـبيل املثـال ال احلصـر    يستثمر الدوافع الثانوية، وهي كثرية، نذكر منها على

والرغبات، واالجتاهات، وحاجة التالميذ إىل استحسان الزمالء، وحاجام إىل إرضاء املعلم، 
وكسب مودته، ورضائه، وارتفاع مستوى الطموح والثواب والعقاب، وبعـض احملفـزات   

رها خلدمة عمليـة  األخرى؛ كاجلوائز األدبية، واملالية، وكلها وسائل يستطيع املعلم أن يسخ
إن احلديث عن الدوافع واسع، وسيتم التركيـز  ]. 501، 500، 1971: الغريب[التعلم 

على الدوافع اليت تتعلق مباشرة مبوضوع التعلم، وال سيما اليت أشار إليها الزرنوجي، واهـتم  
  .الدافع املعريف، والدافع التنافسي، ودافع اإلجناز: بتنميتها، وهي

  عرفيالدافع الم -10-1
يف الرغبة يف املعرفـة  ((إن للدافع املعريف دوراً مهماً يف عملية التعلم، ويتمثل هذا الدافع 

إن تأثري البيئة احمليطة بالفرد هلـا  . والفهم، ومعاجلة املعلومات، وصياغة املشكالت وحلها
ذات (...) فاملمارسات النامجة، وتوقع النواتج املشبعة (...) عالقة وثيقة بتنمية هذا الدافع 

  ].51، 1993: منصور)). [أثر بعيد يف درجة ظهوره
اهتم الزرنوجي ذا النوع من الدوافع، حني سعى إىل تنمية ميول املتعلمني، وحتفيزهم،  

وإثارة اهتمامهم بتحصيل العلم، وترغيبهم يف طلبه، واالستعانة عليه بالوسائل املختلفة اليت 
فينبغي : ((قال الزرنوجي. وجهه إىل أفضل أنواع التعلمتبعث يف نفس املتعلم حب التعلم وت

للمتعلم أن يبعث نفسه على التحصيل واجلد، واملواظبة، بالتأمل يف فضائل العلم، فإن العلم 
: يبقى ببقاء املعلومات واملال يفىن، كما قال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه

  ].60-58: الزرنوجي[
ــا ــار فين ـــمة اجلب ــينا قس ـ    رض ــ ــم ولألع ــا عل ــاللن داء م  
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ــال يفــىن عــن قـــريب ــإن امل وإن العلــــم يبقـــى ال يـــزال  ف
  :وقال غريه أيضاً

به يرجتــي والروح بـني الترائـبِ    به ينتجي والنـــاس يف غفــالم
إىل درك الــنريان شــــر العواقــب  به يشفع اإلنسـان مـن راح عاصـياً
واهـب فغمض فإن العلــم خـري امل    فإن فاتك الدنيـا وطيــب نعيمهـا

وكفى بلذة العلم والفقه داعياً وباعثاً للعاقل علـى حتصـيل   : ((وقال الزرنوجي أيضاً
والعلم النافع حيصل به حسن الذكر، ويبقى ذلك : ((وقال أيضاً]. 62: الزرنوجي)) [العلم

  ]59 ،58: الزرنوجي: [وأُنشد(...) بعد وفاته، فإنه حياة أبدية
ــوم ــل م ــوتى قب ــاهلون فم والعــاملون وإن مــاتوا فأحيــاء    اجل

  دافع التنافس والحاجة إلى التقدير -10-2
 إن منافسة املتعلم غريه من املتعلمني لتزيد يف مقدار اجلهد الذي يبذله يف التعلم، ومن ثَم

اإلنسان يزيـد يف   إن. ((توجيه سلوك املتعلم إىل حتقيق التفوق، والرضا الذايت واالجتماعي
مقدار اجلهد املبذول حينما يتنافس مع غريه، وحينما يعرف أنه سيحصل علـى التقـدير   

االهتمام، : واالحترام االجتماعي، أي ما يتوقعه من اآلخرين حنوه، ودرجة إظهاره له، مثل
ر يوجه والثقة به، أو اإلمهال، والبعد والتحفظ حنوه، فالرغبة يف إشباع هذا النوع من التقدي

سلوك الفرد حنو تلبية متطلبات الغري، فيبذل ما ميكنه من جهد يف القيام مبا يتوقع أنه عمـل  
  ].53-52، 1993: منصور)) [له قيمته االجتماعية اإلجيابية

ويالحظ أن الزرنوجي اهتم ذا النوع من الدافعية، ووجه عنايته إىل النشاط االجتماعي 
ل شحذ مهة الفرد ملنافسة اآلخرين، ومشاركتهم الفعاليات للفرد، وأثره يف التعلم من خال

االجتماعية وطرائق التعلم اليت تنمي روح املنافسة يف األفراد من ناحية، وإظهـار القيمـة   
االجتماعية اإلجيابية هلم من خالل معرفة الناس، وال سيما العلماء، وشهادم للمـتعلمني،  

اء عليهم، وتوجيه طالب العلم ملالزمتـهم، وتلقـي   ببلوغهم مستوى التمكن املعريف، والثن
إن الزرنوجي ينصح املتعلم، ويوجه عنايته، ويثري اهتمامه . العلم من لدم من ناحية أخرى
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لبلوغ املستوى املعريف اجليد والتقدير االجتماعي املطلوب، من خالل اعتماده على طرائـق  
ذكر للزرنوجي يف هذا اال أنه وجه املتعلم ومما ي .كاملذاكرة واملطارحة واملناظرةالتعلم؛ 

أوالً إىل املذاكرة اليت تشد اهتمام املتعلم بالكتاب الذي يتعلم منه، ويوثق الصلة به؛ ألنـه  
  .أساس للتعلم، وبداية مهمة للتمكن املعريف

اليت فضلها الزرنـوجي علـى   باملطارحة  مث تقدم الزرنوجي خطوة أخرى فنصح املتعلم
إذ إن املطارحة يتم فيها حبث املسائل اليت طرحـت يف  . ألن فيها مذاكرة وزيادةاملذاكرة؛ 

الدرس بني املتعلمني، واملشكالت اليت اعترضتهم وسبل حلها، فباملطارحة يعرف املـتعلم  
  .مدى قدرته على املنافسة، ومتكنه املعريف بني زمالئه

علم، واستعداده ملالقاة العلمـاء،  مث حياول الزرنوجي الوصول باملتعلم إىل أفضل أنواع الت
وتعرف آرائهم املختلفة، والتباحث معهم من أجل الوصول إىل احلقيقة بطريقة املناظرة اليت 
ميكن للمتعلم من خالهلا إظهار نفسه وشهرته، ومعرفة الناس له، والدخول يف ميدان التعليم 

  .ملنافسة العلماء
طالب العلم من املذاكرة، واملناظرة، واملطارحة، وال بد ل: ((قال الزرنوجي مبيناً ما تقدم

وفائـدة  (...) فإن املناظرة واملذاكرة مشاورة، واملشاورة إمنا تكون الستخراج الصـواب 
مطارحـة  : فقد قيـل . املطارحةو املناظرة أقوى من فائدة التكرار؛ ألن فيها تكراراً وزيادة

  ].71-70: الزرنوجي)) [ساعة خري من تكرار شهر
الزرنوجي بعداً أعمق للتنافس والتقدير االجتماعي من خالل االهتمام بتوفري اجلو أعطى 

النفسي واالجتماعي للمتعلم، وتأثري ذلك يف عملية التعلم، من حيث نصح املـتعلم بعـدم   
املذاكرة واملنافسة إال مع شريك يتمتع بصفات خلُقية وعلمية طيبة، لذلك حذر الزرنوجي 

  .لكسالن، واملذاكرة معه، وأمره مبصاحبة اد وصاحب الطبع السليماملتعلم من مصاحبة ا
إياك واملذاكرة مع متعنت غري مستقيم الطبع، فإن الطبيعة متسـربة،  : ((قال الزرنوجي

أما اختيار الشريك : ((وقال أيضاً]. 71: الزرنوجي)) [واألخالق متعدية، وااورة مؤثرة
  )). الطبع السليم، ويفر من الكسالن، واملفسد فيجب أن خيتار اد الورع، وصاحب

تدش37: الزرنوجي: [وأُن.[  
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كم صـاحل بفســاد آخـر يفسـد      ال تصحب الكســالن يف حاالتـه

كاجلمر يوضـع يف الرمـاد فتخمـد     عدوى البليـد إىل اجلليـد ســريعة

ومن : ((امهم، فقالودعا الزرنوجي املتعلم إىل االستفادة من املنافسني لـه مجيعاً، واحتر
تعظيم العلم تعظيم الشركاء يف طلب العلم والدرس، ومن يتعلم منه، والتملق مذموم إال يف 

]. 47: الزرنوجي)) [طلب العلم، فإنه جيب أن يتملق ألستاذه وشركائه ليستفيد منهم
)) ويكون مستفيداً يف مجيع األحوال واألوقات مـن مجيـع األشـخاص   : ((وقال أيضاً

  ].73: جيالزرنو[
  دافع اإلنجاز والتحصيل -10-3

تستثري املتعلم دوافع ذاتية وخارجية، تدفعه إىل حتسني أدائه، والتفـوق علـى أقرانـه،    
وحتصيل مستوى أعلى من الدرجات اليت يرضى ا املتعلم، ويسعى جاهـداً مـن أجـل    

ببساطة الرغبـة يف  األداء يف مستوى حمدد لالمتياز والتفوق، أو هو ((واإلجناز هو . حتقيقها
إنه السعي واالجتهاد من أجل حتقيق مستوى من الـدرجات  (...) النجاح وجتنب الفشل 

وهو يشري إىل حاجـة  (...) املتقدمة يف سلم النجاح الذي تدعمه اجتاهات اتمع وقيمه 
تؤكد (...) يشعر ا الفرد من داخله، وتستحثه إىل الوصول إىل مستوى يليب هذه احلاجة 

الدراسات اليت أجريت أن األفراد من ذوي اإلجنـاز العـايل يتعلمـون ويـؤدون      بعض
وتؤكد نتائج حبوث أخرى أن ذوي . االستجابات أسرع وأدق من ذوي اإلجناز املنخفض

اإلجناز العايل يصعب استثارة دوافعهم باجلوائز واملكافآت اخلارجية، وهم يؤدون أفضـل  
  ].49-48، 1993: منصور)) [جيدحني حيصلون على الرضا نتيجة إجناز 

 دة واجللقد أعطى الزرنوجي دافع اإلجناز أمهية حينما نصح املتعلم أن يقرن بني اهلم
وأن يبعث يف نفسـه  , ويضيف إليهما املواظبة اليت ال غىن عنها من أجل حتصيل عالٍ

يف العلم، فإن وال بد لطالب العلم من اهلمة العالية : ((حتصيل العلم من خالهلما، فقال
اجلد واهلمـة  : والرأس يف حتصيل األشياء(...) املرء يطري مته، كالطري يطري جبناحيه

فأما إذا كانت له مهة عالية، ومل يكن له (...) واقترن بذلك اجلد واملواظبة(...) العالية
) )جِد، أو كان لـه جِد ومل يكن لـه مهة عالية، فال حيصل لـه علـم إال القليـل  
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  ].55: الزرنوجي[
فينبغي للمتعلم أن يبعث نفسه على التحصيل واجلد واملواظبة بالتأمـل يف  : ((وقال أيضاً
مث ال بد من اجلد واملواظبة لطالب العلم، : ((وقال أيضاً]. 58: الزرنوجي)) [فضائل العلم

ــه   ــرآن بقولـ ــارة يف القـ ــه اإلشـ والـــذين جاهـــدوا فينـــا لنهدينـــهم   :وإليـ
  ].50: الزرنوجي][29:العنكبوت)[)سبلنا

ومما قال الزرنوجي آنفاً يالحظ أنه ربط بني اهلمة والعمل، فاهلمة باعث على احلركـة،  
إنـه  ((بـل  . بل هي يف ذاا حركة داخلية، ميكن أن تؤدي إىل حركة خارجية، أو سلوك

ا يـبني  خيطو خطوة أبعد تتضمن نفاذ بصرية نفسية، تلفت نظر النفساين املعاصر، عنـدم 
األول أن املواظبة، أو العمل، أو السلوك يؤدي إىل حتريك اهلمة، وأن العالقة بـني  : أمرين

اهلمة والعمل، أو االنفعال والسلوك عالقة تبادلية، لكي تؤدي اهلمة إىل جِد ومواظبة، بينما 
ـ   . يؤدي اجلد واملواظبة إىل اهلمة واهر أما أألمر الثاين الذي يعكس عمـق بصـريته يف الظ

النفسية، فهو نصح املتعلم بترك الكسل، ودعاه إىل أن يفعل ذلك عن طريق نشاط عقلـي  
معريف يقوم به قصداً، وذلك بأن يتأمل مناقب العلم وفضائله، ويرى أن هذا التأمل يبعـث  
مهة املتعلم إىل التحصيل، لقد ربط هنا بني االستثارة العقلية املعرفية، واالستثارة االنفعاليـة  

دافعية، وهو ربط سديد، تؤكده حبوث علم النفس احلديثة اليت تـدور حـول مـا يف    ال
فالزرنوجي يربط بني اهلمة والسلوك ربطاً تبادلياً . العمليات العقلية املعرفية من عناصر دافعية

)) من جهة، كما يربط بني النشاط العقلي املعريف واحلياة االنفعالية الدافعية من جهة أخرى
  ].105، 1989: عثمان[

ويالحظ أيضاً أن الدافعية عند الزرنوجي بأنواعها املختلفة إمنا هي دافعية ذاتية تنبعـث مـن   
لذلك ركز الزرنوجي على .. داخل املتعلم، وليست خارجية مرتبطة باملكافآت أو اجلزاء اخلارجي

  .تارة أخرى)) وباالرتياح أو الرضا((تارة، )) باللذة((املكافآت الداخلية اليت عرب عنها 
وال بد من حتمل النصب واملشقة يف سفر التعلم، فمن صرب على ذلك : ((قال الزرنوجي

تفوق سائر لذات الدنيا، وهلذا كان حممد بن احلسن إذا سهر الليايل، واحنلت له  لذةوجد 
أين أبناء امللوك من هذه اللذات؟ وهكذا ينبغي للفقيه أن يشتغل بـه يف  : املشكالت يقول
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وكفـى  : ((وقال أيضاً]. 86: الزرنوجي)) [أوقاته، فحينئذ جيد لذة عظيمة يف ذلك مجيع
  ].62: الزرنوجي)) [للعاقل على حتصيل العلم داعياً وباعثاًالعلم والفقه  بلذة

لنفسه تقديراً يف التكـرار،   يعد ويقدروينبغي لطالب العلم أن : ((وقال الزرنوجي أيضاً
إن قـول الزرنـوجي   ]. 82-81: الزرنوجي)) [يبلغ ذلك املبلغ فإنه ال يستقر قلبه حىت

السابق يربز أمهية ذاتية التقومي، وارتباطها بذاتية الدافعية اليت تتجلى يف تنبيهه املتعلم إىل أن 
يعد وأن يكرر لنفسه من االهتمام بالدرس وحتصيله وتكراره كي يبلـغ املسـتوى املعـريف، أو    

فإن وصل إىل ذلك فحينئذ يستقر . ملتعلم، ويرضى عنه، ويرتاح لهمستوى التمكن الذي يرجوه ا
وكم يشبه هذا من وجه جديد، ما نؤكده من ضرورة مراعاة الفروق بني .((قليه، وتطمئن نفسه

األفراد، من حيث قدرم وسرعتهم يف بلوغ مستويات التمكن واهليمنة يف التعلم، وال سبيل إليه 
وأن (...) أن يعد، ويقدر لنفسه مستوى ال يستقر قلبه حىت يبلغـه  إال بأن يكون للمتعلم دور يف
  ].115- 144، 1989:عثمان)) [يكون له دور يف تقومي تعلمه

أن يعد ويقدر لنفسه تقديراً يف التكرار، فإنه ال يستقر قلبه حىت ((إن يف قول الزرنوجي  
اهلدف الـذي  : ((نهإشارة واضحة إىل مستوى الطموح الذي يقصد م)). يبلغ ذلك املبلغ

يرمسه الفرد، ويسعى إىل الوصول إليه، أو هو املستوى الذي يتوقع الفرد أن يصل إليه بنـاًء  
وهناك عالقة بني مسـتوى الطمـوح واإلجنـاز    . على تقديره الذايت لقدراته واستعداداته

املدرسي، فكلما كان مستوى الطموح أعلى كما هي احلال عند الطالب ادين انعكـس  
وبالعكس فإن مستوى الطموح املنخفض يؤدي إىل (...). ك إجيابياً على العمل املدرسي ذل

إا دون مستوى الكفايات والقابليـات الـيت   : فاعلية من جانب املتعلم أقل ما يقال عنها
  ]. 153، 1993:منصور)). [ميتلكها ويوظفها ألغراض التعلم

ري الدوافع الذاتية يف التعلم، وتركيـزه علـى   ويبدو أن ما نص عليه الزرنوجي واهتم به من تأث
الكافآت الداخلية اليت عرب عنها بلذة العلم، أو ارتياح املتعلم، ورضاه عما حققه من مستوى معريف، 

وتؤكد نتائج حبوث أخرى أن ذوي ((هو ما أكدته الدراسات التربوية احلديثة يف جمال علم النفس 
م باجلوائز واملكافآت اخلارجية، وهم يؤدون أفضـل حـني   اإلجناز العايل يصعب استثارة دوافعه
  ].49، 1993: منصور)) [حيصلون على الرضا نتيجة إجناز جيد
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عن الدافعية يف األداء، فقد )) هيدر((وما قدمه الزرنوجي يف هذا اال أيضاً يتوافق مع ما ذكره 
املدفوع بدوافع خارجيـة، وأكـد أن    املتعلم املدفوع ذاتياً، واملتعلم: ميز بني نوعني من املتعلمني

األنشطة احملكومة بدوافع ذاتية أو داخلية تعزز نفسها بنفسها، وتؤثر يف تعلم الفرد أكثر من الدوافع 
إذ إن من خصائص الدافع الداخلي تركيز املتعلم على التعلم املتعمق، وعلى التعلم الفردي . اخلارجية

  ].80- 79، 2003: يدزا. [والذايت، وعلى التفوق يف التحصيل
ويتفق الزرنوجي مع أصحاب نظرية التقرير الذايت اليت هي إحدى نظريـات الدافعيـة    

بأن الناس أكثر حباً ألن يدفعوا داخلياً لالشتراك يف : ((احلديثة، ويرى أصحاب هذه النظرية
نشاط عندما يكون مصدر الضبط لديهم داخلياً، عنه عندما يكون مصدر الضبط لـديهم  

  ].77-76، 2003زايد، )). [جياًخار
  

  نتائج البحث ومقترحاته -11
  :يف ضوء هذه الدراسة ميكن بيان أهم النتائج واملقترحات اليت توصلت إليها، يف ما يأيت

هناك العديد من مبادئ التعلم اليت ميكن استنتاجها من آراء الزرنوجي اليت ضـمنها يف   -1
  .كتابه تعليم املتعلم طريق التعلم

إن إشارة الزرنوجي إىل الدافع املعريف، والدافع التنافسي، ودافع اإلجنـاز، واهتمامـه    -2
 -عرب عنها باللذة تارة، وباالرتياح تارة أخرى -بتنميتها ليؤكد أنَّ الدافعية عنده ذاتية 

  .تنبعث من داخل املتعلم، وليست خارجية مرتبطة باجلزاء اخلارجي
نوية املختلفة اليت توجه املتعلم إىل أفضل أنـواع الـتعلم،   اهتم الزرنوجي بالوسائل املع -3

حني دعا املتعلم إىل املواظبة على التعلم بالتأمل يف فضائل العلـم، وتفضـيله علـى    
وركز على العالقة التبادلية بني العمل واهلمة، فاملواظبة أو العمل تؤدي إىل اهلمة، .املال

  .ة التبادلية أكدا حبوث علم النفس احلديثةوهذه العالق.واهلمة تؤدي إىل جد ومواظبة
ركز الزرنوجي على أمهية توفري اجلو النفسي واالجتماعي للمتعلم بغية احلصول علـى   -4

إذ نصح املتعلم بعدم املذاكرة واملنافسة إال مع متعلم جمـد، وذي طبـع   . تعلم أفضل
  .سليم، وحذره من مصاحبة املتعلم الكسالن
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الزرنوجي حول الدافعية ووسائلها، وذاتيتها، وارتباطها باملكافآت إن معظم ما ذكره  -5
  .الداخلية يتوافق مع الدراسات التربوية احلديثة، والسيما جمال علم النفس

ميكن استثمار ما ذكره الزرنوجي حول الدوافع وأنواعها يف جمال طرائق التـدريس،   -6
ناظرة، واملطارحة اليت تعد من أهـم  فقد اهتم الزرنوجي باملذاكرة، وامل.وتنوع أساليبه

الطرائق اليت تم بإجيابية املتعلمني، وتساعدهم على التعلم، وتنميـة قـدرام علـى    
التفكري، وحل املشكالت، ومن ثَم تبعث فيهم حب التعلم، وروح املنافسـة بينـهم،   

  . وتدفعهم إىل حتقيق أعلى مستوى لطموحهم
لتربوية والتعليمية العمل على زيادة االهتمام بدراسـة  يقترح الباحث تبين املؤسسات ا -7

الفكر التربوي العريب واإلسالمي، وتنقيته من كل شائبة، وتفعيل دوره يف اـاالت  
  .مجيعها، وتضمينه يف مناهج الدراسة مبختلف مراحلها
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، مكتبـة  2، طالتعلم عند برهان اإلسالم الزرنـوجي ، )1989(عثمان، سيد أمحد،  -

 .األجنلو املصرية، القاهرة
 ،، دمشـق 1ط، تعليم املتعلم طريق التعلم للزرنوجي، )1998(العطا، عبد اجلليل،  -

  .حتقيق وتعليق، دار النعمان
 .، دار الفكر العريب، القاهرة1العلوم التربوية، ط ، فقه التربية مدخل إىل)2001(علي، سعيد إمساعيل،  - 
 .، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة4، التعلم دراسة نفسية تفسريية توجيهية، ط)1971(الغريب، رمزية،  - 
  . ، دار الشروق، عمان، األردن1، سيكولوجيا التعلم الصفي، ط)2000(قطامي، يوسف ونادية،  - 
  .، أصول التدريس، منشورات جامعة دمشق)1990(، القال، فخر الدين، وناصر، يونس - 
ـاف والشـؤون اإلسـالمية،    2، املوسوعة الفقهية، ط)1988(جمموعة من الباحثني،  -  ، وزارة األوق

 .الكويت
 .، منشورات جامعة دمشقالتعلم ونظرياته، )1993(منصور، علي،  -
  .مية، عمان، مكتبة النهضة اإلسالحتليل عملية التدريس، )1979(أبو هالل، أمحد،  -

  »30/7/2005وتمت الموافقة على نشره بتاريخ   11/5/2005وصل هذا البحث إلى المجلة بتاريخ «  

20


