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 االول الفصل 

  التــربـيـة 

   -* مـقـدمــة  : 

تعتبر التربية ظاهرة اجتماعية ذلك ألنها ال تتم في فراغ أو دون وجود المجتمع إذ ال وجووود  

والتربية في كووأ أاوالهووا ال تهووتم بووالالرد  اعووتال عوو  المجتمووع بووأ تهووتم ، لها إال بوجود المجتمع

بالالرد والمجتمع  عا وفي وقت وااد و تتا    وو  لووتص اتاوواص الالوورد بمجتمعووم وتالاع ووم  عووم 

 با وإيجابا .س 

ت عب التربية دورا  هما ولطيرا في اياة األ م فهي أداة المجتمع في المحافظة ع ي  قو اتم 

األساسية    أساليب الحيوواة وأنمووات التالايوور الموت الووة وتعمووأ هوو ت األداة ع ووه ت ووايأ  واتايووم 

 والا ف ع  تاقاتهم و واردهم واستثمارها وتعبئتها .

ضح أن التربية عمأ إنساني وأن  ادتها هووي األفووراد اننسووانيي  وع ي أساس ه ا التعريف يت 

وادهم دون غيرهم    الاائاات الحية األلرى أو الجا دة و عاه ه ا أنم قد ياون هااك توودريب 

ل حيوووان وال تاووون هاوواك تربيووة لووم وبوو لك تتميووت تبيعووة األفووراد اننسووانيي  عوو  غيرهووا فووي 

 المستويات الحيوانية األلرى  

 

ر التتف المجتمعات وتباياها توت ف التربية فووي أنواعهووا و الهو هووا وأهوودافها وترقهووا وبقد

والسبب في ذلك فعأ وتأثير القوى الثقافية التي تؤثر في كأ  جتمع ع ي ادة واأل ر يتضح ج يا 

إذا س ماا أن لاأ  جتمع إنساني قيمم و عاييرت وأهدافم التووي يا وودها وتعبوور عاووم ويعمووأ جاهوودا 

حقيقها بطرقم ووسائ م الواصة بم والتي تتااسب  عم وارتضوواها وذلووك  وو  لووتص أفوورادت ع ي ت 

 ولبااتم الماونة لم .
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  -* مفهــوم الـتـربيـة : 

تتعدد اآلراء اوص  الهوم التربية ويوت ف الااس اولها و رجع ذلك يام  فوي االلوتتف اووص  و وو  

اننسانية وال ي يعود في المقام األوص إلي االلتتف في الال سالات أو البيئات الثقافية التربية وأيضا فهم الطبيعة  

 التي تتميت وتتباي  بتباي  القوى والعوا أ المؤثرة    ف سالية وثقافية واجتماعية ودياية وها ا ...

 وب لك الت ف المربون والمالارون والع ماء في  عاه التربية نظرا التسا   دلولها .

تعريوف ل تربيوة ايوا قواص   أن  اوط ح التربيوة  قود   N. K , Frankonaد قدم  وليم فراناياا ولق

 مما يأتي :يعاي أي 

  ا يالع م اآلباء والمدرسي  والمدرسة أو بمعاه آلر الا ات ال ي تقوم بم لتع يم الاغار .-1

  اذا يحدث في دالأ الالاأ    تغيرات أو عم ية كونم  تع ما .-2

 الاهائية أو  ا ياتسبم الطالأ و ا يسمه في الاهاية بالتربية . المحا ة-3

 أن نظام التربية هو ذلك الاظام يدرس أي    الثتث نقات السابقة .-4

أيضا بأنها عم ية تايف  ع البيئة المحيطة أو بأنها عم ية تايف  ع الثقافوة المحيطوة .  لقد عرفت التربية

ة    ثقافة و اونات  ادية وغير  ادية وباأ عااصر ها الطبيعية واننسوانية فالعم ية التربوية تتالاعأ  ع البيئ

 كالمجتمع . . إنها تالاعأ  ع الحياة  ع اننسان فهي عم ية  ستمرة

التربية عم ية تطبيع اجتماعي تهدف إلوي إكسواا الالورد ذاتوا اجتماعيوة يتميوت بهوا عو  سوائر الحيوانوات 

األلرى في جميع  ستوياتها التطورية فهي التي تجعأ    الالرد عضوا عا ت في الجماعة ايا يتطبع الالورد 

دد ع وي أساسوم اتجاههوا بطبا  الجماعة المحيطة بم وعم ية التطبوع هو ت تحودث فوي إتوار ثقوافي  عوي  يتحو 

 و الهو ها و عااها ولا  ه ا انتار الثقافي يوت ف     جتمع إلي  جتمع آلر . 

أمــا أثــدت التعــاريب للتربيــة فهــو التعريــب الــلي يــدور ثــول عمليــة التكيــب أي أ  : 

 التربية هي عملية التكيب أو التفاعل  بين المتعلم وبيئته التي يعيش فيها .
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تعار يب يتضح لنا أ  معظم مـن عرفـوا التربيـة وكـللظ معظـم المفـاهيم التربويـة ت ـتمل مما تقدم من 

 :ىعل

 أنها جميعا تقتار ع ي الجاس الب ري . -1

أنها جميعا تعتبر التربية فعت يمارسم كائ  اي في كائ  اي آلر وغالبا  ا ياووون إنسووان  -2

 راشد في صغير أو جيأ بالغ الاضج في جيأ ناشئ .

قر أن ه ا الالعأ  وجم نحو هدف يابغي ب وغم ع ما بأن الهدف يحدد لم غايووة أنها جميعا ت  -3

 تهم المجموعة التي تقوم بعم ية التع يم .

 

 الخالصة:

ان التربية عم ية  عقدة و ستمرة  رافقة ل اائ  الحي ، اذ تبدأ  ع بداية الحياة معنى التربية : 

وتاتهي بانتهائها ، وهي عم ية هادفة تالاع ية ال تتحدد بالت قي  بأ تعتمد ع ه التأثير والتأثر وهي 

 تجري ع ه نهج وتريقة . 

ت ير اله السمو االرتالا ، و عاه ك مة تربية في ال غة ي ير اله التيادة والتوسع والامو، كما 

وه ا يعاي    وجهم الاظر االجتماعية زيادة  دارك االفراد وتوسيعها    لتص اكتسابهم 

 ل عادات والاالات المرغوبة اجتماعياً ول وبرات والمهارات الضرورية الستمرارهم. 

بهوو ا المعاووه  والتربية    وجهم الاظر الحديثة تعاي عم ية التايف  ووا بووي  المووتع م وبيئتووم وهووي

تعاي الامو والتغييوور فووي االنسووان لاووي يووتما   وو   واجهووم الظووروف والعوا ووأ البيئيووة وياووون 

بمقدورة التعا أ بأس وا يود م ويووودم افووراد  جتمعووة ، وتقتاوور  همووم التربيووة ع ووه االنسووان 

وتعتبر التربية عمتً يمارسووم كووائ  فووي كووائ  آلوور وبالتحديوود عمووأ يمارسووم شووو  راشوود فووي 

ير ، وان ه ا العمأ  وجم نحو هدف يابغووي الوصوووص اليووم وتحقيقووم ويووت و  فووي اكتسوواا صغ

بعض االستعدادات العا ة التي تساعد ع ه تيسير عم ية التايف  ع البيئة التي يعيش فيها الاووائ  

 الب ري .     
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  -* أهــداف التـربـيـة  : 

عاد ا يقاد االنسان الوصوص اله غاية  عياة و حددة ، يقاص انم يستهدف هدفاً ، وتحديد الهدف شيء  هم في 

 العم ية التربوية ، ألنم يعد    اهم المعايير لتقييم العم ية التربوية .  

ولغوة  إن التربية عم ية فردية اجتماعية تتعا أ  ع فرد في  جتمع تاقأ إليم  عارف و هوارات و عتقودات 

الجماعة    جيأ إلي جيأ واننسان هوو  و وو  التربيوة تعاوي بسو وكم وتطوويرت ولاو  لويس بمعوتص عو  

الجماعة ألن ال ات اننسانية ال تتاون إال في  جتمع إنساني وبقدر  ا يتوافر ل تربية  و  و ووو وعموي فوي 

ال وعوا وفوي اتجاهوات األفوراد وفوي المالاهيم واألسس التي تستاد إليها تاون قوتها وفع ها فوي ايواة األ وم و

العتقات الموت الة وفي  جاالت العمأ المتعددة ونظرا لهو ت األهميوة ل تربيوة باعتبارهوا  سوألة ايويوة الز وة 

و رورة اجتماعية ف قد زاد اهتمام الااس بها واشتدت الحاجة إلي دراسوتها والتعورف ع وي أبعادهوا و و  ثوم 

ة و مارسوها فوي المسوتقبأ أن يتعورف ع وي تبيعوة هو ت العم يوة  اهيتهوا كان  روريا بالاسبة لدارس التربي

 وجوانبها الموت الة و رورتها .

يما  القوص أن هدف التربية األساسي هو أنساة اننسان أي جع م  و وقا إنسانيا يعيش في  جتموع  وم  

 إتار اجتماعي يحتوي ع ي تقاليد ونظم وقيم و عايير وأفاار لاصة بم .

التربوية تاسب الالرد اضوارة الما وي وتمااوم  و  الم واركة فوي  مارسوة اضوارة الحا ور  والعم ية

 وتهيئة ل تطوير وإ افة والترا  وتقدم اضارة المستقبأ 

إنها عم ية تسهم وت ارك وتدفع عج ة الت   ل بقاء إنها تحايأ فرد فوي توراث الجماعوة وتوراث جماعوة 

 ياتقأ بواسطة فرد .

وهدف تريقوة وغايوة تبودأ  وع بودأ الحيواة وال تاتهوي رغوم نهايوة ايواة      األفوراد ألنهوا فالتربية وسي ة 

اجتماعية تو  المجتمع كما تو  كأ فرد فيم هي راية تس مها الجيأ الحا ر    الجيأ الما ي وسيس مها 

ي جهود اجتمواعي الجيأ الحالي إلي األجياص القاد ة هي عم ية اجتماعية رغم كونهوا  و  الع ووم التطبيقيوة فهو 

 يمارس في المجتمع ويطبي ع ي  ر األجياص  .

إن وظيالة التربية تاون أساسا في نقأ التراث  و  جيوأ وفوي اكتسواا الوبورات المتتايودة كأسواس ل اموو 

وتعديأ الاظم االجتماعية الموت الة وتطويرها كما تعمأ التربية ع ي تتويد أفراد المجتمع بالمواقف التي تامي 

 ديهم .التالاير ل

 والتربية هي  ؤسسة الثقافة التي ع  تريقها يما  تغيير عقوص األفراد وتجديدها.
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 :  يمكن ا  تلخص اهداف التربية ضمن محورين وكاالتي

 :  المحور األول / في ثياة الفرد  -أ

 تامية ال واية اننسانية   -1

 غة وتطبعهم بعاداتها واساليبها في التالاير التا ئة االجتماعية والثقافية ل الرد وتبدأ في االسرة التي تع مهم ال -2

 والعمأ والحياة وتامأ المدرسة  ا بدأتم االسرة . 

 اكتساا المعرفة والمهارات التز ة لاجاو الالرد في اياتم . -3

  ساعدة الالرد ع ه التايف  ع المتغيرات في بيئة الن التغير ساة الحياة . -4

 

 :   المحور الثاني / في المجتمع  -ا 

 نقأ لتصة التراث الحضاري اله افراد المجتمع . -1

 قيادة وتوجيم اركة التغير االجتماعي نحو األفضأ . -2

 االسهام في تحقيي التامية ال ا  ة ع  تريي اعداد الاوادر الب رية المدربة . -3

 

 * ركــائـز التـربـيـة  : 

اننسان  واوص  اانم    الحضارة التوي يعي وها وياواعها  جتمعوم وهو ا يعطوي إن التربية تدور اوص 

 ل تربية ركائت تستمد  اها وظائالها وأهدافها :

الرصيد الثقافي  يعتبر  ادرا أساسيا ل تربية تستمد  ام  ادتها وبعض تاوراتها و قاييسوها و و  هاوا فو ن -

م يوات التع يميوة الها وة ألنهوا تاموي عاود اننسوان هو ت عم يات االستيعاا والحالظ واالسترجا  تعتبر  و  الع

القدرات التي  يتتم ع  غيرت    الاائاات الحية والتي  ااتم    صواع التواريو والثقافوة والمحافظوة ع يهموا 

 وتطورهما واالستمرار بهما وع  تريقها .

ا أهودافها و ادتهوا و قاييسوها . والحا ر ال ي يعي م اننسان يعتبر  ادرا ثانيا ، تستمد  اوم التربيوة أيضو  -

فم اتت ه ا الحا ر وقضايات وتحدياتم هي التي ت اأ التربية وتاوون المطالوب الم قواة ع يهوا واننسوان ال 

يستطيع أن يواكب كأ ه ا إال بالاقد والتح يأ واالستقراء و   هاا يابح التالايور عم يوة أساسوية ل تربيوة  و  

وبوي   –يعاوي إدراك العتقوة بوي  الحا ور بم واتتم وقضوايات وتحدياتوم  أجأ تحقيي وظيالتها والتالايور هاوا

الما ي ال ي يعتبر سببا لم .والمستقبأ ال ي يتط ع إليم اننسان في  جتمعوم يعتبور  اودرا ثالثوا تسوتمد  اوم 

سوتقبأ  التربية توجيهاتها وأهدافها وتاوراتها ف ذا كان الما ي يغ ي الحا ر ف ن الحا ر البد أنم يغ ي الم

بأ أن تاوراتاا ع  ه ا المستقبأ تغ ي الحا ر وها ا والتربية بطبيعتهوا عم يوة  سوتقب ية كموا أنهوا عم يوة 

ثقافية اجتماعية و   هاا ف ن تامية التاور والتويأ  والقدرة ع ي الو ي وانبدا  تعتبر  و  وظوائف التربيوة 

 التابؤ بم .ألن كأ ه ت القدرات هي سبيأ اننسان إلي صاع  ستقب م و
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 * أهميـة التـربيـة 

التربية وسي ة اتااص وتامية لألفراد : إن بقاء المجتمع ال يعتمد فقط ع ي نقأ نمط الحياة ع  تريي اتااص -1

الابار بالاغار أيا كان نو  ه ا االتااص ولا  بقاء المجتمع يتم باالتااص ال ي يؤكد الم واركة فوي المالواهيم 

  حاوص ع ي االستجابات المتوقعة    أفراد المجتمع في المواقف .والت ابم في الم اعر ل

التربية تعمأ ع ي استمرار ثقافة المجتمع وتجديودها ونقوأ التوراث الثقوافي : وبهو ا المعاوه تحتوأ التربيوة -2 

 اانها البارز في ثقافة المجتمع فهوي السوبيأ  هموا كانوت صوورتها و اظماتهوا إلوي ت وايأ األفوراد وتحقيوي 

ستمرار بي  األجياص الموت الة وفي اياة المجتمع باالة عا ة فتبد لاأ جيأ أن يدرك إلي أي  وصأ أستفم اال

 اته يبدأ سيرت    ايا قطعت ع يهم آجالهم المسير تاتقأ وتستمر ع  تريي التالاعأ والتا ئة والتربية .  

ل تربية تتحقي    لتص عمأ البيئوة  تاون االتجاهات الس وكية : ه ا وهااك وظائف اجتماعية ألرى كثيرة-3

االجتماعية ذلك أن الطريقة الوايدة التي يسيطر بها الابار ع وي تربيوة الاوغار إنموا تحودث بالسويطرة ع وي 

 البيئة التي يعم ون فيها ويالارون وي عرون 

العاتاليوة  وفوي إن األثر التربوي ل بيئة االجتماعية ياعاس في تاوون شواوية الالورد واتجاهاتوم العق يوة       

تحديد أنماتم الس وكية وإن البيئة تتط ب    األفراد استجابات  عياة في  واقف  عياة فالوسط الووا  الو ي 

يعيش فيم الالرد يقودت لرؤية أشياء أكثر    غيرها والتواذ أس وا  عي  في العمأ باجاو  ع اآللري  وهاو ا 

 ن اتم وتالاع م  ع أهأ بيئتم .    ياتسب الالرد    ه ا الوسط اتجاها س وكيا يظهر في

وتتاون االتجاهات الس وكية فوي البيئوة بواسوطة ت وايأ العوادات الدافعوة ل طالوأ وتثبيتهوا وبتعوديأ دوافعوم    

 األص ية ع ي تعديأ  بدأ ال  ة واأللم . 

 البيئية .دور البيئة في تزويد الفرد بالمواقب والمثيرات التي يستجيب لها وفق نمط االستجابة -4

تاون البيئة عم ية تع م ألنمات س وكية  وجودة في البيئة لوجود  ثيراتها كموا أن األنموات توت وف  و  بيئوة -5

 أللرى تبعا اللتتف المثيرات والتتف االستجابات المترتبة ع يها .

تحقيي الامو ال ا أ واكتساا الوبرة : تهيئ التربية الوسائأ الموت الة لتحقيي إ اانيوات الاموو ل طالوأ عق يوا -6

واجتماعيا وجسما نيا والبيئة هي الوسط التربوي ل لك فالطالأ يعتمد ع ي الابوار فوي إكسوابم الوبورة التز وة 

دات انيجابية التي يسيطر بهوا الطالوأ ع وي بيئتوم لتايالم وتالاع م  ع اآللري  وتاتسب ه ت الوبرة بتاوي  العا

 ويستود ها في تحقيي أهدافم . 
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اكتساا ال غة : يتضح أثر البيئة في تع يم ال غة وتحايأ المعرفة فالطالأ يتع م ال غوة وأسواليب الاوتم  مو  -7

عاود سوماعم يوت ط بهم في  رااأ نموت األوله وتاوون ال غوة والمعرفوة عادئو  فوي أبسوط صوورهما فالطالوأ 

 ل اوت ف نم غالبا  ا يسمعم  ااابا أو  رتبطا ب يء  حسوس

التربية تعمأ ع ي تحقيي الديموقراتية : ول تربية فوي عالماوا المعاصور الماانوة األولوه فوي تحقيوي آ واص -8 

تولود  ال عوا في اياة تستاد إلي الحرية والعدالة واام القانون فه ت المالاهيم و ا يرتبط بها  و   مارسوات ال

 ع األفراد وإنما ياتسبونها بالتع يم والممارسة والتطبيي وله ا تالوب أصوحاا التربيوة المحودثون بوأن تاوون 

المدرسة  اانا يتهيأ فيم الااشئون ألساليب الحياة الديموقراتية فيالهموون  بواده هو ت الحيواة ويمارسوونها فوي 

ا وال تستقيم ب تتق اريوة األفوراد وإنموا هوي قويم لبرات تربوية  اظمة فالديموقراتية تستمر    ت قاء نالسه

وعتقات وأساليب تالاير وقواعد و وابط يجمع الالرد بمقتضاها بي  اريتم و سئوليتم وبوي  اقوم فوي الاموو 

وواجبة نحو الجماعة وبي  التالاير وكأ ه ا يتط ب نوعا    التربية يماام     مارسة الحرية ع ي أساس    

 أ ام كأ الااس  ع الا ف ع  اال تياز والتالوق بياهم وها ا .       الع م ويتيح الالرصة 

التربية تعمأ ع ي ت ويب الالوارق بي  الطبقات : ذلك  ألن انت ار المعرفة وذيو  الع م ياحو إلوي إ وعاف -9

 الميتات الاااعية التي تالرق بي  الااس ويدعو إلي اس  التالواهم والتعواون بوي  هو ت الطبقوات وبو لك تاوون

التربية هي الدعا ة األساسية في تحقيي أي تحوص اجتماعي  يهودف إلوي إذابوة الالووارق بوي  الطبقوات وجعوأ 

اال تياز في المهارة والعمأ ال الثروة أو الاسب أو األصأ هو أساس الحام ع وي األفوراد .و و  هاوا ارتبطوت 

ال يماو  أن تتحقوي بالقوانون واودت أو التربية في عالماا المعاصر بالال سالات االجتماعيوة ايوا أن أيوة ف سوالة 

ب جراءات وتاظيمات إدارية دون أن تستاد إلي فارة وس وك يعبر عام األفراد في تالواعتتهم وعتقواتهم وفوي 

 دالأ أنظمتهم ودوائر ن اتهم .

ت ال غة اكتساا القيم الو قية والجمالية وت وقها : لقد عرفاا أن ل بيئة تأثيرها التشعوري في اكتساا عادا-10

وأساليب الاتم    لتص ن ات الاوغار وتالواع هم  وع الابوار كموا أن هو ا التالاعوأ يتورك أثوارت العميقوة فوي 

 اكتسابهم  القيم واالتجاهات والعادات الو قية . 

تحقي التطور وت اأ المستقبأ : تعتبر التربية دائما عا ت    عوا أ التطور دافعوا إلوي التبوديأ والتقوديم -11

ربية هي ت اأ الالرد والثقافوة وتقووم بودورها فوي المجواالت السياسوة واالقتاوادية واالجتماعيوة تورتبط .والت

بالمستقبأ وتؤثر فيم بأ يما  القوص أنها صانعة المستقبأ فاألتالاص ال ي  يولدون اليوم سيع مون فوي المجتموع 

لسواوات الع ور الما وية واتوه اآلن بعد عقدي     الت ان ف ن كان المجتمع د تغير إلي درجة كبيرة لتص ا

وإن كان التغيير الحاصأ يقع بسرعة  تتايدة ف ن شاأ المجتمع وبايتم وأفاارت وأاداثم في بداية األلالية الثالثة 

البد أن توت ف التتفا جوهريا عاها اآلن و عاه ه ا أن المدارس تعد أتالاص اليوم لمجتمع يوت وف تما وا عو  
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لمجتمع باااعة اتجاهات األتالاص وال باا وتاون قيمهم وت ايأ أفاارهم وبالتالي المجتمع الحا ر وتااع ا

ف نها تقرر  ستقبأ الثقافة ونوعية الحياة فالتع يم بطبيعتم وبدورت في الثقافة يعتبر في جوهرت  سوتقب ي و هموا 

 ويم يتضوم  المسوتقبأ الت الت اآلراء أو الال سالات اوص تبيعة اننسان ال ي هو  و و  التربية فو ن أثور التع

دائما  هما كانت صورة ه ا المستقبأ ونوعيتوم فهوو إلوي أاسو  وأفضوأ  وا دام التع ويم يهودف إلوي األاسو  

واألرقه وهو ياحو إلي الجمود والثبات  ا دام التع يم تتحام فيم التقاليود والعم يوات اآلليوة . فالعتقوة عضووية 

يم ب غة البحا الع مي عا أ  ستقأ وعا أ تابع في نالس الوقت وله ا  تبادلة بي  التع يم والمستقبأ أي أن التع 

تظهر الالروق بي  تع يم يقوم عي وعي بأهمية المستقبأ وباوعيتم وتع يم يدور اوص نالسم دون و وو فاري 

ب أن دورت في تقرير س وك األفراد  واياة المجتمع فوالتع يم ل مسوتقبأ يعاوي  ورورة وجوود ف سوالة وا وحة 

تع يم    دال م كما تحرك العتقات بيام وبي  قطاعات العمأ الموت الة ثم أن وجود ه ت الال سوالة يعاوي تحرك ال

 رورة األل  بالتوطيط وهو ال ي ياظم اركة التع يم ويدفعها إلي األ ام ليؤثر في المسوتقبأ وي وا م وع وي 

صارت المستقب ية بعدا    األبعاد الها ة ه ا الاحو يحتأ التع يم  اانة ها ة في اهتمام عالماا المعاصر بعد أن 

في نظر المجتمعات وبعد أن ذاعوت األسواليب العم يوة فوي دراسوة المسوتقبأ والوتحام فيوم وبعود أن اتضوحت 

 العتقة بي  التع يم والتقدم

  

 أنواع التربية : 

يمها وص تها بالماظو ات يما  تقسيم التربية اله أنمات ثتثة تتميت كأ  اها بسمات  عياة تبعا ألهدافها وتاظ  

 المجتمعية األلرى وهي :  

وتتسم  ؤسسات التربية الاظا ية بالتاظيم واالنتظام ال ي يتاا أ في بيئتم و راا م التربية النظامية :  -1

المتتالية في شاأ س م تع يمي هر ي يمتد    التع يم االبتدائي واايانا    ) رياض األتالاص ( اتي أع ه  

ها ايا ياون   رااأ التع يم الجا عي  وه ا التع يم ياون عادة وغالبا     سؤوليات الدولة و   واجبات

اجمة كبيرا واالنالاق ع يم عاليا ، ويتم في اتار  درسي و سؤوليات تحامها قواني  وأنظمة واهداف  

 ووسائأ وا حة و عروفة . 

 

وتقع لارج الس م التع يمي ولارج المدرسة أيضا ولاأ  اها أهدافها ووظائالها التربية غير النظامية :  -2

ة تتالي  ع اغرا ها ولها  ع موها وت بتها و ااهجها  ثأ )  وتوضع اله أنظمة إدارية وتاظيمات فاي 

  راكت التدريس المهاي ( ودور الثقافة وانرشاد وغيرها .

 

وهي كأ  ا ياتسبم الالرد    لارج  ؤسسات التع يم الاظا ي وغير الاظا ي التربية الالنظامية :  -3

ا اياتية ويأتي في  قد ة  وب اأ  باشر وغير  باشر     هارات و ع و ات و عارف وقيم وتجار

 اادر ه ا الاو     التربية االسرة ووسائأ االتااص الموت الة ) انذاعة + الت الاز ( و اادر 

 المع و ات ) الماتبات + االنترنيت (   
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 كما ا  هناك نوعين من التربية : 
وهي  جموعة    الوبرات التي تقد ها المؤسسات التع يمية ل متع م وه ا الاو      التربية المقصودة :  -1

التربية ياون لا ع لقيود التاظيم ألاداث عم يات  قاودة في الالرد ل ا نجد    األفضأ ان تاون التربية  

ث عم ية  اظمة و قاودة ألاداث التغيير في س وك الالرد أو هي الجهود الماظمة والمقاودة ألادا

التغيير في الالرد والمجتمع وفي االة عدم تحقيي التغيير المرغوا تابح التربية فاقدة لمعااها وربما ل لك 

يعد التغيير هو  قياس لعمأ التربية واالصح ان التربية هي عم ية التغيير اله األفضأ ع ه  ستوى الالرد 

ل حا ر والمستقبأ ، اكت اف  واهبم  ثم المجتمع كما تهدف اله اعداد الالرد كافة جوانب شواية اعدادت

وتامية قدراتم ، اكسابم المهارات التي تااسب قدراتم و يولم وب لك بتايف  ع بيئتم التي يعيش فيها فضتً 

ع  اعداد وتأهيأ الاوادر والمتكات المدربة والمؤه ة التي يقع ع ه عاتقها  همة  تابعة وتقويم  

 لمجاالت وفي جميع القطاعات .   روعات التربية والتقدم في كافة ا

 

وهي ت ك التربية التي يحاأ ع يها الالرد نتيجة تأثرت باآللري  وتاون عادة  التربية غير المقصودة :  -2

عر ية وعالوية فهي جميع األ ور التي لم يقاد بها في األصأ التوجم اله فرد  عي  ، ولااها ع ه  

 الرغم    ذلك تؤثر فيم  

اودة أو غير  قاودة فأنها ال تقف عاد ادود الالرد وانما ت مأ المجتمع كاأ ، فهي وسواء اكانت التربية  ق

عم ية فردية واجتماعية في آن وااد فهي عاد ا تسعه اله تامية الالرد وااداث التغيير المرغوا في كافة  

  جوانب ال واية والس وك ، فهي تهدف اله تامية المجتمع    كافة جوانبم ) الثقافية والرواية 

  –تالاعأ اجتماعي  –واالجتماعية ( فهي تجمع بي  الجانبي  الالردي وي مأ عم ية تع م واكتساا لبرة 

تا ئة اجتماعية فضتً ع  الجانب االجتماعي وي مأ عم يات التامية الثقافية واالجتماعية واالقتاادية 

 والسياسية .  

 

 الفرق بين التربية والتعليم:
هااك لطأ شائع بي  كثير    الااس    ايا استودا هم لا مة تربية وتع يم،  

فاثير    الااس يجع ون ك مة تربية  رادفة لا مة تع يم، والتربية بطبيعتها اوسع واشمأ    

التع يم، فالتع يم جتء    التربية وهو االداة التي    لتلها يستطيع المجتمع تحقيي اهدافم 

بية اوسع    ان تا أ أو تعد أو تع م، فالتربية تهدف اله تاوي  االنسان المتاا أ التربوية، والتر

  ا  والدتم واته  ماتم، فهي ب لك عم ية تراكمية. 

ان نظا اا التع يمي يركت ع ه الجانب العق ي أكثر    العقوص االلرى كعقأ اليد ال ي يساعد 

ان، ل ا البد ان ياون هدف التربية هدف شا أ االنسان ع ه انجاز اعمالم بدرجة    الدقة واالتق

وواسع ي مأ جميع جوانب شواية االنسان والبد ان ياظر اله االنسان باظرة شمولية وليست 

جتئية والبد ان ياون هااك توازن بي  االهتمام بالمهارة وبي   ايقدم     ع و ات و عارف 

نب الاظري بالعم ي  ما ادى اله ظهور اأ استودام اليد وهي آلة اآلالت فم  هاا تم ربط الجا

 انواعاً    التع يم،  اها التع يم التقاي والمهاي والالاي.
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ان العم ية التربوية تعاه باستوراج ا اانات الالرد في اتارها االجتماعي وتاوي  اتجاهاتم 

وتوجيم نموت فهي التقتار ع ه المدرسة وال ع ه فترة  عياة     رااأ نموت وإنما تستمر 

تواص اياتم وتؤثر ع ه اتجاهاتم إزاء  ايظهر لم     طالب و  اتت، و   لتص ذلك فان 

 و و  التربية و سؤوليتها الياحاران في نقأ المعرفة ب اتها، وإنما تتعدى اله تطوير ه ت 

المعرفة  ما يتط ب التعمي في  اهيتها وعتقتها بالحياة االجتماعية، ل ا فان  سؤولية المدرس 

ي ان تتجاوز ز   التدريس وترائقم لت مأ القيم واالفاار التي تاون االتار االجتماعي بما يابغ

ي يراله االهتمام باالنسان الموات  أو الت مي  والمجتمع ال ي ياتمي اليم، والتع يم يتم بموجبم 

تحويأ المع و ات    شو  اله آلر ويأل  تابع الا ات، وع ه لتف التع يم فان التربية 

تميت بال مولية والطابع المعقد فهي عم ية اياتية  عقدة ت مأ  وت ف لحظات التالاعأ بي  ت 

االنسان والوسط ال ي يعيش فيم و   ه ا الماط ي يما  القوص ان التع يم ي اأ االة تربوية في 

 و عية شمولية هي التربية ف ذا كان التع يم ي اأ لحظات تربوية، فان التربية اليما  ان توتتص

اله  وقف تع يمي ألنها تتاف بال موص، فالموقف التع يمي غالباً  ا يأل  تابع عتقة  اظمة 

بي  إنسان وآلر ا ا الموقف التربوي فيتج ه في  وت ف المواقف الحياتية، فالتربية عم ية ت مأ 

  وت ف جوانب ال واية بياما يتجم التع يم اله تاوي  ال اكرة.
 

 لم والتدريس :  الفرق بين التعليم والتع
التع م : هو تغير في األداء او الس وك نتيجة الوبرة والممارسة ، وقود يتوو  شواتً استباوارياً  الاجئوا عو   .1

تريي ب ص المتع م جهداً يحاوص    لتلم تع م  عارف أو  هارات و   ثم اكتسابها ، وتاون دوافوع الوتع م 

 تع م أشياء كثيرة  اها  ضرت و اها  اليدة . غالباً ذاتية بدون  ع م ، وغير  قاودة ، فقد يتم 

                                                               ثاص : ) صيد القطة ل الئران (                                                                                                 

 واجب ذكر العديد    األ ث ة

م : ويعرف بانم ) العم ية الماظمة التي يمارسها المع م بهدف نقأ  ا في ذهام     ع و ات و عارف يالتع  .2

اله المتع مي  الط بة ال ي  هم بحاجة اله ت ك المعارف والمع و ات ، وفي التع يم نجود ان المع وم يورى ان 

رى انهوم بحاجوة اليهوا في ذهام  جموعة    المعارف والمع و ات ويرغب فوي اياوالها ل طوتا ألنوم يو 

فيمارس اياالها لهم  باشرة    قب ة شواياً وفي عم ية  اظمة ناتج ت ك الممارسة هي التع ويم ، ويوتحام 

في درجة تحقي ااوص الطتا ع ه ت ك المعارف والمع و ات المع وم و وا يمت اوم  و  لبورات فوي هو ا 

 اظمة  تدرجة    البسيط اله المركب . المجاص ، وبه ا يماااا القوص بان التع يم يتم وفي لطوات  

التدريس : ويعرف بانم ) عم ية تالاع ية ون ات تواصو ي بوي  الطالوب والمودرس بهودف تحاويأ لبورات  .3

 عرفية واتجاهات وقيم وعادات ، ويوتم ذلوك فوي سوياق س سو ة  و  المواقوف والظوروف واالاوداث التوي 

 ت العم ية بي  المودرس والطالوب  جموعوة  و  ت ترتها عم ية التدريس ، وياون  حتوى التواصأ في ه

 األسئ ة تتمثأ في :  اذا يدرس ؟ كيف يدرس ؟  ته يدرس . 
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 ومن خالل ما ذكر عن التعلم والتعليم والتدريس يالثظ اآلتي : 

 دور الطالب او الالرد في التع م الطالب : دورت في التع م انم  بادر إ افة اله التاميم وتاظيم المعارف  -

 ور الطالب في التع يم : دورت في التع يم انم  ت قي  ستمع  تمثأ لما يسمع  ردد لم كالببغاء د  -

دور الطالب فوي التودريس : دورت فوي التودريس انوم يوتم تدريبوم ع وه  مارسوة عم يوات االنتبوات والتو كر  -

 والتالاير والتاظيم واالستيعاا 

  اسي و اظم و عقب و تابع ل تحقي    تحقيي التع م دور المع م في التع م : دور المع م في التع م انم  -

دور المع م في التع يم : المع م دورت في التع يم انم   قو  إيجوابي ، يتحودث توواص الحاوة ،   وم بالمعرفوة  -

 ولبيراً بها 

دور المع م في التدريس : المع م دورت في التدريس انم  اظم ل وبرات والمواقف واالاداث ، و عود ل مهوام  -

 تي سيتالاعأ  عها الط بة و ستثير لدوافعهم ال

 واجب : نظم بأس وبك الوا   قارنة بي  عم ية التع م والتع يم والتدريس
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 الفصل الثاني

 الفلسفة  اوالً:  

 مظاهر أو مبادئ التربية الحديثة ثانياً: 
 

 : معنى الفلسفة
الال سالة هي تريقة الحياة التي يوتارها الالرد لاالسة ، والماهاج ال ي يتبعم والقيم التي يدي  بها ، ولاأ 

انسان في الحياة ف سالة ياونها نتيجة دراسة ناقدت ل قيم المتاارعة في الحياة ليتما  االنسان    الوصوص الوه 

 ياة ، وتاوي   ثأ شا  م لها . فالال سالة تهدف اله فهم افضأ لالارة الح ،افضأ تريقة ل عيش 

فم  الااس    يحا ع وه ، ويترتب ع ه ذلك ان تقوم ف سالات  وت الة نتيجة التاو  في أساليب الحياة 

االستمتا  ب  ائ  الحياة ، وانتهاز فرصها كعمر الويام ، و اهم    ياقطع ل عبادة والتاسك والتهد ، ويرى  ث م 

 ي ان اسمه  راتب الحياة ان يحيوا االنسوان فوي سوبيأ ليور اننسوانية ، األع ه في الحياة اآللرة ويرى هاس

 وير ه ع  تيب لاتر باأ  ا يتط بم ذلك    تضحيات . 

فالال سالة تاتج أس وبا لاصا في الحياة ، كما اناا نستو   ف سالة االنسان    أس وا اياتم . بأ ان        

سالية ، فهو يسعه اله اجت اا الاثيري  اله المباده التي  ال و  ال يقاع بان ي اأ اياتم تبقا لمبادئم الال 

 يقد ها ويدعو لها .

 

 
 

 التربية وعلم الفلسفة:

 
تورتبط التربيووة بالال سوالة ارتباتوواً كبيوراً، فووالالار التربووي هووو ف سوالة قبووأ ان ياوون اي شووئ آلور، فمعظووم   

واليستطيع اي تربوي أن يتحدث في التربيوة دون االعتمواد الم اتت التربوية تحتاج في ا ها لاظرة ف سالية، 

 ع ه قاعدة ف سالية.

والال سالة والتربية ع مان  تاتن، فالال سالة تبحا  سوألة الوجوود،  سوألة القويم، و سوألة المعرفوة، والمسوائأ 

 الثتث  تا ة باالنسان ال ي تتوجم اليم التربية.

ار الال سوالي عو  تريوي التالايور فوي االنسوان وبيئتوم االجتماعيوة ولتصة القوص ان التربية ترتبط اساساً بالال

 والطبيعية.
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 مظاهر أو مبادئ التربية الحديثة : ثانيا: 
 ل تربية الحديثة  ظاهر عدت نو حها في الموطط االتي : 

 

 

     

                           

   

 

  

 

 

 

 

 

 توضيح مفصل لتلظ المبادئ أو المظاهر :وفيما يلي 

وذلك بتتويدهم بوبرات تع يمية ونالسية واجتماعية يستطيعون بها ان يؤدوا  االهتمام بأعداد المعلمين :  -1

عم هم باورة  ر ية ، وقد زالت    التربية صورة المع م ذو الوجم الجا د ال ي كان يؤدي عم م باأ  

 الم اعر ت بتم وااجاتم و  اتتهم . رتابة ويجاب التعرف ع ه 

 

أصبحت دراسة الماهج    اشغاص التربية الحديثة المستمرة فالتيار  الرداتم بدقة والتالاير باتائج المنهج :  -2

تدريسية  سألة ايوية وان بعض    المااهج ال تقر باورة نهائية    دون تجربة وتمح  كي تثبت  

 ويمها أصبحت اركة دائميم في المجتمعات الراقية .فائدتها كما ان اركة تقيح المااهج وتق 

 

 

ً يستاد اله أسس ع مية ونالسية لتبار فهمم الكتاب المدرسي :  -3 اصبح اعداد الاتاا المدرسي اعداداً فايا

 وانفادة  ام  واصبح ج اباً في شا م والراجم  توداً بالاور والرسوم ان لتم ذلك السيما لألتالاص .

 

 

تو   الط بة    الطريقة القديمة في التع يم و   تأكيدها ع ه الحالظ وأصبحت لدى  :  الطريقة التدريسية -4

المع م ترائي تربوية كثيرة يوتار  اها  ا يتءم او يمتج بياها عاد الضرورة ليااص    كأ تريقة لير  ا 

يتط بم  ام   فيها ، وقد اأ الاظام المدرسي  حأ العقوبات البدنية الاار ة وصار الطالب ع ه ع م بما

 الاظام وآداا المجتمع العا ة 

 

 

 

 

 

 

 الديمقراتية في التع يم

 الماهج 

 ظاهر أو 

 باده 

التربية 

 الحديثة 

 التوطط والتاالي  والاظام

االرتبات الوثيي  الاتاا المدرسي

 بالمجتمع
 الطريقة التدريسية 

 اركة التوجيم واالرشاد

 التقويم والقياسات الدراسات الاالسية  

 االهتمام بأعداد المع مي 
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عاي ع م الاالس بدراسة االنسان دراسة ع مية قدر ان اان والا ف ع  رغباتم  الدراسات النفسية :  -5

و يولم ونتعاتم ثم بي  أهميتها و رورة انفادة  اها في التع يم . فاصبح االهتمام بالطالأ ونموت الجسمي  

جتماعي    سمات ه ت التربية نتيجة لتقدم ع م الاالس وتجاربم . فتجارا ع م والعق ي والوجداني واال

الاالس ال ت تطبي في اجرة الدراسة وب لك ال ت التربية تقترا    الع وم التجريبية ويتاولها المربون 

وفي أسس  ابطة ك ها  ستمدة    الطالأ ال ي هو  و و  التربية وع ه ه ا وظالت التربية الحديثة ع م  

 الس الطالأ في الوسائأ التي تستعم ها .  ن

 

ً لاتائج الط بة ، فهي ال تعتمد كثيراً ع ه  التقويم والقياسات :  -6    نتائج التربية الحديثة انها تط ب قياسا

تومي  المع مي  وتقديراتهم الواصة وآرائهم في و ع الدرجات ل ط بة وانما تط ب تطبيي التبارات دقيقة  

وعة وذات صالة ع مية تقييم كأ  ا لدية     هارات في  واقف  تعددة  اها :  يضعها  وتاون تاون  تا 

اال تحان الاالي ون اتاتم االجتماعية وفعالياتم الواصة في تهيئة البحوث واالشتراك في أن طة المدرسة  

 الموت الة وغير ذلك . 

 

رك قاور الط بة قبأ تالاقمم ،    سمات التربية الحديثة عاايتها الالائقة في تداثركة التوجيه واإلرشاد :  -7

فأل ت تاظر اله ف أ الطالب في دراستم نظرة اقتاادية بجانب الاظرة الع مية واالجتماعية وله ا فان 

التربية الحديثة ال ت تتحسس   اتت الط بة وعوا أ قاورهم وتو الهم لاي تساعدهم في التغ ب ع يها  

 دون لبرة أو  ساندة وافية .  قدر ان اان وال تترك الطالب ياار    اتتم   

 

   ابرز أهداف التربية الحديثة ارتباتها بالمجتمع ف م يعد التع يم ل تس ية   االرتباط الوثيق بالمجتمع :  -8

وإظهار المقدرة ع ه الب خ وانما صار المهارة االجتماعية والاالاءة في العمأ ، وله ا فقد تق ات في 

ً واستث مار  المدارس عادة االعتماد ع ه الاتاا المقرر في  عتص    المجتمع . ان لد ة المجتمع ثقافيا

التربية فيم    سمات التربية الحديثة ، فالتربية ل حياة ولاسب المعي ة وتطوير المجتمع . و   ارتبات 

التربية بالمجتمع  ا تقوم بم الجا عات    دراسة لم اتت المجتمع السياسية واالقتاادية والع مية  

 واالجتماعية وتقديم الح وص لها . 

 

اركة التوطيط التربوي    أبرز الحركات الحديثة في التربية ، ف م تعد   تعد التخطيط والتنفيل والنظام :  -9

التربية  ط قة بت نظام وال توطيط بأ صارت الالعاليات التربوية و ا يتحقي ع يها و ا يعود ع ه االفراد 

والمجتمع    ناتج أو قيمة ع مية أو صااعية يدلأ في لطة الدولة االقتاادية ويحسب    استثمارات  

س الماص القو ي ، والاظام  روري في تطبيي الوطط التربوية بجوانبها الع مية واالقتاادية ف اأ رأ

 را ة دراسية  ااهجها ولاأ  اهج ترائي تدريس تتئمم وأسات ة  وتاون ياال وت وهاالك شروت  عيام  

 لقبوص الط بة .  

 

ً في الالديمقراطية في التعليم :  -10 تع يم في ارجاء العالم ك م كه ا ال ي لم ي هد تاريو الب رية اتساعا

ادث في الااف الثاني    القرن الع ري  . فقد انت رت اركات  حو اال ية كما انت رت اركة التأهيأ  

المدني وفتحت المراكت الثقافية في  ؤسسات لم تا  تعاي بها    قبأ ولم يعد التع يم  قاوراً ع ه  

 ن الاساء .  األغاياء دون الالقراء وال ع ه الرجاص دو
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 : التربية في وادي الرافدين-ثانيا

ان وادي الرافوودي   اوو  اقوودم العاووور  هوود لحضووارات السووو ريي  والبوواب يي  واالشوووريي  وقوود وصووأ  

االنسان في ت ك االز ان اله تقدم كبير وقد كان يستودم الطي  الموالور في الاتابة ، وقد عرفوا أنمات  عديودة 

ة فووي األدا والتراعووة  وو  الموودارس الرسوومية بمسووتوى الموورا تي  االبتدائيووة والثانويووة و عاهوود  توااوو 

سواة  4000والريا يات ، و   الااايوة األدا نجود   حموة كالاوا ش كوأتوص واكموأ   حموة دونوت قوب ص 

عالجت قضاياً الحياة والموت والو ود ، اذ أظهرت اتمية الموت ع ه الب ر . ك لك نجد عظمة الحضارة فوي 

حدائي المع قة لابو لاار فوي بابوأ . وفوي  جواص آثارها المعمارية البارزة كقار اشور بأنيباص في نياوى وال

 القانون نجد قانون امورابي كأشهر القواني  لتاظيم الحياة االجتماعية . 
   

 ً  التربية في الصين القديمة ) بالد العرف والتقليد ( :  -ثالثا
 لاائ  الو ع التع يمي في بتد الاي  القديمة 

رة الاياية عبر األجياص فهوي اكودت ع وه الحالواظ ع وه اعتماد التربية كوسي ة لاقأ  عالم الحضا -1

 التقاليد 

اهتمت التربية الاياية باألسرة باعتبارهوا نووات المجتموع ، وبانهوا تقووم بمهموم غورس االلوتق  -2

الووتوج  –األخ بأليووة  –األا باباووم  –واالهتمووام بالعتقووات الومسووة وهووي ) الحوواكم بووالمحاوم 

 الاديي باديقة (  –بتوجتم 

التربية الاياية بأفاار زعيمهم الرواي الالي سوف ) كونالوشويوس ( فأفاوارت نظوام ف سوالي  تتمثأ -3

 جمع بي  االلتق واآلداا االجتماعية والسياسية واددت األفاار بالعتقات الومسة 

تميت التع يم الاياي بالطبقة اذ اقتار ع ه األغاياء ولم تأل  المورأة اقهوا  و  التع ويم ولوم تاو   -4

 س ااو ية هااك  دار

 الاظام المدرسي  تدوج ي مأ :  -5

نظام المدارس : ويهدف لسيادة ال غة الاياية والهدف المقودس ، وكوان  اوان الدراسوة فوي  عبود او  ❖

 كوخ واليوم الدراسي تويأ جدا ودون عطأ وترق التدريس ركتت ع ه الحالظ 

 ة وهي ثتث أنوا   تدرجة نظام اال تحانات : فاال تحان هو المعيار ال ي ياتوب بم  وظالو الحاو ❖

( ساعة يط ب فيها كتابوة ثوتث  قواالت 24-18في الاعوبة هي ) ا تحانات الدرجة األوله  دتها )

( أيووام 3ا تحانووات الدرجووة الثانيووة  وودتها ) –فووي  و وووعات  وتووارة  وو  كتوواا كونالوشوويوس ( 

وعات االن وائية والغرض  اها قيواس قودرة الطالوب ع وه القوراءة و ودى كالايوة  و  كتابوة المو و 

( يووم ويألو  الطالوب غ ائوم وشوربة 13ا تحانات الدرجة الثالثة  دتها ) –وغتارة المع و ات لدية 

 عم وتتع ي األسئ ة بالاتابوة عو  كونالوشويوس واأللوتق والال سوالة والطالوب الو ي يواجح فوي هو ا 

 اال تحان يأ أ ان ياون ت مي ا  ابطاً في ااو ة الاي  .

 ال ي ترت في ه ت اال تحانات سااً  حددت  ❖
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 ً  :(أثينا وأسبارطا )التربية في اليونا   -رابعا
 لاائ  التربية في بتد اليونان  

 تميتت باضجها وارتالا   ستواها الع مي واالدبي  -1

 اعتمدوا التربية كأداة لتاوي  الموات  الاالح والوصوص ل حياة السعيدة  -2

 تاا أ جوانبها العق ية والجسمية واأللتقية والجمالية  -3

 التربية اليونانية ارستقراتية ل ا انقسمت اله  -4

 تربية ارة )  درسية ( لاصة بطبقة االارار    المجتمع  ❖

 تربية  هاية لارج نطاق المدرسة ألبااء العا ة  ❖

 اسبارتا  –عرفت اليونان باظا ي     التربية : أثياا   -5

 

   التربية في أثينا :

تمتواز التربيوة فووي أثياوا بماالهووا المعتودص واسو   وقعهووا الجغرافوي واسووتقرار أو واعها السياسووية 

اقاتم ، ل ا فان أنظمتها  رنم وقوانياها ت جع الحرية والتربية في أثياا هدفها تحرير الموات  وعق م واتتق ت

الالارية واالبدا  الالاي ولااها ترى ان  ا حة الدولة فوق كأ شيء . وهدفت التربية فوي أثياوا الوه الموازنوة 

 بي  الروو والجسد لتاوي  الموات  الاالح  .

 

 تربية البنات في أثينا : 

و اً ، اذ اقتار تع يمها ع ه القيام بالواجبات االعتيادية التوي كان نايب الالتاة األثاية    التربية  عد 

يابغي ان تقوم بها كأ ربة بيت كأعماص الغتص والحياكوة واالهتموام بوالمظهر والجمواص ، ولوم ياو  يسومح لهوا 

 بالوروج    بيتها اال في بعض المااسبات الدياية والحضور اله المسرو لم اهدة المسرايات التراجيدية . 

 

 

  التربية في اسبارطا :

وتمتاز اسبارتا بظروفها القاسية وهي فوي  اطقوة جب يوة وعورة واو واعها السياسوية غيور  سوتقرة 

 بسبب الثورات الدال ية فيها نتيجة سيطرتها ع ه الع ائر القريبة وفرض الضرائب ع يهم . 

ي ألعداد افراد أقوياء قادري  ع ه تميتت التربية في اسبارتا بطابعها العساري وتأكيدها ع ه الجانب الجسم

التحمأ و واجهم الاعاا وتورى بوان المووات  الاوالح هوو الو ي تاوون تاعتوم عميواء لقوواني  المجتموع ، 

 والتربية  حافظم ال تقبأ التغير . 

 

فوي  ان تربية الالتاة االسبارتية كانت ت بم تربية األوالد لا  إقا ة الالتيوات تاوونتربية البنات في اسبارطا : 

الماازص بياما إقا ة األوالد تاون في الثااات والمعسارات العا ة ، وكانت الالتيات يت قي  تدريباً ع ه األلعواا 

الموت الة في  تعب لاصة بهم ويجبرن ع ه الم اركة في المباريات التي تتسم بالسرعة والقوة كالماارعة 

   أنوا     الرقاات الدياية . والجري والسبااة ور ي القر  والر ح ، إ افة اله تع يمه

ان الغرض    تقوية اجسام الالتيات هو ان الالتاة القوية الجسم تاجب أتالاالً أقوياء  ث ها لاوي ياوبحوا جاووداً 

شجعاناً يدافعون ع  اسبارتا ويحموها    هجمات األعداء ، واتسمت المرأة االسبارتية بال جاعة فوي اوا 

عوا أ التوي سواعدت ع وه غ بوة االسوبارتيي  فوي الحوروا وذلوك بت وجيعه  اباها ودفعة ل قتاص وه ا ااد ال

 ل رجاص ، ل لك اظيت المرأة بااترام االسبارتيي  وتقديرهم وهي ال تقأ أهمية ع  الرجأ . 
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 ً    التربية العربية اإلسالمية :  -خامسا

 :التربية في عصر ما قبل اإلسالم ) العصر الجاهلي ( وت مل  -أ

 
التربية عاد البدو : الهودف الرئيسوي  اهوا هوو اعوداد الطالوأ ل حيواة االجتماعيوة بتدريبوة ع وه القتواص  -1

واعموواص الابووار لاسووبة العوويش كأعووداد األدوات واألسوو حة والحياكووة والغووتص والالروسووية والمبووارزة 

 جالس  –القبي ة  –ات واأللتق الالا  ة . و   وسائأ التربية فيها ) االسرة وغيرها  ع تع يمة العاد 

 األسواق واشهرها سوق عااظ ( . –اآلداا 

 

التربية عاد الحضر : الهدف الرئيسي  اها هو اعداد الطالوأ لمهو  وصوااعات لتوأ ي  رزقوم كالطوب  -2

 –سوائأ التربيوة فيهوا ) األسورة والاجارة والاقش والبااء وغيرها  وع بوا العوادات الالا و ة . و و  و

المؤسسات التع يمية االبتدائية والعالية ( فمالهوم التربيوة قبوأ انسوتم فوي الجتيورة العربيوة االهتموام 

 بتاوي  االنسان البطأ الاالح الوفي ال اعر الم م بالع وم والمعارف .

 

 

 

 التربية في عصر اإلسالم :   -ا

دعا الدي  انست ي اله الع م والتع يم اذ ان اوص آية نتلت في القرآن الاريم تضمات ا را بالقراءة وهي ) 

اقراء باسم ربك ال ي ل ي( ثم آيات ألرى اكدت ع ه الع م و اها ) نون والق م و وا يسوطرون ( و ) انموا 

ال يع موون ( وهاواك اااديوا نبويوة يو ه هللا    عبادة الع ماء ( و ) هأ يستوي الو ي  يع موون والو ي  

اثت ع ه ت ب الع م  اها ) ات ب الع م    المهد اله ال حد ( و) ات ب الع وم ولوو فوي الاوي  (و) ت وب 

الع م فريضة ع ه كأ  س م و س مة ( ل ا فان انستم اكد ع وه تمجيود ورفوع  اانوة الع مواء ولوم يقتاور 

 ي فقط بأ شمأ الجانبي  الدياي والدنيوي . هدف التربية عاد المس مي  ع ه الجانب الديا

 

 معاهد التعليم عند اإلسالم : 

الاتاا : وهو  اان لتع يم القراءة والاتابة وقراءة القرآن الاريم واالااديا الابوية وقاو  األنبيواء  -1

 وهي تعتمد ع ه الحالظ والت قي  وهي تقع ااياناً بجانب المسجد .

 عبادة فقط بأ  حامة ل تقا ي و اان ل دراسة تدرس بم أ وور الودي  المسجد : لم يا  المسجد  اانا ل -2

والع وم واآلداا والطب ،    ه ت المساجد  سجد الرسوص )ص ه هللا ع يم وسو م ( والمسوجد الجوا ع 

 في البارة والاوفة والقيروان .

( و اتص اب  سياا  اازص الع ماء : كدار األرقم ب  ابي األرقم ، و اتص الرسوص )ص ه هللا ع يم وس م  -3

 ، و اتص الغتالي .

اوانيت الوراقي  ) الماتبات ( : نظرا النت ار الورق كثرت الاتب وكانت الحوانيت الجتما  األدباء  -4

 ، و   اشهر الوراقي  ياقوت الحمري . 

 .غبتم وت با ل ثواا    هللا تعالهقاور الو الاء : لتع يم أباائهم بأشراف   ؤدا يع م األتالاص اسب ر -5
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 المعاهد والمدارس : واشهرها  -6

 وأسسم هارون الرشيد في بغداد  –بيت الحامة  •

 أن اها الوزير الس جوقي نظام الم ك لتع يم الالقم  –المدرسة الاظا ية  •

 أسسها الو يالة العباسي المستاار باهلل في بغداد  –المدرسة المستاارية  •

 أسسها نور الدي  زناي في د  ي  –المدرسة الاورية  •

 

شروت المع م ان ياون  ؤدبا  تالرغا لمهاتم رايماً  ط عاً ع وه أاوواص ال روط التي وضعها العرب للمعلـم : 

 الط بة يراعي الالروق الالردية بي  الط بة ويستعي  باأل ث ة وال واهد . 

 

 مراثل التربية اإلسالمية : 
ية : وهي  ع بداية ظهور انستم في شبة الجتيرة وقد ا تازت فيوم التربيوة ببسواتتها الدعوة انست  -1

 واهتما ها بتع يم القراءة والاتابة ، وكان القرآن الاريم هو الاتاا الوايد ال ي يدرس .

 را ة االزدهار والتقديم : بعد إتمام الالتواات اناورف الع مواء والقوادة لا ور الع وم فقوام المسو مون  -2

بترجمة كتب اليونان والرو ان والهاد ، كموا اتسوعت صوااعة الوورق وفوي العاور العباسوي اهتمووا 

 بالتربية فأن أوا الاتاتيب والمدرسة الاظا ية والمدرسة المستاارية . 

: بمجيء الستجقة االتوراك ل حاوم واهتموا هم بالااايوة الحربيوة و حواربتهم ل ع وم ،   را ة التدهور -3

ال ت المسيرة التربوية باالنحطات ، وبهجوم المغوص وقضائهم ع ه الوتفة العباسية أدى اله تحطيم 

 الثقافة فسادت فترة  ظ مة . 

 

 المالمح العامة للتربية اإلسالمية :  
 ر  أكدت ع ه  بدأ تاافؤ الال .1

  راعاة الالروق الالردية والميوص  .2

 انها شا  ة لاافة جوانب الالرد  .3

 انها تربية عم ية أي ربطت بي  الع م والعمأ  .4

 انها  االتحة ع ه ع وم و عارف اليونان والرو ان  .5

 الهدف األكبر  اها ته يب الو ي وتربية الروو  .6

 

 لحديثة :  اآلراء التربوية لــ اعالم الفكر العربي اإلسالمي التربية ا

 :  ابن خلدو  -1

هو ( وهو  ؤسس ع م االجتما  . كتابة الوايد 808 -هو 732هو أبو زيد عبد الرام  ب  ل دون التونسي )

ال ي ألالة هو تاريو ) اب  ل دون ( او كتاا ) العبر وديون المبتودأ والوبور فوي أيوام العجوم والبربور و و  

 ثتثة كتب في سبع  ج دات .عاصرهم    ذوي الس طان األكبر ( وهو 
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 أهم آرائه التربوية :   ❖
 رورة التدرج بالعم ية التربوية    السهأ اله الاعب و   المحسوس اله المجرد و   الجتء اله  -

 الاأ ، أي االستعانة باأل ث ة الحسية  ع التركيت ع ه إعادة الاقات المهمة .

 الالردية . راعاة الميوص واالستعدادات والالروق  -

 أهمية الراتت في ت ب الع م و رورة تحمأ الاعاا ل حاوص ع ه الع م . -

 االهتمام بتع يم ال غة العربية والبدء بتع يم القرآن الاريم ألنم اصأ التع يم .  -

  رورة التق يأ    العقاا ألنها تالسد االلتق ل ا يجب الرامة باألتالاص .  -

 تطوص الالترات بي  الدروس كي ال ياسه المتع م يجب ان ال يو ط ع مان  عاً وان ال  -

جعأ اب  ل ودون التع ويم  هاوة يماو  اسوتغتلها ل ورزق وهوو بهو ا لوالف الالتسوالة اليونوان أ ثواص افتتوون 

وارسطو ال ي  اعتبروا ت ب الع م لمجرد السمو بالعقأ والجسم والوروو ، كموا لوالف أئموة المسو مي  وع وه 

 وا الع م وتع يمم لمجرد التقرا    هللا تعاله وسعادة اآللرة . رأسهم الغتالي عاد ا اعتبر

 

   ابن سينا: -2

هو ( اشتهر بااوه والقواا  و  428 -هو 370هو أبو ع ي الحسي  ب  عبد هللا ب  الحس  ب  ع ي ب  سياا )

القووى ابرزها ال يو الرئيس ، اب  سياا لم  ؤلالات كثيرة زادت ع ه المائة كان أولهوا كتواا )  بحوا فوي 

انشارات والتابيهات ( وكتابة الرئيسي في الطوب هوو ) القوانون (  –الاجاة  –الاالسانية ( أو ) هدية ال الاء 

ال ي يعد  وسوعة تبية تضم   ا وصأ اليم الطب عاود العورا واالغريوي والهاوود والسوريان وغيورهم 

 (  ج داً .14ويقع في )

 أهم آرائه التربوية :   ❖
 فة نالسة ألنها اقرا األشياء اليم ، واكر ها ع يم واوالها بعاايتم . ان يبدأ االنسان بمعر -

ان يحس  الوالدان تسمية الطالأ وان ال يوتار لم اسما غريباً غير  ألوف وال  رغوا فيم في الوسوط  -

 االجتماعي لما ل لك    اثر نالسي في س وك الطالأ وه ا    اي الولد ع ه أبية .  

بالعقأ والرزانة وان ال تاون ذات عا ة الن ال ب  يعدي كما قيوأ ، لاوي التيار  ر عة ل طالأ تمتاز  -

 يا ا الطالأ س يما    الااايتي  الجسمية والاالسية .  

ان تبدأ عم ية تأديب الطالأ وريا ة ألتقم بعد الالطام  باشورة اتوي ال تهجوم ع يوم االلوتق ال ئيموة  -

 مر وجب تقديمة ل مؤدا والمع م  . والاالات ال  يمة . واذا ب غ الطالأ ست ساوات    الع

ع ه  ؤدا الابي ان يجابم  قابح األفعاص بالترغيب والترهيب ، وال يؤل  الولود أوال بوالعاف وانموا  -

 بالت طف  

ان ياون  ع الابي في  اتبة صبيان ذوي األلتق الحساة والاالات الحميدة ، ذلك ان الابي يألو   -

 ع  الابي . 

قرآن الاريم ع  تريي الت قي  ثم تاور لم اروف الهجاء وبعدها ي قو   عوالم ان يبدأ الطالأ بقراءة ال -

 الدي  وأليرا يحالظ الرجت و   ثم القايد . 

 راعاة  يوص الط بة وقاب ياتهم واعتبارها األساس في تع يمهم وتووجيههم اللتيوار االعمواص او المهو   -

 التي يرغبون القيام بها . 

 

 



22 

 

هو أبو اا ود الغتالوي ولود فوي لراسوان فوي ايوران لقوب بوالغتالي الن ابووت كوان يغوتص  الغزالي : -3

الاوف ويبيعم ، ولقب الغتالي ا ) اجة انستم ( فهو ا ام ذكي وشغوف بالع م و   اشهر كتبوة ) 

الرسالة الدياية ( فوي  واهج الغتالوي التربووي  – يتان العمأ  –رسالة أيها الولد  –ااياء ع وم الدي  

 نتعتي  : 

 صوفية دياية : اذ و ع ع وم الدي  بالمرتبة األوله كأداة لتطهير الاالس    اآلثام . -أ

 واقعية دنيوية : اذ اكد ع ه الع وم اسب نالعها او كوسي ة لاسب العيش .  -ا 

 

 أهم آرائه التربوية :   ❖
 التدرج بالعم ية التربوية . -

  راعاة الالروق الالردية بي  المتع مي   . -

 ام بالراتت لتحايأ الع م  . رورة القي -

 ناح بالثواا وعدم التمادي بالعقاا وتجاب القسوة  .  -

 أهمية ال عب ل اغار ألنم يبعا الا ات والسرور  .  -

 ربط الغتالي بي  الع م واأللتق .  -

 أكد ع ه اشغاص وقت فراغ المتع م بقراءة القرآن وتع يمة الدي  والعبادات ليه ا التقم .  -

 التع يم هي ااس  المه  وان  اتلة المع م اعظم     اتلة الوالدي  . يرى ان  هاة -

ان يع وم لوجوم هللا  – ؤدبا و رشوداً  – راعاة الالروق الالردية  –صالات المع م هي ) ال القة والرامة  -

 تعاله ( . 

ان يقاود وجوم هللا فوي  –ان يطهور نالسوة  و  الرذائوأ  –صالات المتع م هي ) االناراف ع  الدنيا  -

 ااترام المع م وعدم التابر ع يم ( .  –م ع م
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 األساس االقتصادي للتربيةثانياً: 
وي مأ  ا يطرا ع ه الالرد والمجتمع    تطور ، وهدف التامية هو تطوير سريع في  مفهوم التنمية :  -

اركة المجتمع باق م    االة التو ف اله االة التقدم بأجراء تغييرات جوهرية باستودام ان اانات المادية  

 والب رية . 

جتماعي في الب د هي تغيير إيجابي شا أ يهدف اله رفع المستوى االقتاادي واالتعريب التنمية :  -

 واالنسان هو سبب ووسي ة وعااية التامية . 

 

 .وهي زيادة الااتج القو ي لاأ فرد  تعريب التنمية االقتصادية : -

-  

 تقوم التامية االقتاادية في أي  جتمع ع ه ثتث عوا أ :   التربية والتنمية االقتصادية : -

 

 راس الماص المادي  -1

 راس الماص الب ري  -2

 التربية والتع يم   -3

والتربية تتيد القدرة ع ه االبدا  وتطور شواية الالرد وتدفعم لتيادة اننتاج فهي ثروة لها عائد كبير يالوق  

 عوائد الم اريع الاااعية والتراعية والتجارية . 

ي التامية هو  فالتع يم عم ية استثمارية اقتاادية تتيد دلأ الالرد والدلأ القو ي ل دولة . فدور التربية لتحقي

 اعداد القوى الب رية المتع مة وتأهي ها ل عمأ بتتويدها بوبرات و هارات وقيم واتجاهات إيجابية .  

 : لتخطيطا
لضمان نجاو التامية االقتاادية واالجتماعية وب وغ اهدافها، يابغي اعتماد التوطيط الع مي     

ادية والب رية، ع ه اساس تحقيي الس يم، فهو االس وا اال ثأ لضمان استثمار الموارد الم

 اهداف  عياة في ز    عي   ع  تابعة وتاظيم واشراف لتحقيي ه ت االهداف.

يعرف التوطيط بأنم عم ية ترتيب االولويات في  وء اال اانيات المادية والب رية    

المتااة ، وال يعاي التوطيط  جرد لطة  و وعة، واليعاي ا والً جاهتة ل م اتت التي 

واجهها المجتمع ، بأ هو  اهج واس وا وتريقة التالاير في   اتت المجتمع وقضايات وهو ي 

سعي  تواصأ يحامم العقأ والع م في تح يأ   اتت المجتمع واعتماد الوسائأ الاالي ة 

 بمعالجتها.

ان التوطيط اس وا ع مي يقوم ع ه الدراسة ال ا  ة ال اانات المجتمع و واردت المادية    

والب رية، والعمأ ع ه استغتص ه ت  اال اانات والموارد في المجاالت االقتاادية 

واالجتماعية، بما ي بي  تط بات ابااء المجتمع وااتياجاتهم، وتحسي   ستوياتهم االقتاادية 

          واالجتماعية.
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 : التخطيط التربوي   
يهتم التوطيط التربوي بأعداد المواتاي  وتدريبهم في الا اتات الحياتية الموت الة لياون   

بمقدورهم االسهام الالاعأ في لطة التامية، ويتضم  تااوص االعداد الم تحقة في المدارس وتتبع 

عتقة المتورجي  بوطة التامية المتورجي  فيها، والوقوف ع ه  دى كالايتهم الالاية، و 

االقتاادية، والبطالة والعمالة فضت ع  التركيب الهيا ي التع يمي والعتقة بي  المرااأ 

 الموت الة، وه ت ك ها    عااصر العم ية التع يمية التربوية.

 : مبررات التخطيط التربوي
 تعد التربية نوعا    التوظيف المثمر لرؤوس اال واص .  -1

 القائمي  بالتوطيط االقتاادي بالحاجة االساسية اله التوطيط التربوي.  شعور -2

  رورة  واكبة التربية ل تقدم والتغير السريع في  يدان الع م والاااعة.  -3

 التاا أ بي    اتت التربية وبي  الح وص التي يابغي ان تقدم لها. -4

 السيطرة ع ه المستقبأ. االيمان المتتايد بالتوطيط وبقيمتم في  -5

 

ان ثروة أي أ ة ال تتوقف ع ه عدد ساانها أو  واردها أو  ستواها االقتاادي  العائد االقتصادي للتعليم :

 فقط بأ ع ه  ا يتوافر في ت ك األ ة     واتاي  صالحي   اتجي  وه ا يتوقف ع ه نو  التربية فيها .  

 
 فالعائد االقتاادي ل تربية والتع يم :  ❖

 يمي . عائد  باشر : وهو الدلأ ان افي ل الرد اسب  ستوات التع  ❖

 عائد غير  باشر : وهو آثار التع يم انيجابي لارج نطاق التع يم كتوفر فر  االبدا  واالبتاار .   ❖

 

 التربية النظامية تساعد على العوامل التالية : 
 زيادة دلأ الالرد اذ تاسبم  هارات تاعاس ع ه الدلأ القو ي .  -1

 تتيأ الالوارق الطبقية . -2

 عاار أساسي لتحقيي التامية . -3

 ي  اياة المواتاي  وزيادة فر  العمأ لهم .تحس -4

 

 

 

ان العوا أ التي أسهمت في زيادة االنالاق ع ه    تمويل التعليم ) الصرف أو االنفاق على التعليم ( :

 التع يم هي  

 زيادة أعداد المقبولي  في المدارس االبتدائية نتيجة زيادة الساان و جانية والتا ية التع يم .  -1

 المجتمع ل تع يم . تتايد ااجة  -2

التوسع في  جاص الدراسات الع مية والتطبيقية  ما يتط ب أ واص لتغطية نالقات التجارا والورش والحقوص  -3

. 

 زيادة أسعار المواد واألجهتة في التربية .  -4

 ارتالا  الاالقات الم حقة كاالقات الاقأ والماح الدراسية والود ات االجتماعية والاحية . -5



25 

 

 األساس العلمي للتربيةثالثاً: 
يعد الع م نوعاً    الا ات اننساني ال ي يهدف اله زيادة قدرة االنسان في السيطرة ع ه  مفهوم العلم :  -

الطبيعة وتسويرها لود ة اغرا م    لتص وصف الظواهر وتاايالها و حاولة اكت اف  ا بي   

 الظواهر الموت الة    عتقات .

 

لتي تدور اوص  و و   عي  . وتقوم ع ه  اهج  حدد وتؤدي اله نتائج  هو المعرفة ا تعريب العلم : -

 وقواني   تطابقة . والع م  جموعة قواعد و باده تات ف بالبحا والتجربة .  

 

 خصائص العلم :  -
المو وعية : وتعاي ذكر الحقائي التي تم التوصأ اليها كما هي سواء عتزت وجهة نظر البااا أو  -1

 أو تحريف ع يها . تعارض  عها دون تغيير 

 اعتماد  قاييس دقيقة ل وصوص اله نتائج ع مية  قبولة . -2

 استودام الطريقة الع مية في الوصوص اله الحقيقة .  -3

 االبتعاد ع  التمسك بالرأي أو التت ت بأ اتااف البااا باالنالتاو العق ي .  -4

ول توصأ اله الحأ الماطقي االعتماد ع ه األدلة والبراهي  الاافية ألثبات صحة الاظريات والالر يات  -5

 المعتز باأل ث ة . 

 

تعد الطريقة الع مية  اهجاً  اظماً لمتاظة الحقائي باستودام أدوات القياس   الطريقة العلمية في التربية :

وأساليب التح يأ ، وهي تجمع بي  الالار والمتاظة وبي  االستقراء واالستدالص . وقد توصأ االنسان اليها 

 نماذج التالاير الورافي والميتافيتيقي ، وتعتمد الطريقة الع مية ع ه افترا ي  أساسيي  هما :  بعد تو ام    

 ان الحقيقة تستمد    المتاظة . •

 ان الظواهر تطابي العتقات القانونية .   •

لقد استود ت الطريقة الع مية في التالسير والتابؤ والسيطرة ع ه الظواهر الاليتيائية والطبيعية لقرون عديدة ، 

اال أن استودا ها في  يدان التربية يعد اديثاً نسبياً ، أن تعقد المتغيرات والاعوبات التي تواجم البااثي  عاد  

ستقااء الع مي في التربية . أن جميع الع وم ع ه الرغم  القيام بمتاظات  وثوق بها قد اعاقت المعرفة واال

   التتفها    ايا المادة أو األساليب ت ترك في اعتمادها الطريقة الع مية ل وصوص اله المعرفة الموثوق  

 بها . وقد ادد بعض البااثي  لطوات الطريقة الع مية وه ت الوطوات هي :  

 تعريف الم ا ة   -1

 و ع الالر ية   -2

 الستداللي  التالاير ا -3

 جمع البيانات وتح ي ها  -4

 قبوص الالر ية أو رفضها   -5
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أن البحا الع مي ياف ويسجأ المتاظات والحقائي بدقة أن  مفهوم البحث العلمي والبحث التربوي :

كأ  اط ح يستودم فيم يعرف بدقة . وتوصف جميع انجراءات المستود ة بالتالايأ وتالهم جميع عوا أ  

 التحديد وتوثي جميع الماادر المعتمدة بدقة . وت كر جميع الاتائج بأ انة و و وعية . 

ي الماظم والوبرة والماطقية والمو وعية وتاظيم البيانات ع ه هيئة ويتميت البحا الع مي بالتقاي الدقي

  الاهيم كمية بهدف التعبير عاها ع ه وفي قياسات رقمية . 

ا ا البحا التربوي ال ي يهدف اله اكت اف  باده عا ة أو تالسيرات ل س وك اننساني يما  استودا ها 

في المواقف التربوية وهو يعرف بو ) ن ات  وجم نحو  ل تالسير والتابؤ والسيطرة ع ه االاداث التي تحدث 

 تطوير  جموعة  اظمة    المعرفة الع مية ع  االاداث التي يوجهها المربون ( .  

أن السبب الرئيس ال ي يدعو ألجراء البحا التربوي هو تطوير  عرفة جديدة ع  التع يم والتع م واندارة 

ي  التطبيقات أو الممارسات التربوية ، و   بي  المو وعات التي  تاون لها قيمة كبيرة ألنها تؤدي اله تحس

 تااولها البااثون التربويي  :  

 القدرات المعرفية  ❖

 ترائي التدريس   ❖

 شواية الطالب   ❖

 الدافعية  ❖

 المااخ المدرسي  ❖

 القيادة اندارية   ❖

 تمويأ التع يم  ❖

 برا ج التربية الواصة   ❖

 اعداد المع م  ❖

 تقويم المااهج   ❖

 تدريس بعض المواد الدراسية  ثأ القراءة والريا يات وال غة  ❖

 اندارة المدرسية واندارة الاالية   ❖

 

و ع جون ديوي في كتابة ) كيف نالار ؟ ( الوطوات األساسية ل بحا الع مي أو   خطوات البحث العلمي :

مي ال توت ف ع  لطوات التالاير عاد  الطريقة الع مية في اأ الم اتت  وأو ح بان لطوات البحا الع 

 االنسان العادي . ويما  تحديد الوطوات بالمرااأ االتية : 

 ال عور بالم ا ة   -1

 اار الم ا ة وتحديدها   -2

و ع الالر ية أو اقتراو ا وص الم ا ة ع  تريي الالروض  المستابطة    الدراسة المبدئية ل حقائي   -3

 حقائي وتقديم الح وص له ت الم اتت التي تمثأ ااتماالت ل رو العتقات بي  ال

 التبار الالر ية أو الالروض عم ياً   -4

 استابات نتائج الح وص المقتراة  -5

 التعميم   -6
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 األساس االجتماعي للتربيةرابعاً:
التربية هي وسي ة بقاء واستمرار وتطور المجتمع وال يما  ل تربية أن تحقي  عالقة التربية بالمجتمع : 

أهدافها  ا لم تتحمأ  ؤسسات المجتمع السياسية واالقتاادية والثقافية والدياية والتربوية  سؤولياتها في  

واس  قيا م   االرتقاء بالعم ية التربوية ، الن وظيالة ه ت المؤسسات تحقيي انسجام وتايف الالرد في المجتمع 

 با اتاتم .  

 

 ان البيئة التي نعيش فيها نوعي  :  التربية والبيئة والعالقة بينها : 

البيئة االجتماعية : وهي  ظاهر التراث    تقاليد وعادات وفاون ولغة ، أي كأ شيء    عمأ االنسان   -أ

ً في الطالولة الن الطالأ يولد ولم   والالضأ فيها يرجع ل تربية وفي تا ئم الالرد وت قيام ويبدو ه ا وا حا

 ها .  غرائت واستعدادات والتربية هي التي تع مم ال غة والتاريو والعادات وغير

 

 

البيئة الطبيعة : وت مأ التضاريس والطقس والميات والسهوص والمعادن ، وبما ان التربية عم ية تايف  -ا 

وتالاعأ االنسان والبيئة ، واالنسان عضو  ؤثر في البيئة فالعتقة بياهما  ت اباة وال يما  عتص اادهما ع   

 اآللر . 

وقد بدأ المجتمع الدولي يهتم بالحر  ع ه التربية البيئية في  فتعريف الالرد بمقو ات بيئية هو هدف التربية . 

 المااهج الدراسية لاصة بسبب التاحر وسوء توزيع المواد الغ ائية .

 

يجب أن تاون عم ية التربية البيئية دائمة وتبدأ بمرا ة  ا قبأ المدرسة وأن تركت  دور التربية البيئية :

لحأ الم اكأ البيئية وأن تساعد المدارس ع ه اكت اف أسباا الم اكأ  ع ه األو ا  البيئية والتعاون الدولي

 البيئية واكسابهم  عرفة وقيم و هارات لحماية وتحسي  البيئة  ع تأ ي  ان اانيات لحأ ه ت الم اكأ . 

 

تعد األسرة في كأ المجتمعات المادر الرئيس ل توالد  التربية العائلية واهمية تكوين العائلة :

مرار في تقدم المجتمع ، فاألسرة  حاتة باالاترام    كأ األديان السماوية . ورغم تطور المجتمعات  واالست

ً و ؤثرا في عم ية التطبيع االجتماعي ألنها تقوم   وظهور  ؤسسات ألرى لا  دور األسرة  ا زاص واسعا

يها الطالأ  ا يجب وال ي بت ايأ شواية الطالأ فهي اوص جماعة يتعا أ  عها الطالأ وياون ذاتم ، ويت قه ف 

 رات االتااص .  ال يجب القيام بم ، وتقوم بتاظيم االنجاا وتدرا األبااء ع ه  ها

 

 


