
 اصول التربية

وإن الحديث عن التربية  نةن ثيةث ها ةلم الفةتيعة   متلةر نحةم التفةمل الفاةتريين  ملتربية  

عيةةا االةةتخص اةههةةمام والتفمنةةمال  ليةةر هن الحةةديث عةةن ه ةةون التربيةة  لةةن   ةةون  ميةةدا عةةن 

ه ةوللم القامييةة  هو اماتفمعية  هو الةع ةةي  هو امةتهةةمل   هو التمل ةية  يصةةم لةعه ا  ةةون ا فملةةم 

دة لا اللةمء اماتفمعا الفتصمنم لاالم الف تفع الواثةد ه  هن التربية  ا ةتةد  لةا المديةد وثدة واث

  -نن ا  ون وا فع للاامت اربو   عيا هن ه ون التربي  اتيةص ييفم ييا :

ا  ةون القاميية  واماتفمعية  ليتربية  وا  ةةون امةتهةمل   وا  ةون التمل ةية  وا  ةةون 

 ةةةةةة  وا  ةةةةةةون العي ةةةةةةعي  وا  ةةةةةةون الةع ةةةةةةي  وا  ةةةةةةون الع ةةةةةةيولواي  ال يماةةةةةةي  وا  ةةةةةةون ا لال 

 والليولواي  .

  -:  أوال : األصول االجتماعية والثقافية للتربية

 ن ا  ةةون اماتفمعيةة  والقامييةة  ليتربيةة  لةةر يةةرو نةةن يةةروو ه ةةون التربيةة  افةةة  عةةن التعمعةةم 

لميةةةة  ا ون ثةةةةون الف تفةةةةع اة فةةةةم الحتفةةةةا اةةةةين التربيةةةة  وعيةةةة  اماتفةةةةمو وام قروبولوايةةةةم يةةةةدول ا

ونؤا ةةمام وناونماةةم و ةةةدول الميةة  القةةم ا نةلةةةم ثةةون  ا   ةةمن  ةهمههةةةم و ةةر  نمياةةتم و لةةةت  

ادلااةةةةة  القاميةةةةةمت الفةتيعةةةةة    وا للةةةةةم الفتمةةةةةدلة وهورلةةةةةم يةةةةةا  فةةةةةو ا ةةةةةو ا   ةةةةةمن ولةةةةةو نةةةةةم   ةةةةةفر 

ئتةةةةةم ال ليميةةةةة  و  ةةةةةفر  مم قروبيوايةةةةةم القامييةةةةة  دفةةةةةم يلةةةةةت  ادلااةةةةة  ا ةةةةةول ا   ةةةةةمن واصيعةةةةةم نةةةةةع اي

 مم قروبيوايةةم ال ليميةة  و حةةمون لةةعا الميةة  ه  ا  ةةون اماتفمعيةة  والقامييةة  ليتربيةة  التوييةة  اةةين 

الهةمهص ا يةةرال و ةةعمال  وةةدلاال  ونيةةولل  وثماةةمال  وبةين الف تفةةع  فةةم لةم نةةن ناونةةمت و  ةة  

ا   ةةمل وةةةمها   ةة  ونؤا ةةمت ووةةروص ارراييةة  وايماةةي  واةتهةةمل   وعيةةا التربيةة  هن امفةةم يةة

العرل والف تفع نمم يراعا ورويلم وثمامالم و حاة  لللمالةم و يلةا ن ةمللل  يةا الوةة   ع ةم ونةن 

هاةةرا الفةةداالم يةةا الدلااةة  الميفيةة  اماتفمعيةة  ليتربيةةة  نةةدالم يةةدلن الة ةةمل التمييفةةا نةةن لااليةةةم 



 ةةر وبيةلةةم وبةةين الة ةةمل وب فيةةع عةم ةةره واوا لةةم والمخةةةمت الفتاةةم    والفتدااليةة  اةةين لةةعه المةم

 التمييفا الع   افيلم نمم وندالم يدلن الة مل التمييفا يا عخةمام  م   ف  ا الرى . 

  -األصول االجتماعية للتربية : -أ

التربيةةة    ةةةةمل ااتفةةةمعا للةةةةم افيةةةع  الهةةةةمهص الةةةة   اماتفمعيةةةة  واتصةةةون اةيتلةةةةم نةةةن  عةةةة  

لك يةنن للااةةمت عيةة  اماتفةةمو التةةا ار لةةم عيةة  المةم ةر التةةا اتصةةون نةلةةم الةةة   اماتفمعيةة  ولةةع

الة   اماتفمعي  ا تعيد نةلم التربي   ا م نلمشر ولعه عخةة  واحةح  ونلمشةرة اةين التربية  وعية  

اماتفةةةمو  دفةةةم ا ةةةتفد عفييةةة  التربيةةة  ها ةةةلم ونةمل لةةةم وهلةةةدايلم نةةةن الف تفةةةع ونةةةن واميتةةةم من 

لتربيةة    فةةم احاةة  ع ةةو   ال يةةم ال ديةةد يةةا الف تفةةع عفييةةمت التةاةةئ  اماتفمعيةة  التةةا اتوملةةم ا

عةن  ر ة  امييفةم لرةة  ال فمعة  ويصرلةم واامليةةدلم وعملاالةم وعريلةم وةيفلةةم  ونلملاالةم يملقامية  لةةا 

 الوعمء الع  ا تفد نةم التربي  ه وللم ونةمل لم وهلدايلم الفةتيع  . 

اماتفمعي  وا  فمط ال ةي ولواي  و ف ن يل  ا  ون اماتفمعي  ليتربي  نن الخن ا وحمو 

ال ةةمهدة يةةا التربيةة  الف تفميةة  ليةةر هن لةةةمق وفةة  اةةدن اةةل  ا شةةملة  ليةةم ولةةعا ال ةةدن ةةةمه  اةةين 

 عيفمء التربي   اأن الوويع  اماتفمعي  ليتربي  ونؤل  لعا ال دن اا ملمن : 

وحةةمو الف تفميةة  دفةةم  اةةرل  ةةمن التربيةة  عييلةةم هن ا ةةمير ا ولةةعا اما ةةمه اإلتجاااا األول : -1

لةةةا ه  هن وويعتلةةةم اةحهةةةر يةةةا الفحمي ةةة  عيةةةا ا وحةةةمو الامهفةةة  والتربيةةة  الةةةعا الفمةةةةر   يةةة  

 عييلم اربي  نحمي   .

ولعا اما ةمه يتمةدى يةا لةعه الفحمولة   لةا نحمولة  هالةرى اةرى  ةمن التربية  اإلتجاا الثاني :  -2

لةةةا هلاة هاماةةةي  لةيةةة  هوحةةةمو ااتفمعيةةة  اديةةةدة اع ةةةم ا وحةةةمو الامهفةةة  واتفيةةة  عييلةةةم وإ لةةةم 

الوايي  الصلرى  ثةدا  اريةرات هاماةي  يةا ا اةية  اماتفمعية  الةدص الو ةون  لةا هي ةم الةة   

 ا احا  هلداص هي م ليعرل وال فمع  .وا وحمو اماتفمعي  الت



 


