
 األصول الثقافية للتربية: -ب

تعنيييألسس اييياسسة بالنييي سلاةنييييل سةلحالنييي ستلييي سسة اةييي سسةقحلاةةييي ساييين س   يييا سسة بالنييي س س   يييا س

سةحالوي سلألسسةقجحقعس يس نسسةحأثناسسةقحلاةلسان سس   ا سسةحالويي س س   يا سسة بالني سةسايبسسةلنيا س

س   ييا سسة بالنيي سلييألسسةقجحقييعسلاةنيييل سةلحالنيي سسسالجحقييا ألس رايياسسةة قنيي سسةنيييلن سسةحييألستحقحييعسا ييا

س سةفكاسسةحال سلصف س ق سليوفسرحنا لسس   ا سسة بالن سلشأل سم سسةحفصنبس.

 إرقيياسنارييثسسة بالييافستاحليي سلييااحافسسةقجحقعييافس لييااحافسسةعصييونسنييانسةكييبسمجحقييعسرييو س

سةعصيونس.س  يمجسسة بالي سمعن سم سسةحالني ستاحلي سايه ن اسليااحافس يمجسسةقجحقعيافس ليااحافستي س

يعكييي س ليييألسةنساييييح اس لقيييا سةنساييي سسة باليييي سسةليييما ساحلعور ييياس نييييهسسةقجحقعيييافسسةقاحلفييي س اا يييي س

سةقجحقعييييافسسةلهسونيييي س  ييييبسميييياسيعالييييونسلااييييبسسالر ا لوةييييوجنن س يسسةييييما ساهناييييونسثباليييي سس ريييييانس

سة باليي سلن يياس  ييهسس تطونست يياسنقيياسيعكيي س لييألسةنساييح اس لقييا سسالجحقييا سلنهناييونسسةيينابس تجييينهسف

 ميييهفس يييمجسسةهنسايييافسسةحاليييوين سلقجقو ييي سمييي سسة بييياو س سةقفيييا نبسسالجحقا نييي س سة بالنييي سلح وةيييثس

سةنايياإسيةييألسسةحالنيي سميي س قلنيي سلاةييي سيةييألس قلنيي سسجحقا نيي سثبالنيي ستنييمس ر يياستيييحقهسمبومات يياسميي س

ا استحييتستحجلييتسسةقجحقييعس ماةت يياسميي سثبالحيييسةكييألست نييرسةلنامييمن سلييانسسةنقييوسميي ساييالس نا يي

س مام بس تحضحساصاوصسس ة سنسسالجحقا ن سسةحألسانبومونسا اسلألسسةقجحقعس.

 ثانيا : األصول التاريخية للتربية : 

سةلحالن س  وة اسسةحانيان سل ألستعحلاسم صل س وسمبس مؤثاسفسماحلف سلاةناامسسةحعلنقألسلقاس

احييأثاسلطلنعيي سسةقاتليي سسةحييألساحضييقنيسميي س قلنييافس تنانقييافس ميياساوسج يييسميي سمشييكافس  ضيياياس

يعنشييي اسلاةهنساييي سسةحانيانييي سةلقجحقيييعس سةحالنييي ستعييين س ليييألسل يييبستطيييونسسةحعلييينبس موسج ييي سمشيييكاتيس

لصييونإس ر يياس  ييوتاس لييألس اييالسسةحعييافس لييألس  ييبسسةبييودسسةيناايين س سال حصيياةي س سة بالنيي سسةحييألس

جعيبسةلهنسايافسسةحانيانيي ستشيكبسسةقجحقيعس  ثا ياس ليتسالي سمياساوسج ييسسةحعلينبسمي سمشيكافس مقياسي



سةحالويي س  قني سنأ ييبسمي س  ييولسسةحالني س ييوس  قني ستحلييعسسةعا ي سسةجهةنيي ساين سسةفكيياسسةحاليويس ليين س

سةعوسمبس سةبودسسالجحقا ن سسةياوهإسلألسلحاإسم سلحياسفس يمجسسةهنساي سسةحانياني سلقياسي ويييس يمسسسةفكياس

كيييالس يييمسسسةيييا يسليييألسةلنعييي سسةعقلنييي سمييي س  يييهسفسسةحالنييي س مييي سن دسليييألسسةطلنعييي سسةلشييياي س مييي سسرع

سةحالوي سمن جاس ةايب س ماسيةألسذة سمقاسيجعلناسرفنهسم س مجسسةهنساي سليألسل يبسسةعا ي سسةجهةني ساين س

سةوس ييعسسالجحقييا ألسةقجحقعنيياسسةقعا يياس ليين سسةحالنيي سلنيييسنقيياسيفنييهراس يضيياسلييألسسةو ييوفس لييألستليي س

اوقي سةعصياراستحيتسر يانسسةحالني سمن ياس ريهنلسسةعنا اسسةفكاي س سةنقياذ سسةحطلنبني سسةحيألسةيبستعيهسم

سرنفن سيتالس نا اسلكاي ستالوي س اادسم ل اس.

 وهناك أساليب ومداخل لدراسة تاريخ التربية منها :.

سةنسا ستناإس  نس س  امس مفكايس لااف سسةحالن س. -

سةنسا سيتهدس ضاياسسةحالن سسةيناان سم سسةبهيبسيةألسسة هامس تحلعستطون اس. -

  سلحاإسزمنن سمعنن سلقاستشقليسم س تهسثس  لكانس مشكافستالوي س.ةنسا -

سةحعليينبسجيين سميي سنييبسسجحقييا ألس ييامس ييوسسةقجحقييعس سةقجحقييعسيذسيقيياسلفحاستيييسسةحانيانيي س يوسجيييس

مشييكاتيسسة ناتنيي سل رقيياسي ييا لس نسيصييبسليياةبطعسيةييألستلييولس  سةييلعوستلييولسةقشييكاتيس..س  ييمجس

شيييي اسنييييبسسةيييينابسسالجحقا نيييي سلييييألسسةقجحقييييعسمييييؤثاإس محييييأثاإسلييييألس سسةفحيييياسفسسةحانيانيييي سلقشييييكات استع

وحلولهاا  للعض اس سةحالني سننايامسسجحقيا ألستعحلياسيتيهدسم صيافس يمجسسةفحياسفس تلي سسةقشيكافس

وجاارورها وفياليااة سودراسااة تاااريخ العاتعوااات وبالتااالت دراسااة تاااريخ التربيااة تاليااد فاات فهاا  م اا  تها

 سة ا اإس.سادة بهره الحلول فت مواجهة م   تهامراجوتها فت العاضت فيالية االستال

س

 ثالثا: األصول الاللسالية للتربية  :



اهسي سيقك سسةبولس نسثقي ساليبساين سمف يومألسللييف سسةحالني س س اياس س  يولسسةفلييفن سةلحالني سس

،س يييمسسلييياةاكبسمييي سنور قييياسمجييياةن سماحلفييين سمحقيييااني س،سليييا  لسيعنيييتسسةهنساييي سسةفلييييفن سةبضييياياس

فسسةحالن سس،سيعلاس  سذة سسةنشاطسسةفكايسسةقنابسسةميساحامسم سس ايلو سسةفلييفألس اينل س مشكا

ةنااإسسةكلن سةلعقلن سسةحالوي سلبصهستنانق اس توجن  ياس تو ين  اس سةحنيين ساين س نا يا اس لاةحياةألس

 س ةسنإسل نسلليف سسةحالن ستضبس  ولسسةحالن سسةقبانر س سةقنا جس ةيا سسةحيهنياس سةحاطينبسسةحاليويس

سةحالوييي س كنا يياس ميي سثييبستعييهس  ييولسسةحالنيي سلييا سميي سلييا  سلليييف سسةحالنيي س تعييهسس  ييولسسةفليييفن س

سةلحالن سلا سم سلا  س  ولسسةحالن س.

 مييياسس  يييولسسةفلييييفن سةلحالنييي سل ر ييياستل يييمسليييتسسةعا ييي سسةحيييألستيييالبسسةفلييييف سلاةحالنييي سس،س ليييتس

بسسةحالييويس ت ييهةس  هسليييس م حييودسمنا جيييس سةطييا سسةفليييف سسةييياوهإسلييتسسةقجحقييعسسةحييألستوجيييسسةعقيي

 س اييياةناس س جيييياس سفسسةحيييألست بيييي س يييمجسس  ييييهسفسمييي ساييييالستلييي سسةقنييييا جسس،سير ييياستل ييييمسلييييتس

سةفييا وس سةقيييلقافس سةناايييافسسةحييألسيعحقييهس لن يياسسةفااييف سلييتستفيييناسسةكييونس  ييوس اجس س ريييانس

يةيتستفييناس ت ليبسمياس يوسنياو سلاةنييل سةلفياةسس ةلنعحيس سةنااسفس سالجحقا ن س سةفليفن سسةحألستيعت

س سةقجحقعس نابس ونإسةقاسانلغألس نسيكونس

ت هفسس ااسسةفليفن سةلحالن سيةتسةنسا سلعوسسةناايافس س لكانس سةقلاةئسسةفلييفن سسةحيألسة ياس

ثقيييي س ييييل سلا اننيييي سسةحالوييييي ساييييوس سسةناييييايسمن يييياس  سسةحطلنبييييألس سينسنارييييثستعنييييتسلصييييف ساا يييي س

ليا جنس سسةناايي سلغني سسةو يولسيةييتس لضيبس ينغ سمقكني سةح بنيي سس  يهسفس سةق يبسسةقجحقعني سلييتس

س سسةحالويس.سةلنا

 ةلحالنيي س ييل س س يي  ساحييانيةسسةفليييف سليي نس ييمسسسةحييانيةسييييجبسسةج ييوةسسسةعبلنيي سة ريييانسليييتس

سم ا التيستفياسسة ناإسس ريارن س ل بس لح اسلاةوجوةس.

 


