
 مقدمة فً أصول التربٌة 

 إعداد األستاذ الدكتور

 علٌـان عبد هللا الحـولـً



 مـقـدمــة
   التربٌة تعرٌف•

 زاد :ورباء ُربوا   ٌربو الشًء، ربا أن :العرب لسان شارأ

   .نمٌته :وأربٌته .ونما

   دقاتالص   ًربِ وٌُ :تعالى قال العزٌز الكتاب وفً
 .(276 آٌة البقرة، سورة)

 .إصالح نمو، زٌادة، :التالٌة المعانً حول تدور والتربٌة•

   .والجسد والنفس والروح لفكرا تنشئة ًتعن فالتربٌة•

 الّسٌد اللغة فً تعنً "الرب" كلمة .صاحبه أي الشًء رب  

ٌِّم والمدبر والمنعم والمصلح والمالك   .والمربًِّ والق



   .التربٌة معانً أهم من واإلصالح والزٌادة النماء إن•

 َفإَِذا َهاِمَدة   األْرضَ  َوَتَرى :الحج سورة فً تعالى قال•

َها أَْنَزْلَنا ٌْ تْ  اْلَماءَ  َعَل  َزْوج   ُكلِّ  ِمنْ  َوأَْنَبَتتْ  َوَرَبتْ  اْهَتز 

    (5)َبِهٌج  

 ارتفعت أي :ربت لكلمة شرحه فً القرطبً اإلمام قال•

  .وزادت

 َمنْ  أَْفَلحَ  َقدْ  :تعالى لقوله التزكٌة ترادف التربٌة وكلمة•

اَها   (9) َزك 

 .أبوه علمه كان ما على  . . .فٌنا الفتٌان ناشئ وٌنشأ•
 



 تعريفبت انرتبية
•

•

•

•



 كم تعريفبت انرتبية ترتكز عهى نقبط مشرتكة منهب
 .أن التربٌة عملٌة إنسانٌة دٌنامٌكٌة1.

 . إجتماعٌةالتربٌة عملٌة 2.

العملٌة التربوٌة عملٌة تراكمٌة تحتاج إلى الوقت وتداخل 3.

 .وتفاعل

التربٌة عملٌة تشمل النفس والروح والجسد والعقل االعتدال 4.

 .والتوسط

التربٌة عملٌة دائمة ال تتوقف عند مرحلة سنٌِّة أو مكانٌة ألن 5.

 .الحٌاة دائمة التبدل

التربٌة عملٌة ٌتعلم منها الفرد كٌف ٌتعامل مع الحٌاة وٌتفاعل 6.

 .معها

 



 تـطـور مـفـهـوو انتـربـيـة
 انتقل مفهوم التربٌة ومٌدانها من الجهود المبعثرة •

 إلى الجهود المنظمة 
 انتقل مفهوم التربٌة من مرحلة تعلٌم الصفوة      •

 فأصبحت إلزامٌة من حقوق الفرد 
   عملٌة تعلٌمٌة ضٌقة تعنً بالحفظ واالستظهار •

 إلى عملٌة ثقافٌة شاملة ارتقت 
 انتقلت التربٌة من عملٌة مرحلٌة               •

 إلى عملٌة مستمرة،
 انتقلت التربٌة من عملٌة سائبة  •

 .إلى عملٌة تحتاج إلى إعداد عملٌة وتدرٌب
 عملٌة تقلٌدٌة تعتمد على المعلم فً تلقٌن المعلومات وحفظها •

استخدام البرمجٌات  -إلى عملٌة تشجٌع الطالب على البحث عن المعلومات
 التفاعل الجٌد بٌن الطالب والمعلم ، والمعلم -الحاسوبٌة 



 أهـداف انتـربـيــة
 والذوقٌة واالنفعالٌة النفسٌة) /الوجوه كل من الفرد تنمٌة•

   (..واالقتصادٌة والعقلٌة واالجتماعٌة والجسمٌة

 /والعلمٌة الفنٌة المجتمع وطموحات احتٌاجات توفٌر•

  تدوٌن خالل من إلٌه واإلضافة اإلنسانً التراث نقل

 /علٌه واإلضافة وتنقٌته الناشئ للجٌل التراث تبسٌط •

 وتوعٌتهم والُمستقبلٌة، اآلنٌة بقضاٌاهم األفراد توعٌة

 عند وتعزٌزها المجتمع نحو اإلٌجابٌة االتجاهات بناء •

 والتطوٌر للتدرٌب المناسبة األجواء إٌجاد /األفراد
 



 أصــول انتـربـيــة
 .َدتهقاعِ و وأساسه شًء كل أسفل ٌعنً : اللغة فً األصل•

 جل قال .غٌره علٌه ٌنبنً ما وهو أصول األصل وجمعه•

فَ  َترَ  أََلمْ  ":ثناؤه ٌْ ُ  َضَربَ  َك َبة   َكلَِمة   َمَثال   ّللا  ٌِّ َبة   َكَشَجَرة   َط ٌِّ  َط

َماءِ  ِفً َوَفْرُعَها َثاِبت   أَْصلَُها  الشجرة أسفل أن أي" (24) الس 

 الحسً البناء مع تستخدم األصول وكلمة .فً بعروقه ضارب

 .والروحً العقلً البناء ومع كالبنٌان

 علما   التربٌة علٌها تنهض التً األسس أو الركائز " األصول•

 نقوم فإننا معٌن بشًء معرفتنا تأصٌل تحاول فحٌنما وممارسة

 تمثل التً األولً بجذوره وربطه أصوله إلى الشًء هذا برد

 ...كٌنونته بعناصر تمده التً الروافد

 



 أصــول انتـربـيــة
ة واألسس والروافد القواعد هً التربٌة أصول•  تستمد منها التً الكلٌِّ

 العملٌة وتطبٌقاتها اإلدارٌة، ونظمها النظرٌة، أساسٌاتها التربوٌة العملٌة

  .واإلدارٌة والتارٌخٌة والدٌنٌة والنفسٌة والفلسفٌة االجتماعٌة األصول مثل

 التربٌة صنع فً تسهم التً النظم من مجموعة هً" التربٌة أصول•

 التربٌة محتوى بناء فً تسهم التً العلوم ومجموعة وتشكٌلها،

  " وتجدٌدها وتفسٌرها

 علٌها ٌبنى التً األسس أو األصول بدراسة ٌهتم الذي العلم ذلك " وهً•

 .”سلٌم تربوي تطبٌق

 بمجموعة الدارس أو الطالب تزوٌد إلى تهدف التً الدراسة وهً•

 ،التطبٌقً التربوي العمل توجه التً والقوانٌن والحقائق النظرٌات

 الفلسفات تكون قد والقوانٌن، النظرٌات هذه ومصادر

 



 أهميـة دراسـة أصـول انتـربـيـة
 والسكانٌة االجتماعٌة وتركٌبته ومعتقده تارٌخه مجتمع لكل أن•

 .واالقتصاد والسٌاسٌة

 .وقضاٌاه مصطلحاته وفن علم لكل•

 .نظرٌة أسس على مبنٌة التربوي المٌدان فً العملٌة التطبٌقات•

 .وصٌاغتها التعلٌمٌة المناهج بناء ٌمكن ال•

ما   التربوي العمل ٌصبح•  . ُمتمٌزا   ُمنظ 

 وفق التربوٌة وانعكاساته الواقع دراسة فً تتمثل نقدٌة وظٌفة لها•

 .تحلٌلٌة نظرة

 األصول ٌأخذ لم إذا والمعلم التعلٌمٌة الحركة جوهر هو التلمٌذ •

 .... النفسٌة

 



 :انتنشئة االجتمبعية 
وكما أن البدن فً االبتداء ال ٌخلق كامال  وإنما ٌكمل وٌقوي " 

بالنشوء والتربٌة بالغذاء فكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال 

 .وإنما تكمل بالتربٌة وتهذٌب األخالق والتغذٌة بالعلم

تحمل فً ثناٌاها إكساب الفرد عملٌة التنشئة االجتماعٌة 

، وبالتالً ٌصبح لثقافة المجتمع وإدخالها فً بناءه المعرفً

هـذا الفرد حامال   للثقافة، بحٌث تصبح أنماط السلوك 

والعادات والتقالٌد والقٌم وأسالٌـب التفكٌر العامـة والسائدة 

فً المجتمع جزءا  من كٌانه تتشكل بها جوانـبه، كمـا ٌتشكل 

بها فً نفس الوقت ما ٌصدر عنه من تصرفات فً المواقف 

 .المختلفة

 



 :تعريف التنشئة االجتمبعية 
عملٌة ٌكتسب األطفال من خاللها الحكم " هً : التنشئة االجتماعٌة •

الخلقً، والضبط الذاتً الالزم لهم حتى ٌصبحوا أعضاء راشدٌن 

 .»مسئولٌن فً مجتمعهم

وهً العملٌة التً ٌكتسب بها الطفل الحساسٌة للممٌزات االجتماعٌة، •

كالضغوط الناتجة من حٌاة الجماعة والتزاماتها، وتعلم الطفل كٌفٌة 

 .التعامل والتفاهم مع اآلخرٌن

عملٌة إدماج الطفل فً اإلطار الثقافً العام، عن طرٌق إدخال التراث " •

الثقافً فً تكوٌنه، وتورٌثه إٌاه تورٌثا  متعمدا  من خالل تعلٌمه نماذج 

السلوك المختلفة فً المجتمع الذي ٌنتسب إلٌه، وتدرٌبه على طرق 

التفكٌر السائدة فٌه، وغرس معتقداته فً نفسه منذ طفولته، بحٌث تصبح 

 .»إحدى مكونات شخصٌته 



 -:خصبئص التنشئة االجتمبعية 

 .، ٌتعلم فٌها الفرد عن طرٌق التفاعل االجتماعً تعلم اجتماعًعملٌة •

ٌتحول خاللها الفرد من طفل ٌعتمد على غٌره، متمركزا   عملٌة نمو•

 .حول ذاته 

، باإلضافة إلى كونها عملٌة اجتماعٌة، عملٌة فردٌة وسٌكولوجٌة•

 .وهً عملٌة متشعبة تستهدف 

 .  الحٌاة، وال تنتهً إال بانتهائها عملٌة مستمرة تبدأ ببداٌة•

 .ال تعنً صب أفراد فً قالب واحد•



 :العوامل المؤثرة في التنشئة االجتمبعية 

 .الدٌن  -أ •

 . المستوى التعلٌمً -ب •

 .االجتماعٌةالفئة  -جـ •

 . البٌئة الطبٌعٌة -د•

 . النظام السٌاسً -هـ•

 



 اللعب والطفل 

 " استغالل طاقة الجسم الحركٌة لجلب المتعة  : اللعب •

 "حركة أو سلسلة من الحركات ٌقصد بها التسلٌة : اللعب •

 :وللعب فوائد كثٌرة لألطفال نجملها فٌما ٌلً •

اللعب هو الرافد الذي تتسرب بواسطته المعرفة إلى الطفل، •

 ومن خالله ٌكتشف الكثٌر عن نفسه ، وعن العالم 

اللعب ٌتٌح الفرصة للطفل لٌعبر عن حاجاته ورغباته •

 ومشاعره التً ال ٌعبر عنها على نحو كاف فً حٌاته 



 تببع فوائد اللعب 

اللعب ٌجذب انتباه الطفل وٌشوقه للتعلٌم، فالتعلٌم باللعب ٌوفر له جوا  •

 .طلٌقا  ٌندفع فٌه إلى العمل من تلقاء نفسه

اللعب ٌهٌئ للطفل حاالت مناسبة لتطوٌر ذاكرته، وتفكٌره، وخٌاله، •

 وذكائه، وقدراته على الحدٌث، وإطالق 

 اللعب ٌمكن الطفل من تعلم كثٌر من جوانب الحٌاة االجتماعٌة •

 .اللعب ٌساعد الطفل على التكٌف مع العالم المتغٌر باستمرار•

اللعب ٌساعد الطفل على القٌام بأدوار مختلفه، إذ ٌتعلم من خالل •

مساهمته بأدوار مختلفة مهارة التغٌٌر وبسرعة من سلوك معٌن إلى 

 ...آخر، مما ٌزوده بالخبرة فً تكوٌن الرأي 

 



 الميول االجتمبعية 

إن أداء أي عمل ٌرتبط ارتباطا  كبٌرا  باالستعداد له، والمٌل إلٌه فكلما •

كان االستعداد عالٌا  والمٌل إلٌه مرتفعا  كان األداء أكثر جودة، ولٌس 

 .معنً ذلك أن االستعداد ٌرتبط غالبا  بالمٌل

نزعة سلوكٌة عامة لدي الفرد لالنجذاب " فالمٌول االجتماعٌة   •

 "  نحو نوع معٌن من األنشطة

  "ٌتضمن نوعا  من النشاط ٌثٌر شعورا  سارا  عند الشخص"وهو •

/  تختلف المٌول حسب السن/المٌول مكتسبة : ٌلً  تتمٌز المٌول بماو

تتأثر /تختلف المٌول باختالف الجنس/ المٌول عند الفرد لٌست ثابتة

صبغة المٌول / المٌول باختالف البٌئة الطبٌعٌة التً ٌعٌشها الفرد 

 .صبغة انفعالٌة 



 :اكتشاف الميول عند الطالب

 .من خالل المناقشات التً تحدث داخل غرفة الصف•

مقابلة أولٌاء أمور الطالب، ومناقشتهم فً األمور التً  •

 ٌحبها 

 .عمل استفتاء ٌتضمن الكشف عن النشاط الذي ٌحبه الطالب•

 استخدام مقاٌٌس مقننة أعدت خصٌصا  لمعرفة مٌول ا •

على المعلم أن ٌستخدم أكثر من أسلوب للكشف عن مٌل •

 . الطفل 

 



 :دور المعلم في تنمية الميول 

 .تشجٌع المٌول المرغوبة لدي الطفل وتنمٌتها •

غرس مٌول جدٌدة لم تكن موجودة أصال  عند الطفل طفاء •

 .مٌول الطفل غٌر المرغوبة

 .استبدالها بمٌول مرغوبة بالطرائق التربوٌة الصحٌحة •

االحترام : تنمٌة عالقات إنسانٌة مع الطالب مبنٌة على  •

 ...والتقدٌر، وحسن التواصل والتعزٌز والدعم 



 المعايير االجتماعية  

تكوٌن فرضً معناه مٌزان أو مقٌاس " المعاٌٌر االجتماعٌة للسلوك " •

أو قاعدة أو إطار مرجعً للخبرة واإلدراك االجتماعً واالتجاهات 

وهو السلوك االجتماعً النموذجً . االجتماعٌة والسلوك االجتماعً

 أو المثالً الذي ٌتكرر بقبول 

 :المعاٌٌر االجتماعٌة وظائف  

 خاطئالمعاٌٌر االجتماعٌة ما هو صحٌح وما هو تحدد •

 المعاٌٌر االجتماعٌة وتسهل سلوك الفرد لدرجة تحدد  •

 .،لتكون المعاٌٌر االجتماعٌة من خالل تفاعل الجماعةنظرا  •

 المعاٌٌر االجتماعٌة السلوك المتوقع فً تحدد •


