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 مفيوم التربية :: المحاضرة االولى 

للتربيػػػف هيػػػتعيـ هتوػػػددن الكلػػػت هػػػف علالهػػػتع ذعع علهوػػػتكف علهتوػػػددن   لعػػػذ  علهيػػػتعيـ لعف    
توػػددع  أ هكلػػت لػػف علكلتيػػف اػػؿ هتاتهػػؿ ياهػػؿ  سػػدععت ع إػػر ل لنػػلؼ كتطػػرؽ  لػػ  علهوكػػ  

 لعللغلي لعأصطالسف للتربيف 

 : التربية لغةً  *

 علهتتبع لهوك  علتربيف لف عللغف يجد هف للتربيف ثالث هصلؿ لغليف :  

 يربل ( بهوك  علزيتدن لعلكهل –) ربت  -1

لقػػد لرد عػػذع علهوكػػ  لػػف علرػػرفف علاػػريـ لػػف قللػػت توػػتل  ) لهػػت هفتيػػتـ هػػف ربػػت ليربػػلع لػػف ههػػلعؿ 
 لربت ليفربف علصدقتع (علكتس لال يربلع عكد عهلل ( لقللت توتل  ) يهسؽ عهلل ع

 يربف ( بهوك  كشأ لترعرع –) ربت  -2

 لبهوكت  قتؿ عبف ع عرعبف :

 لهف يؾ نتئاًل عكف لأكف                  بهاف هكزلف لبلت ربيع

 يربُّ ( بهوك  عإلصالح لتللف ع هر  –) ربٍّ  -3

 –عإلصػػػالح ل  –لعلترعػػػرع  -لعلكشػػػل   –لعلكهػػػل  –لبلػػػذع لػػػتف هوػػػتكف علتربيػػػف عػػػف ) علزيػػػتدن 
لعلتلذيب ( لقد هاد عإلهتـ علبيضتلي )رسهت عهلل ( لف تينػير  ) هكػلعر علتكزيػؿ لهنػرعر علتأليػؿ 

  ل  اهتلت شيئت لشيئت ل ف ( هف علرب لف ع صؿ بهوك  علتربيف لعف تبليغ علش

 لهف عذ  ع صلؿ عللغليف عنتكبط عبد علرسهف علبتكف هجهلعف عكتصر للتربيف عف : 

 ل  لطرن عإلكنتف لرعتيتلت لعلهستلظف ع -1
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 تكهيف هلععب عإلكنتف لعنتودعدعتت اللت ل  -2

 تلجيت لطرن عإلكنتف لهلععبت  لعنتودعدعتت كسل عإلصالح لعلاهتؿ ل  -3

 علتدرج لف عهليف علهستلظف لعلتكهيف لعلتلجيت ل  -4

 واستخلص من ىذا نتائج أساسية في فيم التربية أىميا : 

 لف للت غتيتلت ل/ هف علتربيف عهليف عتد هلأً 

 لعلتربيف ترتضف لضع إطط هتدرجف لهكظهف تتكتنب هع هطلعر سيتن عإلكنتف  ثتكيت /

 * التربية اصطالحًا :

أ بد هف يإتلؼ علتوريؼ عأصطالسف للتربيف للرًت أإتالؼ علهكطلرتع عليلنييف علتف     
لعلتف تكبع هف يلت   يرلـ علعلإتصف علتف  للنيتت لت هجتهع لاؿيإضع  ليلت هي هجتهع   

لنكذار بوض علتورييتع عتدعع لهيلؿ لترتليد لعتجتعتع لقيـ ذلؾ علهجتهع   
 عأصطالسيف عللعردن لف علهرتـ هف قبؿ ابتر عليالنيف للتربيف ثـ كتإذ تورييًت إتصًت بلت :

رللت عتلـ علكيس عكري جللف : ) هجهلعف علجللد علتف تلدؼ  ل  هف تينر لليرد ع -1
 علاتهؿ لهإتلؼ هلاتتت لسنف عنتإدعهلت ( ل عأهتالؾ

سدثت ع جيتؿ علرعشدن لف ع جيتؿ عرللت عتلـ عأجتهتع درالتيـ : ) بأكلت علوهؿ علذي تف  -2
لتلدؼ  ل  تأنيس لتكهيف عدد هف علوتدعع علجنديف    علكتشئف هف عجؿ علسيتن عأجتهتعيف

 لعللنط عأجتهتعف علذي يودلت ( للعلورليف لع إالقيف علتف يطتلب بلت علهجتهع علنيتنف 

هجهلعف هف علريـ لعلهيتعيـ علتف تترعبط ليهت بيكلت ) لههت لف علتصلر عإلنالهف للف :  -3
 ضهف  طتر لاري ينتكد  ل  علتصلرعع علهطرلسف لف علاتتب لعلنكف سلؿ علالف 

  ( ل لعإلكنتف



 

 

 5 

عة ا  أفةرا  عهف اؿ هت جت  هكيػت يهاف هف كإلص تورييت للتربيف عل  هكلػت )  مليةة تكةليل واد
الوسةيلة اسساسةية التةي بيةا ينتلةل الفةر  مةن  إنسانيين في مجتمع معةين نن التربيةة تعة 

مجر  فر  بيولوجي إلى إنسان يكعر باننتماء والونء لمجتمةع لةو مةيم وعةا ات واتجاىةات 
ل والطرائق وأمال وأنم , فمن خالليا تتم عملية توجيو طامات الفر  ونموه بمختلف الوسائ

المحةة  ة اسىةة اف والمخططةةة اتجةةراءات , والتةةي تةةتم فةةي اسسةةرة والم رسةةة والم سسةةات 
 التربوية اسخرى ( . 

 تلجد للتربيف لظتئؼ اثيرن لاككت نلؼ كذار هعهلت لاهت يلف :  * وظائف التربية :

لؾ عإلكنػتف ف نػلهلظييتلت تكهيف علورؿ علنليـ ل   :علتربيف عف عهليف  عدعد علورؿ علنليـ  -1
  كهت يتأت  هف إالؿ هورلتت ل 

للظييتلػت عكػت تاهػف لػف كرػؿ علهوػترؼ   :علتربيف عهليف سيظ علترعث لكرلػت عبػر ع جيػتؿ  -2
 لعلهلترعع هف جيؿ علابتر  ل  جيؿ علصغترل 

للظييتلػػػػت عكػػػػت تاهػػػػف لػػػػف عاتشػػػػتؼ هدلعع  :علتربيػػػػف عهليػػػػف عنػػػػتغالؿ للػػػػذات  عإلكنػػػػتكف  -3
 ز تلؾ ع دلعع بال شؾ ل علهورلف لعلذات  عل عبر 

للػػف سنػػب عػػذع علهيلػػـل عهليػػف عقتصػػتديف للػػت عتئػػد  :علتربيػػف عهليػػف عنػػتثهتر عقتصػػتدي  -4
 لهردلد هثللت هثؿ ع هلعؿ علتف تنتثهر لف هشرلع عقتصتدي للت هردلد عل علربح  ل 

وهػؿ علتربيف عهليف عاتنتب إبرن   لهسلر عذع علهيلـل للتربيف يرتاز عل  هبده علػتولـ بتل -5
 لعلههترنف لعلتولـ علذعتف ل 

للظييتلػت علوهػؿ علػػ  تايػؼ عليػػرد  :علتربيػف عهليػف تلػػدؼ  لػ  تايػؼ عليػػرد هػع علهجتهػػع  -6
 لللؽ علريـ لعلترتليد لعلوتدعع علنتئدن لف ذلؾ علهجتهع علذي يكتهف  ليت عليرد ليتيتعؿ هوت 

 حظات وىي : بعض المالإلى من خالل عرض المفاىيم السابلة يملن أن نخلص منيا 
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 ف هقدـ عذ  علهيتعيـ عل علهيلـل علذي يرى لف علتربيف هكلت عهليف  عػدعد علورػؿ علنػليـ  أون /
 لعكت هكبثؽ هف عليلنيف علهثتليف علتف تهجد علورؿ لتلهؿ علجند ل

إؿ هػع هيلػـل علتايػؼ عتتػدعإؿ عػذ  علهيػتعيـ ليهػت بيكلػت   لهيلػـل عاتنػتب علإبػرن يتػد ثانيا /
 تب علإبرن يهاف عليرد هف علتايؼ علنليـ هع علهجتهع ل أف عاتن

 عسدث عذ  علهيتعيـ لعشهللت لهصلبلت عل هيلـل علتربيف عهليف تايؼ ل ثالثا /

 

 أهداف التربٌة : المحاضرة الثانٌة :

توريؼ علتربيف بتوريؼ جتهع  أ هكلـ  لسديثتً  بتلرغـ هف هستللف اثير هف علهربيف قديهتً     
كظرًع أإتالللـ لف تسديد عللدؼ هف علتربيف هف جلف    ف ذلؾ عإتاللًت ابيرعً عإتليلع ل

للاف عل  علرغـ هف ذلؾ كجد هف    لأإتالللـ لف تسديد هعدعؼ علهجتهع هف جلف هإرى
  : سى افاومن تلك عكتؾ هجهلعف هف ع عدعؼ تاتد تالف هشتراف بيف عغلب تورييتتلـ   

هي تاليف علشإص علذي يهتثؿ لأللعهر لعلكلععف لعلرلعكيف تلوين المواطن الصالح :  -1
  0لف علهجتهع هف هسض  رعدتت 

هف علكلعسف  ود عليرد  عدعدًع يؤعلت اف يالف هتاتهالً : لتلتربيف تف النمو اللامل للفر   -2
  0علخ  000علجنديف لعلورليف لعأكيوتليف لعلإلريف لعلسرايف 

علتربيف عل  تاليف علنللؾ لتلجيلت لبكت  عليرد لف سيث توهؿ بناء كخصية الفر  :  -3
  0علهجتهع هف جهيع علكلعسف 

سيث يتـ عللصلؿ للايتيف عإلكتتجيف عف طريؽ علإطط تحليق اللفاية اتنتاجية :  -4
علهلضلعف لزيتدن  كتتج علهصتكع لعلثرلن علسيلعكيف لعلصكتعيف لعلطبيويف لذلؾ بإكشت  

  0شإتص هؤعليف لذلؾ علهدعرس علهتإصصف إلعدعد ه
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لذلؾ بإانتبت عأتجتعتع علتف تييد  لف علتايؼ هع مساع ة الفر  على التليف :  -4
 0بيئتت علطبيويف لعأجتهتعيف 

 : و ننتيا * التربية

 -كنتإلص ههت عرضكت  هف هيتعيـ للتربيف علدأأع عآلتيف :

 للعلهوتكف علتربيف عهليف هوردن  كلت هتوددن ع عدعؼ  -1

يف عهليف أ تتـ لف لرعغ بؿ تتسرؽ  ذع تللر طرليلػت لعهػت علهربػف لعلهتربػف لعللنػط علترب -2
 علذي تتـ ليت علتربيف هف هدرنف لهنرن لغيرعت ل 

 لرلسيػػػتً  لعرليػػػت لعتطييػػػتً  علتربيػػػف عهليػػػف كهػػػل بهوكػػػ  هف علهربػػػف يتولػػػد علهتربػػػف جنػػػهيتً  -3
 يرتصر عل  جتكب دلف فإر ل  هي بهوك  تكهيف اتلف علجلعكب عكد علهتربف لأ لعجتهتعيتً 

تكرطػػع لػػف نػػف هويكػػف هل هرسلػػف هويكػػف هػػف  علتربيػػف عهليػػف تتصػػؼ بتأنػػتهرعر للػػف أ -4
 هرعسؿ علتوليـ بؿ تهتد هف علهلد  ل  عللسد ل 

كنػػتكف   لػػذلؾ للػػف عهليػػف عتدلػػف هإططػػف ذعع  -5 علتربيػػف عهليػػف كهػػل لػػردي لعجتهػػتعف لعذ
 طرؽ لعضسف لهعدعؼ هسدد  ل

 تيتعليف للينع نلبيف   للف عهليف عإذ لعطت  لتأثير لتأثر لعلتربيف عهليف  -6

 -ليكرنـ  ل  قنهيف عهت :المفيوم الح يث للتربية : 

 هلأ / علتربيف علهتاتهلف ل                ثتكيت / علتربيف علهتلعزكف ل

شػػاؿ لتوكػػف علتربيػػف علتػػف توهػػؿ علػػ  تكهيػػف شإصػػيف عليػػرد ب :هلأ / هيلػػـل علتربيػػف علهتاتهلػػف 
هتاتهػػػؿ لهػػػف اتلػػػف علجلعكػػػب لع بوػػػتد   لعلهيلػػػـل علسػػػديث للتربيػػػف يأإػػػذ لػػػف ععتبػػػتر  علكظػػػرن 
علهتاتهلػػػػف لشإصػػػػيف عإلكنػػػػتف هػػػػف إػػػػالؿ عأعتهػػػػتـ بأبوػػػػتد شإصػػػػيتت لػػػػف تاتهػػػػؿ لتػػػػلعزف   
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لتإلكنػػتف عرػػػؿ لجنػػػد لعتطيػػػف   لػػت قػػػيـ ليتػػػذلؽ علجهػػػتؿ ليوػػيش لػػػف هجتهػػػع لػػػت طهلسػػػتع 
ل لينػػػتهر هػػػف إػػػالؿ كهػػػل شإصػػػيتع هلػػػرعد    لللتأايػػػد علػػػ  لهصػػػتلح لعػػػذع علهجتهػػػع يكهػػػ

ععتهتـ علتربيف علسديثف بكهػل علشإصػيف علهتاتهلػف لليػرد كػلرد هبوػتد تلػؾ علشإصػيف بشػف  هػف 
  -عأإتصتر: 

    علبوػػػػػد ع إالقػػػػػف ل  -4علبوػػػػػد عأكيوػػػػػتلف ل  -3علبوػػػػػد علورلػػػػػف ل  -2علبوػػػػػد علجنػػػػػهف ل  -1
 علبود علجهتلف ل  -7ديكف ل علبود عل -6علبود عأجتهتعف ل  -5

   -للتربيف علهتاتهلف هجهلعف هعدعؼ هكلت هت يلف : / * أى اف التربية المتلاملة

تسريؽ علتاتهؿ بيف عليرد لعلهجتهع   لػال تغػتلف لػف تربيػف عليػرد علػ  سنػتب علهجتهػع    -1
 هل علواس ل 

لجتكػػػب تسريػػػؽ علتاتهػػػؿ بػػػيف هبوػػػتد شإصػػػيف عليػػػرد لػػػال تلػػػتـ لػػػف جتكػػػب علػػػ  سنػػػتب ع -2
   لع إر

تػػػللير هكػػػتخ هدرنػػػف يرتاػػػز علػػػ  هنػػػتس ديهررعطػػػف يشػػػجع عليػػػرد علهػػػتولـ علػػػ  تيجيػػػر  -3
 طتقتتت   ليينح علهجتؿ لت للتوتلف هع هقرعكت ل

ليرصػد بلػػت علتربيػف علتػف تشػػهؿ جهيػع جلعكػػب علشإصػيف لتلػػدؼ  ثانيةا / التربيةةة المتوازنةةة /
ليف   بسيػث أ يطغػف جتكػب علػ  علجتكػب  ل  تسريؽ علتلعزف علدقيؽ بيف عذ  علجلعكب علهإت

علتربيف علتف تسلؿ دلف طغيتف علكتسيف عليرديف عل  علهجتهع لبػتلواس  هيضتً ع إر   لتوكف 
هكػػت يرػـل بتطػلير ثرتلتػػت   اهػت توكػػف  يتجػزهلػف علهجتهػػع لجػز  أ  عضػلعً للػف توتبػر عليػػرد   

توكػػػػف عأعتهػػػػتـ  لهإيػػػػرعً تف   عأنػػػػتهرعريف لعػػػػذع يوكػػػػف عهتػػػػدعدعت لجهيػػػػع هرعسػػػػؿ عإلكنػػػػ هيضػػػػتً 
بػػتلكلعسف علكظريػػف لترجهتلػػت  لػػ  نػػللؾ لعقوػػف للػػف أ تلػػتـ بتلكتسيػػف علكظريػػف لتتػػرؾ علجتكػػب 

 علوهلف لبتلواس ل 
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 الفرق بين الي ف التربوي والي ف التعليمي : *

عـ لعشهؿ هػف ع عػدعؼ علتوليهيػف ل لػت لل  تكصػب علػ  هلضػتع علتربيػف هع عدعؼ علتربليف 
يكهػػت تكصػػب ع عػػدعؼ علتوليهيػػف علػػ  هػػت يػػدلر لػػف علوهليػػف علتوليهيػػف لهػػت يكبغػػف تسريرػػػت   ب

بتلكنبف للتوليـ علهدرنػف هل علكظػتهف هل هػت يػتـ لػف دعإػؿ علهدرنػف هل علهولػد هل علهؤننػتع 
 علتف تتلل  عهليف علتوليـ ل

 

 األسس التارٌخٌة للتربٌة :المحاضرة الثالثة : 

ربلي بهرعسؿ لهزهكف لعصلر عديدن تطلر هف إالللت لعاتنب علت لرد هر عليار      
علهوك  ع صلف لت عل لغير  هف علولـل لعلهوترؼ ع إرى علتف بدلرعت تكهل لتتطلر 
لتاتنب علسرتئؽ لعلدقف لتبتود عف ع إطت  لعلغهلض   لالهت جت  جيؿ عتلج علهيلـل 

 تطلير  لعلذي اتف عليت علجيؿ علنتبؽ هع عأجتلتد لف تسنيكت ل 

 كلت تظلر سراف علهجتهع    ف درعنف تتريخ علتربيف يوتبر هلهًت للتربيف علهوتصرن     
يهاف للهلت  أ لف  لتيتعالتت لتأثير  عل  علتربيف   لتلاثير هف علهشاالع علهوتصرن أ

 ضل  درعنف علولعهؿ لعلرلى علتف هثرع ليلت لف علهتضف ل

 لتربيف أ يكسصر بعريخ تتبد  علسيتن عإلكنتكيف   لهورلف  بهت هف علوهليف علتربليف بدهع هع
ريإلت علطليؿ أكلتيف لت ليتودى علاتب لعلهجلدعع تهت دلكت علهؤرإلف أف تطلر علتربيف لت

 بؿ عكت اتف قبؿ ظللر علاتتبف ل

 التاريخية للتربية : سس* أىمية  راسة اس

 نتعد علوهليف علتربليف لف هورلف :ي  علتتريإيف ف درعنف علبود علتتريإف هل ع صلؿ 

 هت لرثتت ع هف هف علهتضف لهت هعدتت للستضر لايؼ تإطط للهنتربؿ ل -1
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 ضل  هوتلجف علهشاالع علرديهف علههتثلف  هلعجلف علهشاالع علتربليف علهإتليف لف -2

درعنف علهيتعيـ علتربليف علتف اتكع هتبوف قديهًت لعلكظر لف كتتئجلت لعأنتيتدن  -3
 علوهؿ عل  تطليرعت لف عللقع علستضر لهكلت ل 

 * مل مة في تطور التربية :

أبػػػد لاػػػؿ هػػػف يوهػػػؿ لػػػف علسرػػػؿ علتربػػػلي هف ياػػػلف لديػػػت قػػػدر هػػػف علهورلػػػف بتطػػػلر هيلػػػـل    
علطليلػف أف للػػـ هوكػػ  علتربيػف لهتتبوػػف هرعسػؿ علتطػػلر علتػػف  علتتريإيػػفعلتربيػف عبػػر علوصػلر 

علستضػػػر ينػػػتعد علػػػ  تاػػػليف  طػػػتر كظػػػري لػػػدى هػػػرع بػػػت هكػػػذ هقػػػدـ علوصػػػلر ستػػػ  عللقػػػع 
علهػربيف ينػػتكد  لػػ  ع نػػس علتتريإيػػف للكظريػػتع علتربليػف علهإتليػػف   لعكػػت نػػلؼ كرػػـل بوػػرض 

 -هبنط سلؿ تطلر هيلـل علتربيف عبر علوصلر علهإتليف :

 * التربية في المجتمعات الب ائية :

سيػػػػث اتكػػػػع تػػػػتـ بصػػػػلرن غيػػػػر  عهتػػػػتزع علتربيػػػػف لػػػػف علهجتهوػػػػتع علبدعئيػػػػف ببنػػػػتطتلت       
هرصػػػلدن ) عيليػػػف ( لاتكػػػع لنػػػتئللت بدعئيػػػف لهطتلبلػػػت قليلػػػف أ توػػػدل نػػػلى   شػػػبتع ستجػػػتع 
علجنـ هف طوتـ لشرعب لانت  لهػألى   لاتكػع علتربيػف فكػذعؾ توتهػد علػ  علهستاػتن لعلترليػد 

أف علهتطلبػتع  لاتف علكتشئ يرلد عتدعع هجتهوت لطرعز سيتتت ترليدًع عيليًت إتلصػًت   لكظػرعً 
علسيتتيف لـ تاف هوردن لاثيرن للـ تاف عكػتؾ هؤننػف هل هدرنػف ترػـل بكرػؿ علتػرعث سيػث اػتف 
يرـل بتلوهليف علتربليف هل علتوليهيف لعهليف تايؼ ع لرعد هػع علبيئػف عللعلػدعف هل علوتئلػف هل عسػد 

  لربيلف   لهف عكت كجد ع قترب   للف هلعإر علهرسلف علبدعئيف اتف يرـل بلت علاتعف هل رئيس ع

علتربيف علوهليػف ) علهرئيػف (  هي علتػف تكنػب  لػ  عػتلـ علهرئيػتع / لعػف ترػـل علػ  تربيػف  -1
قػػػدرن عإلكنػػػتف علجنػػػديف لنػػػد علستجػػػتع ع نتنػػػيف هػػػف هأاػػػؿ لهلػػػبس لهػػػألى لاػػػتف يرػػػـل بلػػػت 

 عللعلدعف لع نرن ل
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ـ علغيبيػتع / لعػف علتػف يرػـل بلػت علتربيف علكظريف ) غير علهرئيف (هي علتف تكنب  ل  عتل -2
علاتعف هل شيخ علربيلف هف إالؿ  قتهف علسيالع لعلطرػلس علهالئهػف لوريػدن علجهتعػف علهسليػف 

 لهكشطف علوبتدن لعلكلعسف علرلسيف علتف اتكع توطف عإلكنتف علبدعئف ع هف لعلطهأكيكف  ل 

 -* أىم خصائص أو سمات التربية في المجتمعات الب ائية :

سنتنػػت علهباػػر بضػػرلرن كرػػؿ علإبػػرن هػػف جيػػؿ  إػػػر   -1 كلػػت تهثػػؿ يرظػػف علورػػؿ علبشػػري لعذ
 يستتج  ليلت ل

يغلبلػػت علطػػتبع علوهلػػف سيػػث اتكػػع ترػػـل علػػ  تكهيػػف قػػدرعع عإلكنػػتف علجنػػديف للسصػػلؿ  -2
 عل  ضرلريتع علسيتن ل

لرػػػد اتكػػػع بنػػػيطف لػػػف هستلععػػػت لاتكػػػع تجػػػري بصػػػلرن عيليػػػف لغيػػػر هرصػػػلدن لرػػػد اػػػتف  -3
 بتئلـ لهعليلـ هل هلرعد علربيلف بتلتلريف هل علهشتعدن هل علترليد لفع طيتؿ يتولهلف هت تولـ 

اتكػػع علوهليػػف علتربليػػف تتهيػػز بػػتلتلزيع   هي هف علهجتهػػع ااػػؿ اػػتف يرػػـل بوهليػػف علتربيػػف  -4
لذلػػؾ لوػػدـ لجػػلد هؤننػػتع تربليػػف هنػػؤللف عػػف علتربيػػف لاػػتف يتػػلل  تلػػؾ علوهليػػف ع بػػلعف هل 

  نرن هل رئيس علربيلف لع

هعػػدعللت لعضػػسف للجهيػػع للػػف أ تتوػػدى تػػدريب عليػػرد للسصػػلؿ علػػ  ضػػرلريتع علسيػػتن  -5
 لتسريؽ عأكنجتـ بيف عليرد لبيئتت علهتديف لعلرلسيف ل

 ف اتكػع هتدرجػف لهرسليػف لاػتف علطيػؿ يتػػدرب علػ  شػف  هوػيف يػزدعد ذلػؾ علشػػ -7
 رسلف علشيإلإف للف ع عهيف هع تردـ عهر علطيؿ ست  يبلغ ه
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 : التربٌة فً بعض الحضارات القدٌمة المحاضرة الرابعة:

علوتئلػػف علريػػتـ بوهليػػف هل كتيجػػًف لتطػػلر علسيػػتن لتورػػدعت هصػػبح هػػف علصػػوب علػػ  عللعلػػديف     
علتربيػػػف   لهػػػف عكػػػت كشػػػأع هلكػػػف جديػػػدن عػػػف هلكػػػف علهػػػربيف هل عإلطػػػتر علػػػذي يرضػػػ  عكػػػت 

بليف تتـ لف علنتستع علوتهف هل ههتاف علوبػتدن  لػ  هف تطػلرع علهجتهع   لاتكع علوهليف علتر 
ع هػػػػلر لكشػػػػأع علهػػػػدعرس علكظتهيػػػػف   لهػػػػع عػػػػذع علتسػػػػلؿ لعلتطػػػػلر ظلػػػػرع علاتتبػػػػف لبػػػػدهع 
علسضػػترعع تنػػجؿ كظهلػػت لقلعكيكلػػت لشػػرعئولت لهػػف عكػػت لصػػلع  ليكػػت بوػػض علهوللهػػتع عػػف 

كرػػػؿ علتػػػرعث لتطبيػػػع ع لػػػرعد بطػػػتبع تلػػػؾ علسضػػػترعع علرديهػػػف لهنػػػتليبلت علتربليػػػف لطرقلػػػت لػػػف 
 -علجهتعف ل لنلؼ كتطرؽ  ل  بوض علسضترعع علرديهف لهكلت هت يلف :

 التربية في حضارة وا ي الراف ين :أوًن / 

تهتد جذلر علهورلف لعلتوليـ لف سضترن لعدي علرعلديف  ل  لجر علتتريخ    ذ بد  علتدليف     
ع لؼ علرعبع قبؿ علهيالد   للوب علورعؽ دلرًع بترزًع   لؿ هرن لف تتريخ علبشريف لف هكتصؼ

علهرعاز علسضتريف لف نلهر لهاد  لف كرؿ هشوؿ علسضترن  ل  إترج رقوتت علجغرعليف عبر
( نكف   لقد دؿ هنح علكصلص 3000علتف ظلع ثرتلتلت هزدعرن عل  هدى هت يرترب هف )

لد هدعرس رنهيف لف لعدي علرعلديف علتف يهاف  رجتعلت لأللؼ علثتلث قبؿ علهيالد  ل  لج
لف لترن تنبؽ ظللر ع زهكف علبتبليف علرديهف   اهت ظلرع لف عصر سهل رعبف هدعرس 
لكنخ علاتب لتوليـ علكتشئف   للرد هننع هلؿ هدرنف لف علوتلـ لف بالد هت بيف علكلريف 

 ف لغدع علتوليـ كظتهيًت لف بالد نلهر بود هف عزدعدع علهدعرس زيتدن هلسلظ

علهدرنيف اتكع هتدتلت تتسدث عف  ع للعحللف هلعئؿ علررف علوشريف تـ عاتشتؼ عدد هف 
عإلدعرن لعأقتصتد   اهت تظلر ع للعح هف علذيف هترنلع لف  علاتتبف اتكلع بتآلأؼ    لقد 
هدتكت عأاتشتلتع ع ثريف بهت يتولؽ بتلهدرنف لف بتبؿ علرديهف    ذ بيكع هف ليلت غرلًت 
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ف  تستؿ لنطلت هصطبتع لعطئف هف علسجر تنع عللعسدن هكلت أثكيف هل ثالثف هل لعنو
 هربوف طالب   لاتكع تكشر هجهلعف هف ع للعح لههترنف علاتتبف ل 

لقد عرؼ علورعقيلف علردهت  علـل عديدن هكلػت ) علػـ علجغرعليػف   علريتضػيتع   علسيػلعف      
 ف لضاًل عف عآلدعب ( ل علالعلع   علكبتع   علتوديف   لعلـ عللغ

لاتكػػع رلعتػػب علهدرنػػيف تػػدلع هػػف عسػػلر علطػػالب   لعف علتولػػيـ اػػتف هرتصػػرًع علػػ  ع غكيػػت  
دلع عأاتشتلتع هف علاثير هف   ذلعدد قليؿ هف عليررع    لقد اتف للهرهن كصيب هف علتوليـ 

اػػتف علػػ    ذ علكنػػت  لػػف علوصػػلر علبتبليػػف اػػف هتولهػػتع   ههػػت كظػػتـ علتولػػيـ لرػػد اػػتف صػػوبتً 
علطتلػػػب هف يلعظػػػب علػػػ  درلنػػػت يلهيػػػًت هػػػف علشػػػرلؽ لستػػػ  علهغيػػػب لنػػػكيف علدرعنػػػف اتكػػػع 
طليلػػف لاػػتف علػػ  علطتلػػب هف يػػػالـز علهدرنػػف هكػػذف صػػبت   لػػػ  هف يصػػبح شػػتبًت لاػػتف هػػػدير 
علهدرنػػػف يػػػدع ) هب علهدرنػػػف ( لاػػػتف يلرػػػب بت نػػػتتذ عسترعهػػػًت لػػػت لاػػػتف يكظػػػر  ليػػػت بوػػػيف 

ر   ههػػت علهولػػـ لاػػتف يتهتػػع بهراػػز عجتهػػتعف هرهػػلؽ للػػل هعلػػ  هػػف علاػػتعف عإلجػػالؿ لعللقػػت
ع نػػػتتذ   ههػػػت علتالهيػػػذ لاػػػتكلع ينػػػهلف هكينػػػلـ )هبكػػػت   هللعلضػػػتبط لعلػػػلعلف ليلرػػػب بتلوالهػػػف 

بهاتكػف هسترهػف لػف علهجتهػع   ههػت لػف هػت يإػص علهاتبػتع  هيضػتً علهدرنف ( لاتكلع يتهتولف 
ف عإلقليهيػػف ترريبػػًت لعلػػ  هنػػتلف هكتظهػػف لاػػؿ هاتبػػف لاتكػػع لرػػد اتكػػع هكتشػػرن لػػف اػػؿ علهػػد

تلجد هدرنف للكنخ هلسرػف ف بلػت لقػد تػـ علوثػلر علػ  عابػر هجهلعػف هػف ع لػلعح لعلتػف اتكػع 
( للسػػػف نػػػػليهف 2500تتهثػػػؿ بتلهاتبػػػف علإتصػػػف بأشػػػػلر بتكيبػػػتؿ لػػػف كيكػػػلى  ذ عثػػػػر علػػػ  ) 

 لهساهف لف هجهلعتت ل

 لنيل :التربية في وا ي اثانيًا / 

ععػػػتـ علهصػػػريلف علرػػػدهت  ععتهتهػػػًت ابيػػػرًع بتلتربيػػػف عذ اػػػتكلع يػػػرلف عف علهورلػػػف لنػػػيلف لبلػػػلغ    
 هفعلثرلن لعلهجد ل لكظرًع لتورد علهجتهع لعلسيتن علهصريف علرديهف اػتف أبػد أبػف لعدي علكيػؿ 

ع عقػػؿ يترػدـ إطػلعع عبوػػد هػف عإلجػرع عع علتربليػػف علبنػيطف علتػػف اتكػع هلجػلدن لػػف هجتهوػت
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لػػف علهنػػتلى علسضػػتري لبنػػب ذلػػؾ علتورػػد عيضػػًت لػػـ ياػػف لػػف علهنػػتطتع هف ياتنػػب عليػػرد 
علإبرعع علالزهف لإلرت عكصػرًع لػف علهجتهػع هػف هجػرد عهليػتع ترليػد علابػتر لللػذع اػتف أبػد 
هػف لجػلد كظتهػًت هدرنػيًت لتوليهػػًت هرقػ    سيػث لتسػع علهػػدعرس لعلهوتعػد علولهيػف علتػف طػػرؽ 

تالهيذ لياتنبلع علإبرعع علثرتليف لعلتاكلللجيت علالزهف لهجتهػع ضػرب نػلهًت لعلػرًع لػف هبلعبلت عل
علتردـ علسضتري لإتصف لف هيدعف علصكتعف   لعف غرض علهدعرس بصلرتلت علكظتهيف اػتف 
هاثر ععتهتهًت بت هلر علهتولرف بتولـ عللغف لع دب لقد عإضع علالكف لكيلذعـ عليكلف لعلسػرؼ 

كشػػػطف ع إػػػرى لػػػف علدللػػػف للػػػـ تاػػػف عػػػذ  عليكػػػلف لعلسػػػرؼ لعلػػػتولـ لػػػف علهػػػدعرس لهإتلػػػؼ ع 
 -هتتسف لاؿ هف يريد تولهلت   لقد اتف علكظتـ علتربلي فكذعؾ يرنـ  ل  هت يلف :

 هرسلف توليـ هلليف لألطيتؿ لف هدعرس هلسرف بتلهوتبد ل -1

لػت هولهػلف هإتصػلف  أ هرسلف هتردهف لعف عبترن عف هدعرس كظتهيف يرـل بػتلتوليـ لي  -2
  كلت اتكع ترتصر عل  هبكت  عليرععكف لعلطبرف ع لل  لعلإتصف ل

 هرسلف علتوليـ علهلكف ل -3

هرسلػف علتولػيـ علوػتلف سيػث اػتف لػديلـ جتهوػتع تػدرس علػـل علريتضػيتع لعليلػؾ لعلطػػب  -4
 لعللكدنف ل

   -ف :اهت يهاف تسديد ععتهتهتع علتوليـ علهصري علرديـ بثالثف هبوتد ع

 : علذي اتف يلدؼ  ل   انتب عليرد هلترعع هف لرلع علسيتن علوهليف ل الت ريب الميني* 

 : لذلؾ لهت للاتتبف هف هعهيف لللاتتب هف قيهف لف ذلؾ علوصر ل تعليم اللتابة* 

: لػػتلهجتهع علهصػػري علرػػديـ يلػػتـ جػػدًع بتلجتكػػب هلريهػػف لع إالقػػف  ذ  التوجيةةو اسخالمةةي* 
 ـ هليئف بت إالؽ لعلساـ لاتكع اتتبتتل

   -أما أىم أى اف التربية المصرية الل يمة فيملن إجماليا بما يلي :
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 توليـ هبكت  علهجتهع هبتدئ عأسترعـ علصسيح لآلللف ل     -1

 توليـ هبكت  علهجتهع علنللايتع علالزهف لإدهف علسيتن علديكيف ل -2

 لولـل علكتلوف لتوليـ هبكت  علطبرتع علرعقيف هإتلؼ هكلعع ع -3

 كرؿ ثرتلف علهجتهع للكتشئيف ل -4

 توليـ هبكت  علالكف علولـل علنريف ل -5

أنيةةا تربيةةة نظاميةةة صةةارمة , لبلػػذع كجػػد هف هػػف هعػػـ إصػػتئص علتربيػػف علهصػػريف علرديهػػف 
 متنوعة , وامعية , ماصرة على الللة اللا رة وخاضعة لسيطرة ال ولة وطبلة اللينة .
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 :رة الخامسة : تكملة التربٌة فً الحضارات القدٌمةالمحاض

 التربية الصينية : ثالثا : 

 -علسضترن علصيكيف سضترن قديهف لعريرف يتهيز جتكبلت علتربلي بهت يلف :

تربيف هستلظػت عػدلع  لػ  علسيػتظ علػ  علوػتدعع لعلترتليػد علهتضػيف دلف علهنػتس بلػت هل  -1
 هستللف تغيرعت ل

 لف لرت  عجر ليوتهد علتلريف عآللف لعلرلن هنتس لالكضبتط لعلتوليـ ليلت هع -2

 طرؽ علتدريس اتكع توك  بتهريف علذعارن ل -3

 لـ ياف للبكع كصيب لف علتوليـ ل -4

 علإضلع للترتليد لعلوتدعع علرديهف إضلعًت تتهًت ل -5

تتغيػر عغلػب  توتبر علصيف هف علدلؿ علهتشددن لف علهستلظف عل  علريـ لعلترتليد لذلؾ لػـ    
علشػػوب علصػػيكف عهتػػتز بإضػػلعت علتػػتـ  هفهيػػتعيهلـ   لػػتلترعث لػػديلـ هرػػدس لأ يتغيػػر اهػػت 

للترتليػػد لجزئيتتلػػت لبتردينػػت للػػت لبصػػلرن اليػػف لعنػػتهر عػػذع علشػػوب لليتػػرن زهكيػػف طليلػػف علػػ  
علإضػػلع للهتضػػف   لرػػد  إضػػوع علتربيػػف بكظهلػػت لهتدتلػػت لهنػػتليبلت لهعػػدعللت إضػػلعًت اليػػًت 
للترتليد علرديهف لعتصيع كتيجف ذلؾ برلح علهستلظف لهرتلهف علتجدد   لظؿ ع هر اػذلؾ  لػ  

ؽ ل ـ( لعلػذي عػرؼ  478 -551هف جت  )الكيلشػيلس( علػذي ظلػر اهصػلح عظػيـ عػتـ )
عكػػػت  عكػػػت عرػػػؿ رعجػػػح   سيػػػث علجػػػد هيللهػػػًت جديػػػدًع للتربيػػػف يلػػػتـ بدرعنػػػف عليضػػػيلف لإدهػػػف 

شػػؤلف عليلنػػيف علرلسيػػف لاػػتف ذلػػؾ يػػتـ عػػف طريػػؽ علهػػدعرس علتػػف ع قػػترب لهشػػيت  اثيػػرن لػػف 
اتكػػػػػػع تلػػػػػػتـ بكظػػػػػػتـ عأهتستكػػػػػػتع علتػػػػػػف يػػػػػػدإللت علتلهيػػػػػػذ ل لقػػػػػػد سػػػػػػددع توتليهػػػػػػت علنيتنػػػػػػيف 

 -لعأجتهتعيف لع إالقيف ليطلؽ عليلت) علوالقتع علإهس(  لعف :

 عالقف علزلج بزلجتتل -3  عالقف ع ب بتبكت ل -2  عالقف علستاـ بتلهساـل ل -1
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 عالقف علصديؽ بصديرت ل  -5      عالقف ع خ بأإتت ل -4

  اهػػػػػػت هاػػػػػػد علػػػػػػ  عليضػػػػػػتئؿ علإهػػػػػػس لعػػػػػػف ) عإلسنػػػػػػتف   علودعلػػػػػػف   علكظػػػػػػتـ   علسػػػػػػـز      
عإلإػػالص  ( لهػػف فرع   هف عإلكنػػتف إيػػر بطبوػػت للػػيس بشػػرير لعف عػػدؼ علتربيػػف عأستيػػتظ 

ف عإلكنػػتف يهيػػؿ  لػػ  عليضػػيلف اهػػت يهيػػؿ علهػػت   لػػ  عأكنػػيتب بطبيوػػف عإلكنػػتف   اهػػت يوترػػد ه
  ل    ع نيؿ   لرد دعت  ل  تكظيـ ع نرن للؽ هنس هإالقيف نليهف ل

كهػػت عػػف كظػػتـ للنػػيف يجهػػع بػػيف     لعلالكيلشػػيف لينػػع كظتهػػًت ديكيػػًت لأ عػػف كظػػتـ عبػػتدن لعذ
ع علالكيلشػػػيف قلتلػػػت هػػػف عآلدعب علنيتنػػػيف لعأجتهتعيػػػف لبػػػيف ع إػػػالؽ علإتصػػػف   لعنػػػتهد

علديتكتيف علبلذيف لعلتتليف لف توتليهلهت عذ  سيث هلجبع عل  علطيػؿ تولػـ علتوػتليـ ع إالقيػف 
 هف علهبتدئ علرئينيف للنللؾ ل  هنتنيتً لعللعجبتع عأجتهتعيف بتعتبترعت جز ًع  

ف هوتعػد عكتشرع هدعرس علررى لعػف عبػترن عػ لردسالهف    كظتـ توليهفلـ ياف للصيف    
هجػر  هػف  يتلرػ درس ليلػت هولػـ لعسػد نتذجف أ تزيد عف سجرن لعسدن لف الخ صغير اتف يفػ

هبت  علتالهيػذ   ههػت علتولػيـ لاػتف يرتصػر علػ  هبكػت  ع غكيػت    ههػت هبكػت  عليرػرع  للػـ تػتح للػـ 
الإػًت لػـ تجػد   فلغتلبًت هت اتكع علهدعرس تأإذ هاتكلت لف هوبػد هػف علهوتبػد    لرص علتوليـ

علدرعنػػف لرػػد  ههػػتهكتنػػبًت هل نػػرييف هل راكػػًت يػػألي علتالهيػػذ   للػػـ تاػػف عكتلػػؾ هػػدعرس للبكػػتع   
قػرب علهغيػب   لاػتكلع   لػ إضوع لكظتـ صتـر لاتف ع طيتؿ يدرنلف هف علصػبتح علبػتار 

يتولهػػلف علرػػرع ن لعلاتتبػػف لهبػػتدئ علسنػػتب لشػػيئًت هػػف اتتبػػتع الكيلشػػيلس لبوػػض علشػػور   
( نػػكلعع   لتلػف عػػذ  علهرسلػػف  5-3  علتلهيػذ هف يفػػتـ درعنػػتت لػف هػػدن تتػرعلح بػػيف )لاػتف علػػ

علتوليـ علثتكلي ثـ علتوليـ علوتلف لليلت يتولـ علطلبف علتتريخ علصيكف لعلرتكلف لعلشؤلف علسربيف 
 اثر لشرح هعهؽ ل ه ل  علاتتبتع عليلنييف لعلديكيف علنتبرف للاف بزيتدن  بتإلضتلفلعلزرععيف 

 -/ يهاف  جهتؿ هعدعؼ علتربيف علصيكيف بهت يلف : * أى اف التربية الصينية

  تدعيـ علريـ ع إالقيف ل -1
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 تربيف هبكت  علهجتهع لكرؿ ثرتلتت ل -2

  عدعد علرتدن لتللف شؤلف علساـ ل -3

 عللصلؿ بأبكت  علهجتهع  ل  طريؽ عللعجب هف إالؿ علتربيف لعلتوليـ ل -4

 لتربية الصينية :* نظام الم ارس في ا

تنـ عذع علكظتـ بطتبوت علإتص لعلهتهيز علذي يلدؼ  لػ  نػيتدن عللغػف علصػيكيف لع دب ه    
علهرػدس لبػػث علرػػدرن علػ  اتتبػػف علهرػػتأع لقػد عشػػتهؿ علػػ  هرعسػؿ ثػػالث إصصػػع علهرسلػػف 
ع للػػػػ  أنػػػػتذاتر هشػػػػاتؿ علرهػػػػلز علهإتليػػػػف لذلػػػػؾ بسيػػػػظ بوػػػػض علكصػػػػلص علتػػػػف عإتيػػػػرع 

سيػػظ علاتػػب علديكيػػف   ههػػت علهرسلػػف علثتكيػف للػػف هإصصػػف للترجهػػف هي سػػؿ علرهػػلز للتالهيػذ ل 
علتػػف نػػبؽ هف تولهلػػت علطتلػػب لػػف علهرسلػػف ع للػػ    ههػػت علهرسلػػف علثتلثػػف لإصصػػع لاتتبػػف 
علهرػػتأع لعلهلضػػلعتع عإلكنػػتكيف  لػػ  هف يسصػػؿ علتالهيػػذ علػػ  هلػػترن لقػػدرن اتليػػف لػػف عػػذع 

 عأهتستكتع لعلكجتح ليلت لعليف تهاكلـ لتؤعللـ لدإلؿ 

 التربية اليونانية : رابعا : 

هف هعـ علولعهؿ علتف نتعدع عل  ترػدـ علهجتهػع عليلكػتكف لرقيػت لػف علهجػتأع علسيػتتف     
اتلػػف لعلهجػػتؿ علتربػػلي بشػػاؿ إػػتص عػػل هػػت عهتػػتزع بػػت بػػالد عليلكػػتف هػػف جػػل لطيػػؼ قليػػؿ 

تيايػػر لعإلبػػدعع لعلتصػػلر   لرػػد سضػػع علتغيػػر يبوػػث علكشػػتط لػػف عإلكنػػتف لينػػتعد  علػػ  عل
لهػت نػترع عليػت علتربيػف لػف  هنتنػتً عليلكتف بكظتـ تربلي هتهيز عتإذع ليت شااًل هكظهػًت اػتف 

علوصػػػلر علالسرػػػف لعهتػػػتزع عػػػذ  علتربيػػػف بالكلػػػت تربيػػػف عرنػػػتررعطيف هسصػػػلرن بيئػػػف قليلػػػف هػػػف 
علتربيػػف بػػرلح علتجػػػدد  علهجتهػػع   للػػف ضػػل  عػػػذع علوػػدد علهتهيػػز هػػػف علرلػػف علهيضػػلف عتنػػػهع

لعأبتاػػػتر للنػػػح علهجػػػتؿ لكهػػػل علشإصػػػيف عليرديػػػف لػػػف علجلعكػػػب علولهيػػػف لعلنيتنػػػيف لعلإلريػػػف 
لعليكيػػف لاتكػػع غتيػػف علتربيػػف عكػػدعـ لصػػلؿ عإلكنػػتف  لػػ  علسيػػتن علنػػويدن لعلجهيلػػف لذلػػؾ عػػف 

 طريؽ لصللت  ل  علاهتؿ علجنهف لعلورلف هوًت ل
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يـ يجػػد ثػػالث كظػػـ للتربيػػف تالكػػع كتيجػػف علتطػػلر علستصػػؿ لػػف لعلهتصػػيح لتػػتريخ عليلكػػتف علرػػد
علهرعسؿ علتتريإيػف علهتوتقبػف   لاتكػع اػؿ هرسلػف تهتػتز بإصتئصػلت عللعضػسف لعلهتهيػزن عػف 

   -غيرعت هف علهرعسؿ لعذ  علهرعسؿ عف :

هرسلػػف علتربيػػف علللهريػػف ) هل علتربيػػف لػػف بػػالد عليلكػػتف قبػػؿ اتتبػػف تتريإلػػت لعلتػػف عهتػػدع  -1
 ؽلـ ( ل776 ل  سلعلف عتـ 

 عإلنػػػبترطيفهرسلػػػف علتربيػػػف عليلكتكيػػػف علرديهػػػف ليتهيػػػز ليلػػػت كظتهػػػتف تربليػػػتف عهػػػت علتربيػػػف  -2
 لعلتربيف ع ثيكيف علهبارن ل

هرسلف علتربيف عليلكتكيف علسديثف علتف بػدهع بوصػر براليػز علػذي يوتبػر هرسلػف عكترػتؿ بػيف  -3
يلكتكيػف علرديهػف اتلتربيػف لعلػديف لعلرػيـ ع إالقيػف لغيرعػت   علرديـ لعلسديث لف كلعسف علسيػتن عل

ثـ تأتف بود عصر براليز عليترن علههتػدن هػف عنػتيال  علهرػدلكييف علػ  هثيكػت لػف هلعإػر علرػرف 
علرعبػػػع ؽل ـ ستػػػ  إضػػػلع عليلكػػػتف للهبرعطلريػػػف علرلهتكيػػػف   للهػػػت اتكػػػع اػػػؿ هػػػف  نػػػبترطف 

لكػػػػتف علرديهػػػػف لعهتػػػػتزع اػػػػؿ هكلػػػػت بكظػػػػتـ تربػػػػلي لػػػػت لهثيكػػػػت هػػػػف علػػػػدلؿ علبػػػػترزن بػػػػيف دلؿ علي
إصتئصت لهعدعلت للنتئلت علهتهيزن بنب عإتالؼ علولعهؿ علثرتليف لعلنيتنيف علتف ترؼ لرع  

 ذلؾ لتف ذلؾ يرتضف هف كرـل بتلضيح طبيوف علكظتـ علتربلي لف التت علدللتيف ل

 / نظام التربية في إسبارطة : أونً 

يف علتربيف عليلكتكيػف علرديهػف لػف هلضػح صػلرعت لهظتعرعػت    ذ لػـ يطػره تهثؿ علتربيف عإلنبترط
علػػػػ  عػػػػذ  علتربيػػػػف هي تغييػػػػر هل توػػػػديؿ هػػػػف علكػػػػتسيتيف علولهيػػػػف لعلتطبيريػػػػف  أ لػػػػف سػػػػتأع 

 عنتثكتئيف كتدرن سدثع عكد عكليتر دللف  نبترطف ل 

   -لف  نبترطف عف : هف علولعهؿ علتف اتف للت تأثير ابير لف طبيوف تاليف علكظتـ علتربلي
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: ترع  نبترطف لف هكطرػف جبليػف لعػرن   لعلهويشػف لػف هثػؿ عػذ  علبيئػف  المومع الجغرافي -1
 تتطلب قلن علجنـ لعلردرن عل  عأستهتؿ ل

اتف علهجتهع عإلنبترطف يتػألؼ هػف ثػالث طبرػتع عػف   النظام انجتماعي اتسبارطي : -2
لوبيػػد ( لقػػد ساػػـ علنػػتدن عإلنػػبترطيلف لنػػإرلع )طبرػػف علنػػتدن   علطبرػػف عللنػػط    لطبرػػف ع

هلػػػرعد اػػػؿ هػػػف علطبرتػػػيف ) عللنػػػط  لعلوبيػػػد ( لػػػف إػػػدهتلـ لعلريػػػتـ بجهيػػػع ع عهػػػتؿ عليدليػػػف 
يجػػتد ستلػػت هػػف عػػدـ عأنػػتررعر  لعلشػػتقف لػػف علدللػػف   ههػػت هدى  لػػ  نػػإط عػػتتيتف علطبرتػػيف لعذ

 دعإؿ علبالد ل

لرد لرضع  نػبترطف عيهكتلػت علػ   تسبارطي :العالمات السياسية الخارجية للمجتمع ا -3
علوشػػػتئر علرريبػػػف هكلػػػت للرضػػػع عليلػػػت علضػػػرعئب ههػػػت هدى  لػػػ  اثػػػرن عأضػػػطرعبتع لعلثػػػلرعع 

 علدعإليف لعلإترجيف علتف اتف عل  علنتدن ع  إهتدعت لعلنيطرن عليلت ل  

علع عػف لطكػت لرد عدلع علتربيف عإلنػبترطيف  لػ   عػدعد علهػلعطف علهسػترب علشػجتع علهػد     
 علوهيت  للرتكلف لتسريؽ علهثؿ علوليت للسيتن علسربيف ل لعلهتسلف بوتدعع علطتعف

تبػده علتربيػف عإلنػبترطيف هكػذ علػلأدن   لعلدللػف عػف علهنػيطرن علػ  علتولػيـ بهرعسلػت علهإتليػػف   
تر صػػػالسيتت للسيػػػتن هػػػف إػػػالؿ  جػػػرع  بػػػسيػػػث اػػػتف علهللػػػلد يوػػػرض علػػػ  شػػػيلخ علدللػػػف أإت

تر قلن عستهتلت   لػتف ثبػع ضػويت اػتف يلرػ  علػ  قهػف جبػؿ بلتجترب لعليسلص أإتبوض ع
عتريًت ست  يهلع هل يكرذ  عسد علوبيد ليربيت ليدربت عل   سػدى علسػرؼ لياػلف عبػدًع هػثللـ   
لهػػف يثبػػع صػػالسيتت يوػػتد  لػػ  ههػػت إلرضػػتعت لتربيتػػت ستػػ  علنػػتبوف هػػف علوهػػر للػػؽ كظػػتـ 

 هسدد هف قبؿ علدللف ل

لعكدهت يبلغ علطيؿ علنتبوف هػف علوهػر اػتف عآلبػت  يرلهػلف بإرنػتؿ هبكػتئلـ  لػ  علهونػار     
علوتـ سيث يلضولف تسع  شرعؼ لرعتيف هشرليف هايت    لاتكلع يلسرلف بتلهدعرس علدعإليػف 
علشػػػبيلف بتلثاكػػػتع علونػػػاريف سيػػػث يرنػػػـ ع طيػػػتؿ  لػػػ  هجهلعػػػتع اػػػؿ هجهلعػػػف تتػػػألؼ هػػػف 
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لبوػد نػف  لت رئيس يػتـ عإتيػتر  هػف بػيف ع لأد علهترػدهيف لػف علنػف  ( طياًل يدير شؤلك64)
علثتكيػػف عشػػر يكرػػؿ ع لأد  لػػ  كػػلع هػػف علتػػدريب علونػػاري علوكيػػؼ علػػذي ينػػتهر لهػػدن عػػتهيف 

 تسع  شرعؼ علجيش عإلنبترطف ل 

تولهلكلػت عػف يلـ يوتكف عأنبترطيف بتلررع ن لعلاتتبف لعلسنتب سيث اػتف علػبوض هػكلـ      
طريؽ هدرنيف إصلصييف ل للف نف علثتهكف عشرن يلتسؽ علشتب عإلنبترطف بيرقػف عألبػف 

هػػت توػػرؼ بتلطتلػػب علسربػػف ليتلرػػ  تػػدريبتع عنػػاريف هتردهػػف لدرعنػػف عهيرػػف لػػف هإتلػػؼ هل 
ع نػػػلسف لعلإطػػػط علونػػػاريف لعنػػػتإدعـ علنػػػالح   لاتكػػػع تإتبػػػر قػػػلن تسهللػػػـ اػػػؿ هنػػػبلعيف 

 إلل هف علرنلن لترريبًت لاتف عأإتبتر أ ي

لسيكهػػػت يبلػػػغ علهلعطكػػػلف نػػػف علوشػػػريف يلسرػػػلف بػػػتلجيش ليتػػػدربلف علػػػ  تسهػػػؿ علصػػػوتب    
ليؤدلف يهيف عللأ  للدللف ثـ يرنػللف  لػ  لسػدعع علجػيش علػ  علسػدلد ستػ  يرضػلف عشػر 

   لنكلعع اجكلد كظتهييف يرلهلف بهلتهلـ علوناري عكد عكدأع علسرلب

ت يبلغ نف علثالثيف هف عهر  يتهتػع بجهيػع علسرػلؽ لعأهتيػتزعع علهلعطف عإلنبترطف عكده  ف
علهدكيػػػف ليصػػػبح عضػػػل هػػػف هعضػػػت  علجهويػػػف علوتهػػػف   ليجبػػػر علػػػ  علػػػزلعج لصػػػتلح علدللػػػف 
لينتهر لف ناف علثاكتع علوناريف لياػلف علػ  هعبػف عأنػتودعد لالشػترعؾ لػف اػؿ علسػرلب 

 علدلتعيف لعللجلهيف علتف تتورض للت علبالد ل

 سباب فكل النظام التربوي في إسبارطة  :* أ

 عدـ عأعتهتد عل  علكيس لتلجيللت لعذع هت عرؼ عف علهجتهع عإلنبترطف ل -1

كلـ لـ يتولدلع علػ  هلعجلػف علهشػاالع هل  -2 قدرتلـ عل  علتياير لعلتإيؿ اتكع هسدلدن لعذ
علطتعػف علوهيػػت  علدللػف عػلدتلـ علػػ  عأكصػيتع لأللعهػر ل  هفسللػت بتورػؿ   لعلنػبب لػػف ذلػؾ 

 لرنهع للـ طريؽ علسيتن ل
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عأكسػػػالؿ علإلرػػػف لعأجتهػػػتعف علػػػذي تيشػػػ  لػػػف علهجتهػػػع عإلنػػػبترطف بوػػػد عللزيهػػػف لػػػف  -3
 لعلسرلب 

عأقتصتر علػ  جتكػب لعسػد هػف علتربيػف لعػل  عػدعد هلػرعد عهتػتزلع بتلطتعػف لعلػلأ  للدللػف  -4
 دلف عأعتهتـ بتلجلعكب ع إرى للتربيف ل

ربيػػػف علبكػػػتع للػػػف تشػػػبت تربيػػػف ع لأد  أ  كلػػػف أ يرهػػػف لػػػف هونػػػارعع هل ثاكػػػتع ههػػػت ت    
       عنػػػاريف بػػػؿ افػػػف يوشػػػف لػػػف بيػػػلتلف هػػػع ههلػػػتتلف ليتلرػػػيف تػػػدريبًت علػػػ  ع لوػػػتب علهإتليػػػف

لػػذلؾ تولػػيهلف هكػػلعع هػػف   ضػػتلفً أ نػيهت علتػػف تتنػػـ بػػتلرلن لعلنػػرعف لعلنػػبتسف لرهػف علرػػرص 
قػػد تهتوػػع علهػػرهن عإلنػػبترطيف برنػػط هػػف علسريػػف  ذ نفػػهح للػػت هشػػتراف علرقصػػتع علديكيػػف   ل 

علرجػػتؿ لػػف بوػػض ع لوػػتب لعلنػػبتقتع علريتضػػيف لعأإػػتالط هولػػـ لهشػػتعدتلـ عكػػد تػػأديتلـ 
عليتػػتن علرليػػف  هفللتهػػتريف علريتضػػيف علهتكلعػػف   لاػػتف علغػػرض هػػف ترليػػف هجنػػتـ عليتيػػتع عػػل 

لدًع هقليػػت  شػػجوتف يػػدعلولع عػػف  نػػبترطف ليسهلكلػػت علجنػػـ تكجػػب هطيػػتؿ هقليػػت  ليصػػبسلع جكػػ
 هف عجهتع ع عدع  ل 

 ثانيًا /  نظام التربية في أثينا :

هػػف نػػهتع علتربيػػف ع ثيكيػػف عػػف ترػػديرعت علولػػـ لعلبسػػث لػػف عػػتلـ عإلكنػػتف لعػػتلـ هػػت لرع      
ف  لػػ  علطبيوػػف لعلبسػػث عػػف سرػػتئؽ ع شػػيت  لتساػػـ علورػػؿ لػػف هظػػتعر علسيػػتن لتلجيػػت علوكتيػػ

عطػػت  علإطتبػػف لعلريتضػػف لعلهلنػػير  لعلكسػػل لعلشػػور هعهيػػف  علجنػػد لعلػػرلح لتػػذلؽ علاػػالـ لعذ
 إتصف لعلهستلظف عل  كظتـ ع نرن ل

لرػػػد عػػػدلع علتربيػػػف ع ثيكيػػػف  لػػػ   عػػػدعد علهػػػلعطف ع ثيكػػػف هػػػف علكػػػلعسف علجنػػػهيف لعلورليػػػف     
ـ بشػاؿ لوػتؿ لػف  نػلتـ ثرتلػف لعلإلريف بسيث يتهاف هف علدلتع عف لطكػت لعلػذلد عكػت لينػل

 لطكت ل

   :عف لرد برزع لف علتربيف ع ثيكيف عتجتعتع ثالثف هيزتلت عف غيرعت هف علهجتهوتع
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 جوؿ هصلسف علدللف للؽ اؿ شف  ل -1

 علتربيف علهتكتنرف علتف تشهؿ عل  تربيف علهلعطف هف اتلف علكلعسف ل -2

 لتربيف علهلكيف لعلتأايد عل  عليصؿ علتتـ للتربيف علسرن عف ع -3

تبػػده علتربيػػف ع ثيكيػػف هػػف ع نػػرن سيػػث يولػػد  ليلػػت بتربيػػف علطيػػؿ ستػػ  يبلػػغ علنػػتبوف هػػف     
عهر  ليتـ  رنتلت  ل  علهدرنف ليبر  ليلت ستػ  علإتهنػف عشػر هل علنتدنػف عشػر هػف عهػر  

يتبت لهرعقبت ت لعإلشػرعؼ لاتف يرعلؽ علتلهيذ إتدـ يدع  ) بيدعجلج ( لف ذعتبت  ل  علهدرنف لعذ
علػ  تربيتػت علإلريػف لعلجنػهيف لعتدعتػت لػػف علسػديث لهوتهلػف عآلإػريف لعلهشػف لػف علطريػػؽ   
اهت هلالع  ليت هلهف ترليـ هإالقت لهوتقبتت عكد  إاللت بآدعب علليتقف   لعكػدهت يبلػغ علشػتب 
تف ع ثيكػػف نػػف علإتهنػػف هل علنتدنػػف عشػػر ياػػلف قػػد تػػـ درعنػػتت عأبتدعئيػػف علتػػف تنػػتهر لثهػػ

نػػػكلعع هل تنػػػع للػػػف عػػػذ  علهرسلػػػف تكتلػػػف درعنػػػتت لػػػألدب لعلهلنػػػير  ليبػػػده بتلتػػػدريب علػػػ  
ع لوػػتب علريتضػػف لياػػلف تدريبػػت تسػػع  شػػرعؼ هلظػػؼ هػػف علسالهػػف هالػػؼ بلػػذ  علهلهػػف   
تالف درعنف علشتب ع ثيكف ست  يبلغ علثتهكف عشػر بوػد ذلػؾ يكإػرط لػف نػلؾ علجكديػف سيػث 

لسيػػػتن علونػػػاريف لاػػػف يوػػػد جكػػػديًت هػػػؤعاًل للػػػدلتع عػػػف هثيكػػػت  ذع يتػػػدرب علػػػ  لكػػػلف علسػػػرب لع
 عقتضع علضرلرن ذلؾ لينتهر لف علإدهف لهدن نكتيف ل 

عكدهت يكلف علهلعطف ع ثيكف نكتف علإدهػف لػف علجػيش يترػدـ  لػ  علجهويػف علوتهػف ليتنػلـ    
ههػػت بتلكنػػبف  ثيكػػت لهػػف علدللػػف رهسػػًت لدرعػػًت ليصػػبح هلعطكػػًت سػػرًع بوػػد هف يرنػػـ يهػػيف علػػلأ   

لتربيف علبػتع لرػد اػتف كصػيب عليتػتن ع ثيكيػف هػف علتربيػف هوػدلهًت لعقتصػر توليهلػت علػ  علريػتـ 
بتللعجبتع عأعتيتديف علتف يكبغف هف ترـل بلت اؿ ربف بيع اأعهتؿ علغزؿ لعلسيتاػف لعأعتهػتـ 

 هكتنبتع علديكيف لبتلهظلر لعلجهتؿ للـ ياف ينهح للت علإرلج هف بيتلت عأ لف بوض عل
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لرػػػد ععتهػػػع هثيكػػػت بتربيػػػف ع لػػػرعد تربيػػػف عتنػػػهع بتلهلعزكػػػف لعلتكتنػػػؽ لػػػإل  جتكػػػب عكتيتلػػػت     
بتلجتكب علجنهف ععتهع بتلكلعسف علورليف لعلإلريف لذلؾ ععتبرعػت علهلتهػلف بتلشػؤلف علتربليػف 

 ثف لهكبوًت للولـ لعلهورلف عللذيف اتكت نببًت لف سدلث علكلضف علغربيف علسدي

 : التربٌة فً العصور الوسطى :المحاضرة السادسة 

تهيػػػػزع عػػػػذ  عليتػػػػرن بظلػػػػلر علػػػػديف علهنػػػػيسف علػػػػذي عسػػػػدث تغيػػػػرًع لعضػػػػسًت لػػػػف علسيػػػػتن      
عأجتهتعيف لف هلربػت لقػد تبػع عػذع علتغييػر تغيػر لػف علكظػرن علتربليػف لهعػدعللت   سيػث تهيػزع 

شػػتهؿ علػػ  قػػدر هػػف علولػػـ لعلوهػػؿ عليػػدلي علتربيػػف علهنػػيسيف لػػف علبػػد  بكظػػتـ رعبػػتكف صػػتـر ي
لاتكع تتبع اؿ دير ترريبًت هدرنف تربؿ ع طيتؿ لف نػف علوتشػرن لتنػتهر علدرعنػف ليلػت ثهػتف 
نكلعع   يتولـ علتالهيذ هثكت عت علررع ن لعلاتتبف لبوض علهبػتدئ لػف علكسػل لعلهكطػؽ لعلبالغػف 

 لعلسنتب لعللكدنف لعليلؾ لعلهلنير  ل 

لػف سراػف  سيػت   ) اسولةى (لعجلػع إطػلتيف تطػليريتيف  هفعلتربيػف علهنػيسيف  لهت لبثع    
علولػػـل ع للػػ  شػػترلهتف لهلػػلؾ فإػػريف جػػت لع هػػف بوػػد  لععتبػػرع عػػذ  علسراػػف هف علتولػػيـ عػػل 
عللنػػػيلف عللسيػػػدن لتلسيػػػد علشػػػوب لتسنػػػيف هسلعلػػػت لهػػػف عجػػػؿ ذلػػػؾ عرػػػدع صػػػلف قليػػػف بػػػيف 

 علسر ل علهورلف علديكيف علرلسيف لعلتوليـ 

للػػػػف علسراػػػػف علاالهيػػػػف علهدرنػػػػيف علتػػػػف هعلػػػػع هػػػػف شػػػػأف علهكطػػػػؽ  ) الثانيةةةةة (ههػػػػت علإطػػػػلن 
ع رنػػطف لععترلػػع بإهاتكيػػف علتلليػػؽ بػػيف علػػديف لعلولػػـ لعف جػػرى إػػالؼ لػػف ترػػدـ  سػػدععهت 

 عل  ع إر ل   

 * أى اف التربية المسيحية : 

   -بهت يلف : يهاف  جهتؿ هعدعؼ علتربيف علهنيسيف لف علوصلر عللنط 

 تدعيـ علهثؿ عإلكنتكيف ل -2     عدعد عليرد علهنيسف لهورلف علرب ل -1
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 صػػالح علهجتهػػع هػػف لنػػتد علثرتلػػف عليلكتكيػػف  -4      تطليػػر علػػرلح لتلػػذيب ع إػػالؽ ل -3
 تسريؽ علكهلذج عإلكنتكف لليرد علهنيسف ل -5                              لعلرلهتكيف ل

 اتسالم :  التربية مبل*

عهتتزع علتربيف لف عذ  علهرسلف ببنػتطتلت لاػتف عػدللت ع نػتس لعلهكشػلد )  عػدعد جيػؿ      
قتدر هؤعؿ للسصلؿ عل  ضرلرعع علسيتن لسيظلت ( لبساـ علبيئف علصسرعليف لشػبت علجزيػرن 

بأعهػتؿ علوربيف نػتد ذلػؾ علكػلع هػف علتربيػف علرػتئـ علػ  علترليػد لعلهستاػتن لعلتػدرب علػ  علريػتـ 
علابتر بغيف تهايف عليرد هف انػب علوػيش لعلهستلظػف علػ  سيتتػت بتلػدلتع عػف كينػت لعتئلتػت 

  للقبيلتت ضد هعدعئت هف بكف جكنت لضد عللسلش علضتريف

عستلػػع ع نػػرن علبدليػػف دلرًع ابيػػرًع لػػف عهليػػف علتربيػػف لععتبػػرع هػػف هعػػـ عللنػػتئؿ لػػف ذلػػؾ     
ضح لػف عػذ  علهلهػف لعلتػف يهاػف ععتبترعػت صػلرن هابػرن علوصر  ضتلف  ل  دلر علوشيرن عللع

لألنػػػرن   لترػػػـل علوشػػػيرن لع نػػػرن بتػػػدريب هطيتللػػػت هكػػػذ كولهػػػف هظيػػػترعـ علػػػ  بوػػػض عليكػػػلف 
عػدعد هدلعع علسػرب للػـ ياػف لػدى عػرب  لعلصكتعتع علضرلريف للـ ارهف علرهتح لعلنػلتـ لعذ

علوتهػف لعلهجػتلس لع نػلعؽ  علبتديف هوتعػد هؤننػتع هإصصػف للتولػيـ بػؿ اتكػع علهؤننػتع
لعلبيلع عػف ع هػتاف علتػف يسصػؿ بلػت علكػتس علػ  بوػض علولػـل لعلهوػترؼ اػتلتكجيـ لعليلػؾ 

 لعلطب ل 

ههػػػت علتربيػػػف عكػػػد علسضػػػر لرػػػد عهتػػػتزع بالكلػػػت هكظهػػػف تكظيهػػػًت يتيػػػؽ لعلهنػػػتلى علوهػػػري     
لهسػػػددن اتللجػػػت  للطلبػػػف سيػػػث يػػػدرس ع طيػػػتؿ لػػػف علهرسلػػػف ع للػػػ  بوػػػض علهػػػلعد علدرعنػػػيف ع

لعلهطتلوػف لعلسنػػتب لعللغػف علوربيػػف لعػف هشػػبت بهرسلػػف علتولػيـ عأبتػػدعئف للػف علهرسلػػف علثتكيػػف 
علتف تشػبت علتولػيـ علوػتلف ستليػًت اػتف علطلبػف يدرنػلف عللهػًت تتكتنػب لهنػتلى قػدرعتلـ علورليػف 

 ن للعنتودعدعتلـ لقتبليتلـ اتللكدنف علوهليف لعلـ عليلؾ لعلطب للف علوهتر 
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ههػت طريرػػف علتػػدريس لرػػد عتإػػذع طػػتبع علتػػدريس عليػػردي سيػػث اػػتف علهولػػـ يإصػػص جػػز ًع    
 هف لقتت لاؿ تلهيذ ل

 التربية اتسالمية :*

بوػػد هف اتكػػع علتربيػػف قبػػؿ عإلنػػالـ هرتصػػرن علػػ  كػػلع هػػف علتولػػيـ علهسػػدلد كلعػػًت هػػت جػػت      
ف كزلع عل   كبيكت هسهػد )صػل  عهلل عإلنالـ بتربيف جديدن لسرص عل  علولـ لعلتولـ لألؿ هي

عليػػػت لعلػػػت لنػػػلـ ( تضػػػهكع عهػػػره بػػػتلررع ن لػػػف قللػػػت توػػػتل  ) عقػػػره بتنػػػـ ربػػػؾ علػػػذي إلػػػؽ ( 
لتضػػهكع هيػػف هإػػرى سػػديثًت عػػف علرلػػـ هدعن علاتتبػػف لعلولػػـ لعلػػتولـ اهػػت لػػف قللػػت ) علػػذي علػػـ 

  ) عػؿ ينػتلي علػذيف بتلرلـ ( لهيف هإرى تسث علهؤهكيف عل  طلػب علولػـ اهػت لػف قللػت توػتل
 يولهػػػلف لعلػػػذيف أ يولهػػػلف ( لقػػػتؿ توػػػتل  ) لقػػػؿ ربػػػف زدكػػػف علهػػػًت ( لقػػػتؿ رنػػػلؿ عهلل )ص( 

طلػػب علولػػـ لريضػػف علػػ  اػػؿ هنػػلـ لهنػػلهف ( لعػػذع يوكػػف هف علػػ  علهنػػلهيف  لعلػػت لنػػلـ )
 عأعتهتـ بلذع ع هر لعلوهؿ عل  كشر  لف هرجت  علهوهلرن ل 

ف إلييػػف جنػػػديف تلػػتـ بػػأإالؽ عليػػػرد لتكهيػػف قػػػلع  علجنػػديف لإلػػػؽ لاػػتف للتربيػػف عإلنػػػالهي    
علهسػػػػػترب لبػػػػػث رلح عليضػػػػػيلف لغػػػػػرس علصػػػػػيتع علكبيلػػػػػف عكػػػػػد  اػػػػػتإلإالص لعلللػػػػػت  لاػػػػػـر 

  لعلضيتلف

 ف جػػلعر علتربيػػػف عإلنػػػالهيف كػػػتبع هػػػف عليلنػػيف علديكيػػػف عإلنػػػالهيف لعػػػف هف عإلنػػػالـ لػػػيس    
كهت عل للنيف اتهلف لطريرػف سيػتن شػتهلف تػدعل علورػلؿ للولػـ لعلتيايػر    هجرد شريوف لديف لعذ

ههت بتلكنبف للهدعرس لف علوصر عإلنالهف لأكلػت لػـ تاػف هلجػلدن بػتلهيلـل علسػديث لرػد اػتف 
 علتوليـ يتـ لف علهنتجد لعلاتتتيب لسلعكيع عللرعقيف ل

بتربيػف عإلكنػتف   ف عتلتـ علتربيف عإلنالهيف علهتلعزف بتلدكيت لعآلإرن عكواس عل  ععتهتهلػت    
  سيػػػث ععتهػػػع بجلعكػػػب علشإصػػػيف علهإتليػػػف ععتهتهػػػًت هتلعزكػػػًت لجهوػػػع بػػػيف تلػػػذيب علػػػكيس 
لتصػػػييف علػػػرلح لتثريػػػؼ علورػػػؿ لترليػػػف علجنػػػـ لهػػػف ثػػػـ ععتهػػػع بتػػػدريس جهيػػػع هكػػػلعع علولػػػـل 
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لعػػدللت لػػف ذلػػؾ توهيػػؽ عإليهػػتف بػػتهلل توػػتل  لػػف كيػػلس علهنػػلهيف هػػف إػػالؿ للهلػػـ لرػػلعكيف 
ظتهت علهساـ علذي يػدؿ علػ  عظهػف علإػتلؽ عػز لجػؿ لقدرتػت   لعاػذع اػتف للتربيػف علالف لك

عإلنػػػالهيف هاتكػػػف لعضػػػسف لهلسلظػػػف لػػػف عػػػذع عإلطػػػتر علسضػػػتري لاػػػتف للػػػت هصػػػلللت علتػػػف 
 جت ع هف علوصلر علجتعليف علرديهف لتبللرع بتإلنالـ علذي رلولت  ل  علتردـ لعأكتشتر ل 

 * أى اف التربية اتسالمية :

للتربيف عإلنالهيف هجهلعف هف ع عدعؼ علتف توتبر هػف عبػرز نػهتع علتربيػف عإلنػالهيف لعػف 
   -تف :اتآل

 هعدعؼ ديكيف / تتهثؿ لف  عدعد عإلكنتف علهؤهف بتهلل علوتبد لت علوتهؿ بألعهر  لكلععيتل -1

 هعدعؼ رلسيف / تتهثؿ لف تدعيـ علريـ علرلسيف لف عإلكنتف لعلهجتهع ل  -2

 ؼ هإالقيف / تتهثؿ لف  عدعد عإلكنتف عل  إلؽ عظيـ لتدعيـ علريـ ع إالقيف ل هعدع -3

 هعدعؼ هورليف / تتهثؿ لف تكهيف لترقيف علرلى علورليف هثؿ علتياير لعلتذار ل  -4

هعػػػػدعؼ عجتهتعيػػػػف / تتهثػػػػؿ لػػػػف بكػػػػت  علهجتهػػػػع علهنػػػػلـ علػػػػ  هنػػػػتس علتوػػػػتلف لعلتاتلػػػػؿ  -5
 عيف ل عأجتهتعف لتدعيـ علريـ عأجتهت

عػػػػدعد عإلكنػػػػتف جنػػػػهيًت  -6 هعػػػػدعؼ جلتديػػػػف / تتهثػػػػؿ لػػػػف علػػػػدلتع عػػػػف علوريػػػػدن عإلنػػػػالهيف لعذ
 لعناريًت ل

 هعدعؼ جنهيف / تتهثؿ لف علكظتلف لعلطلترن علجنديف ل -7

   -لرد هرع علتربيف عإلنالهيف بأربوف هطلعر عف ات تف : *أطوار التربية اتسالمية :

 إلنػػالـ لػػف علػػد علرنػػلؿ ع اػػـر هسهػػد )صػػل  عهلل عليػػت علطػػلر ع لؿ : يتهثػػؿ لػػف كهػػل ع
 لعلت لنلـ ( ل
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 علطلر علثتكف : يتهثؿ لف عصر عليتلستع عإلنالهيفل 

  علطػػػلر علثتلػػػث : يتهثػػػؿ لػػػف تاػػػليف علسضػػػترن علوربيػػػف لعهتػػػزعج علثرتلػػػتع هػػػع عهتػػػدعد علدللػػػف
 لهيالدي لعإلنالهيف لف علولد علوبتنف ست  ظللر علنالجرف لف علررف علستدي عشر ع

  علطػػلر علرعبػػع : بػػده هػػع ع تػػرعؾ علنػػالجرف لستػػ  نػػرلط بغػػدعد علػػ  يػػد علهغػػلؿ لػػف علرػػرف
 علثتلث عشر علهيالدي ل

  وسائط التربٌة اإلسالمٌة : المحاضرة السابعة :*

توػددع لنػػتئط علتربيػف عإلنػػالهيف لههػتاف علتولػػيـ لػف عإلنػػالـ ليهاػف ععتبػػتر ع نػرن هػػف هعػػـ 
لوػػب علهنػػجد لػػف علتػػأريخ عإلنػػالهف دلرًع عتهػػًت لػػف علتربيػػف لعلتولػػيـ سيػػث عػػذ  عللنػػتئط اهػػت 

عكطلرػػػع هكػػػت سلرػػػتع علولػػػـ نػػػلع  لتولػػػيـ علرػػػرع ن هل علاتتبػػػف هل علهإصصػػػف للولػػػـل علشػػػرعيف 
 ل  علاتتتيب لسلعكيع عللرعقيف ست  ظللر علهدعرس   لعلػ  علوهػـل يهاػف  جهػتؿ  بتإلضتلف

   :يف لف علتربيف عإلنالهيف بهت يلفهعـ علهؤننتع لعلهوتعد علتربل 

 علهنجد : كشر توتليـ علديف هل لتولـ علررع ن لعلاتتبف ل  -1

 علاتتتيب : ظلرع قبؿ عإلنالـ لعنتهرع هوت لتولـ علررع ن لعلاتتبف ل  -2

سلعكيػػػع علػػػلرعقيف : ظلػػػرع عكػػػد علوبتنػػػييف لغػػػرض تجػػػتري ثػػػـ هصػػػبسع هلترػػػ  للولهػػػت   -3
 لعلطالب ل 

لولهت  : هثؿ دعر ع رقػـ عبػف هبػف ع رقػـ علتػف توتبػر هلؿ هؤننػف تربليػف عتإػذعت هكتزؿ ع -4
علرنلؿ ع اـر  )هسهد صل  عهلل عليت لعلت لنلـ ( هرازًع لتوليـ علصستبف علذيف عهكػلع بتلػديف 

 علجديد ل

 علبتديف : علتف توتبر هلعطف عللغف ل -5
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 علرصلر : لتوليـ هبكت  علهللؾ لعللزرع  ل  -6

علصػػتللف ع دبػػف : ظلػػرع لػػف علوصػػر ع هػػلي لعنػػتهرع لػػف علوصػػر علوبتنػػف للكرػػتش  -7
 علولـل لعليكلف لعآلدعب ل  ؼلعلسلعر لف هإتل

 علهاتبتع : علتف اتف هف هعدعللت تلرف علولـ ل  -8

 علهدعرس : هثؿ علهدرنف علبيلريف لعلهدرنف علكظتهيف ل -9

ئص تتهثػؿ لػف الكلػت تربيػف ) شػتهلف   هتكلعػف ههت تردـ كجد هف للتربيػف عإلنػالهيف إصػت    
   نللايف   هنتهرن   لعقويف   كيويف   عتلهيف   ضهيريف ( ل

لعكػػت أبػػد هػػف عإلشػػترن  لػػ  هف علتربيػػف عإلنػػالهيف علسريريػػف عػػف علتػػف هرنػػ  جهيػػع هننػػلت     
يػث قػتؿ لأسنػف تأديبػت س تعلرنلؿ ع اـر هسهد ) صل  عهلل عليت لعلت لنػلـ ( علػذي هدبػت ربػ

ليػػت ) لعكػػؾ لولػػ  إلػػؽ عظػػيـ ( لهػػف بوػػد  هعػػؿ بيتػػت علطيبػػيف علطػػتعريف علػػذيف قػػتؿ نػػبستكت 
ـ تطليػػػرع ( لاػػػذلؾ لتوػػػتل  لػػػيلـ )  كهػػػت يريػػػد عهلل ليػػػذعب عػػػكاـ علػػػرجس هعػػػؿ علبيػػػع ليطلػػػرا

علػذيف كللػلع هػف علػلهلـ   لهإالقلػـ تهثػؿ هنػه  هعػدعؼ لغتيػتع علتربيػف عإلكنػتكيف  صسبلـ 
لجتهوػػػف لاػػػؿ هػػػت يصػػػب لػػػف إدهػػػف لهصػػػلسف عإلكنػػػتف لرقيػػػت هػػػذ إلػػػؽ عهلل علإليرػػػف علربتكيػػػف ع

 لست  عكتلتئلت  ليت ل 

 

  
 


