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  االقتصادية التربية أسس

 أبناءنا نريب االقتصاد حىت: ويتساءل العنوان هذا يقرأ عندما البعض يعجب قد

  ؟ عليه

 الذي اإلسالم مشول من فهذا عليه، أبناءنا نريب االقتصاد حىت نعم:  واإلجابة

  .وغريها والعقود والبيع الربا عن القرآن حتدث فلماذا وإال ديننا يف تعلمناه

 من تناسبهم اقتصادية تربية نربيهم بل ذلك كل يف خنوض ال أبناءنا مع ولكننا

  :يلي ما خالل

  .الكرب عند تنفعهم حرفة تعليمهم_  ١  

 طريق عن الصيفية اإلجازة أثناء يده عمل من يكسب أن االبن تعويد_   ٢

  .وزمالئه وجريانه ألقاربه األشياء بعض لبيع صغري مشروع عمل يف مساعدته

 خمصصة حصالة يف أمه أو يهأب مع مصروفه من االدخار على االبن تعويد_    ٣

  .لذلك

 آداب وتعليمه السوق من البيت احتياجات شراء عند االبن اصطحاب_   ٤

 يف احللف وعدم امليزان يف التطفيف أو الغش كعدم ذلك خالل من والشراء البيع

  . ذلك وغري والشراء البيع

   

   



   الدينية الـتـربـيـة أسس

 هي واألخالق السلوك الستقامة لوسائلا خري أن التربوية التجارب أثبتت لقد

  .  دينية عقيدة على القائمة التربية

 وأوصوا أظافرهم نعومة منذ اإلسالمية بالتربية النشء الصاحل السلف تعهد ولقد

 مفاهيمه تكوين على الطفل يساعد السليم التوجيه أن وحيث املربني بذلك

  .  منتظما واضحاً تكويناً

  : املنشودة الدينية للتربية صولللو وأجنحها السبل أفضل

 ونركز كما وسارة، حمببة مواقف خالل من للطفل اهللا اسم يذكر أن يراعى_ ١

 وال ،"اجلنة ويدخله عمله أجل من سيحبه اهللا إن" والرجاء احلب  معاين على
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  .وقدرته اخلالق عظمة مبدى فيشعرون اخللق، يف اجلمال إىل األطفال توجيه_ ٢

 اهللا وحيب اآلخرين، فيحب" له حوله من حملبة" باحلب يشعر الطفل جعل_  ٣
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 احلديث وآداب والتعاون الرمحة وتعويده السلوك، بآداب الطفل أخذ_ ٥

 جيعله الذي األمر احلسنة، القدوة طريق عن اإلسالمية املثل  وغرس واالستماع،

  . خري كل املريب من فيقتبس الفضيلة تسوده جو يف يعيش



 اجلارية ألحداثا خالل من الطفل لتوجيه الساحنة الفرص من االستفادة_  ٦

  .الشر من وتنفر للخري حتبب حكيمة بطريقة

 نسعى اليت اإلسالمية العادات األطفال لتعويد العملية املمارسة من البد_  ٧

  .إليها

 وسنة وجل عز اهللا كتاب من مستمدة ألطفالنا توجيهاتنا تكون أن جيب_  ٨

 تعاىل اهللا طاعة فيعتاد بذلك، الطفل ونشعر وسلم، عليه اهللا صلى رسوله

  . ذلك على وينشأ وسلم عليه اهللا صلى برسوله واإلقتداء

 .األطفال قلوب يف وتوقريه الكرمي القرآن احترام غرس_٩

  

  : االجتماعية التربية أسس

 أن لتعارفوا وقبائل شعوباً وجعلناكم وأنثى ذكر من خلقناكم إنا الناس أيها يا(

 احلياة على مفطور جتماعيا كائن اإلنسانف ).أتقاكم اهللا عند أكرمكم

 ضمن والعيش االجتماع حب غريزة نفسه أعماق يف حيمل فهو االجتماعية،

  .اجلماعة

  .واجلماعة الفرد حقوق بني واملوازنة واتمع، الفرد لبناء اإلهلية الرسالة وجاءت

. منحرفني أفراداً ينتج املنحرف واتمع صاحلني، أفراداً ينتج الصاحل واتمع

  .جمتمعه من وآدابه وعاداته وسلوكه أفكاره من الكثري يتلقى نسانفاإل



 ومناسباته عباداته يف حىت البناءة االجتماعية الروابط لتكوين يسعى اإلسالم بل

  .اخل...واألعياد واحلج اجلماعة كصالة. العبادية

 جمتمع ضمن للعيش الطفل إعداد مسؤولية تتحمل اإلسالمية التربية فان لذا

 عليه، اتمع حق يعرف كما اتمع، على وواجباته حقوقه ليعرف إسالمي

 يف ويشارك االجتماعية واملؤسسات واهليئات األفراد مع التعامل كيفية وحيسن

  .االجتماعي والتغيري والبناء النشاط

 فرداً ليكون اجتماعية، تربية الطفل تربية إىل تدعوهم واملربني اآلباء مسؤولية إن

 وتصحيح اتمع بناء يف ومشاركاً االجتماعية عالقاته يف اجحاًن اجتماعياً

  .االجتماعي السلوك

 بأفراد والعالقة األسرية احلياة من يبدأ االجتماعية للعالقات األساس املنطلق وان

 املعاشرة وحسن كالتحية: االجتماعي التعامل قواعد اإلسالم وضع ولقد .األسرة

 حري..اخل...املريض وزيارة والقرىب الرحم وصلة االجتماعي واإلصالح والتعاون

 عنصر وإزالة هذه، االجتماعية العالقات ممارسة على أبناءهم يدربوا أن باآلباء

 كحثهم واالنطواء، النفور وحالة املَرضية، اخلجل وعقدة االجتماعي، اخلوف

 حلضور مواصطحا ومراسلتهم أصدقائهم، إىل اهلدايا وتقدمي أقربائهم زيارة على

   الطفل لينشأ. اخل...االجتماعي النشاط وجماالت العامة واملناسبات االجتماعات

 اخلري مشاريع يف واملشاركة اتمع خدمة يف املسامهة على قادرة اجتماعية، نشأة

 .واإلصالح



    

 

 

 ملخص مادة اظغ التربُت

 

 أظغ التربُت

جىمُت  هما هيهى الخيشئت والخىمُت  اإلاؾنى الاصطالحي للتربُت

                                  .ظلىن الفشد

ى مش الؾصىس ومً مجخمؿ الى اخش وكذ اخخلفذ مؾاوي التربُت ؽل

 .املجخمؾاث واهذاف التربُت لذيها خعب فلعفت

شحؿ هزا الاخخالف   فاث للتربُت , ٍو وكذ عهشث اًظا ؽذة حؾٍش

ً   -أوال              لعببين سئِعُين  اخخالف هغشة الفالظفت واإلافىٍش

 .الى الاوعان وطبُؾخه 

 .اخخالف فلعفت وزلافت املجخمؾاث –زاهُا 

 أراء الفالسفة في التربية: 

جظفي ؽلى  إن هيالتربُت ق.م (ًشي 772- 722)أفالطىن  -

      .ول حماٌ وهماٌ       الجعم والىفغ 

الحُاة , وهى ؽملُت  هي) التربُت  (7223-7272ي)ى ًحىن د -

 .الفشد وبُئخه (    جىُف بين 



ق.م( )ًشي التربُت هي العُاظُت,الن 722-737أسظطى) -

 ً إداسة املجخمؿ(.العُاظت هي ف

م() التربُت هي صىاؽت وهي اششف  7777-7504القضالي ) -

 الصىاؽاث 

لتربُت هى جيشئت الفشد ) ا (7431-7337)ألحصشي ظاطؿ  -

خعً الخلم , صحُذ   الخفىير , مدبا لىطىه ,  , كىي البذن

 (.مؾتزا بلىمُخه , مذسوا واحباجه 

 

 

  للفرد واملجتمع .ضرورة التربية 

 

 : حتاج الفرد الى التربيةملارا ً  

أن الؾلم ال ًيخلل مً حُل إلى حُل بالىسازت فالؾلىم التي  -7

ًىدعبها آلاباء ال جأحي بالىسازت الباًلىحُت بل جىدعب هدُجت 

 للؾِش بين الجماؽت وبىاظطت التربُت والخؾلُم.

الن الطفل مخلىق طؾُف هثير الاجياٌ فِعخمش طؾفه  -2

لت ألهه ًىلذ  هبل ان ًخم هضجه وجىخمل ملذوسا ج واجياله إلاذة طٍى

 ثؽلى مجابهت الحُاة فظال ؽً اهه بطى الىمى كُاظها باليائىا

 ألاخشي.



الن البِئت هثيرة الخؾلُذ والخبذًل وجدخاج الى إطافت  -7

ش.  وجطٍى

    

 

 

 

 

 : إلى التربيةاملجتمع ملارا ًحتاج 

 

ضه ) جلؿ ؽلى ؽاجم التربُت  -7 الاخخفاظ بالترار الثلافي وحؾٍض

ضه مً خاللها إلى هلل هزا  معؤولُت خفػ الترار الثلافي وحؾٍض

 الترار إلى ألاحُاٌ اللادمت (

جدعين اإلاعخىي الاكخصادي ًلؾب الاكخصاد دوس مهم في  -2

ادة  جطىس املجخمؿ  وحؾمل التربُت ؽلى جىمُت الىعى باهمُت ٍص

ت  ً الطاكت البشٍش الاهخاج , وحؾمل التربُت والخؾلُم ؽلى جيٍى

ادة هزا ؤلاهخاج .اإلاؤهل  ت لٍض

جىمُت الشوح الىطىُت ) اخذ اهذاف التربُت الحذًثت هى جىمُت 

ً اإلاىاطً الصالح املخلص للىطً , لزلً  الشوح الىطىُت وجيٍى

حؾخبر ملشساث التربُت الىطىُت اخذ اظاظُاث اإلاىاهج في الىكذ 

 الحاطش. 



ت الالصمت للمجخمؿ ) ًخمثل دوس التر  ً الطاكت البشٍش بُت جيٍى

ت اإلاؤهلت في مخخلف  والخؾلُم في اؽذاد اليىادس البشٍش

الخخصصاث اللادسة ؽلى اللُام بىاحباتها ووعائفها لخذمت 

 الىطً    

 

 :أغراض التربية     

جخخلف افشاض التربُت باخخالف املجخمؾاث ودسحت جلذمها او     

جاخشها , وباخخالف الؾصىس اًظا , ففي الصين مثال وان القشض 

التربُت هى اؽذاد اللادة , اما في مصش اللذًمت فيان القشض  مً

ج اإلاخؾلمين في الفىىن و الؾلىم  ا , الذهُىي ٌؾنى بخخٍش دًيُا دهٍُى

ً حُل مدب لاللهت.   املخخلفت , اما الذًنى فُؾنى بخيٍى

وجخخلف افشاض التربُت باخخالف الفالظفت والؾلماء ,   

شبُت الؾلل للىصٌى به الى هى ج التربيةفبؾظهم ًشي القشض مً 

م ,  دسحت الىماٌ , بِىما جشي الفئت الاخشي هى جشبُت الخلم اللٍى

فُما جشي الفئت الثالثت بان القشض منها هى الىصٌى الى الىماٌ 

اإلاطلم , وبهزا هشي ان الافشاض حمُؾها جذوس خٌى الاوعان 

خفاؽل مؾه .   واؽذاده ليى ٌؾِش في مجخمؿ مؾين ٍو

بُت هى جلً الؾملُت اإلاىحهت هدى حقُير العلىن ارن فالتر   

ين الفشدي والاحخماعي.   الاوعاوى ؽلى اإلاعخٍى

 ي.الغرض الفرد 



ت      ٌؾخلذ اهصاس هزا القشض ان الفشد هى اظاط الؾملُت التربٍى

, لزلً ًجب الاهخمام به حعمُا وؽللُا وهفعُا واهفؾالُا 

 واؽذاده للحُاة . 

لها جىحُه هزلً ًشون ان التربُت    ؽملُت كصذًت ًخم ؽً طٍش

الافشاد  , وبزلً اهمل اهصاس هزا القشض ) املجخمؿ( الن املجخمؿ 

هىؽباسة ؽً مجمىؽت مً الافشاد واهه وحذ أصال لشؽاًت 

 مصالحهم.

 

 .الغرض الاحتماعي 

ًشي اهصاس هزا القشض ان اؽذاد الفشد ماهى الا وظُلت مً   

اليعبت لهم الش ئ واملجخمؿ هى املجخمؿ , فالفشد ب وظائل اصالح

 ول ش ئ , وبمؾنى اخش ًجب ؽلى الفشد ان ًزوب في املجخمؿ . 

اما الىاكؿ فِشير الى جيامل القشطين وجشابطهما الن الاوعان       

بطبؾه احخماعى والٌعخطُؿ الؾِش بمؾٌض ؽً املجخمؿ , هما ان 

شاده , جلذم املجخمؿ واصدهاسه ٌؾخمذ بالذسحت الاولى ؽلى جلذم أف

 إرن فالبذ مً جشبُت ؤلاوعان جشبُت فشدًت احخماؽُت.

وبهزا ًمىً اللٌى ان القشض الاظاس ي للتربُت هى جشبُت        

خفاؽل مؿ  الفشد بدُث ًصبذ ؽظىا فى حماؽت ٌؾِش فيها ٍو

 ؽاداتها وجلالُذها , وال ًيىن شارا ؽً رلً املجخمؿ. 

 



 ألاسس التاريخية للتربية :

 

خ التربُت هى مؾالجت   خى , ٌؾنى مفهىم جاٍس التربُت مً مىغىس جاٍس

ت واوشطتها في مجاٌ التربُت  خ خشواث املجخمؾاث البشٍش اي جاٍس

والخؾلُم فى الؾصىس املخخلفت , وهى ؽلى خصىصِخه ٌؾذ حضء 

خ التربُت هى حضء مهم واظاس ي مً  خ الؾام , وان جاٍس مً الخاٍس

 مىطىؼ التربُت . 

 

 ة ثاريخ التربية اهمي  

الن التربُت الحذًثت جىطلم مً التربُت اللذًمت ومً جطىس الفىش 

ت اللذًمت , فهى  اث واللُم التربٍى التربىي والاججاهاث والىغٍش

 بزلً لم جىلذ مً فشاـ .

ت في  خ التربُت ٌعاؽذ الؾملُت التربٍى ت : ان جاٍس الاهمُت الحظاٍس

ا اؽذجه للحاطش وما مؾشفت ما وسزخه الامت ؽً اإلااض ى , وم

جخطط للمعخلبل , مً خالٌ مؾشفت خظاساث الشؾىب والامم 

 الاخشي .

الاهمُت الىفؾُت : التى جخمثل فى الذسوط اإلاعخخلصت مً دساظت 

خ التربُت , وبمؾنى اخش طشوسة الاظخفادة مً دسوط اإلااض ى  جاٍس

 في بىاء اإلاعخلبل 



خ التربُت يهخم اظاظا باإلاماسظاث التر  ت , هُف واهذ إن جاٍس بٍى

ت , وهُف  ؽبر الؾصىس  هُف وشأث اإلاذسظت همؤظعت جشبٍى

جطىسث , وإلاارا جخخلف اظالُبها وادواسها مً مجخمؿ الى اخش , 

هُف واهذ التربُت اوؾياظا الماٌ الشؾىب , وهُف واهذ التربُت 

اوؾياظا لالوطاؼ الاكخصادًت والاحخماؽُت والثلافُت والعُاظُت 

 خخلفت . في املجخمؾاث امل

خ التربُت ظخىكف الباخث واإلاشبي ؽىذ مجهىداث    ان دساظت جاٍس

ومداوالث افشاد وحماؽاث ظابلين في البدث ؽً اإلاشىالث 

ت وما جىصلىا الُه هجاخا وفشال , واظباب الىجاح  التربٍى

واظباب الفشل ومؾشفت هزه الاظباب معبلا جلي اإلاشبي الجذًذ 

 واإلااٌ . الىثير مً طُاؼ الىكذ والجهذ 

ت ًلذم لىا صىسة واضحت ؽً   اث التربٍى ان دساظت جطىس الىغٍش

ؾشض ؽلُىا  وشىء الؾلل الاوعاوى وهظىج الفىش البششي , َو

ً الىصٌى اليها  اث املخخلفت التى خاٌو الفالظفت واإلافىٍش الىغٍش

اث والافياس مً جازير ؽلى خُاة  بؾذ حهذ هبير , وما لهزه الىغٍش

لت جفىي رهم واظلىب خُاتهم وافشاد وهجماؽاث , الىاط وطٍش

خ التربُت ًىضح لىا ؽً الخقُيراث والخطىساث الى  وان دساظت جاٍس

 للذ بالتربُت ؽلى مش الؾصىس  .

ومً هىا ًخبن لىا اهه الفنى لالوعان ؽً دساظت ماطُه ,   

فاإلااض ي لِغ شِئا مُخا , بل هى امخذاد لحاطش ًخجذد 



خ بصىسة ؽامت للمعخلبل , ًؤزش في مجخمؾاجى ا , وارا وان للخاٍس

خ التربُت اهمُت خاصت الهه ًىكفىا ؽلى ججاسب  اهمُت فان لخاٍس

الاوعاهُت وخبراتها  وخالصت افياس الفالظفت واإلاشبين ؽبر 

ت ؽلى اخخالف وأظعها  الؾصىس واخخالفاث اإلاماسظاث التربٍى

 وفلعفاتها واججاهاتها. 

 

 : يةطرق واثجاهات البحث في ثاريخ الترب

خ التربُت فُما ًخؾلم   ًمىً ان هميز بين اججاهين في البدث بخاٍس

 بشيل البدث ما 

لىم  املنهج الافقي خ التربُت , ٍو : وهى مىهج شائؿ في دساظت جاٍس

خ التربُت الى  خ بدُث ًلعم جاٍس ؽلى اظاط الخلعُم الضمنى للخاٍس

دلل منها املجخمؿ وجفاؽله مؿ التربُت والخؾلُم  , وهزا ؽصىس , ٍو

اإلاىهج ًلعم الؾصىس ؽادة الى زالزت اكعام : الؾصىس اللذًمت 

 والؾصىس الىظطى والؾصىس الحذًثت . 

خ التربُت  : لياملنهج الطو  وهزا اإلاىهج ًلىم ؽلى اظاط دساظت جاٍس

في صىسة مشىالث او مىطىؽاث مثل جطىس الؾالكت بين 

 التربُت . الاكخصاد والخؾلُم او بين دولت والخؾلُم او الذًً و 

 

لت او مىهج في دساظت  اما مً خُث اإلاظمىن فهىان اهثر مً طٍش

خ التربُت اهمها :   -جاٍس



لت العشد : وهى جخمثل في ظشد الاخذار صماهُا ومياهُا دون  طٍش

 الخؾشض لخفعيره وجدلُلها .

لت الخدلُلُت : وهى جداٌو جدلُل الؾالكاث الضماهُت  الطٍش

ت بدُث جصبذ لهزه  واإلاياهُت لالخذار والغىاهش التربٍى

الؾالكاث مؾنى وجفعير , وهىا ًيىن للباخث دوس مهم في اإلاؾنى 

 والخفعير الزي ًطغى ؽلى هزه الؾالكاث .

 : التربية البذائية في املجتمعات

املجخمؾاث البذائُت : هي املجخمؾاث التى ؽاشذ في فترة ماكبل 

خُت . ق.م ( اي كبل الؾصىس الخا 7555اختراؼ الىخابت )  ٍس

 -ًخصف املجخمؿ البذائي باهه :  

مجخمؿ فير مخدظش , ًخصف بالؾضلت وؽذم الخقير , وكىة 

الخظامً الاحخماعى بين الافشاد , ار ٌشتروىن مؾغمهم باإلاؾشفت 

 والاهخماماث والافياس والاوشطت ؽلى معخىي املجخمؿ باهمله .

عُم ًخصف املجخمؿ البذائي ببعاطت الحُاة وكلت مطالبه وجل

 ادواس الؾمل 

ت  بالىغش لبعاطت الحُاة لم جىً هىان خاحت إلاؤظعت جشبٍى

 )واإلاذسظت( 

 واهذ التربُت مهمت الىالذًً والاظشة او مً هم اهبر ظىا. 

 

 


