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 الفكر التربويالفلسفة وعلاقتها بتشكيل 

 

 عالقة الفلسفة بالتربية:



يقاااإ  ا الفلساافة رالتربيااة رختاااا لشتلفاااا لااالى راحاافي ا رلاا  تبحاا   اال 
أساسااياو رلاةيااة الحياااثي رالتافيااة تففااؤ ؤلااح  اال ااايرا الحياااث ال لليااةي رت ر اا  
الب ض للتربية عل  أفتا  لسافة عللياة تلال الحيااث  ال ضاع لرفارا لاف  فا للتسالي  

 )الفلسفة رالتربية( رختاا ل للة راحفث.بأفتلا 
 لا حل  غاية ضع لفتلاا: الااياة لاا التربياة تارتبب ارتباثااا رتيقااا بالااياة لاا 
الحياااثي ألااا الفلساافة  تقاارر لااا تاارم أا الاايااة لااا الحياااثي رالتربيااة تقتاار  الرسااا ع 

 لتحقلق ةؤه الااية.
للفلساافةي  تاال الرسااللة  رلااا حلاا  التث لااق: التربيااة ةاال الخافاا  الاافلفالل

ال لليااة لتحقلااق اللتااع ال لياااي رالفلساافة ةاال الخافاا  الفهاارلي رالتربيااة ةاال الخافاا  
 ال للل للالى ففسه.

رلااا حلاا  فقااع الل ر ااة: التربيااة تلتااع ال لااع اللتفاسااق الااؤل لتااف   لاا  فقااع 
لاا  تفليااة القاافراو رتاافر   رتحساالا ا فاى اففسااافل  اال ضا ااة اللخاااا و الل ر ااةي راى

رشالإ حيااث اففسااا ضلتاا. رالفلسافة ةال التال تناري الفهر ااو التال تحقاق التربياة 
 تث يقاتتا.

رلا حل  لرفرا ضع  لفتلا:  إا لرفرا التربية ةر اففسااي راففساا ةار 
 اللحرر ا ساسل للرفرعاو الفلسفة.

رلااا حلاا  الرسااللة التاال يسااتشفلرفتا: رسااللة التربيااة علليااة تث يقيااةي ألااا  
للة الفلسفة  تل  كر ة تألليةي رلع أا رسا ع التربية ال للياة أكتار  ا أا رساا ع رس

 الفلسفة أك ر.
رلا حل  ا ةفا : تت  نياغة ا ةفا  ر ق أسل  لسافية تساتفف  لا  اتخااه 

 رافح لحففي رتقر  التربية بالسلر عل  ةفم ةؤه ا ةفا .
ف هتاارو ناارر ال القااة  االا  ا ال القااة  االا الفلساافة رالتربيااة قفيلااة خاافااي رقاا

الفلساافة رالتربيااة  اال أعلاااإ الفالساافة ع اار التااار سي  اافىاا لااا السفسااثا للا لااررراا 
بالفالسفة اللسلللا  ل  الفالسفة الل انار ا. رقاف رباب السفساثا لرا  الا الفلسافة 



رالتربياةي  خااىو  لساافتت  ت  لارا قريااا عااا فارعتت  الفرفياةي رضاااا الحاناع لاا ةااؤه 
الفلساافية فهر ااة  اال التربيااةي تاارخح أةليااة ااكتسااا  علاا  الفثاارث اللرررتااةي الفرعااة 

رلااا تاا  التأكلااف علاا  أا الففااللة لضتساابةي رالل ر ااة ةاال ا شاارم  اافررةا لضتساابة 
 رلرخع ضع ؤلح  ل  قفرث الفرف عل  الت ل . 

رخاااى سااقراذ الااؤل أحااف  تاللااراا  اال رهيفااة الفلساافةي  حرلتااا لااا لاااضالو 
البح   ل لاضالو اففساا. راساتشف  ساقراذ لفتخاه الفلسافل الحارارل الث ي ة  ل  

 ل  لسفته التربريةي حلا  أتباع  ال  رالخاه الت ليلياة الثر قاة الحرار اة سااعياا  اؤلح 
 لاا  تفليااة قاافراو ا  ااراف علاا  نااري الحقااا ق ال الااة لااا عاافف ض لاار لااا الهااراةر 

اى الااضلية التال ضااا لترعلتاا الخر يةي رةضاؤا حلاو ثر قاة الحارار لحاع ثر قاة افلقا
السفسثا لراي رالتل ضافو اا  ة  ل التربية ا تلفية القفيلاةي رضافاو غاياة الفلسافة 
عفااف سااقراذ ةاال نااياغة الااففل اففسااافية رثب تااا علاا  الحااقي رالشلاار رالخلاااإي 
رتحقلق لختلاع  افاعي راعتلاف ساقراذ  ال تحقلاق غالتاه ةاؤه علا  التربياة.. رقرلاه 

 ففساااح" أرخااافو التقر ااا   ااالا الفلسااافة رالتربياااة   ا ل ر اااة الاااففل "اعاار  ففساااح 
 راسااثة الااففلي تاافعر  لاا  البحاا  رااستقناااىي رالتسااايإي لااا أخااع الرناارإ  لاا  
الل ر ة الحقة. رشالنة القرإي أا الل ل  يستثيع أا يستشلص الفتا ج اللرخارث لاا 

 عقرإ التالللؤ. حراره لع تالللؤه راستشالص راستشراج ا  كار النافقة لا
رخاى أ الثرا ب ف ؤلحي ررضر علا  ثر قاة الخافإ النااعف رةال الثر قاة التال 
لفتقع  تا الفرف لا الحض  عل  خر يااو  لا  الحضا  علا  ضليااوي رعلا  الخافإ التاابب 
الؤل لفتقع  يه الفرف لا الحض  عل  ضلياو  ل  الحض  عل  خر ياوي رةؤه الل ر اة أر 

ة ااساتقرا ية القياساية. رقاف اساتشف  أ الثارا ثر قتاه التفا ياة الثر قة ت ر  بالثر ق
ةؤه )الخفإ الناعف رالخفإ التابب(  ل  فاى  لسفته التربرية  ال ضتاباه "الخلترر اة" 
رضتابه " القرافلا".. رقف ربب أ الثرا  ال ضتاباه الخلترر اةي  الا الفلسافة رالتربياة.. 

 اقلاة للثفاعي رفارررث تافر   ضاع لاراثا  ل  كرث التافر   الاؤل لتفاق لاع الحيااثي ال
عل  تكر ل ففسه ربفرا تحفظ لشفلاة الفرلاةي رتفاسا  لناالحه الشاناة. رةاؤا لاا 



لرنلفا  ل  اللراثفة النالحة عفاف أ الثاراي ضلاا لافعر أا تتحلاع ال للياة التربرياة 
لساايرلية غاارل ناافاو ااعتاافاإ رالاااخاعة راللتااارث ال سااضر ة  اال الااابا ي رةاال 

 التل يحتاختا اففساا لينبح لراثفاا نالحاااا. الل ر ة
رخاى أرسثر )الللق  بالل ل  ا رإ(ي رارتكر  ل ثر قته عل  استقراى الحقاا ق 
 فهاارث علليااة شالنااة  راى حقااا ق الث ي ااة اللرفاارعية الراق يااةي رالحياااث ااختلاعيااة 

رلايل ضلاا لفباال اففسافية.. رنراا  ل  استفباذ الحقا ق ضلا ةل للتلاة  ال الراقاع 
أا تكرا عياه ررفاع أرساثر ثر قتاه ر لسافته التربرياة  ال ضتاباة "السياساة" رالاؤل 

 رضر  يه عل  فااثلا لتللا ةلا الفااذ ال لللي رالفااذ الفضرل.
رقف  لا  ل ةؤا الكتا  ال القة الرافحة  لا الفلسفة رالتربيةي ضلا  لا أا لا 

 فتااج لااراثفلا ناالحلاي  ا رهيفاة التربيااة  لتاا  الفرلاة ال للياة التربريااة لاا أخاع
عففه تفلية الففا ع ال قليةي رااةتلا  بالفااذ ال قللي ضلا لارم أرساثر باأا التربياة 
عا ثر ق تكر ا ال افاو النالحة لخ  أا يس ق تربية الثفاعي   اا ثر اق للارساة 

 ال افاو تفقش قي  الحياث الف للة  ل عقرإ الناار.
اللساالللا رعللاااية  رلاافت   لااا  اللااربلا اللساالللا أ اار حالااف رخاااى  الساافة 

الارالل. ناح  ضتا  " حياى علر  الفلا"ي الؤل استشف   يه ثر قة الااح اللفتخالي 
حلاا  اااح  اال الحاارال ر اال ال قااع ررنااع  لاا  الحقيقااة عااا ثر ااق افرافث الشالنااة 

اللبااار لشااياى عاا  رالفية النافقة التل لحلتا القلا  رافلتاا  رالحافل أر اففراح
ثر ااق فاارر يقؤ ااه ل  اال القلاا ي حلاا  تناافر الااففل ر ااف، الحاالي ر اار، القلاا ي 
رتفقاع الالالة التل  لا ال  ف رالر ي  حلا  ؤا لتحقاق اليقالاي رقاف ع ار عاا ؤلاح 

  ل ضتابه "اللفقؤ لا الفالإ".
رقاااف اف ضساااو  لسااافة الارالااال علااا   لسااافته التربرياااةي حلااا  حااافف رضا رةااااي 

 أنرلتاي رنياتاي رلحففاتتاي رأسالل تاي رأةفا تا عل  الفحرإ التالل:ر 
التقاااار   لاااا  ل ساااابحافهي فرا التثلااااع  لاااا  لهاااااةر الااااففيا الفافيااااةي رفرا  -1

 اللفا سة التل تيفل  ل  الكراةية رالبافاى.



فرررث  فاى اففساا ا شالقلي رؤلح  إشراج ا شال، السل ة رغارل ا شاال،  -2
 الففللة رلرر  ااحترا   ل الثبا ع.الحسفة ربفاى 

 تفلية راق ية الت لي  عفف ا  راف للحف لا اتراو الحل رأفراا ال فا. -3

 تأةلع التألع الؤاتل عفف الفاا ةي رتأنلع قفرتت  عل  اللالحهة. -4

التأكلف عل  أا اللف ت لاع بالقافرث رأا القافرث ت لاع بااففارثي رأا اففارث تفب ا   -5
 لا ال ل .

الارالل اللتلة تربرياا ضتا  "ألتا الرلاف". ألاا خارا لارح أكتار للتلال  رلا ضت 
الفرعااة التخر  يااة ي رليلاا  ضتااا  "اراى  اال التربيااة"  قااف اف ضسااو اراىه الفلساافية  اال 
ارا ه التربرية رفافم بنرا حر ة الفرف  ل التفضلر رثال  بفنع الت لي  عاا  اارا  

حقاق للثفاع حر تاهي رةاؤه الفلسافة أفو  لا  الحضرلة أر الكفيسة رخ له عالاا حت  تت
هتااارر لاااؤة  خفلاااف  ااال التربياااة رةااار اللاااؤة  التتاااؤل ل أر التتقيفااالي ألاااا ررسااار 
الفللسر  الفرفسلي  كاا له اراى رفهر او تربرية لستلفث لاا  لسافته الث ي ياة  ال 
التربيةي رلا أاتر لا قاله ررسر  ل التربية "ضع الى حسا لا فا   ال لاف الث ي اة 
رضع الى للحقه الفلار  ؤا لسته لف اففساا". رقف رفح ةربرو س فسر ال القة  لا 
الفلساافة رالتربيااة بقرلااه " ا التربيااة الحقااة ا تكاارا علليااة  ا عااا ثر ااق الفلساافة 

 الحقة".
ر اال ال ناار الحاافل  فاارم أا " شتااه" ليضااف ال القااة  االا الفلساافة رالتربيااة  اال 

لااافل بقرلااه: " ا  ااا التربيااة لااا ينااع  لاا  حالااة لقااتااه اللرختااة  لاا  الااا   ا ل
الرفاار  التااا   اافرا لساااعفث الفلساافةي  تفاااح عالقااة لتبافلااة  االا ااتفاالا رأحاافةلا 

  فرا اآلشر فاقص ا يلضا اافتفاا به".
ألا خرا فلرل  قف أاار  رفر   ل  أا الفلسفة ةل التربياةي رأا التربياة ةال 

عاقع  ناإ بالحياثي ريقرإ  ل ؤلح:  ا أل اشصالفلسفةي  الفلسفة لتنلة أرتق ات
قف لرم لا الللضا أا التفلس  لخ  أا لفرر حارإ التربياة باعتبارةاا أقنا  اةتلاا  
 فسافلي رتتراخف ل ه عالرث عل  ؤلح لاضالو أشارم ضرفياة رأشالقياة رلفثقياة. ضلاا 



 ؤة  خرا فلرل  ل  أا الفلسفة فرباا: فر  لتناع بالحيااثي رفار  لف ارإ عاا
الحياث. ا رإ يستلف رخرفه رث ي ته ررهيفتاه لفتااي تا  يحاارإ ب اف ؤلاح تفهاي  ةاؤه 
الحياث رترخلتتا.. رةؤا ةار التربياة. راآلشار لف ارإ عاا الحيااث  يفقاف ل فااه رينابح 

  لسفة لفهيةي ر تحرإ  ل  قفايا للتا لر قية لا فنع ل تا  ل  فتلخة.
رله:  ل الحق  ا ضع فهر اة  لسافية رقف رفّح فلرل عالقة الفلسفة بالتربية بق

ا تيفل  ل  ت فلع  ل ال لع التربرل ا  ف أا تكرا لنثف ةي ؤلح بأا رختة فهر اة 
التربية ت لففا عل  تفت  اللااكع الفلسفية  ل لفا تتا التال فااأو  لتااي حلا  لايفل 

 ق رلتا أر ر فتا  ل  ت فلع  ل الفاحية ال للية  ل التربية.
لفا أا الفلسافة فاررر ة  ال  تا  أياة فهر اة تربرياةي رل ر اة للا تقف  لتفح 

أسسااتا رأةاافا تاي رل ر ااة للاااؤا اشتااارو ةااؤه ا سااالل  ررخحتتااا علاا  غلرةااا  رلاا  
سلكو ةؤه الثر قي رل  تسالح ساراه   ا فراساة الفلسافة ت الا اللربال علا  لراختاة 

ر ة  لا عالقة اففسااا ا س لة الك رم.. لتع: لا ث ي ة اففساا  أر لا الث ي ة البا
بال ال   لا القي  التل تفاس  اففساا  ةع الث ي اة اففساافية شّلارث  اؤاتتا  أ  اار رث 
  أ  لحالف  رةع ةؤه الث ي ة اففسافية رحفث لتكاللة .. أ  تفا ية الثبع  لاا ثب ياة 
ي اة ال ال  الؤل ي يش  يه اففساا  ةع ةؤه الث ي ة ررحية أ  لافياة  .. لاا ةال ث 

القي   ةع ةل لثلقة أ  فس ية  لا ةل ث ي ة الل ر ة  رةع ةل حسية أ  عقلية  .. 
  لس.

 ا ال القااة  االا الفلساافة رالتربيااة تلشفااو عااا لرلاارف خفلااف.. حلااع ساالاو 
 الفلسفة رالتربية  ل اا راحفي رةؤا اللرلرف.. ةر " لسفة التربية".

لتربيااة تاارتبب ارتباثاااا رتيقاااا رشالنااة القاارإ  اال )عالقااة الفلساافة بالتربيااة(  ا ا
بالفضر الفلسفلي حل   فه عا ثر ق ةؤا الفضري رالاؤل يقار  باه خلاعاة لاا اللاربلا 
رالفالسفة رغلرة ي ت رر ال القة  لا الفلسفة رالتربيةي رؤلح لترفيح ال للية التربرية 
رتفسااايقتا رفقااافةا رت ااافللتا  ااال فااارى لااااضالو التقا اااة رناااراعاتتا التااال ت لررةاااا 

رلا شاالإ ةاؤا الفاااذ تحتااج ةاؤه الخلاعاة  لا  الفقاف رالت افلعي رالتحللاع لفلسفة. ا



رالتألعي حل  ت ف  الفهر ة التربرية رت فإي رل ف  ةؤا أا ةؤه الخلاعاة تحتااج  لا  
ل ار  رلفاةج ال لر  اللشتلفةي سراى لفتا لا ضاا تث يقياا أر اختلاعياا أر  فساافياي 

 ة التربرية.حل  لتسف  لتا  فاى الفهر 
ربفاااى علاا  لااا ساا ق تتفااح اةتلالاااو التربيااة  يلااا لتنااع بالخافاا  الفضاارل 

 الفلسفل ضلا للل:
 تحفلف ل ال  الفهر ة التربرية عا ثر ق تحفلف أةفا  التربية أراا. -1
فراسة فاقفث للفهر ااو التربرياة رلفهر ااو رفراسااو ال لار  ا شارم التال يلضاا  -2

 لر لباار عل  الفضر رالسلرح التربرل.أا تيتر تأتلراا لبااراا أر غ

فراسااة رلفاقاااة الرسااا ع رالحلاارإ الللضفااة التاال تقااف  للتالاا  علاا  لاااضالو  -3
 التربية.

 فراسة اللراق  را  كار ؤاو اللارم التربرل. -4

 تحلع ال باراوي راللنثلحاو راللفاةي   ل الللفاا التربرل. -5

الل ف ي  إا الفضر الفلسفل لرخه فهر او التربية رتث يقاتتا  تال  ثر،  ربتؤا
 ر يسية رةل:

تفهااي  فتاااا ج الليااافلا رالتشننااااو اللتنااالة بالتربيااةي بلاااا  اال ؤلاااح الفتاااا ج  أراا:
اللفهررث  ل للفاا التربية ؤاتتا عل  أا يضرا ةؤا التفهي   ل  ثار فهرث االلة عا 

 ل ت فه رتفليه.اففساا رعا التربية الت
:  حص راستفباذ أةفا ه ال للية التربرياة ررساا لتا عاا ثر اق فراساة ا رفااا تافياا 

ااختلاعية رالتقا ية رالسياسيةي بلا  لتا لا نراعاوي رتفاقفاو رتثارراو حلا  ا 
يلضا  نع التربية عا ةؤا ضلهي  أةفا تا رلاضالتتا ررسا لتا رلقرلاتتا رلستق لتا 

 ا رفاا ضلا أفتا ت ت ر قرث تأتلر  لتا.لتأتر  تؤه 
لخاف أفلاذ  كر اة تحقاق  تالتاا: ترفيح اللفاةي  التربرية ا ساسية رالتفسلق  لفتاي راى

 ااتسا،ي راافسخا   ل عللياو التثرر ااختلاعل.



ر اارم )خاارا فلاارل(ي أا الفلساافة ةاال الفهر ااة ال الااة للتربيااةي رةااؤا ي فاال أا 
ف علاا  الفلساافة ال الااةي  لاااضالو التربيااة ةاال لاااضالو ؤاو الفلساافة التربريااة ت تلاا

ثابع  لسفل عا ي را يلضفتاا افتقااف السياسااو التربرياة اللثبقاة أر اقتارا  سياسااو 
 خفلفث فرا الفهر  ل  اللاضالو الفلسفية ال الة:

 ث ي ة الحياث النالحة التل تفافل  تا التربية. -1
 ربية اففساا.ث ي ة اففساا:  ا التربية تبح   ل ت -2

 ث ي ة للختلع: التربية  ل ؤاتتا عللية اختلاعية. -3

 ث ي ة الحقيقة: رةل التل تس   ضع ل ر ة للففرؤ  للتا. -4

للا تقف  يلضففا القرإ أا  لسفة التربيةي تتفلا تث لق الفلسافة ال الاة علا  للافاا 
 التربية.

فبع فرررتتا لا  ا فراسة الفلسفة فررر ة لفت  الفهر او ا  كار التربرية رت
ؤا ضافاااو  ضرفتاااا تخلااا  علااا  ضا اااة ا سااا لة التربرياااة الشاناااة باففسااااا اللتربااال. راى
الفلسفة ةل ااستخابة ال قلية لخللة اللتالراو اللختل ياة الك ارمي  اإا ةاؤا ا ي فال 
فلا ا ف أا تستكلع لسلرث الخافإ  تقار   افرر  أفتا عللية افف اإ بلا ةر قا    قب. راى

  الترخيه رالتالر  ل الفضر ر ل اللختلاع رتقا تاه. ربافتقالفاا لاا فا ارث الف ع لا حل
الفهر رالفضر )الفلسفة(..  ل  فا ارث الف اع رالسالرح..  إففاا ففتقاع  لا  فا ارث التربياة.. 
حلاا   فااه القاارث التففلؤيااة التاال فساا    تااا  لاا  تحر ااع ا  كااار الفلساافية  اال أفلاااة 

 رفت الع ل ه  ل حرضة الحياث اففسافية. الفالسفة  ل  سلرح فراه أر فللسه
 
 
 ت ار    لسفة التربية: -

الفلسااافة التربرياااة ةااال اساااتشفا  الثر قاااة الفلسااافية  ااال التفضلااار رالبحااا   ااال 
لفاقاة اللسا ع التربريةي أل القيا   ختف عقلل للفاقاة رتحللع رفقف خللة اللفاةي  



 ااة الل لاا  راللاات ل ي رالفااااذ ا ساسااية التاال لرضاار عللتااا ل لااع الترباارلي لتااع ث ي
 اللفرسلي رثر، التفر لي رتفهي  اللفاةج رالل ر ة..  لس.

رت ر   لسفة التربية بأفتا: "الفااذ الفضرل اللفه  الؤل لتشاؤ الفلسافة رساللة 
لتفهاي  ال لليااة التربريااة رتفساايقتا رافسااخالتاي رترفايح القااي  را ةاافا  التاال ترساار 

فتا: تث لق الفهر الفلسفية رالثر قاة الفلسافية  ال للافاا  ل  تحقيقتا". ضلا عر و بأ
الش رث اففسافية التل فسيلتا التربية أر ب بارث أشرم "تث لق الل تقفاو راللبافئ التل 
تقر  عللتا الفلسفة ال الة  ل ل الخة اللاضالو التربرية". رةفاح ت ر   اشار يقارإ 

ه اللربرا رالفالسفة لترفايح ال للياة أا  لسفة التربية ةل: ؤلح الفااذ الؤل يقر  ب
التربريااة رتفساايقتا رفقلتااا رت اافللتا  اال فاارى لاااضالو التقا ااة رتفاقفااتا. ر لساافة 
التربيااة بالتااالل ةاال: "لخلرعااة اللبااافئ رالل تقاافاو راللفاااةي  رالفااررض راللسااللاو 
التل حافتو  ال االح لتكالاع لتارابب لتفاساق لتكارا بلتاباة اللرااف راللرخاه للختاف 

 لتربرل رال للية التربرية  خليع خراف تا".ا
 أةلية  لسفة التربية:

ارفاف ااةتلا   فراسة  لسفة التربية  ال القارا ال اار ا ارفياافاا ض لاراا  ال ضا اة 
اللخااوي اللتقفلة لفتا رالساعية  لا  اللحاا، بلسالرث ال اال  الحفاارلي ري ارف ةاؤا 

 ل تفخر ل ر لي رتقفلي رلشترعاوي رأ كاار ااةتلا  للا الو  ليه الث ي ة اففسافية 
 حفلتة  ل الا را الحياتية: ااقتنافية رااختلاعية رالتقا ية رالسياسية.

 ا أةلية فراسة  لسفة التربية  ل الرقو الحافر تتفح  ل أفتا تسااعففا أراا 
تااي عل  أا ففت  بثر قة أ فع رأكتر ت لقااي ل ف  ال للياة التربرياةي رل فا  القياا   
 ضلا تساعففا ضلربلا عل  أا ففرح عالقة ال لع التربرل بلهاةر الحياث اللشتلفة.

 ا الفارل لفلسفة التربية لخ  أا يضرا قافراا عل  أا يسأإ عا الس  ي رعا 
ا سل التل تقر  عللتا  لسفة ل لفةي رلا أل لحتارم تقاا ل يلضاا أا يث اقي رلاا 

  عللتاااا الفهر ااااو التربرياااة اللشتلفاااة ةااال اللفااااةي  رالفاااررض را سااال التااال تقااار 
 ترفيحااي ليستع عللية تث لق ةؤه الفهر او  ل الللفاا التربرل.



 ا قيلة الفلسفة تكلا  يلا تتلره لا لسا ع رلاااكع رةاؤه اللساا ع راللاااكع 
ترسااع لااا تنااررفا للااا ةاار للضاااي رتر ااف لااا شيالفااا الفضاارلي رتفااتح علرففااا لرييااة 

 ااو.الحقيقة  ل ضا ة اللخ
  ا تربية )ال قع اففسافل( تحتاج  ل  التفلس  رؤلح  ا:

 لساافة التربيااة ا ت فاا  علاا  فاارررث التفضلاار  اال اللفاااةي  ا ساسااية لل لاار  التربريااة 
فلا عل  فرررث التفضلار  ال الاايااوي رالقاي  التال ا  اف  رلباف تا رفهراتتا  حس ي راى

راللخاافل تربرياااا ت فاال  لساافة اللاةيااة  لل لاا  الترباارل لااا اعتلافةااا.  إفااه لااا اللفلااف
اففسافيةي  ا ةؤه الفلسفة تفرض علا  التربياة غايااو لسابقة رت الا لساار التربياة 

 رلنلرةاي افثالقا لا فهرث  لسفة ل لفة لإلفساا.
 لساافة التربيااة ليسااو نااالرفاا  كر اااا لفترحاااا أر غثاااى للتفضلاار الخل اال تااتحض  بااه 

تحلللاال فقاافل يسااتفف  لاا  ل اااللر يحضاا   راسااثتتا علاا  ا لاافلرلرخياي  ااع ةاال فااااذ 
اللبااافئ التاال لفثاارل عللتااا الراقااع الترباارل. راكتاااا  ااتخاةاااو اللرخاارث للتربيااةي 

 راستشالص أةفا تا باية تاللر الراقع التربرل رتحر ضه فحر لستق ع أ فع.
لحتتا أا  لساافة التربيااة تتفااارإ التربيااة ضهاااةرث لااا هااراةر عااال  اففسااااي رأا لناا

تأشااؤ بااعتبااار حاااإ االاافرلرخيا التربريااة عفاافلا تقاارر  اارالج عللتااا  اال الهاارر  
ااختلاعياااة التار شياااة اللحيثاااة  تااااي  تباااافر  لااا  فقاااف االااافرلرخيا رل ارفاااتتا أر 
لساعفتتا رترالفةا أر ال لع  ل لراراتتاي رليل ةفاح لاا يلفاع لاا تباافإ الشافلاو 

 ارذ أا يحتر  ضع راحفث لفتا حفرفةا.  لا الفلسفة را لفلرلرخيا
 لسفة التربية تحاإ  ل   لسفية السياسية  ل الفرخة ا رل ي رةاؤه  افررةا تحااإ  لا  
اللختلعي  ال الى لفتقع لا اللختلع  لا  التربياةي رلاا التربياة   م اللختلاع فرا 

ا أا تقاف  ترسب فها  الحض  السياسالي رالقياافث السياساية القا لاة  ال اللختلاع.. ضلا
 لسفة التربية لرتبب  ل  حف ض لر  تقفي  الفلسفية اففسافية )السياسيةي رااختلاعياة 

 را شالقية(.
 أغراض  لسفة التربية:



ةفاح شلسة أغراض لفلسفة التربيةي ترفاح ضلا  تساتثيع الفلسافة اللسااةلة 
  ل الحلرإ التل تق ع الل ل  أتفاى عللية الت لي .. رةؤه ا غراض ةل:

تلتاار   لساافة التربيااة  اال رفااع شثااة لااا ي ت اار علاا  أفااه أ فااع تربيااة علاا   -1
 افثال،.

تت تف  لسفة التربية  إعثاى الترخلتاو  يلا لت لق بالتربياة ا  فاع  ال  ثاار  -2
 سياسل راختلاعل راقتنافل ل لا.

تااااع  لساافة التربيااة  تنااحيح اافتتاكاااو التاال ت تاار  بحااق بل اافأ التربيااة  -3
 رسياستتا.

لسفة التربية ااةتلا  عل  قفايا السياسة رالللارسة التربرية التل لات  ترضر   -4
ال ااو  تاااي  لااا عااا ثر ااق البحاا  التخر  اال أر عااا ثر ااق  عااافث الفهاار  تااا 

 بثر قة لفثقية.

تقر   لسفة التربية  إخراىاو بح   ل لخلع اللاررا التربرل  تف  تقلي  ض   -5
  ر ةؤا الك  رتثر ره.الش رث الالرلة للت لي  ا  فع ر تف  ت ر 

 للاؤا  لسفة التربية :
لفلسااافة التربياااة رهاااا   لتلاااة علااا  النااا لفلا الفهااارل )الفضااارل( رالاااراق ل 

 )ال للل(ي ريلضا  لررتتا  ل الرها   التالية:
 الفت  رااستي ا  لفها  الت لي : -1

لااا الليضااف أا اللر ااف لااا التحللااع الفلساافل لاايفل  لاا   تاا  رت للااق أكتاار  اال 
افث أر اللرفرا الشافع للتحللعي رتيضف الفراسااو  ال ةاؤا اللخااإ أفاه ضللاا رافو الل

ل ر تفااا با ناارإ الفلساافية راف الفتاا  للفهااا  ل فاا  ربفاااىي رأا ااشااتال  الفضاارل  اال 
للفاا التربية ةر نراا  ل الفرخة ا رل  ي تلف علا  ا فلاة الفهر اة  ق اع أا ي تلاف 

تف خؤرره  ل  عال  الل افل رالفهر اوي  اشتال  رختااو عل  ا فلة التخر  يةي أل تل
فهر اللربللا رالل لللاي رضع الؤل ي للرا  ل الحقع التربرل حرإ القفايا الت ليلية 

 ةر اشتال  للفهرث الفلسفية لكع لفتا. 



 تحللع اللفاةي  راللنثلحاو:  -2
ي  تحتاااج ةفاااح الكتلاار لااا اللفاااةي  راللنااثلحاو  اال للاافاا التربيااة رالت لاا

للتحفلف رالتفسلر رالتحللعي رخلي تا ل اا  ل قال  راحف لفه  رلفسق ي ثلتا قسلاو 
رلاللح لااترضة  لفتاا رراباب  ال  ثاار لحاففي رةاؤا ا لات   ا  رخارف  لسافة تربرياة 

 رافحة رلتللرث رلحففث رلت لررث.
 فقف ال للية التربرية رترفيحتا: -3

ه  اللهاااةر اللت ااففث لل للياااو  التربريااة ربحاا  اللفاااةي  اللشتلفااة التاال تااف
فلا  ثار االع لفسقي باففا ة  ل  ؤلح تقر  بالكا  عا التنفيفاو التل تاربب 

 ال للياو التربرية لع الليافلا اللت ففث للفااذ اففسافل.
أا فقف الفاررض راللساللاو ةار القاسا  اللااترح  ال خلياع الفلسافاوي رلكفاه 

فاا ية اللفثقيااةي  ب ااف الفتاا  رالتحللااع يااأتل فرر الفقااف لتخلاا  بنااررث أرفااح  اال الر 
راللراخ ةي  ال يلضاا أا يساتقي   فااى أياة فهر اة تربرياة لاا غلار التأكاف لاا سااللة 

 الفررض.
 لا اللقنرف بلفتر  الفضر 

 ب ض الت ار  :
 

 الفضر  ل اللاة
عر  ا ا لفهرر  ل لساا ال ر  الفضر بقرله : " الِفضر :  علاإ الشاثر  ل الالى 

 رالتفضر اس  التفضلر ي رلفت  لا قاإ  كرل ". … 
 رقاإ الخرةرل : التفضر : التألع .

رعر ه الفلررر ابافل بقرله : الفضر ي بالكسر ريفتح :  علاإ الفهر  ل الالى ي 
 ضالفضرث .

 
 لكر  الفضر  ل القراا ا



لقف ررفو لاتقاو الفضر  ل القراا الكر    ل عفث لرافعي بنياة الف عي رلكترتتا 
 فؤضر لفتا قرله ت ال  :

) رسشر لك  لا  ل السلاراو رلا  ل ا رض خلي ا لفه  ا  ل ؤلح آلياو لقر   -أ
 ".13لتفضررا ( سررث الخاتية "

 . 11)  فه  ّكر رقفر ( سررث اللفتر  - 
فا ةؤا القراا عل  خ ع لرألته شاا ا لتنفعا لا شاية ل رتلح ) لر أفرل -ج

 .  21ا لتاإ ففربتا للفال ل لت  لتفضررا ( سررث الحار  
 الفضر  ل الل اخ  الحفلتة رالل انرث

يقرإ خللع نللبا : " رخللة القرإ أا الفضر يثلق عل  الف ع الؤل تقر  به الففل 
لق عل  الل قراو ففستا ي  إؤا اثلق عل    ع عفف حرضتتا  ل الل قراو ي أر يث

ؤا اثلق عل  الل قراو فإ  الففل فإ عل  حرضتتا الؤاتية ي رةل الفهر رالتألع ي راى
 عل  اللفتر  الؤل تفضر  يه الففل " .

رعر ه ناح  ) الل خ  الرسيب ( بقرله : " الفضر  علاإ ال قع  ل الل لر  للرنرإ 
 رث : النررث الؤةفية  لر لا ". ل  ل ر ة اللخترإ ي رالفض

ألا ناح  اللرسرعة الفلسفية  قف ؤضر عفث ت ر فاو لفتا : الفضر ةرالفتاج ا عل  
للفلاي ضلافث ؤاو تفهي  عفرل شاص ي رةر ال للية االخا ية التل  راسثتتا 

ةر الارذ الخرةرل  ل … لف ضل ال ال  اللرفرعل  ل لفاةي  رأحضا  رفهر او
ثاللا أا ةؤا الفااذ ةر فتلخته اللخللة راللتلتلة ي رالكال  ةر نررث  فااذ اشر ي
 الفضر" .

 اللستفاف لا الت ر فاو رالتحفلفاو السابقة
الفضر بل ف   علاإ الفهر رالتألع  ل لخلرعة لا الل ر   تف  الرنرإ  ل   -أ

 تحقلق ل ر ة خفلفث.
 الفضر بل ف  التلرث التل تفتج عا عللية التفضلر. - 
 ا التفضر عللية عقلية تستشف   لتا ضع الرسا ع اللساعفث للرنرإ  ل  حقيقة  -ج



 الففيا راآلشرث...
الفضر لراف  للفهري رةر أعلاإ ال قع  ل ا لرر اللشتلفة للرنرإ  ل  ألر  -ف

 خفلف.
 
 ت ر   الفضر التربرل  -1

 ي ر  ب ض الباحتلا الفضر التربرل بأفه : 
لة ب لفتا  خللة لا اآلراى رالفهر او را  كار  ل لشتل  "  ستا  ا   لا أر أ -

لخااو التربية رالت لي  ي رؤلح  ل لحهة تار شية ل لفة لتا قسلاتتا رتفاعالتتا 
 ااقتنافية رااختلاعية رالسياسية " ...

لرح  "لخلرا ا سل الفَّهر ة راللفاةي  رالل افل التل تكلا شل  لهاةر السُّ
 اففسافل" .

راسة اراى الُلفضِّر ا رالُلربِّلا  يلا ترضره  ل ليلفاتت  بلا لت لَّق بال للية "ف -
التَّ ليليَّة ر لسفتتا رأةفا تا ررسا ع تحقلق ةؤه ا ةفا ي سراى لا ترضره عل  اضع 
تاو رتت لَّق بالتَّ لي  باضع لباار رُلستقعي أ  لا شالإ تحللع لا افثرو عليه  ترخُّ

ياسيَّ  لفيَّة  يلا لت لَّق بالتَّ لي ي رلفم ارتباذ ؤلح ارا ت  السِّ ة رااختلاعيَّة رالتَّقا يَّة رالفِّ
 بالراقع" .

 
http://forum.alrabita.net/showthread.php?3967 

 
 الفرررث( -تثرر الفضر التربرم )اللفتر   -2
 ال رالع الت  تيفم  ل  الشلب    اللفاةي  التربرية: -أ

 ال لرل  لل فلف لا اللفاةي  التربرية    الحياث اللرلية.الرا افستشفا   -1
 تفاشع رختاو الفهر عفف ثر  الل اف  اللقنرفث لا اللفاةي  التربرية. -2
ففرث الرخرا  ل  الفهر او ال للية رالتربرية الت  ترنلو  للتا ال فية الل ر ية  -3



 لل لر  التربرية رالففسية.
 فللا لللفاةي  التربرية    الليسساو افختلاعية.ت فف فرعية ا  راف اللستش -4
التثرر ال لل  السر ع    للفاا البحر  التربرية الؤم رنع  ل  فرخة لتقفلة  -5

 لا خرفث ال فاى الل ر   التربرم.
 افشتال      ستشفا  اللفاةي  التربرية لا  ترث رلفية  شرم. -6

اح رالتألع رااستفتاج رالقفرث عل  ةر   ع  فساف  يقر  عل  اففر  لفتر  الفضر:
 ااشتيار    اللسا ع راللاضالو ب ف اللالحهة رالقيال أر لخرف التألع.

ةر فراسة اراى اللفضر ا راللربلا  يلا ترضره    ليلفاتت , بلا لت لق  الفضر التربرم:
 بال للية الت ليلية ر لسفتتا رأةفا تا ررسا ع تحقلق ةؤه ا ةفا .

 ح     الفضر التربرم:لسترياو الب
لسترم لخرف لا الراقع التربرم: ريضرا البح   يه ل  راا عا لخلرا اللفاةي   -1

 را سل الفهر ة رالل اف  اللخرفث لا ةؤا الراقع التربرم.
لسترم ي  ر عا تنرراو اللاتاللا بألرر التربية رالت لي  الشانة بلا لفبا   -2

 أا تكرا عليه عللية التربية.
 لر البح     الفضر التربرم:ل ال

 ريقتف  الحنرإ عل  فرخة عللية لتشننة    التربية. الل يار ا كافيل  : -1
ر تلتع  يلا ي للرا بالحقع التربرم بنفة عالة رالت ليل   الل يار اللتفل : -2

 بنفة شانة.
 اتخاةاو الفضر التربرم :

 لستلف لا الل تقفاو راللحرضاو ا ساسية للفضر. فهرم  -1
 علل  تث يق  لستلف لا الل ثياو ااختلاعية بضع خراف تا رلضرفاتتا. -2

 تترق  حلرية الفضر التربرم عل  تالتة ألرر :
 لفم تأتلر ةؤا الفضر التربرم    اللخاإ التث يق     أكتر لا لرقع. -1
 تثلباته.لفم ت  لر ةؤا الفضر التربرم رل -2



 لفم لالىلة ةؤا الفضر التربرم لهرر  اللختلع اللشتلفة. -3
 تثرر الفضر التربرم:

 ةر عل  تثرر اللختلع لا حاإ  ل  حاإ, أر ةر رنف الحرضة التربرية.
رتثرر اللختلع أر رنف حرضته التربرية ي ف  التفاعع اللستلر  لا الفال را اياى 

ع لا فاحية, رالتفاعع اللستلر  لا التربية ضضع را  كار رالليسساو    ؤلح اللختل
ربلفتا ربلا التقا او ا شرم تفاعالا لف ع التربية  ل  ةؤا ااتخاه أر ؤلح لا فاحية 

 أشرم.
ي ضل لنثلح تثرر الفضر التربرم عففاا لا ا ب اف    رنف حرضة الفضر التربرم 

 لفتا:
ث ي ة الكرا باعتباره الفا رث  ااتلاله عل  الل لرلاو الت  يلضا ل ر تتا عا -1

 ا رسع الت  يحيا  لتا اففساا لرفع التربية.
 بح  راستقناى حراف  اللاف  التربرية الت  ترتبب باففساا. -2
البح  عا الرقا ع التربرية الت  لرفرعتا اففساا رالرلاا لا فاحية الت للا  -3

 رالترقلو.
 تربرية ع ر ال نرر عفف ا  راف.الت  لر عا الرع  القا   بالقفايا ال -4
تاضلع اللسلرث اففسافية باعتبارةا السخع الؤم يقف  ألرافاا لشتلفة لا ا حفا   -5

 التربرية.
 ا تثرر الفضر التربرم لا ةر  ا تتبع لحرضة الفضر اللرختة للتربية عل  لر  -6

 عنرر التار س اففساف .
 فررر او فراسة الفضر التربرم: -   
أرخع الكتلر لا الكتا  ا رلاو الت   لفضر التربرم را رلة التربرية الل انر:ا -1

ت افلتا التربية بأرفاعتا الل انرث  ل  قلة   الياو الفضر اللحرح لتا فتلخة أفه 
لاراإ    ضتلر لا أ اقه لتس  با  كار اللتفاقفة,  فا ة  ل   تساله    ضتلر لا 

 ا لرم لتا أب افاا تخسفةا أر حرضة    الراقع الح . الحااو با  كار اللسثحة الت 



فه  ؤا ضاا ةفاح خترف  كر ة تربرية للراختة ةؤه ا رلاو قف فرفو رضت و,  إفتا  راى
عافث نياغة بلا لشف  الفضر التربرم رؤلح بفت   بحاخة اللر   ل  لراخ ة رتقري  راى

 ا فرار الالرلة لتففلؤةا. ةؤه الخترف ررفع سا ر الفرابب الالرلة لتف للتا رتحفلف
تهتر اللياراو قلة   الية اففتاج الفضرم    الراقع  الفضر راففتاج التربرم: -2

التربرم حل  أا ةؤا اففتاج الفضرم ل  لت رض ل للياو فقف رتحللع حقيق  رناف، 
 . لل ر ة لفم  ستالاته    ترقية الراقع الت ليل , ر   لراك ته للفضر التربرم ال الل
رلا ت  ت ف عللياو الفقف لتؤا اففتاج فرررث لا أخع فلره رتقري  لساراته حت  

 يستثيع التأتلر    لساراو الفضر التربرم ال الل  الل انر.
حل  تساعف فراسة حرضة الفضر التربرم ررنف تثرره     الفضر رالتخفلف التربرم: -3

تخرم, رعل  ؤلح ي ت ر التحفل  الريية الراق ية راللتبنرث ل للياو التحفل  الت  
التربرم لحارلة ل فنرث الفها  التربرم, رؤلح  إفشاإ تقفياو رااو ررسا ب تربرية 
خفلفث تكرا تث يقاا لفضر تربرم سلي ... رالتحفل  التربرم الؤم لت  الس    ليه 

 للرنرإ  ل  الااياو الب لفث ةر لخاراث رر  ال نر لا التقف  ال لل  رلكا    فرى
لا الراقع ااختلاع  رالقي  ا شالقية رافلضافاو البار ة رالففية راللافية الحاكلة 

 لللختلع.
تيضف فراسة الفلسفاو التربرية اللشتلفة  الفضر التربرم رتقري  الفلسفاو التربرية: -4

أا تثرر الفضر التربرم يستثيع أا ي ث  نررث بقفر اللستثاا عا الفهر او 
و اففسافية, حل  أا الرقر  عل  ث ي ة ةؤه الفلسفاو ررنف الحاكلة لللختل ا

حرضتتا     فاى اففساا    ؤاته ر   تفاعله لع قرم الث ي ة راللختلع لا حرله 
 ي ف ألراا بالغ ا ةلية    تحقلق الل تا  لا رراى فراسة ةؤه الفلسفاو.

ر التربرم لا ا لرر ت ف فراسة تثرر الفض الفضر التربرم رال فاى الحفارم لشلة: -5
اللتلة    ال فاى الحفارم لللختلع فهراا للهرر  الت  يلر  تا,  إنال  الفضر 
عافث التاضلع رتنر   لسار الل ر ة لتففبب بلفثلقاتتا رتحقلق أةفا تا  فلا  راى

 يستفع  ريية االلة رلترارفة رلتكاللة.



لتربرم لا اأفتا أا تست   ا فراسة الفضر ا اللساةلة    ل ر ة الترا  التربرم: -6
   ل ر ة الترا  التربرم بلا يحريه ةؤا الترا  لا ضع لا شلفه اففساا لا 

لرررتاو  كر ة أر فااذ بارم لضتس  لترارته ا  راف بلا يست      ستلتا  ش راو 
 تساعف    حع لا لراخته اللختلع لا لاضالو حافرث.

 ربرل :أة  ال رالع التل أترو عل  حرضة الفضر الت

ال الع الخارا ل ا رض ةل ااثار الث ي ل لحياث البار رفااثت  ر شتل  أترةا • 
 عل  الفضر لا أرافل خ لية  ل  ستلية

 ال الع السياسل سياسة الت لي   ل لختلع ل لا اف ضال لفهاله السياسل• 

لتحقلق غاباو أر  التربية قرث اختلاعية شثلرث يستشفلتا اللختلع أر الفرلة• 
 أةفا  سياسية شانة

الترختاو السياسية رفرعية السلثة الحاكلة ضافو عالال ر يسا  ل تاضلع الفضر • 
 التربرل 

 لرق  ا ةفا  التربرية لا قفايا أساسية لتع :

 لفتر  اللراثفة.• 

 لفتر  تكا ي الفرص الت ليلية.• 

 لفتر  الحراح ااختلاعل.• 

 ت لي .لفتر  فيلقراثية ال• 

عالع اللاة ت ف لا ال فانر ا ساسية  فتا راسثة التفاة   لا ا  راف ضلا أفتا • 
 فاقع لش كار ع ر ا خياإ.



 رحفث اللاة ترخف فرعا لا الرحفث الفضر ة رال اثفية.• 

 أتر اللاة  ل تاضلع الفضر التربرل لتلتع  ل :

لفالسفة نياو  لاة رخفو أا اللفاةي  ر ا ةفا  التل فافم  تا اللفضررا را• 
 ق را ررراخا لا أ فاى اللختلع.

قرث ا  كار التربرية راستلرار تتا تترق  عل  عالع اللاة يقرإ ا ا شلفرا :  ا • 
 اللاة التل تسرف  ل تقا ة اللختلع ةل لاة الاال  رالتل تترارم رتففتر لاة اللالر .

 عتلفو عل  تأتلر اللاة .ضتلر لا ترختاو الفضر  التربرل ع ر التار س ا• 

 ال الع ااقتنافل لت لق  فرعية ا فاثة التل يلارستا السضاا.• 

فلا تحتاج ال   عفاف الفرف •  اللختل او ال فا ية ا تحتاج ال  فه  لتقفلة للت لي  راى
 للرارلة خليع ا علاإ التل تتثل تا الحياث ال فا ية.

ل لفة لا الت لي  لرختة فاحية الفااذ اللختل او الرراعية تحتاج ال  لسترياو • 
 الرراعل.

اللختل او النفاعية ترفاف حاختتا  ل  الت لي  اللتشنص القا   عل  ت ل  لتاراو • 
 تقفية.

لرق  لتأتر به اللفضر ر ف ضل  ل اراىه التربرية  ل  –عالقة الفرف باللختلع • 
 تت  ل فاى قرتتا الحربية.اس رثة  ل اللرفاا لتال ضافرا يلخفرا الفرلة ريسشررا قر 

  ل أتلفا ضاا الفضر ليلا بالفيلقراثية راحترا  الفرف.• 

عر  ا الثرا اللختلع ال الع بأفه اللختلع الؤل يف ع أ رافه بلراة ت  رلقفراتت  • 
 فس اف اللختلع بضالله.



 ساف فها  الثبقية  ل الت لي  ) الفبالى رال رخرار ة (.• 

فلب الفيلقراثية رالحر ة  ل اللختلع ربلا  تاحة  رص ررسر ربب  لا ترا ر • 
 الت لي  بثر، لتكا  ة.

يال  ب ض أساتؤث الفضر التربرل ال رالع ااقتنافية عل  غلرةا لا ال رالع  ل • 
 تاضلع الفضر  ل لراحله ا رلية

ا رلية  ال الع الفلفل لا أة  ال رالع الليترث عل  الفضر ب ف استيفاى الحاخاو• 
 ااقتنافية.

لفتج الفضر التربرل لا عرالع لشتلفة تحفر عقع اللفضر لكل لفلل  رختة فهره • 
  يلا لشص الااية لا تربية اففساا.

  ل الفضر التربرل. سلاو الل ل  

لل   فررا ض لرا  ل  فاى الحفاراو ضأحف ال رالع الليترث  ل ال للية التربريةي  الل ل 
 ؤ لتفاعع ل ه اللت ل  ر يضتس  عا ثر ق ةؤا التفاعع الش راو ر الل ار  ر 

 ااتخاةاو رالقي .

ر لقف ااالو قفية  عفاف الل ل  ر تفر به لساحاة ض لارث لا ااةتلا  لا ق ع أةع 
ثالقاا لا فرره التا  ر الحلرل  ل تففلؤ السياسااو الت ليلية  ل التربية ر ؤلح اف

 خللاع الفلسفاو ر عل  رخه الشنرص  ل الفضر التربرل .

 أرا: الحاخة لرخرف ل ل  لفتج الفضر التربرل .
 



 ا الفاااهر  اال حاااإ اللختل اااو  لللااح  رفاار  أفراعااا لااا الشلااع قااف افتهلااو ضا ااة 
 الشلع رافح ر القنرر  افح سراى ضاا علا  ا فاى  لفاحل الحياث ر ارا ح ا لةي

السياساالي  أ  علاا  ا فاى ااختلاااعل ر ضااؤلح علاا  ااقتنااافل ر الت ليلاالي حلاا  
تااففل لسااترل الت لااي  ر الااؤل لرخااع  لاا  فاا   القااا للا علاا  الت لااي  باااضع عااا  

لكتا  رالل ل  باضع شاص.  فرر الل ل  شثلر حل  أفه حلقة الرنع  لا اللت ل  ر ا
ي ر لخ  أا يضارا قافرث رلربياا  ي رلافربا ي لرختاا ي ر  لراافاي  االت لي  راحاف لاا 

 ليسساو اللختل او التل أنا تا الشلع فتلخة ا  كار التل يحللتا الل للرا.
ر أيفااا لااا ا ساابا  التاال أفو  لاا  رخاارف أرلااة  اال ال لليااة الت ليليااة حساا  رأل 

فر ل ر غيااا  افعاافاف اللساا ق ي  اافشرلت  ( عااف  تأةاا  الل للاالا للتاا1992)ا غاااي
 الفنع  ل ةؤه الحالة يفقفة  السيثرث عل  الثال  ر عل  اللافث الفراسية .

ضلا أا عف  ضفااىث ب اض الل للالا للتافر ل  ال اللساترم الاؤل رفا را  ياه ر عاف  
اختتاافة  فتباااو أففساات   اال ةااؤا اللسااترم ر قناارر الفلاار ا كااافيلل للل لاا  الااؤل 

ل اارا ية ر الؤاتياةي باففاا ة  لا  قلاة افثاالا ر ا سايلا  ال اللرفارعاو لشفع ل
التربرية ر عف  التالح الل لللا اللتاراو ا ساساية ضالتلتلاف ر اساتشفا  الرساا ع ر 
ا س لة ر الت ر ر ر  فارث الفنع ر التلشيص ي ضلتا تخل او ر سااعفو علا  فا   

 لفرلة الل ل   ل الفضر التربرل  . ال للية الت ليلية لؤا ضاا ا  ف لا  ياا
 

  الل ل   ل الفضر التربرل لتس  ب فث نفاو لفتا:    
 . الفية الشالنة  ل أفاى راخبه ي   ر يفع الت لي  ضرسالة ا لخرف رهيفة 

 .يحلع ة  ألة ي  الل ل   اللشلص ةر لا لتفاعع لع قفايا ألته 

  عل  غلرهأا يضرا الل ل   قفرث لالره  للا له لا تأتلر 



 . أا يضرا عثايه  ا لفتهر التفاى 

 . أا لراعل الفرر، الفرفية 

 ا ال نر الاؤل ف يااه للالى بالتحافياوي  كاع لار  يهتار علا  لسار  الحيااث 
ل ثياااو خفلاافث تحتاااج  لاا  ش ااراو خفلاافث ر  كاار خفلااف ر أسااالل  خفلاافث ر 

فسااا ل تكار لتاراو خفلفث ر الياو للت الع ل تا  فخا ي أل أفتا تحتاج  لا   
ر ل فاي بنلرته فا ؤثي قافرث عل  التكل  لاع ال ل اة ر اق القاي  ر ا شاال، ر 

 ا ةفا  اللرغربة.
ر ةؤا ضله يحتاج  ل  تربية لل ل   ل هع افتتاج تربية لتقفلاة لتساتففر خلياع 
 ثاقاتتا البار ة ر اللافية  ل  أقن  لا يضراي أا ر ةل التربية النحيحة .

 
 الل ل   ل الفضر التربرل  : تافيا :ضفاياو

 ر تفقس  ضفاياو الل ل   ل  ضفاياو عللية ر لتفية ر أشالقية ر خسفية.  
 الكفاياو ال للية: .1

ر يقنف  تا  للا  الل لا   تشنناه ال للال ر لافتاه التفر سايةي  اةلاا لل افياهي   
ةاا لاا ليل لفعيا لؤلح  ع لتحققا لا ؤلحي  إؤا ت  له افللا  بلافته حلا  لحترا

تفاناالع ر  اارراي لسااترعبا لتااا لتفتلااا  لررةاااي يلضفااه للارسااة لتفااة الت لااي .ر 
يالر ا ا خلاعة لفارررث تفلياة الكفااىث ال للياة أتفااى الشفلاةي  لفناح الل لا  " 
 فرا  الحرص عل  اارفياف بلالرلية الختف ر ااختتاف ر ااتااإ قراىث ر  قراى ر 

ر ا يفيع ال ا لا أرقاو علره  ل غلر لا ةار  لثال ة ر ت ليقا ر حفها ر بحتا
بنففه لا ال ل   ا بقفر الفرررث ".ر ل  يضت  اللفضاررا  اؤلح لاع ثاال را الل لا  
اا يضاارا ؤا تقا ااة راساا ة  اال غلاار تشننااه ايفااا ي ر أا يضاارا غر اار اللااافث 



ال لليااة ي ي اار  لااا ي للااه أتاا  ل ر ااة  ر أعلقتااا ر علاا  الل لاا  أا لفقثااع عااا 
 لي  ر أا لفار  عل  البح  ر الفراسة ر تحنالع الل ر اة " فرا  الحارص علا  الت

اارفياف بلالرلة الخف ر ااختتاف ر ااااتااإ قاراىث ر  قاراى ر لثال اة ر ت ليقاا ر 
حفها ر تنفيفا ر بحتا ر ا يفيع ال ا لا أرقاو علره  ل غلار لاا ةار بناففه 

 لا ال ل   ا بقفر الفرررث"  .
  

 ال ر   ل  فاافة : يقرإ ب ض
 ر ليل ال ل  ثرإ السياإ ر  فلا       تلا  ال ل  ثرإ السضرو عل  الختع

 الل ل   ؤا ااى أا لفخح  ل ت ليله  ال لفر له عل  أا يق ع علا  ااساترافث لاا 
ال لاا  بلافتااه ر تشننااه ر لااتكا ةلتااه  اال ثلاا  ال لاا  عاليااة ر عليااه أا لبااافر 

 ياتر  شفا التسر   ر التألع. أرقاو علره  ل  التحنلع ر ا

 ة اللتفية:يالكفا .2

ر يقنف  تا لتاراو التفر ل التل لخ  ترا رةا  ل الل ل  لكل يساتثيع أا لايفل 
 علله عل  أكلع رخه لتحقلق أةفا ه التربريةي ر لا ةؤه اللتاراو :

)أ( اساااتتارث الفا  ياااة عفاااف التالللاااؤ ر رخرفةاااا عفااافهي  ااااللفضررا التربر ااارا 
لفنحرا الل ل  بأا لتلر فا  ية اللت ل  ر أا لرغيه  ل ال ل   ل أكتر ا رقاو 
 ؤضر لا أعف ل لل للاى لا لفارإ الكرالاو ر أفت  ررتة ا ف ياى ر عل  لفا ر 

ح ؤ الررفرخل أا تكرا الفا  ية فاب ة لا فرر يابثت  ا ف ياى ر الاتفاىي ر ي
لا اللت ل   ففسه"  لفبال لللات ل  أا لب ا  ففساه علا  التحنالع " ر يقارإ : 
 "ر ضف   لؤث ال ل  ر الفقه ر الفت  فاعيا ر باعتا لل اقع عل  تحنلع ال ل "   



) (لراعاث الفرر، اللتفية:  ال لفبال للل ل  أا يارح الثال  عالل التحنالع 
ففل التحنلع ر ؤلح اشتال  قفرث ضاع لفتلااي  فال ؤلاح عاف   فناا  ي لع لت

 ر ليضف الارالل بقرله بفرررث " فرررث لشاث تت  عل  قفر عقرلت ".
)ج( ثر قة التفر ل: حل  أاار اللفضررا  ةلية ثر قة التافر ل للل لا  باأا 

ااالة ا لفقلت  لا عل   ل  علا  حتا  يحضلاره  اإا ارفحاا  الكاال   ال القلا  ل
 للفت .

ر ليضااف ا ااا خلاعااة علاا  الل لاا  أا يقاار  الل فاا  للتالللااؤ ر يحتساا   عااافث 
الااار  ر تكااراره ر ل اافأ  تناار ر اللسااا ع ر ترفاايحتا با لتلااةي ر لااا ررف  اال 
لخالع ال ر  بأا ال ل  ةر ) لا حرته النفرر ا لا ثرتاه الساثرر( لاع عاف  

 الحفظ الن  فرا رعل ر  خافث.
  قااع للااا لاافعل  اال ال لاا   لساافة         حفهااو ااال ا ر غا ااو عفااح 

 أاياى
)ف( فارث الن : ر ةل لتارث لخ  أا لتلتع  تا اللفرل حت  يستثيع تحقلاق 
أةفا ااه  اال أحسااا خاار ر أا يناارا لخااالل فرسااه لااا  الارغاااى ر اللاااب ر 

 سرى ا ف  ر أا ي الع ثالبه بأف  .
ألة شال ياااة ض لااارث  ااالا لفضااار ا ال نااار )ةاااا( التااارا  ر ال قاااا : ر ةفااااح لسااا

 الحفل .  
 الل ال  لفارإ لاا النا ياا لفرلاة الرالافي  تار اللاأشرؤ با فا ت  ر القااا   علا  
رخرة  ر ةر الؤل لرختت   لا  لاا لفاه لنالحة أففسات  رةاؤا الترخياه يحتااج 
 ل  سياسة ر ر افة حت  ينع الل ل  بالثفاع لاع الارلا  لا  ل ر اة الشلار ر 

 الار. 



 

 الكفاياو ا شالقية: ر لا الكفاياو ا شالقية التل لخ  ترا رةا  ل الل ل : .3

 ) أ (القفرث :  يقرإ الااعر
 ا تفه عا شلق ر تأتل لتله           عار عليح  ؤا   لو عهيلا

لخاا  أا يضاارا الل لاا  قاافرث حساافة لتالللااؤه  اال ت ليلااه لششااال،ي  ااالل ل   اال 
 عل  الل ل  أا ي لع ب لله  .  كر التربرل رياترذ  الارالل

 –أل التلللاؤ  –ر يالر ا ا خلاعاة  لا  أتار القافرث الحسافة بقرلاه " ر يسالح 
ر لراعال  ال ال لا  ر الافلا عافاتاه ر  –أل لسالح ال لا   – ل التفم لسالكه 

 عبافته ر لتأف  ب فابه ر ا لفا افقتفاى به"
ئ ر ال لع علا  تحقيقتاا ر لقف حرص الارالل عل  أا ل لا أا التلسح باللباف

لخ  أا يضرفا لا نفاو الل ل  اللتاللي  فناح الل لا  باأا ا لفاافل بل افأ ر 
يأتل أ  اا تتفاقض لع ةؤا الل افأ ر ا لرتفال الل لا  لففساه لاا ا علااإ لاا 
لفتااا  عفاااه تالللاااؤهي ر  ا  اااالل ل  يفقاااف ةل تاااه ر ينااابح لتاااارا للساااشر ة ر 

ع قيافث تالللاؤه ر ينابح عااخرا علا  تارخلتت  ر ااحتقار  يفقف  ؤلح قفرته ع
  راافة .

يقرإ الارالل: "لتع اللراف لا اللسترافلا لتع الففل لا الثلا بلا ا فقش 
  يه ر لتل يسترل الهع ر ال رف أعرج    "

 ) ( الرةف ر الترافع:
ر لتلتع ؤلح  ل أا يقتنف الل ل   ل للبسه ر لث له ر لسضفه ر حفةا ا ا  

 بأا يضرا ) لا غلر فرر عل  ففسه ر عياله(.خلاعة 



 الترافااع لااا ناافة ال للاااى ر أا ا يسااتفض  أا يسااتفلف لااا ا ي للااه للااا 
 ي لله سراى ضاا فرفه لفنبا أر فسبا أر سفا.

 )ج( الرقار ر التلبة :
لفنااح ا ااا خلاعااة الل لاا  بااأا لتخفاا  لرافااع الااتت  ر  ا ب اافو ر ا يف ااع  

أر لاا يساتفضر هااةرا ر  ا ضااا خاا را باثفاا  إفااه  اال ا لتفالا فقاص لررىتاه
 ي رض ففسه للتتلة ر عرفة للرقي ة.

ر أا ا يفحح لاع النا ياا ر ا لباساثت  لا ال يففال ؤلاح  لا  رراإ حرلتاه 
عففة ي ضؤلح  لاية الل ل  لخ  أا تكرا لاية ال للاى ر أا لفره ففساه عاا 

 شالناه  ال ال لاع ليضارا  اللتا الرفي ة ر أا ينثح  الرقار ر التلبة لع
 ررقه حالا.

  
 تالتا: الحاخاو التكر فية الالرلة للل ل   ل هع الفضر التربرل.

باففا ة  ل  لا س ق ؤضره لا سلاو للل ل  ر التل لخ  أا تكرا  ال الل لا  الاؤل 
لفتتج الفضر التربرل لكل يضرا لتكالال قفر افلضااي  تفااح عافث ألارر لخا  ترا رةاا 

 الل ل  ليضرا ل انراي لفتا: ل 
لراكبة التالراو الحافتة:  التالر سلة لا سالاو الكارا ي  االتررث التكفرلرخياة  .1

الحافتة حاليا خ لاو ةفااح تاف قا ةاا ال للل ر اة الفقيقاة ر  رسااإ ضليااو ةا لاة 
لا الل لرلاوي لخ  عل  الل ل   ل فر تا أا يحسا استشفالتاي ر يساشرةا 

 لية للراكبة التثرراو ااقتنافية ر ااختلاعية ر التقا ية.فاشع علللته الت لي
تحفلف لنافر  رالج  عفاف الل لللا ر ق الفضر  التربرل:   ا الفها  الت ليلل  .2

لفلر ر لترعرا  ل هع  كر  لسفل ياؤيهي ر لت  تحفلف ا ةفا  لتكر ا الل لا  



لااضالو. ر لاا  ل فر تا للا يساعف لل ل  عل  الحض  السلي   ال ل الخاة ال
 اللنافر التل لخ  أا لف تق عفتا  عفاف الل ل :

 عفاف الل ل  الباح : ر ؤلح بالتالح الل ل  رساا ع الل ر اة ال للياة ر التقفياةي  .3
ر ت  ؤلاح لاا شاالإ تفلياة اللتااراو ال للياةي ر لحار ا لياة التكفرلرخياة لافل 

و ر حلتاا بثار، الل ل  ر  ل لقفلتتا الت الع لع الحاسر  للراختة اللااضال
(  إخلاإ ب ض الفقاذ التال لخا  1912عللية نحيحة ي ر قف قا  ) سليلاا ي
 أا تتر ر  ل الل ل  الفاخح رةل : 

 لا لتر ر لفيه الا رر باللس رلية ر لتفاف   ل أفاى راخبه. -
 ةر الؤل ي يش  ل لختل ه بضع ضيافه ر لقرلاته. -
 الؤل يستخل  لتثرراو الحياث لا حرله. -
 ةر الؤل يا ر تالللؤه فحره بالتقفلر ر ااحترا . -
 ةر القفرث الحسفة لتالللؤه  ل لهتره ر ةففاله ر تنر اته. -
 أا يضرا لتلت ا بنحة خسلية ر ففسية. -
 أا يضرا لخلفا للافث تشننه ر أا لل  بث ي تتا. -
 أا يضرا لت ارفا. -

لج تاافر  ل أتفاااى الشفلااة ر (  رفااع  رفااا7لااؤا  قااف اقتاار  ) ال اارةل رغاا ا( )     
 ؤلح لا:
  ر ااع لسااترم أفاى الل للاالا  اال اللااافث ر الثر قااة ر تحساالا اتخاةاااتت  ر

تثااار ر لتااااراتت  الت ليلياااة ر ل اااار ت  ر ر اااافث قااافراتت  علااا  اا ااافاا ر 
 التخفلف.



  ر ااافث اللااا  اللفرساالا بااالثر، ر ا سااالل  الحفلتااة  اال الت لااي  ر ت ر اار
 لتشنص ال للية.ش راتت   ل لخااو ا

تبنلر الل لللا بلاضالو الفها  الت ليلل القا   ي ررسا ع حلتا ر ت ر فت   فررة  
 ر لس رلياته  ل ؤلح.

                                   * * * * 


