
:رواد علم االجتماع التربوي

.ابن خلدون 1.
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ابن خلدون: أوال
.حٌاته 

.مؤلفاته 

.إسهاماته فً المجال التربوي 



:إسهامات ابن خلدون التربوية
.عدم جواز تلخٌص الكتب الكبٌرة 

أن االستعداد لقبول العلم ٌنشأ تدرٌجٌا عن طرٌق تقرٌب المعلومات باألمثلة  

.الحسٌة

.أن ال ٌنتقل الطالب من مسالة إلى أخرى إال إذا تم التأكد من أنه استوعبها 

.إنكار الشدة فً التعلٌم 

.أن الرحلة فً طلب العلم أمر مرغوب فٌه 

.أن إلزام الطالب بكثرة الحفظ أمر ضار



.أميل دور كايم: ثانيا
.حٌاته 

إسهاماته فً علم االجتماع  

.والتربٌة



:المسلمات التي كان يؤكد عليها كايم في كتاباته
.أن التربٌة هً نسٌج اجتماعً فً طبعه وأصوله ووظٌفته 

التأكٌد على عدم وجود نمط تربوي وحٌد أو مثالً لكل الناس وذلك للفروق فً  

.الحاجات االجتماعٌة والثقافٌة

.أن التربٌة لٌست ظاهرة ساكنة وإنما هً عملٌة دٌنامٌكٌة متغٌرة على الدوام 

ودور التربٌة أن تدرب الطفل , أن المجتمع هو ما ٌخلق شخصٌة الفرد المثالٌة 

.على متطلبات ذلك المجتمع

.هدف التربٌة األساسً هو التنشئة االجتماعٌة 

لماذا ٌرى كاٌم أن المؤسسة الرئٌسٌة المكونة للجٌل هً المدرسة ولٌست األسرة  

؟

(القدوة. )ٌؤكد كاٌم على دور المعلمٌن فً التربٌة األخالقٌة للشباب 



.جون ديوي: ثالثا
.حٌاته 

.إسهاماته االجتماعٌة والتربوٌة 

رائد للفلسفة البرجماتٌة أو كما تسمى النفعٌة أو الوظٌفٌة أي أن قٌمة أي  

لهذا فالبرجماتٌون ٌضعون النشاط العملً , شًء تعتمد على األثر العملً له
.  فً المرتبة األولى



:إسهاماته االجتماعية الرتبوية
وقد وضح فً , من مبادئه التً نادى بها جون دٌوي أن المدرسة هً المجتمع 

الطرائق التً ٌستخدمها فً مدرسته التجرٌبٌة الملحقة “ المدرسة والمجتمع”كتابه 
بجامعة شٌكاغو والتً كان مبدئها األساسً أن ٌجعل من التالمٌذ مجتمعا صغٌرا 

.ٌشبه المجتمع الكبٌر فً حٌاته ونشاطه

ومن إسهاماته كذلك وجهة نظره فً وظٌفة التربٌة والتً اعتبرها أنها تنشئ  
.الصغٌر على سرعة الموائمة بٌن حاجاته وحاجات مجتمعه

وأن المتعلم ٌجب أن ٌكون حرا فً اختٌاره ألفكاره وقٌمه ال أن تفرض علٌه قٌود  
.وأفكار بالٌة ال قٌمة لها على أرض الواقع

وإنما هً , وٌعتبر دٌوي الدٌمقراطٌة بأنها لٌست مجرد شكل من أشكال الحكومة 
فالدٌمقراطٌة , فً أساسها أسلوب من الحٌاة االجتماعٌة والخبرة المشتركة المتبادلة

تهٌئة فرص متكافئة للجمٌع وتكافل اجتماعً وحرٌة فً : من وجهة نظره تعنً
وفً مدرسته الدٌمقراطٌة ٌعٌش كل من المتعلمون والمعلمون والعاملون , االعتقاد

.   كلهم زمالء لهدف مشترك



ومن أبرز مبادئ دٌوي وإسهاماته والتً على أثرها اهتزت النظم التربوٌة  

وبذلك جعل , فً العلم نقله االهتمام من المنهج والكتاب المدرسً إلى الطفل

هذا الطفل هو محور العملٌة التعلٌمٌة بدال من المعلم والكتاب المدرسً كما 
.  كان سائدا فً النظم التقلٌدٌة


