الفصل األول  :معنى التربية

لو نأتً الى تعرٌف التربٌة لغوٌا ً لوجدنا انهُ ٌعنً :
لغةً  :اسم مشتق من الربّ .
ً ِ والقٌِّم وال ُمنعم .وال ٌطلق غٌر
" الربّ ٌ :طلق فً اللغة على المالك والسٌد وال ُم ّدِبر وال ُمرب ّ
مضاف إال على هللا تعالى ،وإذا أُطلق على غٌره فٌقالَ :رب كذا.
وٌُقالَ :ربَّه ٌُر ِبّه :أي كان له َربّا ً .وفٌه [ألك نعمة تُربٌها] إي :تحفظها ،وتُراعٌها وتُربٌِّها كما
وربَّاه كله بمعنى واحد.
وربَّت َه َ
ٌُربً الرجل ولدهٌُ .قالَ :ربَّ فُالن ولده ٌَ ُربه َربَّا ً َ
الرب بمعنى
والربانً هو :منسوب إلى الربّ بزٌادة األلف والنون للمبالغة ،وقٌل هو من ًّ
التربٌة.
وقٌل للعلماء :ربانٌون؛ ألنهم ٌربون المتعلمٌن بصغار العلوم قبل كبارها.
ٌطلب بعلمه وجه هللا .
العلم وال ّدٌِن .أو الذي
والربَّانً هو  :ال َعال ُم الراس ُخ فً
ُ
َّ
ِ
تتعدد اآلراء حول مفهوم التربٌة وٌختلف الناس حولها ومرجع ذلك ٌكمن فً االختالف حول
موضوع التربٌة وأٌضا فهم الطبٌعة اإلنسانٌة والذي ٌعود فً المقام األول إلً االختالف فً
الفلسفات أو البٌئات الثقافٌة التً تتمٌز وتتباٌن بتباٌن القوى والعوامل المؤثرة من فلسفٌة وثقافٌة
واجتماعٌة ودٌنٌة وهكذا …
وبذلك اختلف المربون والمفكرون والعلماء فً معنى التربٌة نظرا التساع مدلولها .
ومن بٌن هؤالء المفكرون والعلماء الباحثٌن فً مجال التربٌة هم :
(ولٌم فرانكٌنا) هو عالم وطبٌب نفسً كندي قدم تعرٌف للتربٌة حٌث قال ” أن مصطلح
التربٌة قد ٌعنً أي مما ٌأتً :
-1ما ٌفعله اآلباء والمدرسٌن والمدرسة أو بمعنى آخر النشاط الذي تقوم به لتعلٌم الصغار
 -2هً المحصلة النهائٌة أو ما ٌكتسبه الطفل وما ٌسمى فً النهاٌة بالتربٌة

لقد عرفت التربٌة أٌضا بأنها عملٌة تكٌف مع البٌئة المحٌطة أو بأنها عملٌة تكٌف مع الثقافة
المحٌطة .
فالعملٌة التربوٌة تتفاعل مع البٌئة من ثقافة ومكونات مادٌة وغٌر مادٌة وبكل عناصر ها
الطبٌعٌة واإلنسانٌة  .إنها تفاعل مع الحٌاة مع اإلنسان فهً عملٌة مستمرة كالمجتمع

جون دٌوي  :هو مرب وفٌلسوف وعالم نفس أمرٌكً وزعٌم من زعماء الفلسفة البراغماتٌة.
وٌعتبر من أوائل المؤسسٌن لها .ولد فً  22أكتوبر عام  1581وتوفً عام .1182
بالنسبة له ،تطورت الحٌاة وأصبح المجتمع األمرٌكً مجتمعا صناعٌا وبرأٌه المدرسة ٌجب أن
تكون مجتمعا صغٌرا تدب فٌها الحٌاة .فكان ٌدعو دٌوي إلى التربٌة المستمرة التً ال تتوقف
عند سن معٌن .فالتربٌة هً من المهد إلى اللحد ولٌست جرعة تعطى مرة واحدة وإلى األبد بل
هً بحاجة إلى االستمرار ألن العلم لدٌه دائما شًء جدٌد ٌوافٌنا به.
ونظرته نحو التربٌة ترتكز على التعلم من خالل العمل والعمل الٌدوي وحل المشاكل بطرٌقة
سٌكولوجٌة دون جرح مشاعر الطالب وأن المدرسة هً مختبر ولٌست قاعة محاضرة.
وٌرفض دٌوي نظرٌة جون لوك التً ترى بأن "اإلنسان ٌولد وعقله صفحة بٌضاء خالٌة من
الكتابة" .فالعالقة الصحٌحة ،برأي دٌوي ،قائمة على التفاعل وهذا ٌعنً أن طرٌقة التدرٌس
المالئمة هً التً تعتمد على الحوار وحل المشكالت والتعلم الذاتً .والفكر الحقٌقً لدٌوي ٌبدأ
من موقف اشكالً من عقدة أو عقبة تعترض مجرى التفكٌر فالطبٌعة تتغٌر باستمرار وتغتنً
وتزداد ثراء وتغٌر الفكر معها وهكذا فان العملٌة مستمرة فال حقائق مطلقة وال المعرفة ثابتة
فكل شًء ٌعترٌه التغٌر.

التربية في المجتمعات البدائية
المجتمع البدائي هو مجتمع غير متحضر يتصف بالعزلة ،وعدم التغير والتضامن االجتماعي
القووو  ،والتجوواإذ شت ي ووتر فغا و ف وورادف ووي المعر ووة واالهتماموواه وا

ووار واالتجاهوواه

وا إ طة إفسها عاى مستوى المجتمع برمته ما يتميز فيضا ً ببساطة الحياة وقاوة مطالبهوا هوي
ال تعدو ا باع حاجاه الجسم من طعام و را

و ساء ومأوى ،وا من ضد عالم ا رواح ومون

بين تا المميزاه العامة إسبة الحياة شلى الجماد فثإاء تفسيرهم لابيئة المحيطة بهم ،وان الرجو
البدائي يعتقد فن وراء

قوة مادية قوة فخرى غير مادية هي القوة الروحيوة وتقووم الحيواة وي

المجتمع البدائي عاى تقسيم بسيط لاعم وا دوار االجتماعية
وهدف التربية ي المجتمعواه البدائيوة هوو فن يقاود الإا وا عواداه مجتمعوه وطوراز حياتوه تقايودا ً
عبوديوا ً خاصوا ً  ,ف تحقيو التوا و واالإسوجام بوين الفورد وبيئتوه الماديوة والروحيوة فموا وسوائ
التربية ي المجتمعاه البدائية هي جماة المؤسساه والإظم االجتماعيوة ،فو المجتموع بأسورف وال
تتووولى هووتف المهمووة بالتووالي فيووة مؤسسووة تربويووة مدرسووية خاصووة ولووتا وو ن فثوور التربيووة ووي
المجتمعاه البدائية ان غير مبا ور يوتم عون طريو الإقو الحوي والمتصو لامعتقوداه والعواداه
السووائدة ووي المجتمووع و ووي معظووم ا حيووان ي تسو الإا ووئة عوواداه ال بووار ويتمرسووون بمووواقفهم
االإفعالية والعقاية عن طري االسهام المبا ر وي فإ وطتهم وهوتا االسوهام يوتم فيضوا ً عاوى إحوو
غير مبا ر عن طري التمثي والرقص والتقايد
فمووا ف و ا التربيووة البدائيووة ومراحاهووا تأخووت ف و االً وصووورا ً عديوودة ،هإووا الطقوووذ التووي تاووي
الوالدة مبا رة ،وهي مظاهر فولية بسيطة لدمج الفرد ي جماعته ،ثم تتبعها طقوذ جديدة تحث
غالبا ً وي طوور الباووو ،وتصووو الفورد صوياغة اماوة توؤد شلوى والدة جديودة وهوي توتم تحوه
ا راف يوخ القبياة فو الجماعوة و وي هوتف الطقووذ الجديودة يخضوع الإا وئون لتجوار قاسوية
وفليمة ،و ثيرا ً ما يطا شليهم فن يتاقوا تعاليم سرية تإق شليهم تقاليد مرعبة مخيفة ما يتدربون
باإلضا ة شلى تل عاوى الاغوة الم وتر ة لاجماعوة وعاوى اسوتخدام ا دواه ،وممارسوة ا عموا
ال ائعة ي ؤون الحياة المادية
ومما هو جدير بالت ر ،فن التربية البدائية ال ترا قها فية قسوى فو وح ية باستثإاء التدري عاى
طقوذ مرحاة الباوو الإظام الت يفرض عاى ا طفوا لوين وسوه  ،ن الطفو عبود البودائيين
تجسيد لاجد الت يحم اسمه ،مما يوحي بال عور باالحترام

وتقسوووم التربيوووة عإووود البووودائيين مووون حيوووث ال ووو  ،تبعوووا ً لاتقسووويم الحوووديث شلوووى جسووودية و ريوووة
وروحية( )3فما يما يتص بالتربية الجسدية ،ن البدائيين يتيحوون طفوالهم مجواالً واسوعا ً مون
الحرية يستغاه هؤالء ي ممارسة ا لعا الممتعة التي تقوم عاى تقايد ال بار ي اإ طتهم وقوه
السام وزمن الحر  ،وهتا ما يعدهم لاحياة العماية بال
فمووا التربيووة الف ريووة هووي تربيووة يغا و عايهووا الطووابع العماووي ،وهوود ها فن تجع و الطف و ت وورا ً فم
فإثى قادرا ً عاى تابية حاجاته وحاجاه اسرته يما بعد تبعا ً لإمو حياة القبياة ومثو هوتف التربيوة
الف رية ليذ من أإها فن تقدم لقاباياه الإا ا شعدادا ً مإهجيا ً عقالإياً ،غيور اإهوا ت وحت القابايواه
والمهاراه الضرورية التي يستازمها طراز حياتهم
ضامر ،وشإما تحتفظ
فما ما يتعا بالتربية الخاقية والديإية عإد البدائيين ،ن الحذ الخاقي لديهم
ٌ
إفوسهم بال ثير من سماه القواإون الطبيعوي ،هوم يقدسوون ا جوداد ويحترموون اآلبواء وال ويوخ،
ويقدرون ال جاعة والجاد وال رف والو اء

الخ

وير ضون استخدام العقا الجسد  ،فما الم اعر الديإية التي يإقاوإهوا بإوائهم غالبوا ً موا تخوتاط
بالمعتقوووداه المايئوووة بوووالطقوذ الغربيوووة ،شال فإإوووا إامووول بوووين ثإاياهوووا ا صوووو ا ولوووى لاحيووواة
الديإية التفري ب ين العالم المرئي والعالم غير المرئي ،واإليمان بقوة عاى تإظيم ال ون وتهيمن
عايه واالعتقاد بوجود فرواح مستقاة خيرة و ريرة ،واإليمان باإفصا روح االإسان عن جسدف
عإوود الموووه  ،و وورة الخطيئووة التووي تعاقو عايهووا سوواطة غيوور مرئيووة  ،وتإظوويم بعووض العبوواداه
الصالة الخ

أهداف التربية
إن التربية عملية فردية اجتماعية تتعامل مع فرد في مجتمع تنقل إليه معارف ومهارات
ومعتقدات ولغة الجماعة من جيل إلي جيل واإلنسان هو موضوع التربية تعني بسلوكه وتطويره
ولكن ليس بمعزل عن الجماعة ألن الذات اإلنسانية ال تتكون إال في مجتمع إنساني وبقدر ما
يتوافر للتربية من وضوح وعمق في المفاهيم واألسس التي تستند إليها تكون قوتها وفعلها في
حياة األمم والشعوب وفي اتجاهات األفراد وفي العالقات المختلفة وفي مجاالت العمل المتعددة
ونظرا لهذه األهمية للتربية باعتبارها مسألة حيوية الزمة وضرورة اجتماعية .

يمكن القول أن هدف التربية األساسي هو أنسنة اإلنسان أي جعله مخلوقا إنسانيا يعيش في
مجتمع ضمن إطار اجتماعي يحتوي علي تقاليد ونظم وقيم ومعايير وأفكار خاصة به .

والعملية التربوية تكسب الفرد حضارة الماضي وتمكنه من المشاركة في ممارسة حضارة
الحاضر وتهيئة للتطوير وإضافة واختراع وتقدم حضارة المستقبل

إنها عملية تسهم وتشارك وتدفع عجلة الزمن للبقاء إنها تحصيل فرد في تراث الجماعة وتراث
جماعة ينتقل بواسطة فرد والتراث يعني هنا هو الماضي البعيد .

فالتربية وسيلة وهدف طريقة وغاية تبدأ مع بدأ الحياة وال تنتهي رغم نهاية حياة األفراد ألنها
اجتماعية تخص المجتمع كما تخص كل فرد فيه هي راية تسلمها الجيل الحاضر من الجيل
الماضي وسيسلمها الجيل الحالي إلي األجيال القادمة هي عملية اجتماعية رغم كونها من العلوم
التطبيقية فهي جهد اجتماعي يمارس في المجتمع ويطبق علي مر األجيال .

إن وظيفة التربية تكون أساسا في نقل التراث من جيل وفي اكتساب الخبرات المتزايدة كأساس
للنمو وتعديل النظم االجتماعية المختلفة وتطويرها كما تعمل التربية علي تزويد أفراد المجتمع
بالمواقف التي تنمي التفكير لديهم .
والتربية هي مؤسسة الثقافة التي عن طريقها يمكن تغيير عقول األفراد وتجديدها.

من اهم الشخصيات المتمثلة في اثينا هم:
اوال ً  :افالطون
ٌنطلك أفالطون وهو مؤسس أكادٌمٌة أثٌنا ،أول معهد للتعلٌم العالً فً العالم الغربًٌ ،نطلك
فً منهجه التربوي من رؤٌة شمولٌة متماسكة البنى ،إنه ال ٌحصر تفكٌره فً األهداف التربوٌة
وطرائمها ووسائلها ،وإنما ٌركز فً البدء على طبٌعة الطفل موضوع التربٌة ،وٌتناول المسألة
من الجذور.
المعلم عن سمع األطفال وبصرهم كل حدٌث أو مشهد ٌخل
باألخالق والحٌاء والحشمة واللٌالة ومن الواجب أن ٌمصً الكالم السفٌه عن الدولة كإلصائها أ
أمرا دنٌئًا ال ٌلٌك باألحرار،
ي شر منالشرور الخزي ،ألن سهولة النطك بالمباحة تجعل الترافها ً
محظورا فلٌعالب وال ٌحظى بالجلوس إلى الموائد العامة ،و
أمرا
ً
وإذا شوهد أحد ٌموألو ٌفعل ً
ال بد من سن الشرائع لٌكون التعلٌم
عمومًٌا وٌرى أن الغاٌة من التربٌة هً التخلً عن األعمال الدنٌئة والتحلً بالمنالب الحمٌدة.
ً
فضال عن أنه ٌول
اهتمت الفلسفة المثالٌة بالمعلم اهتما ًما بالغًا ،ألنه المدوة التً ٌمتدي به التالمٌذ،
د المعانً واألفكار فً عمل الطالب ،إذ إن األفكار والمعانً كامنة فً اإلنسان.
والمعلم فً منظور هذه الفلسفة هو الوسٌط بٌن عالمٌن ،عالم النمو الكامل وعالم الطفل ،وإن عم
ل المعلم
تمدٌم اإلرشاد له ،ألنه ٌظل بحاجة إلٌه وٌستطٌع المعلم بفضل اإلعداد الذي تلماه أن ٌموم نمو ال
طالب.
كما شدد أفالطون على أن ٌحصل جمٌع األطفال ،بغض النظر عن مراتبهم االجتماعٌة ،على م
ساواة تامة فٌفرص التعلٌم ،كما نادى بالزامٌة التعلٌم للبنٌن والبنات من سن السادسة.

ثانيا ً  :ارسطو
ربط ارسطو التربٌة بالسٌاسة و الفلسفة فزعم أنه ٌنبغً للتربٌة أن تكون متفمه مع السٌاسة حتى
تتضمن استمرار الدساتٌر و استمراها.
آراء ارسطو التربوٌة :
-1
-2
-3
-4
-5

التربٌة من مهام الدولة
تنمٌة العمل بجانب الجسم
تنمٌة العمل تتم من اٌمان المرء بموة علٌا هً لوة االله
تعتمد طرق التربٌة على طبٌعة الفرد ولدراته
ان كل فرد ٌنزع الى التملٌد

 -6تتصف طالات الفرد فً طفولته الى الغرٌزة
 -7تسعى التربٌة الى تكوٌن الرجل الحر وهو الشخصٌة التً تتكامل فٌها الحكمة النظرٌة
والعملٌة .

التربية في الفكر اليوناني
التربية اليونانية :
من اهم العوامل التً ساعدت على تمدم المجتمع الٌونانً ورلٌه فً المجاالت الحٌاتٌة كافة
والمجال التربوي بشكل خاص هو ما امتازت به بالد الٌونان من جو لطٌف للٌل التغٌر ٌبعث
النشاط فً االنسان وٌساعده على التفكٌر واالبداع والتصور ،فمد حضٌت الٌونان بنظام تربوي
متمٌز اتخذت فٌه شكال منظما كان اساسا لما سارت علٌه التربٌة فً العصور الالحمة وامتازت
هذه التربٌة بكونها تربٌة ارستمراطٌة محصورة بفئة للٌلة من المجتمع  ،وفً ضوء هذا العدد
المتمٌز من الملة المفضلة اتسمت التربٌة بروح التجدٌد واالبتكار وفسح المجال لنمو الشخصٌة
الفردٌة فً الجوانب السٌاسٌة والعلمٌة والخلمٌة والفنٌة حٌث كانت غاٌة التربٌة عندهم هً
وصول االنسان الى الحٌاة السعٌدة والجمٌلة وذلن عن طرٌك وصوله الى الكمال الجسمً
والعملً معا .وبصورة عامة ظهر فً الٌونان نموذجان تربوٌان هما -:

اوال ً  :التربية االسبارطية :
تمثل التربٌة االسبرطٌة التربٌة الٌونانٌة المدٌمة فً اوضح صورها ومظاهرها اذ لم ٌطرأ على
هذه التربٌة أي تغٌر او تعدٌل اال فً حاالت استثنائٌة نادرة حدثت عند انهٌار دولة اسبارطة .
تبدأ التربٌة االسبرطٌة منذ مولد الطفل حٌث ٌعرض على شٌوخ الدولة لٌمرروا ان كان ٌستحك
الحٌاة او الموت وذلن بعد اجراء عدد من التجارب والفحوص علٌه الختبار لوة احتماله – اذ
كانت الدولة هً المسٌطرة على التعلٌم بجمٌع مراحله المختلفة – وبعد التثبت من صالحٌته
للحٌاة ٌعاد الى امه لتموم بارضاعه وتربٌته حتى السابعة من عمره ولكن االم كانت تسٌر على
نظام نصحت به الدولة فً تربٌة الطفل وتنشئته وهو عدم تمٌٌد نموه وحركاته وان تمسو علٌه
فً معاملته وان التستجٌب لمطالبه وكذلن تمنعه من البكاء وتتركه فً الظالم حتى ٌتعود على
الصبر وتحمل المشاق وكذلن تحمل الجوع وااللم  ،وعند بلوغه السابعة ٌرسل الى المعسكر
العام لتلمً التدرٌب العسكري .
اما هدف التربٌة االسبارطٌة فكان ٌتمثل فً (( اعداد المواطن االسبرطً المزود بمدر كاف من
الكمال الجسمانً والشجاعة المتحلً بعادات الطاعة العمٌاء للمانون حتى ٌكون الجندي المثالً
الذي ال ٌهزم ))

ثانيا ً  :التربية االثينية :
تبدأ التربٌة االثٌنٌة من االسرة حٌث ٌعهد الٌها بتربٌة الطفل حتى ٌبلغ السابعة من عمره فٌتم
ارساله الى المدرسة وٌبمى فٌها حتى الخامسة عشرة او السادسة عشرة من عمره وكان ٌرافك
التلمٌذ فً ذهابه الى المدرسة واٌابه شٌخ كبٌر ٌموم بمرالبة سلون الصبً وعاداته فً الحدٌث
ومعاملة اآلخرٌن والمشً فً الطرٌك كما اوكلت الٌه مهمة تموٌم اخالله ومعالبته عند اخالله
بآداب اللٌالة .
اما هدف التربٌة االثٌنٌة فكان ٌتمثل فً (( اعداد المواطن االثٌنً المتكامل من النواحً الجسمٌة
والعملٌة والخلمٌة بحٌث ٌتمكن من الدفاع عن وطنه وٌسهم بشكل فاعل فً اغناء ثمافته )) .

