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 معنى التربية :

تعددت وجيات النظر في مفيوم التربية وتعددت تعاريفو بتعدد الباحثين فيهو ويمنهن ارجهال ن مهة  
 اصول : ثالثة)التربية( لغويا الى 

 )ربا( ,  )ربي( , )رب(.

 : ربا يربو بمعنى نما, ينمو. فاألصل االول

 واالصل الثاني: ربي, يربي ومعناه نشا وترعرل.

 واالصل الثالث: رب بمعنى اص حو وتولى امره ورعاه.

لك نعمهو تربيها (( ات تحفظيها وتراعييها وتربييها نمها يربهي الرجهل  وفي الحديث الشريف جاء ))  
 .ولده 

  العمههل الههقت تبههوم بههو لتنشههشة  فههل او شههاب وانيهها مجموعههة مههن العههادات  Littreويعههرف ليتههرت   
 الفنرية او اليدوية التي تنتسب ومجموعة من الصفات الخ بية التي تنمو .

  موضهول ع ههم يجعهل هايتههو تنهوين الفههرد مهن اجههل قاتهو بههان Herbertومهن وجيههة نظهر ىربههارت  
 نوقظ فيو ضروب ميولو النثيرة.

ن  ريه  الحهدس   مهادن فهن تنتسهب فهي الصهف عه  "William Jamesمس جهيولهيم  وىي عند 
 لمع يات الواقع.او المالحظة 

  التربية بانيها مجموعهة الجيهود التهي نيهدف الهى   John Jolyويصف عالم النفس ىنرت جولي  
 تيسر ل فرد االمتالك النامن لمخت ف م ناتو وحسن استخداميا.

ة ابتههدعيا االنسههان يههوم اسههتبر ع ههى االرت وبههدا فههي تنههوين والتربيههة فههي الحبيبههة صههناعة انسههاني
 .التربية في نظر الع م الحديث: تعني التفاعل ما بين االنسان وبيشتو  والحضارات 

 بانيا:  التربية. لقا عرفت 

عم يههة اعههداد افههراد انسههانيين فههي مجتمههع معههين وفههي نمههان ومنههان معينههين حتههى ينتسههبوا الميههارات 
فهي مجهتمعيم ات وانما  الس وك المخت فة التي تجعل منيم موا نين صهالحيين والبيم واالتجاىات 

 ان التربية ىي عم ية تع يم وتع م ألنما  مخت فة من الس وك االنساني.
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  غاية التربية

 البول ان هاية التربية:يمنن  

 .فيو الى نونو اداة ل تربية والتنمية ىو الغاية العظمى ليا  االنسان -1
جتمع معين ثم تنمية ىهقا المجتمهع ىدفيا اعداد الفرد ل حياة في معم ية  فالتربيةالمجتمع  -2

وعنصهر ىهام مهن عناصهر التنميهة وىي في الوقهت نفسهو وسهي ة ىاش هة مهن وسهاشل االنتهاج 
 .االقتصادية واالجتماعية 

 اهداف التربية
 االىداف التربوية ىي:ان من 

ان اول االىهههداف التربويهههة وابسههه يا ىهههو ان يربهههى الفهههرد لنهههي يعهههي  لينسهههب عيشهههو لينسهههب  -1
عيشهو وان يمههتين مينهة لنههي يعهي  فالعمههل لههيس واجبها انسههانيا فحسهب بههل يعتبهر متعههة ولههقة 

 وتنمية لشخصيتو .وتحبيبا إلنسانية االنسان 
د ضههرورة ل عبههل وضههرورة تعههد التربيههة الجسههدية ىههدفا ىامهها مههن االىههداف التربويههة فتربيههة الجسهه -2

 .ل عا فة وضرورة ل عمل لخدمة المجتمع واالنسانية
مهههن االىهههداف التربويهههة تنهههوين الخ ههه  ويبصهههد ىهههو ان تعمهههل التربيهههة فهههي البيهههت وفهههي جميهههع  -3

يحسههن التعامههل مههع المؤسسههات التربويههة ع ههى ان تعههد موا نهها حسههن االخههال  ميههقب ال بههع 
 .ابناء مجتمعو

ويؤدييها مهن ت بهاء  تنششة الموا ن الصالح لهقت يعهرف واجباتهو الو نيهةمن االىداف التربوية  -4
 .نفسو ويعرف حبوقو فال يتنانل عنيا

لنههل تربيههة صههحيحة  مههن االىههداف التربويههة التربيههة العب يههة  والتههي تعههد مههن االىههداف الرشيسههية -5
 مههن المشهانل التهي قههد تصهادفو فههيألنيها تعهود ال فههل ع هى اتخهاق مواقههف ع ميهة وموضهوعية 

 . حياتو
وعاداتيهها فنههل امههة ترهههب فههي نبههل تراثيهها  وتعنيههنهمههن االىههداف التربويههة نبههل التههراث الثبههافي  -6

 وتباليدىا ومعارفيا الى االجيال الجديدة .
 النظريات التربوية

ع هههى االحا هههة بثبافهههة عامهههة بصهههيغة  ان الهههدراس لمفيهههوم التربيهههة ونظرياتيههها المخت فهههة تسهههاعده
يهة والبوميهة الن الو ن فهي تنهوين النظريهة المرتب هة بخصهاشم مجتمعهوالتفاعل ال بصيغة النبهل 

 .االجتماعي واالقتصادت والسياسي نل نظرية تنبث  من ارتبا يا بالواقع 
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 ونظرياتيا ويمنن ت خيصيا بما ي ي:مفيوم التربية  ولواخت ف المربون عبر العصور ح 
مخت فهة فهي جميهع المهواد ون مها منيم من قال ان التربية عم ية ي بهن فييها المهتع م مع ومهات  -1

قاتيها تسهاعد وىهقه نظريهو خا شهة الن المع ومهات بحهد  تفهع مسهتوت تربيتهونادت مع وماتو ار 
 .  ولنن ال تست يع ان تغير مجرت حياتو المتع م ع ى اجتيان االمتحان

وىهدة النظريهة خا شهة الن سسهات الموجهودة فهي المجتمهع ومنيم مهن حصهر التربيهة فهي المؤ  -2
المع ومات تبنى من الناحية الفنرية داخل المؤسسات دون الناحتين العا فية والعم ية التهي 

 ليما دور نبير في اعداد المتع م ل حياة.
ومههنيم مههن المؤيههدين لنظريههة التههرويت العب ههي التههي تؤنههد ع ههى العبههل يههروت نمهها يههروت  -3

النظرية خا شة حسب مفيوميا البديم الن نمو العبل وقوتهو خاضهعان ل حهد او وىدة  الجسد
 .المستوت القت تفرضو وراثو االنسان

وقد قىب المربي فروبل الى ان التربية عم ية تفتح فييا قاب يات المتع م نما تفتح النباتات   -4
والنىهههور ات ان ال فهههل مجموعهههة مهههن الباب يهههات النامنهههة وعمهههل التربيهههة ىهههو انتشهههاف ىهههقه 

وىقه نظرية خا شة ألنيا تفترت نمو ال فل يبدا من الداخل وتغفل اثر البيشة في  الباب يات
 .ة الفرد تنوين شخصي

ىهههقه ىهههي اىهههم النظريهههات التربويهههة امههها المفيهههوم الحهههديث ل تربيهههة فيهههو ان التربيهههة ىهههي عم يهههة 
 التنيف او التفاعل ما بين الفرد وبيشتو.

 
 االساس التاريخي للتربية

 /التربية في المجتمعات البدائية
 المجتمعات ببسا تيا وتتم بصورة عفوية هيهر مبصهودة وتتمثهل ان ىقهالتربية في  امتانت  

عادات مجتمعو ويتدرب ع ى االعمال والنشا ات التي يبوم بيها النبهار نالصهيد يب د الناشئ 
سهمارية سهاىمت فهي ان يهدون المربهي افنهاره وينب يها مورعي الماشية وعندما ظيرت النتابهة ال

 الى االخرين عن  ري  الرمون .
وال ببهة الحانمههة  التربيهة رجههال الهدين  حتنهرما اصهبحت فهي درجههة عاليهة مهن التعبيههد اوعنهد 

 .اما ال ببات الفبيرة من الشعوب اقتصرت ع ى تع م الميارات االساسية ل حياة الغنية
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 سمات التربية البدائية 
يحتهاج واحساسو البنر بضرورة نبهل الخبهرة مهن جيهل الهى اخهر تمثل يبظة العبل البشرت  -1

 الييا.
لبد نانت بسي ة في محتوياتيا ونانت تجرت بصورة عفوية هير مبصودة فنان االنفهال  -2

 يتع مون ما تع م اى يم او افراد الببي ة بالت بين والتب يد والمشاىدة.
نانههت العم يههة التربويههة تتميههن بههالتونيع ات ان المجتمههع البههداشي ننههل يبههوم بعم يههة التربيههة  -3

العم يههة االبههوان وافههراد  ىههقهتربويههة مسههؤولة نالمدرسههة فنههان يتههولى لعههدم وجههود مؤسسههات 
 . االسرة او رشيس الببي ة

معينههة ع ههي شههيء معههين يههنداد نانههت متدرجههة ومرح يههة ات ان ال فههل يتههدرب فههي مرح ههة  -4
 .باندياد عمر ال فل حتى ب وهو مرح ة الشيخوخة في االىمية 

 
 انواع التربية في المجتمعات البدائية 

التههي تبههوم ع ههى التههي تنسههب الههى عههالم المرشيههات او المحسوسههات التربيةةة العمليةةة   -1
نالمأنهههل والم هههبس تنميهههة قهههدرة االنسهههان الجسهههدية ل حصهههول ع هههى ضهههروريات الحيهههاة 

 والمأوت .
التهههي تبهههوم ع هههى اقامهههو الحفهههالت  التهههي تعهههود الهههى عهههالم الغيبيهههات التربيةةةة النظريةةةة -2

وانشهه ة العبهادة فنانههت تع هي االنسههان   المح يهةوال بهوس المالشمههة لعبيهدة المجتمههع 
 البداشي االمن وال مأنينة

 
 التربية في بعض الحضارات القديمة

 التربية والتعليم في وداي الرافدين القديم/ -1
في المعرفة والتع هيم الهى مرح هة التهدوين فهي منتصهف االلهف  ودات الرافدينتمتد جقور حضارة   

 لرابع قبل الميالد.ا
اق سهاىموا فهي وضهع اسهس ع هم الف هك ومن تالىم  ىقه الحضارة السومريين واالنديين وساىم في

, فبهههد انشههها انسهههان وادت  والتنجهههيم وقيهههاس النوايههها واختهههرال العربهههات واختهههرال النتابهههة المسهههمارية 
الرافدين اول مدرسة فنان ىنهاك اول ت ميهق و اول نتهاب مدرسهي واول قهاموس واول منتبهة ون يها 

 احداث فريدة في تاريخ البشرية.
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 المدرسة العراقية القديمة 
تدل النصوم التاريخية التي يمنن ارجاعيا الى االلهف الثالهث قبهل المهيالد الهى وجهود مهدارس   

نىههور االنمنههة  ودات الرافههدين فههي فتههرة تههدعو الههى االنههدىا  وىههي الفتههرة التههي سههببتفههي رسههمية 
 الباب ية البديمة .

دوبهها ( وقههد ترجميهها االنههديون ب )بيههت  -وردت لفظههة المدرسههة فههي ال غههة السههومرية بصههيغة )ات
 توبي ( ات ) بيت االلواح( , وتدل االلواح ان القين مارسوا النتابة نانوا باالالف .

  شؤونونان ىدف المدرسة السومرية االقتصار ع ى تع م ال غة السومرية ثم تدريب موظفين في  
واالدارة  .ومنان بناء المدرسة يتنهون مهن هرفها قات مسهاحات متواضهعة تهدل ع هى ان االقتصاد 

يخت ههف عههرت نهههل منيهها مههن حيههث االتسهههال ,  تحتههل وسههه يا مصهه بات امههانن ل تع ههيم المههنظم
 نان تصميميا يخت ف عن بيوت السنن االعتيادية.ونانت المع ومات التاريخية تدل ان المدرسة 

 
 المرأة في تعليم العراق القديم

نان ل مرأة  نصيب في التع يم في قلك الوقهت فبهد وجهد اسهماء ناتبهات تهدوين سهج ت فهي مدرسهة 
 يهة وليهن شهان النتشهافات دلهت عهدد النسهاء المتع مهات فهي الحضهارة البابعراقية قديمهة .نمها ان ا

 في الحياة والمجتمع.
 نظام التعليم  في حضارة وادي الرافدين

يسمى بالتع يم الحر  لم تدل ع ى ان التع يم لم ينن بما اش  البارنة ان المدرسة السومريةمن الحب
ي جهها الييهها المع ههم ل محافظههة ع ههى النظههام داخههل هالبهها ىههي التههي  فبههد نانههت )العصهها ( التبههدمي .

 المدرسة , ومع قلك فبد نان المع مون يشجعون  البيم عن  ري  المديح والثناء.
لبههد نههان نظههام التع ههيم لههيس سههيال فال الههب الههقت يريههد ان يحبهه  النجههاح ع يههو ان يواظههب ع ههى 

جيهن ل  هالب التمتهع بع  هة المغيب ونان النظام ي الحضور الى المدرسة يوميا من الشرو  حتى
 خالل السنو الدراسية .

ونانههت المدرسههة منههق صههباه حتههى يصههبح شههابا ان سههنين الدراسههة نانههت  وي ههة فال الههب يههالنم   
فههن النتابههة ونههان نظههام المدرسههة فههي  بحاجههة الههى تعههب سههنني مرىبههة نههي يحصههل ع ههى تعبيههدات 

 يت  ب فترة تحضيرية لالمتحانات و امتحانات االعادة .
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 المناهج الدراسية في حضارة وادي الرافدين
نههان التع ههيم فههي المدرسههة العراقيههة البديمههة يسههمى بههالتع يم النظههامي اق عرفههت مناىجيهها بالدراسههات 

مدرسة م ح  بالمعبد القت ينون في المدن الرشيسية ,واشتيرت نل مدينة عراقيهة الع يا  ونانت ال
 بمنيج معين 

 التنجيم , اآلداب , الفن( اور)ال ب , ع م الف ك ,  -
 الورناء)ال ب ,العباقير, اآلداب( -
 ايسن والرسا )الرياضيات , الف ك( -
ان الوثهاش  المدرسهية تشهير ان المهنيج الدراسهي التجهارة ,الرياضهيات العاليهة(.مم نة اشنودا )  -

 يشمل نوعين من الدراسات )الدراسات الع مية ,الدراسات االدبية (.
 

 االدارة في حضارة وادي الرافدين 

 تتنون ادارة المدرسة من:

 احتراما لو . باألستاقمدير المدرسة ونان يدعى )اب المدرسة ( وي بب  -1
ويتمتههع بمرنههن اجتمههاعي مرمههو  اع ههى  ويعنههي العالمههة او االسههتاق  المع ههم ويههدعى )اليهها( -2

 الضبا .من النينة و 
ويتمتعههون بههاحترام فههي المجتمههع ونههان المع ههم يسههمى التالميههق ويههدعون )ابنههاء المدرسههة (  -3

 .مبيت الرق التالميق بأبناء
 ابو الرقم ويسمى اداديا وميمتو تأتي بعد االستاق وعم و التدريس المستمر. -4
المراقهههب ويبهههوم بمسهههاعدة االسهههتاق وع يهههو ان يجتهههان مرح هههة اع هههى مهههن نمالشهههو نهههي يع هههم  -5

اق في تع هيم التالميهق النتابهة وحفهظ النظهام فهي ال الب المبتدشين وواجبو االنابة عن االست
 ودوام ال الب .المسؤول عن نظافة المدرسة المدرسة نما انو 

 هالب وسهمعتيم لابس وك   الناتب وواجبو ان ينتب التمارين ل تالميق فضال عن االىتمام -6
 ومراقبتيم داخل المدرسة.

 
 
 

 


