
 معنى التربٌة واهدافها 

ان كلمة التربٌة من الكلمات الشائعة التداول بٌن الناس فً الحٌاة العامة فلقد مارس االنسان التربٌة 

  منذ القدم مما جعل مفهومها ٌشٌع بٌن الناس كقولهم  فالن قلٌل التربٌة وفالن حسن التربٌة واالخالق

وهذا االستعمال الشائع لكلمة تربٌة ال ٌعنً ان كل من ٌستعملها ٌدرك مدلولها ادركا جٌدا , فقد ٌكون 

ٌبدو فهمهم للتربٌة فهما سطحٌا غالبا ما ٌقتصر على الجانب االخالقً فقط الى درجة ان تعرٌفها 

ربٌة هو قبٌل الهل سهل المنال , ولكن سرعان ما ٌتبدد هذا االعتقاد وٌدرك المرء ان تعرٌف الت

الممتنع , ذلك الن التربٌة بالمعنى العلمً مدلولها اوسع واشمل مما ٌستعمله االشخاص العادٌٌن فً 

 حٌاتهم 

 التربٌة لغة واصطالحا

جاء فً لسان العرب , ربا الشىء أي راد ونما واربٌته أي نمٌته , وجاء فً القران الكرٌم , ٌربً 

وفً نفس  المعجم رباه أي م الوسٌط : تربى بمعنى نشأ وتغذى وتثقف الصدقات أي ٌزٌدها وفً المعج

 نمى قواه العقلٌة والجسدٌة والخلقٌة وهكذا نرى المعنى اللغوي لكلمة تربٌة ٌتضمن العناصر االتٌة :

 و والزٌادة مالن -1

 التغذٌة والتنشئة  -2

 التثقٌف -3

ه من الكائنات وهو ما ٌنفً وهنا تجدر االشارة الى ان التربٌة ككلمة تستعمل لالنسان وغٌر

عنها مفهوم االخالق الذي ٌنتفً وجوده عند مفهود تباٌن معنى التربٌة االخالق الذي ٌنتفً 

 وجوده عند غٌر االنسان 

د تباٌن معنى التربٌة ومفهومها تبعا لتباٌن واختالف طبٌعة الدراسات النفسٌة اما اصطالحا فق

ٌنصب على تنشئة  ,وذلك الن العمل التربوي مجتمعللواالجتماعٌة فً نظرتها للفرد و

االنسان وتكوٌنه , كما ان الذي ٌتولى هذا العمل هو االنسان نفسه , واالنسان فً تغٌر 

وتطور مستمرٌن فً نظرته الى نفسه والى العالم من حوله , وهذا العالم بدوره فً تبدل دائم 

االنسان وتعرٌفه للتربٌة , فمعنى والمقصود بذلك ان عاملً الزمان والمكان ٌحددان نظرة 

التربٌة ال ٌتأثر بمرور السنٌن فحسب بل باختالف المكان وهذا ما نجده فً الواقع حٌث ان 

لكلمة تربٌة معنى خاصا فً كل قطر من االقطار بل ان هذا المعنى الٌكون واحد داخل 

ف عن ذلك الذي ٌالئم مثال تحتاج الى نوع من التربٌة ٌختلالقطر الواحد فالمناطق الرٌفٌة 

الناطق المزدحمة , وبناءا على ذلك ٌجب علٌنا عدم تفسٌر التربٌة وشرحها فً المجتمعات 

النامٌة بنفس الطرٌقة فً المجتمعات المتقدمة اٌضا, ذلك الن التربٌة فً اساسها عملٌة 

انماط مافً المجتمع من قٌم ومثل وعادات وتقالٌد واجتماعٌة نفسٌة تعنى بالفرد وتعكس 



سلوك , لذا فالتربٌة هً مراة المجتمع وهً كذلك ادارة المجتمع فً صنع المستقبل واللحاق 

 بالركب المعاصر من خالل اعداد الفرد وتكوٌن شخصٌته بشكل سوي .

وبناءا على ما تقدم نجد ان التربٌة تعنً ))عملٌة التفاعل المستمر التً تتضمن مختلف انواع 

 اٌجابا فً الفرد والتً تعمل على توجٌهه فً الحٌاة الطبٌعٌة ((النشاط المؤثرة سلبا و

 اهداف التربٌة 

بالرغم من محاولة كثٌر من المربٌن قدٌما وحدٌثا تعرف التربٌة بتعرٌف جامع اال انهم 

اختلفوا فً ذلك اختالفات كبٌرة نظرا الختالفهم فً تحدٌد الهدف من التربٌة من جهة 

اف المجتمع من جهه اخرى ولكن على الرغم من ذلك نجد ان والختالفهم فً تحدٌد اهد

 من االهداف تكاد تكون مشتركة بٌن اغلب تعرٌفاتهم ومن تلك االهداف :هناك مجموعة 

 تكوٌن المواطن الصالح  -1

أي تكوٌن الشخص الذي ٌمتثل االوامر والنواهً والقوانٌن فً المجتمع من محض 

 .اراداته

 النمو الكامل للفرد  -2

فالتربٌة تعد الفرد االعداد الذي ٌؤهله لكً ٌكون متكامل من النواحً الجسدٌة والعقلٌة 

 واالنفعالٌة والخلقٌة والحركٌة 

 بناء شخصٌة الفرد  -3

حٌث تعمل التربٌة على تكوٌن السلوك وتوجٌهه لبناء الفرد فً  المجتمع من جمٌع 

 النواحً

 تحقٌق الكفاٌة االنتاجٌة  -4

حٌث ٌتم الوصول للكفاٌة االنتاجٌة عن طرٌق الخطط الموضوعة لزٌادة انتاج المصانع  

والثروة الحٌوانٌة والصناعٌة والطبٌعٌة وذلك بانشاء المدارس المتخصصة العداد اشخاص 

 مؤهلٌن لذلك

 الفرد على التكٌف ة مساعد -5

 واالجتماعٌة وذلك باكسابه االتجاهات التً تفٌده فً التكٌف مع بٌئته الطبٌعٌة

 ثانٌا : االصول التارٌخٌة للتربٌة 



قد مر الفكر التربوي بمراحل عدٌدة وازمنة وعصور مدٌدة تطور من خاللها واكتسب 

من العلوم والمعارف االخرى التً بدورها تنشأ وتتطور المعنى االصلً له هو وغٌره 

جٌل عالج المفهوم وتكتسب الحقائق والدقة وتبتعد عن االخطاء والغموض ,فكلما جاء 

الذي كان علٌه الجٌل السابق مع االجتهاد فً تحسٌنه وتطوٌره وهنا سنسترسلفً ذكر 

 -المراحل التً تطور فٌها الفكر التربوي وكما ٌاتً :

 التربٌة البدائٌة  -1

امتازت التربٌة فً المجتمعات البدائٌة ببساطتها وبدائٌة وسائلها وقلة مطالبها التً التعدو 

كما اتسمت بالتقلٌد  –جات الجسم  من الطعام والشراب وكساء وماوى اشباع حا

والمحاكاة وكان جوهرها التدرٌب االلً والتدرٌجً والمرحلً اذ كان الناشى ٌقلد عادات 

مجتمعة وطراز حٌاتة تقلٌدا عبودٌا خالصا ونظر الن المتطلبات الحٌاتٌة لم تكن معقدة 

تقوم بنقل التراث وكان ٌقوم بالعملٌة التربوٌة او كثٌرا فلم تكن هناك موسسة او مدرسة 

التدرٌبٌة وعملٌة تكٌف االفراد مع البٌئة الوالدان او العائلة او احد االقارب وفً اواخر 

البدائٌة تنقسم الى ٌة كان ٌقوم بها الكاهن او شٌخ قبٌلة ومن هنا نجد التربٌة المرحلة البدائ

 نوعٌن هما:

التربٌة العملٌة ) المرئٌة ( : وي تقوم على تنمٌة قدرة االنسان الجسدٌة الالزمة لسد 

 احتٌاجات مثل االكل والملبس والماوى وكان ٌقوم بها االبوان واالسرة .

التربٌة النظرٌة ) غٌر المرئٌة (: وهً التً كان ٌقوم بها الكاهن او شٌخ القبٌلة من خالل 

 .لعقٌدة الجماعة  لمالئمةاقامة الحفالت والطقوس ا

 اما اهم خصائص التربٌة فً المجتمعات البدائٌة فهً :

 تربٌة عشوائٌة . -1

 اهدفها واضحة للجمٌع . -2

 بسٌطة الى ابعد الحدود . -3

 ٌغلبها الطابع العملً . -4

 تربٌة جامدة وشكلٌة . وهً ان ٌكزن ابناء المجتمع فً قالب واحد. -5

 التربٌة فً العصور القدٌمة.

بتطور الحٌاة وتعقدها اصبح من الصعب على الوالدٌن او العائلة القٌام بعملٌة التربٌة 

ومن هنا نشات مهنة جدٌدة هً مهنة المربٌن او االطار الذي ٌرضً عنة المجتمع 

وكانت العملٌة التربوٌة تتم فً الساحات العامة او اماكن العبادة الى ان تطورت 

ة ومع هذا التحول والتطور ظهرت الكتابة وبدات االمور ونشات المدارس النظامٌ

الحضارات تسجل نظمها وقوانٌنها وشرائعها ومن هنا وصلت الٌنا بعض المعلومات 



عن تلك الحضارات القدٌمة واسالٌبها التربوٌة وطرقها فً نقل التراث وتطبٌع االفراد 

 بطابع الجماعة.

 التربٌة فً حضارة بالد الرافدٌن : -2

عرفة والتعلٌم فً حضارة وادي الرافدٌن الى فجر التارٌخ اذ بدا التدوٌن تمتد جذور الم

الول مرة فً تارٌخ البشرٌة فً منتصف االلف الرابع قبل المٌالد ولعب العراق دورا 

بارزا فً نقل مشعل الحضارة الى خارج رقعتة الجغرافٌة عبر المراكز الحضارٌة فً 

ى مدى ماٌقرب من ثالثة االف سنة وقد دل سومر واكد التً ظلت ثقافتها مزدهرة عل

مسح النصوص التً ٌمكن ارجاعها لاللف الثالث قبل المٌالد الى وجود مدارس رسمٌة 

فً وادي الرافدٌن فً فترة تسبق ظهور االزمنة البابلٌة القدٌمة كما ظهرت فً عصر 

لعالم فً حمورابً  مدارس لنسخ الكتب وتعلٌم الناشئة . ولقد اسست اول مدرسة فً ا

سومر بعد ان ازدادت المدارس زٌادة بالد مابٌن النهرٌن وغدا التعلٌم نظامٌا فً بالد 

 ملحوظة.

وفً اوائل القرن العشرٌن تم اكتشاف عدد من االلواح المدرسٌة كانت مادتها تتحدث عن 

االدارة واالقتصاد كما تظهر االلواح ان اعداد من مارسوا الكتابة كانوو باالالف وقد 

مدتنا االكتشافات االثارٌة بما ٌنطلق بالمدرسة فً بابل القدٌمة اذ بٌنت ان فٌها غرفا 

تحتل وسطها مصطبات واطئة من الحجر تسع الواحدة منها الثنٌن وثالثة واربعة طالب 

العراقٌون القدماء علوم وكانت تنشر مجموعة من االلواح لممارسة الكتابة وقد عرف 

الحٌوان والنبات والالهوت والتعدٌن وعلم اللغة فضال عن الجغرافٌا والرٌاضٌات و

 االداب .

وكانت رواتب المدرسٌن تدفع من اجور الطالب وان التعلٌم كان مقتصرا على االغنٌاء 

وعدد قلٌل من الفقراء وقد كان للمراة نصٌب من التعلٌم اذ دلت االلكتشافات ان الكثٌر 

 مات .من النساء فً العصور البابلٌة كن متعل

اما نظام التعلٌم فقد كان صعبا اذ كان على الطالب ان ٌواظب على دروسة ٌومٌا من 

الشروق وحتى المغٌب وسنٌن الدراسة كانت طوٌلة فالطالب كان علٌة ان ٌالزم المدرسة 

منذ صباة الى ان ٌصبح شابا وكان مدٌر الدرسة ٌدعى )) اب المدرسة (( وكان ٌلقب 

كان ٌنظر الٌة بعٌن االجالل والوقار اما المعلم فكان ٌتمتع بمركز باالستاذ احتراما لة و

اجتماعً مرموق فهو اعلى من الكاهن والظابط والوالً وٌلقب بالعالمة او االستاذ اما 

ٌسمون انفسهم )) ابناء المدرسة (( وكانو ٌتمتعون اٌضا بمكانة محترمة  التالمٌذ فكانوا 

 فً المجتمع .



بات فقد كانت منتشرة فً كل المدن االقلٌمٌة تقرٌبا وعلى مسافة اما فٌما ٌخص المكت

منتظمة لكل مكتبة وكانت توجد مدررسة للنسخ ملحقة بها وقد تم العثور على اكبر 

مجموعة من االلواح والتً كانت تتمثل بالمكتبة الخاصة باشور بانٌبال فً نٌنوى اذ عثر 

 ( لوحة سلٌمة ومحكمة فً مجموعتة. 2522على )

 


