
 التربٌة فً وادي النٌل : -3

اهتم المصرٌون القدماء اهتماما كبٌرا بالتربٌة اذ كانوا ٌرون ان المعرفة وسٌلة لبلوغ الثروة والمجد ونظرا لتعقد 

التربوٌة البسٌطة  المجتمع والحٌاة العصرٌة القدٌمة كان البد البن وادي النٌل ان ٌتقدم خطوات ابعد من االجراءت

التً كانت موجودة فً مجتمعات اقل مستوى حضاري وبسبب ذلك التعقد اٌضا لم ٌكن فً المستطاع ان ٌكتسب الفرد 

خبرات االزمة لخلقة عضوا فً المجتمع من مجرد عملٌات تقلٌد الكبار ولهذا كان البد من وجود نظاما مدرسٌا 

العلمٌة التً طرق ابوابها التالمٌذ لٌكتسبوا الخبرةات الثقافٌة والتكنلوجٌة  وتعلٌمٌا ارقى حٌث فتحت المدارس والمعاهد

على ان ؼرض الدراسة  الالزمة لمجتمع ضرب سهما وافرا فً التقدم الحضاري وخاصة فً مٌدان الصناعة

ذهم الفنون والحرؾ باالمور المتعلقة بتعلم  اللؽة واالدب  وقد اخضع الكهنة لنفوبصورتها النظامٌة كان اكثر اهتماما 

ومختلؾ المناشط الفنٌة العلٌا  فً الدولة ولم تكن هذة الفنون والحرؾ والتعلم فً المدارس متاحة لكل من ٌرٌد تعلمها 

 وقد كان النظام التربوي انذاك ٌقسم الى ماٌاتً :

 مرحلة تعلٌم اولٌة لالطفال فً مدارس ملحقة بالمعابد . -1

على ابناء  رس نظامٌة ٌقوم بالتعلٌم فٌها معلمون مختصون االانها كانت تقتصرمرحلة متقدمة وهً عبارة عن مدا -2

 ولى والخاصة .الفراعنة والطبقة اال

 مرحلة التعلٌم المهنً. -3

 مرحلة التعلٌم العالً حٌث كان لدٌهم جامعات تدرس علوم الرٌاضٌات والفلك والطب والهندسة     -4

 لقدٌم بثالثة ابعاد هً :كما ٌمكن تحدٌد اهتمامات التعلٌم المصري ا 

 التدرٌب المهنً : الذي كان ٌهدؾ الى اكساب الفرد مهارات من فروع الحٌاة العملٌة. - أ

 تعلٌم الكتابة :وذلك لما للكتابة من اهمٌة وللكاتب من قٌمة فً ذلك العصر   - ب

كانت كتابته ملٌئة التوجٌة االخالقً : فالمجتمع المصري القدٌم ٌهتم جدا بالجانب القٌمً واالخالقً اذ  -ج

 باالخالق والحكم .

 اما اهم اهداؾ التربٌة المصرٌة القدٌمة  فٌمكن اجمالها بما ٌاتً :

 تعلٌم ابناء المجتمع مبادى االحترام الصحٌح لاللهة. -1

 تعلٌم ابناء المجتمع السلوكٌات الالزمة لخدمة الحٌاة الدٌنٌة.. -2

 . م النافعةتعلٌم ابناء الطبقات الراقٌة مختلؾ انواع العلو -3

 نقل ثقافة المجتمع للناشئٌن  -4

 تعلٌم ابناء الكهنة العلوم السرٌة. -5

وبهذا نجد ان من اهم خصائص التربٌة المصرٌة القدٌمة انها تربٌة نظامٌة  صارمة  متنوعة واقعٌة  

 قاصرة على القلة القادرة وخاضعة لسٌطرة الدولة وطبقة الكهنة .

 التربٌة الصٌنٌة : -5

على القٌم والتقالٌد لذلك لم تتؽٌر اؼلب مفاهٌمهم  فالتراث لدٌهم تعتبر الصٌن من الدول المتشددة فً المحافظة 

مقدس والٌتؽٌر كما ان الشعب الصٌنً امتاز بخضوعة التام للتقالٌد وجزئٌاتا وبتقدٌسة لها بصورة كلٌة واستمر 

دتها واسالٌبها محتوٌاته فقد خضعت التربٌة بنظمها وماالشهب ولفترة زمنٌة طوٌلة على الخضوع للماضً وتمثل 

واهدافعا  خضوعا كلٌا للتقالٌد القدٌمة واتصفت نتٌجة لذلك بروح المحافظة وقاومة التجدد وظل االمر كذلك الى 

ان جاء كونفوشٌوس واوجد مفهوما جدٌدا للتربٌة والتً تهتم بدراسة الفضٌلة وخدمة االقارب وادب اللباس 



كثٌرة فً شوون الفلسفة الروحٌة وكان كذلك ٌتم عن طرٌق المدارس التً كانت تهتم بنظام االمتحانات  واشٌاء

 التً ٌدخلها التلمٌذ.

والكونفوشٌة لٌست نظاما دٌنٌا وال هً نظام عبادة وانما هً نظام فلسفً ٌجمع بٌن االداب السٌاسٌة واالجتماعٌة 

اوجبت قوتها من الدٌانتٌن البوذٌة والتاوٌة فً تعالٌمها هذة حٌث  وبٌن االخالق الخاصة واستمدت الكونفوشٌة

 على الطفل تعلم التعالٌم االخالقٌة والواجبات االجتماعٌة  باعتبارها جزا اساسٌا من المبادى الرئٌسة للسلوك .

 اما اهم اهداؾ التربٌة الصٌنٌة   فٌمكن اجمالها بما ٌاتً:

 تدعٌم االخالق. -1

 المجتمع ونقل ثقافته. تربٌة ابناء -2

 اعداد القادة لتولً شوون الحكم . -3

 الوصول بابناء المجتمع الى طرٌق الواجب من خالل التربٌة والتعلٌم. -4

 

 نظام المدارس فً التربٌة الصٌنٌة :

اتسم هذا النظام بطابعة الخاص والمتمٌز الذي ٌهدؾ الى سٌادة الؽة الصٌنٌة واالدب المقدس وبث القدرة على 

بة المقاالت وقد اشتمل على مراحل ثالث خصصت المرحلة االولى  الستذكار اشكال الرموز المختلفة وذلك كتا

بحفظ بعض النصوص التً اختٌرت للطلبة وحفظ الكتب الدٌنٌة اما المرحلة الثانٌة فهً مخصصة للترجمة أي 

لكتابة المقاالت الثالثة  حل الرموز التً سبق وان تعلمها فً المرحلة االولى فً حٌن خصصت المرحلة

والموضوعات االنسانٌة الى ان ٌحصل التالمٌذ على مهارة وقدرة كافٌة فً هذا الفن تمكنهم وتوهلهم لدخول 

 االمتحانات والنجاح فٌها .

 نظام االمتحانات فً التربٌة الصٌنٌة:

النظم التً اثرت فً المجتمع الصٌنً ٌعتبر االمتحان والتعالٌم الكونفوشٌة التً ٌعتنقها الصٌنٌون من اهم القوى و

ونظم االمتحانات هً الوسٌلة الوحٌدة التً بوساطتها تمت السٌطرة على الطبقة العاملة وبالتالً على الحكومة 

 وتتكون هذة االمتحانات من ثالثة انواع  تتدرج حسب صعوبتها وهً كما ٌاتً :

 امتحانات الدرجة االولى : وتتمٌز بما ٌاتً ك –ا 

 ي مرة واحدة كل ثالثة اعوام فً عاصمة المقاطعة .تجر -1

 ٌشرؾ علٌها العمٌد االدبً  ذو النفوذ التشرٌعً على المقاطعة باكملها. -2

 ( ساعة.24-11مدة االمتحان مابٌن ) -3

 ٌطلب فٌها من الطالب كتابة ثالث مقاالت فً موضوعات مختارة من كتاب كونفوشٌوس. -4

 وٌكرر االمتحان ارب عاو خمس مرات النتقاء العدد الطلوب. نسبة النجاح فٌها هً خمسة بالمئة  -5

 الدرجة الثانٌة الناجحون فً هذا االمتحان هم فقط من ٌحق لهم اداء امتحان -6

 امتحانات الدرجة الثانٌة : وتتمٌز بما ٌاتً :  -ب 

 .الؽرض منها هو قٌاس قدرة الطالب على القراة ومدى كفاٌتة فً كتابة الموضوعات االنشائٌة -1

 تجري مرة واحدة كل ثالثة اعوام فً عاصمة المدٌرٌة . -2

 مدة االمتحان ثالثة اٌام . -3



 شبٌهة بامتحانات الدرجة االولى  من حٌث اسلوبها ونهجها االانها اكثر صعوبة واشمل . -4

 نسبة النجاح فٌها ي واحد بالمئة وتكرر ثالث او اربع مرات النتقاء العدد المطلوب . -5

 الثالثة : وتتمٌز بما ٌاتً : امتحانات الدرجة –ج 

 تعقد فً العاصمة بكٌن . -1

 مدة االمتحان ثالثة عشر ٌوما . -2

 تتكون قاعة االمتحان من عشرة االؾ ؼرفة حٌث تتخصص لكل طالب ؼرفة . -3

 تتعلق االسئلة بالكتابة عن كونفوشٌوس واالدب واالخالق والفلسفة . -4

 االمتحانات . عدم اشتراط أي سن محدد للدخول فً هذة -5

 الناجحون فً هذة االمتحانات ٌومل  ان ٌكونوا تالمٌذ ظباطا فً حكومة الصٌن . -6

 :  التربٌة الٌونانٌة -5

من اهم العوامل التً ساعدت على تقدم المجتمع الٌونانً ورقٌة فً المجاالت الحٌاتٌة كافة والمجال  

لطٌؾ قلٌل التؽٌر ٌبعث النشاط فً االنسان التربوي بشكل خاص هو ما امتازت بة بالد الٌونان من جو 

وٌساعدة على التفكٌر واالبداع والتصور فقد حظٌت الٌونان بنظام تربوي متمٌز اتخذت فٌة شكال منظما 

كان  اساسا لما سارت علٌة التربٌة فً العصور االحقة وامتازت هذة التربٌة بكونها تربٌة ارستقراطٌة 

وفً ضوء هذا العدد المتمٌز من القلة المفضلة اتسمت التربٌة بروح محصورة بفئة قلٌلة من المجتمع 

التجدٌد واالبتكار وفسح المجال لنمو الشخصٌة الفردٌة فً الجوانب السٌاسٌة والعلمٌة والخلقٌة والفنٌة حٌث 

كانت ؼاٌة التربٌة عندهم هً وصول االنسان الى الحٌاة السعٌدة والجمٌلة وذلك عن طرٌق وصولة الى 

 كمال الجسمً والعقلً معا بصورة عامة ظهر فً الٌونان نموذجان تربوٌان هما:ال

 التربٌة االثٌنٌة : - أ

تبدا التربٌة االثٌنٌة من االسرة حٌث ٌعهد الٌها بتربٌة الطفل حتى ٌبلػ السابعة من عمرة فٌتم ارسالة 

المدرسة وٌبقى فٌها حتى الخامسة عشرة والسادسة عشر من عمرة  وكان ٌرافق التلمٌذ فً ذهابة  الى

الى المدرسة  واٌابة شٌخ كبٌر  ٌقوم بمراقبة سلوك الصبً وعاداتة فً الحدٌث ومعاملة االخرٌن 

 ة .والمشً فً الطرٌق كما اوكلت الٌة مهمة تقوٌم اخالقة ومعاقبتة عند اخاللة باداب الٌاق

اما اهداؾ التربٌة االثٌنٌة فكان ٌتمثل فً ) اعداد المواطن االثٌنً المتكامل من النواحً الجسمٌة 

 والخلقٌة بحٌث ٌتمكن من الدفاع عن وطنة وٌسهم بشكل فاعل فً اؼناء ثقافتة (والعقلٌة 

 التربٌة االسبرطٌة :

ورها وظاهرها اذلم ٌطر ا على هذة تمثل التربٌة االسبرطٌة التربٌة الٌونانٌة القدٌمة فً اوضح ص

 التربٌة أي تؽٌر او تعدٌل اال فً حاالت استثنائٌة نادرة حدثت عند انهٌار دولة اسبارطة .

تبدا التربٌة االسبرطٌة منذ مولد الطفل حٌث ٌعرض على شٌوخ الدولة لٌقررو ا ن كان ٌستحق الحٌاة 

 لٌة.او الموت وذلك بعد اجراء عدد من التجارب والفحوص ع

                            


