
 

 

 

 المرحلة /االولى                                      المادة /اصول التربٌة 

 الفصل الدراسً الثانً           موضوع المحاضرة / اهداف التربٌة وخصائصها 

ان الهدف فً التربٌة كما فً اي عمل انسانً ٌعنً تنظٌما للنشاط والعوامل الداخلة 

من عوامل فمعرفة الهدف ٌساعد على اختٌار  فً الموقف التعلٌمً وماٌحٌط بة

الوسائل واتخاذ الخطوات للوصول الى النتائج المنشودة ونظرا الهمٌة االهداف فً 

توجٌه العمل التربوي وتطوٌره وتمكنه من االسهام فً عملٌات التغٌٌر االجتماعً 

عاد ٌتطلب الوعً بمصادرها والنظر الٌها فً زاوٌة شاملة لجمع الجوانب واالب

تتغٌر تبعا لتغٌر فلسفة الدولة والمجتمع والمجاالت .وٌالحظ ان االهداف التربوٌة 

 -من وقت الى اخر وضمن هذا المنطق فأن االهداف التربوٌة تتلخص بما ٌلً :

تربٌة الفرد الحتراف حرفة او مهنة معٌنة ٌكسب عٌشه منها ,وٌحقق ذاته فٌها -1

 وٌكون شخصٌته من خاللها .

الفرد جسدٌا .ان التربٌة الجسدٌة ضرورٌة للعقل والعاطفة ,بل انها تربٌة -2

 ضرورٌة للعمل من اجل خدمة المجتمع واالنسانٌة جمعاء 

تربٌة الفرد خلقٌا .المقصود هنا ان تعمل التربٌة فً االسرة والمجتمع -3

والمؤسسات المختلفة على ان تعد مواطنا حسن االخالق ,مهذب الطباع ,ٌحسن 

ل مع االخرٌن وعلى الرغم من ان المفهوم االخالقً ٌختلف من زمان الخر التعام

وبغٌر ذلك من ومن مكان الخر اال انه ٌتأثر بالقٌم الدٌنٌة والمفاهٌم االجتماعٌة 

العوامل الكثٌرة ولكن  المهم ان المجتمعات جمٌعها لها مفاهٌمها االخالقٌة ومثلها 

 بها العلٌا التً تحب الجٌالها ان ٌتحلون 

ٌعرف ماله من حقوق وما علٌه من واجبات وان تنشئة المواطن الصالح الذي -4

ٌؤمن بوطنه وبامكانٌات امته وبحقها فً الحٌاة الحرة الكرٌمة وفً قدرتها على 

 مع االمم االخرى بأمن وسالم مادامت حقوقها مصونة وكرامتها محفوضة التعاٌش 

فل على اتخاذ مواقف علمٌة موضوعٌة من تحقٌق التربٌة العقلٌة .اي تعوٌد الط-5

المشاكل التً تصادفه وتعترض حٌاته الفردٌة والوطنٌة وان تنمٌة العقل ٌجب ان 

التقتصر على مجرد الحصول على المعلومات وانما بالحصول على العادات العقلٌة 



 

والفكرٌة الصحٌحة وان مثل هذا الحصول الٌتم االعلى اساس االٌمان بالعلم 

 ان بالحقٌقة واالٌمان بقدرة االنسان على التقدم نحو االفضل .واالٌم

ان التربٌة تساعد على نقل التراث الثقافً حٌث ترغب كل امة فً نقل تراثها -5

وعاداتها وتقالٌدها ومعارفها وطرائق حٌاتها الى االجٌال الجدٌدة وهً تهدف بذلك 

 ومً .الى تمكٌنهم من الحٌاة والى االبقاء على تراثها الق

تسهم التربٌة فً تربٌة الجٌل من النواحً الروحٌة والصحٌة والوجدانٌة  -6

ان هدف التربٌة هو تنمٌة شخضٌة الفرد وخالصة القول والجنسٌة والجمالٌة 

وتزوٌده بثقافة علمٌة عامة مرتبطة بالحٌاة الٌومٌة وتمكٌنه من التفكٌر الصحٌح 

وتكوٌن عادات حسنة واخالق رصٌنة وتحمل المسؤولٌة واستثمار اوقات الفراغ 

وجسمقوي وعواطف سامٌة وذوق سلٌم واخالص فً العمل والتضحٌة فً سبٌل 

 االمة .

 . خصائص التربية 

فهً شاملة تشمل االنسان بكل جوانبه .والمجتمع بكل  -الشمول والتكامل : - أ

 .نظمه واوضاعه 

العقل االنسانً  فهً كأهداف تتفق ومنطق -العقالنٌة والمنطقٌة والواقعٌة : - ب

 كما تتفق مع اجتماعٌة االنسان .

اذ انها تصوغ محتواها واهدافها من ثالث ابعاد  -احتوائها البعاد الزمن : - ت

 .رئٌسٌة هً الماضً والحاضر والمستقبل 

ومن  -تختلف التربٌة فً محتواها واهدافها وفلسفتها من زمن الى اخر : - ث

 ن والمجتمعات .مجتمع الى اخر بأختالف واالزمان واالماك

فمن المؤكد تتأثر فً أهدافها وفلسفتها  -بما ان التربٌة جزء من المجتمع : - ج

 بطبٌعة االوضاع السٌاسٌة والقتصادٌة واالجتماعٌة لذلك المجتمع .

بل متطورة بمرور الزمن تؤثر وتتأثربتطور  -التربٌة لٌست عملٌة جامدة : - ح

 الفكر االنسانً بمختلف مجاالته .

تتفق وفلسفة الدولة والمجتمع  -اي مجتمع فلسفة واهداف مختارة : للتربٌة فً - خ

 وتتالئم مع حاجات المجتمع وبٌئته المحلٌة .

تحتاج التربٌة دائما الىكوادر متخصصة ٌتم أختٌارهم وفق شروط معٌنة تناط  - د

 بهم مسؤولٌة اداء المهام التربوٌة فً المجتمع .

لثقافً فً المجتمع ومن جٌل الخر وسٌلة مهمة فً نقل التراث اتعد التربٌة  - ذ

 ولذا تتمثل وظٌفتها بالمحافظة على بقاء المجتمعات واستمرارها .



 

للتربٌة فً اي مجتمع مؤسسات واسالٌب ووسائل وطرائق تربوٌة تساعد  - ر

تحقٌق اهدافها وغاٌاتها التربوٌة ,كما انها تخضع لعملٌة تقوٌم مستمرة 

 اهدافها عبر ادواتها تلك . لمعرفة مدى نجاحها او فشلها فً تحقٌق

 المجتمعات البدائٌة 

وجدت التربٌة مع وجود االنسان , وقد اكتشف علماء االنثروبولوجٌا  

مجتمعات عشت قبل التارٌخ اطلقوا علٌها المجتمعات البدائٌة , وتمكنوا من معرفة 

كٌفٌة تربٌتهم قٌاساً على المجتمعات البدائٌة الموجودة االن فً بعض المناطق النائٌة 

ووجدوا انها مجتمعات بسٌطة التركٌب ٌقلد  من استرالٌا وامرٌكا االتٌنٌة واالسكٌمو

 بعضهم البعض االخر . 

وثقافتهم التتعدى اشباع الحاجات االولٌة , فهً ثقافة بسٌطة وال أدل على ذلك     

, الم من ان طفل االسكٌمو ٌتعلم كل محتوى ثقافته فً سن التاسعة من العمر 

اته الٌومٌة , حٌث كان ٌندمج وسائل التعلٌم بسٌطة وواضحة ولها عالقة مباشرة بحٌ

بطرٌقة عفوٌة مع ما ٌحٌط به من ظواهر طبٌعٌة وبٌئٌة , وذلك من أجل المحافظة 

النه ال ٌوجد لدٌه مدارس منظمة وال على بقائه ولم ٌكن ٌكفٌه نتاج تعلم منظم 

وسائل العٌش عن  معلومات مدونة وال نظام تعلٌمً ٌسٌر علٌه , بل كان ٌنتهل

طرٌق التقلٌد الالشعوري الفراد قبٌلته وٌمارس تطبٌقٌاً ما ٌقوم به الكبار دون تفكٌر 

 وهذا ادنى مراحل التعلم . 

ان التربٌة البدائٌة تمثل ٌقظة العقل البشري واحساسه البكر بضرورة نقل      

عت الفرق بٌن الخبرة من جٌل الى اخر ٌحتاج الٌها , وهً اولى االشٌاء التً وس

مجتمع االنسان ومجتمع الحٌوان , كما كانت مبسطة فً محتواها تجري بصورة 

غٌر مقصودة , اذا كان الكبار ٌعلمون ماتعلموه من اهلٌهم او افراد القبٌلة بالتلقٌن 

 والتقلٌد والمشاهدة والمحاكاة . 

دنً ككل كان ٌقوك وكانت العملٌة التربوٌة تتمٌز بالتوزٌع ,  اي ان المجتمع الم     

بعملٌة التربٌة نظراً لعدم وجود مؤسسات تربوٌة مسئولة كالمدرسة , فكان ٌتولى 

العملٌة االبوان او االسر او مجلس القبٌلة او رئٌس القبٌلة او االفراد البارزٌن فٌها , 

والتربٌة البدائٌة كانت اٌضاً متدرجة ومرحلٌة وذلك بأن ٌتدرب الطفل فً سن معٌنة 

شًء معٌن ٌزداد فً االهمٌة والعمومٌة بازدٌاد عمر الطفل حتى بلوغه مرحلة على 

 الشٌخوخة . 



 

التربجاٌ المميجاٌ ا المرُجاٌ أ  اي التاً  نذا   لاٍ اولوما   –وكانت التربٌة البدائٌة على نوعٌن    

ل وميبس ع لم المرُج ت / وهً  قوم عيٍ  ربجٌ قدرة اإلنذ ن الجذديٌ لذد الح ج ت األذ ذجٌ من مأك

 ومأوى وك ن يقوم بو  الوالدان واألذرة .

التربجٌ النظريٌ ا غجر المرُجٌ أاي التً  نذ   لٍ ع لم الػجبج ت / وهً التً يقوم بو  الكا هن  وث يوم 

او رجد القبجيٌ من خّل  ق مٌ الحفّت والطقوس المُّمٌ لمقجادة الجم عاٌ المحيجاٌ وانراطٌ المبا دة 

التً كا ن ينراده  ومان ج نا   ً ك نت  مطً اإلنذ ن البداًُ األمن والطمأنجنٌ والنواحً الروحجٌ الت

 .  الخيقجٌ  تم بزورة عفويٌ دون اكراه  اخر ك نت التربجٌ 

ف لتميم هن  يمر بثّثٌ مراحل هً : اِجتم ع المّحظٌ والتطبجا  وهاً مراحال متت بماٌ ِيمكان       

م يح ول ان يميمك عيم ممجن وعيجك ان  رياى اهتم ماك حتاٍ  ج وزه  . ولكً  تميم ِبد من وجود ممي

 تم عميجٌ التميم و يك اولٍ مراحل التميم وهً مرحيٌ حذاجٌ ِ مكان زا حبو  مان اِذاتف دة الميمجاٌ 

والتطبجقجٌ مم   ميمى َ ثم  يجو  المرحيٌ اِدراكجٌ وهً عميجٌ عقيجٌ بحتاٌ حجاث يحا ول اِنذا ن فجوا  

واذتخّص الف ُدة الميمجٌ والنفمجٌ مم   ميمى واخجرا يطبا  ما  ذاب   ميماى فاً   بجن مف هجم م   ميمى

 حج  ى الميمجٌ بطريقٌ  مكنى من ممرفٌ ذيبج ت وايج بج ت مم رذ  ى التطبجقجٌ . 

التميجم فً المجتمم ت البداُجٌ فك ن يتم عن طريا  التطبجا  غيغجار الاواعً فجقياد الباداًُ ام         

 م ن بى من وذ ُل لجي  ح ج  وم  اِذ ذجٌ من مأكل ومرر  وميبس ومأوى َ ابوابى فجم  يقو

 مرت التربجٌ البداُجٌ بثّثٌ ازم ن هً 

زمن الزجد : الطم م ضرورة اولجٌ ِيذتطجع اِنذ ن ان يمجش بدونو  لذلك ك نت اولوي ت البداًُ هً 

غريزة الجوع هً زجد الحجوان ت التً بدوره  ك نت  ضطره  البحث عنى وك نت اذول وذجيٌ ِرب ع

 ليتنقل من مك ن ِخر ليبحث عنو  . 

زمن الوعً : ِحظ البداًُ من خّل خبر ى فً زجد الحجوان ت ان بمضاو  يمكان اذتُن ذاى و ربجتاى 

واِحتفا ظ  واِذتف دة منى ف ِذتف دة من الب ن وجيود ولحوم بمض الحجوان ت التً داوم عياٍ  ربجتوا 

 بو  ثم بحث عن مراعً ممربٌ لتأكل منو  و متبر هذه المرحيٌ بدايٌ اِذتقرار . 

زمن الزراعٌ اِولجٌ : ح ول البداًُ ان يتذفجد من ام كن الرعً و مرغ عن طري  المح ولٌ والخطأ 

عنا   البحاث مان عيٍ انواع الثم ر الز لحٌ لألكل ومن ثم بدا زراعتو  والمن يٌ بو  حتٍ يريح نفذاى 

 عن الطم م . 

 خز ُص التربجٌ البداُجٌ 

 يمكن ان نذتخيص خز ُص التربجٌ البداُجٌ من خّل ثق فٌ البداًُ التً يمكن ايج زه  فجم  ييً        

حج ة البداًُ بذجطٌ ِ تج وز ارب ع الح ج ت الضروريٌ من مأكل ومرر  ومأوى مم  ادى باى الاٍ  

لز لحٌ لّكل وممرفٌ ام كن زجد الحجوان ت َ ولحم يٌ نفذى انظم بمض مح ولٌ التمرغ عيٍ الثم ر ا

 اِفراد فً قرى مكونجن قبجيٌ يممل افراده  فً حر  بذجطٌ ومتر بوٌ . 

 هذا النموذج الثق فً يمكن ان نذتنبط من اذتقرا ه الخز ُص الت لجٌ .        



 

 لٍ ذيوك اجتم عً موحد . التربجٌ البداُجٌ  ربجٌ ديمقراطجٌ  قود افراد القبجيٌ ا 

 . ٌربجٌ عفويٌ  تم عن طر  التقيجد اِعمٍ ِفراد القبجي  

  .  ربجٌ بذجطٌ فً وذ ُيو  واهدافو  

 ربجٌ مذتمرة حجث انو  ل  

 

  


