
 

 الرتبية يف حضارة الصـني -

 الحضارة الصٌنٌة حضارة قدٌمة وعرٌقة وٌتمٌز جانبها التربوي بما ٌلً :  

تتمٌز التربٌة بانها محافظة على العادات والتقالٌد القدٌمة دون المساس  .1

 .والخضوع لها خضوعاً تاماً  بها او محاولة تغٌٌرها 

والقوة اساس  وٌعتمد على التلقٌن اآللً،مقابل اجر التعلٌم فٌها اهلً  .2

 االنضباط

 طرق التدرٌس كانت تعنى بتمرٌن الذاكرة . .3

 علٌم .لم ٌكن للبنت نصٌب فً الت .4

وظل االمر كذلك الى ان جاء كونفوشٌوس واوجد مفهوما جدٌدا للتربٌة 

والتً تهتم بدراسة الفضٌلة وخدمة االقارب وادب اللباس واشٌاء كثٌرة فً 

شؤون الفلسفة الروحٌة وكان ذلك ٌتم عن طرٌق المدارس التً كانت تهتم 

 0بنظام االمتحانات التً ٌدخلها التلمٌذ 

لٌست نظاما دٌنٌا وال هً نظام عبادة وانما هً نظام فلسفً والكونفوشٌة 

هذا النظام  استمد، ٌجمع بٌن اآلداب السٌاسٌة واالجتماعٌة وبٌن االخالق 

 وجبت على الطفلالتً ااوٌة فً تعالٌمهما طقوته من الدٌانتٌن البوذٌة وال

ن المبادئ باعتبارها جزءا اساسٌا م أوالً  االخالق والواجبات االجتماعٌة تعلم

 والمتمثلة بالعالقات التالٌة : 0الرئٌسة للسلوك

 عالقة الحاكم بالمحكوم او الرعٌة . .1
 . بأخٌهعالقة االخ  .2



 عالقة الزوج بزوجته . .3
 عالقة الصدٌق بصدٌقه . .4
 عالقة االب بابنه . .5

 

 داف الرتبية يف حضارة الصني ـاه

 .تدعٌم القٌم االخالقٌة  .1

 . ثقافتهربٌة ابناء المجتمع ونقل ت .2

 . اعداد القادة لتولً شؤون الحكم .3

 . المجتمع الى طرٌق الواجب من خالل التربٌة والتعلٌم بأبناءالوصول  .4

وفتح  التعلٌمبالنسبة لنظام التعلٌم واالمتحانات فقد اهتم الصٌنٌون بنشر 

المدارس حتى اغدت الصٌن اغنى بالد العالم بالمدارس ، اال ان التعلٌم اتصف 

 كانت المدارس ابتدائٌة وثانوٌة وعالٌة .بالجمود و

الحساب وشٌئا  ومبادئففً المدارس االولٌة ٌتعلم االطفال القراءة والكتابة 

من تعالٌم كونفوشٌوس وٌتعلمون فً المرحلتٌن الثانوٌة والعالٌة الكتابات 

الفلسفٌة والدٌنٌة وتارٌخ الصٌن والشؤون الحربٌة والزراعٌة والقانون 

 لشعر وكتابة المقاالت .والمالٌة وا



من ثالثة انواع تندرج حسب صعوبتها وهً  فتكونتاالمتحانات اما نظام    

 : التًكا

 امتحانات الدرجة االولى  .1

تجري تجري مرة واحدة كل ثالثة اعوام فً عاصمة المقاطعة وٌشرف علٌها 

ٌشرف علٌها العمٌد االدبً ومرة واحدة كل ثالثة اعوام فً عاصمة المقاطعة 

ٌطلب حٌث ( ساعة  24 – 11مدة االمتحان مابٌن ) وذو النفوذ التشرٌعً 

فٌها من الطالب كتابة ثالث مقاالت فً موضوعات مختارة من كتاب 

كرر االمتحان اربع او خمس توٌ  %(5)نسبة النجاح فٌها و كونفوشٌوس

امتحان الى هذا االمتحان الناجحون فً  وٌتأهلمرات النتقاء العدد المطلوب

 . الدرجة الثانٌة

 امتحانات الدرجة الثانٌة  .2

الغرض منها هو قٌاس قدرة الطالب على القراءة ومدى كفاٌته فً كتابة 

تجري مرة واحدة كل ثالثة اعوام فً عاصمة  حٌث الموضوعات االنشائٌة

وتشمل على الموضوعات النثرٌة والنظمٌة  ة االمتحان ثالثة اٌامومد المدٌرٌة

تكرر ثالث او اربع مرات النتقاء ٌو%( 1ال ٌتجاوز )نسبة النجاح فٌها و

امتحان الدرجة الى الناجحون فً هذا االمتحان  وٌتأهل،  العدد المطلوب

 . ةلثالثا



 امتحانات الدرجة الثالثة  .3

( 10فً اغرب قاعة امتحان مركزي تتكون من )  ً العاصمة بكٌنتجري ف

اً وٌجلب ثالثة عشر ٌوماالف غرفة تخصص لكل طالب غرفة وتدوم لمدة 

االسئلة بالكتابة عن كونفوشٌوس واالدب معه طعامه وشرابه وتعطى له 

لكً ٌكون تلمٌذاً ل هالناجحون فً هذه االمتحانات ٌؤ،  واالخالق والفلسفة

 ) الجٌش ( .  ضباطا فً حكومة الصٌن

 

 


