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 األسس التاريخية للتربية :المحاضرة الثالثة : 

التربوي بمراحل وأزمنة وعصور عديدة تطور من خالليا واكتسب  لقد مر الفكر      
المعنى األصمي لو ىو وغيره من العموم والمعارف األخرى التي بدورىا تنمو وتتطور 

جيل عالج المفيوم  وتكتسب الحقائق والدقة وتبتعد عن األخطاء والغموض , فكمما جاء
 الذي كان عميو الجيل السابق مع االجتياد في تحسينو وتطويره .

ألنيا تظير حركة المجتمع , إن دراسة تاريخ التربية يعتبر ميمًا لمتربية المعاصرة     
يمكن فيميا إال في  وتفاعالتو وتأثيره عمى التربية , فالكثير من المشكالت المعاصرة ال

 مل والقوى التي أثرت فييا في الماضي .ضوء دراسة العوا

 لتربية ال ينحصر باريخ تابما أن العممية التربوية بدأت مع بدء الحياة اإلنسانية , فمعرفة 
ريخيا الطويل النياية لو ويتعدى الكتب والمجمدات اما دونو المؤرخون الن تطور التربية وت

 بل انو كان قبل ظيور الكتابة .

 التاريخية للتربية : سس* أهمية دراسة األ

 يساعد العممية التربوية في معرفة :  التاريخيةإن دراسة البعد التاريخي أو األصول 

 ما ورثتو األمة من الماضي وما أعدتو لمحاضر وكيف تخطط لممستقبل . -1

 ضوء معالجة المشكالت القديمة المماثمة  مواجية المشكالت التربوية المختمفة في -1

التربوية التي كانت متبعة قديمًا والنظر في نتائجيا واالستفادة  دراسة المفاىيم -2
 منيا والعمل عمى تطويرىا في الوقت الحاضر .

 * مقدمة في تطور التربية :



البدددد لكدددل مدددن يعمدددل فدددي الحقدددل التربدددوي أن يكدددون لديدددو قددددر مدددن المعرفدددة بتطدددور مفيدددوم    
التربيدة ومتابعددة مراحدل التطددور التددي  الطويمدة الن فيددم معنددى التاريخيددةالتربيدة عبددر العصدور 

مدددرت بدددو مندددذ أقددددم العصدددور حتدددى الوقدددت الحاضدددر يسددداعد عمدددى تكدددوين إطدددار نظدددري لددددى 
المدربين يسددتند إلددى األسددس التاريخيددة لمنظريددات التربويدة المختمفددة , وىنددا سددوف نقددوم بعددرض 

 -مبسط حول تطور مفيوم التربية عبر العصور المختمفة :

 معات البدائية :* التربية في المجت

امتددددازت التربيددددة فددددي المجتمعددددات البدائيددددة ببسدددداطتيا , حيددددث كانددددت تددددتم بصددددورة غيددددر      
مقصدددودة ف عفويدددة ت وكاندددت وسدددائميا بدائيدددة ومطالبيدددا قميمدددة ال تعددددو سدددوى  إشدددباع حاجدددات 
الجسم من طعام وشراب وكساء ومدأوى , وكاندت التربيدة اندذاك تعتمدد عمدى المحاكداة والتقميدد 

الناشئ يقمد عادات مجتمعو وطراز حياتو تقميدًا عفويًا خالصدًا , ونظدرًا الن المتطمبدات  وكان
الحياتية لم تكن معقدة وكثيرة فمم تكن ىنداك مؤسسدة أو مدرسدة تقدوم بنقدل التدراث حيدث كدان 

د يقوم بالعممية التربوية أو التعميمية وعممية تكيف األفراد مدع البيئدة الوالددان أو العائمدة أو احد
  األقارب , وفي أواخر المرحمة البدائية كان يقوم بيا الكاىن أو رئيس القبيمة , ومن ىنا نجد 

التربية العمميدة ف المرئيدة ت  أي التدي تنسدب إلدى عدالم المرئيدات / وىدي تقدوم عمدى تربيدة  -1
قددددرة اإلنسدددان الجسددددية لسدددد الحاجدددات األساسدددية مدددن مأكدددل وممدددبس ومدددأوى وكدددان يقدددوم بيدددا 

 الوالدان واألسرة .

التربية النظرية ف غير المرئية تأي التي تنسب إلى عالم الغيبيدات / وىدي التدي يقدوم بيدا  -2
الكاىن أو شيخ القبيمة من خالل إقامة الحفالت والطقدوس المالئمدة لعقيددة الجماعدة المحميدة 

 والطمأنينة  .  وأنشطة العبادة والنواحي الروحية التي كانت تعطي اإلنسان البدائي األمن

 -* أهم خصائص أو سمات التربية في المجتمعات البدائية :



حساسددو المبكددر بضددرورة نقددل الخبددرة مددن جيددل ألخدددر  -1 إنيددا تمثددل يقظددة العقددل البشددري واب
 يحتاج إلييا .

يغمبيددا الطددابع العممددي حيددث كانددت تقددوم عمددى تنميددة قدددرات اإلنسددان الجسدددية لمحصددول  -2
 عمى ضروريات الحياة .

لقدددد كاندددت بسددديطة فدددي محتواىدددا وكاندددت تجدددري بصدددورة عفويدددة وغيدددر مقصدددودة فقدددد كدددان  -3
 بائيم وأىمييم أو أفراد القبيمة بالتمقين أو المشاىدة أو التقميد .ااألطفال يتعممون ما تعمم 

كانددت العمميددة التربويددة تتميددز بددالتوزيع , أي أن المجتمددع ككددل كددان يقددوم بعمميددة التربيددة  -4
وجددود مؤسسددات تربويددة مسددؤولة عددن التربيددة وكددان يتددولى تمددك العمميددة األبددوان أو  وذلددك لعدددم

 األسرة أو رئيس القبيمة .

أىدددافيا واضددحة لمجميددع فيددي ال تتعدددى تدددريب الفددرد لمحصددول عمددى ضددروريات الحيدداة  -5
 وتحقيق االنسجام بين الفرد وبيئتو المادية والروحية .

في  يءيتدرب عمى شيء معين يزداد ذلك الشكانت متدرجة ومرحمية فكان الطفل 
 األىمية مع تقدم عمر الطفل حتى يبمغ مرحمة الشيخوخة .


