
 

 

 

 الفصل الثاني

 التــربـيـة  
 )مفهومها ، أهدافها ، أهميتها (

  -* مفهــوم الـتـربيـة : 

تتعدد اآلراء حول مفهوم التربية ويختلف الناس  حولهاس ومر ال  لام  فياا خاال احوات   حاول 

موضااوا التربياااة وف ماااس خهاااإل النييعااة ا يعاااسيية والاااألو  عاااود خااال الي اااسم ا ول  لاااال احوااات   خاااال 

الفلعافس  فو الييااس  الا سخيااة التاال تتيياا وتتيااسنا لتياسنا ال ااوا والعواما  الياة رث مااا خلعافية و  سخيااة 

 وا تيسعية ودننية وهفألا ...

 وبأللم اوتلف اليربون واليفكرون والعليسء خال معنى التربية يظرا حتعسا مدلولهس .

يااق داسل ن فن محاانل  تعريا  للتربياة ح  N. K , Frankonaول اد دادم  ولاايإل خرايكيناس 

 مما يأتي :التربية  دد  عنال فو 

 مس  فعله اآلبسء واليدرسيا واليدرسة فو بيعنى آور النشسط الألو ت وم به لتعليإل الحغسر .-1

 مس ا  حدث خال داو  الفح  ما تغيرا  فو عيلية كويه متعليس .-2

 ربية .اليححلة النهسئية فو مس  فتعيه النف  ومس  عيى خال النهس ة بسلت-3

 فن يظسم التربية هو  لم النظسم ندر  فو ما الا ث ي سط العسب ة .-4

ف مااس بهيهااس عيليااة تكيااف ماال اليياااة اليحينااة فو بهيهااس عيليااة تكيااف ماال  لقــد فرفــت التربيــة

الا سخة اليحينة . خسلعيلية التربوية تتفسعا  مال الييااة ماا   سخاة ومفوياس  مسد اة وييار مسد اة وبفا  

كاسليتتيل  عنسصر هس النييعية وا يعسيية .  يهس تفسع  مل الحيسث مل ا يعسن خهاال عيلياة معاتيرث

. 



يليااة تنيياال ا تيااسعال تهااد   لااال  كعااس  الفاارد  اتااس ا تيسعيااة نتييااا لهااس عااا سااسئر التربيااة ع

الحيوايااس  ا واارا خااال  يياال معااتويستهس التنوريااة خهااال التااال تتعاا  مااا الفاارد عمااوا عااسم  خاااال 

التيسعااة حيااق نتنياال الفااارد بنيااسا التيسعااة اليحيناااة بااه وعيليااة التنياال هاااأل  تحاادث خااال   اااسر 

سساه اتتسههاس ومفهومهاس ومعنسهاس ولكاا هاألا ا  اسر الا اسخال  ختلاف ماا   سخال معيا نتحادد علاال فس

 متتيل  لال متتيل آور . 

فمس فحدث التعسري  للتربية خهو التعري  الاألو نادور حاول عيلياة التكياف فو فن ر التربياة 

 هال عيلية التكيف فو التفسع   ليا اليتعلإل وبياته التال  عيش خيهس .

  -* أهــداف التـربـيـة  : 

 ن التربياة عيلياة خرد اة ا تيسعياة تتعسما  مال خارد خاال متتيال تن ا   لياه معاسر  ومهاسرا   -1

 ومعت دا  ولغة التيسعة ما  ي   لال  ي  وا يعسن هو موضوا التربية. 

 يفا ال ول فن هد  التربية ا سسسال هو فيعانة ا يعاسن فو  علاه مخلوداس  يعاسييس  عايش  -2

  حتوو علال ت سليد ويظإل وديإل ومعسنير وفخكسر وسصة به .خال متتيل ضيا   سر ا تيسعال 

العيلياة التربوياة تكعااف الفارد حماسرث اليسضااال وتيفناه ماا اليشااسركة خاال ميسرساة حمااسرث  -3

 الحسضر وتهياة للتنوير وإضسخة واوتراا وت دم حمسرث اليعت ي  

 يهس عيلية تعهإل وتشسرك وتدخل عتلة الاما للي اسء  يهاس تححاي  خارد خاال تاراث التيسعاة  -4 

 وتراث  يسعة ننت   لواسنة خرد .

التربيااااة وساااايلة وهااااد   ري ااااة ويس ااااة تياااادف ماااال لاااادف الحيااااسث وح تنتهااااال ريااااإل يهس ااااة حيااااسث                -5

 . ا خراد  يهس ا تيسعية تخص اليتتيل كيس تخص ك  خرد خيه 

 التربية هال مةسعة الا سخة التال عا  ري هس  يفا تغيير ع ول ا خراد وتتدندهس. -6

 



  -* أسس التربية  : 

 ن اعتياااسر التفسعااا  لااايا ال اااوا اح تيسعياااة ح ي اااة اليتتيااال والا سخاااة يتاااس  هاااألا التفسعااا   عناااال 

ح تياااسعال ارتكاااسل كااا  منهياااس علاااال ح ي اااة فوااارا هاااال و اااود داااوث  يلكهاااس ا خاااراد بحفاااإل و اااودهإل ا

والا سخال تح ا  لهاإل اساتيرار هاألا التفسعا  وتمايا لهاإل كاأللم ا خاسدث ماا هاألا النتاس  بعاد تياالهإل لاه 

 واستيعسلهإل لعنسصر  خال دخل فسيس  حيستهإل الا سخية واح تيسعية .

 وهأل  ال وث هال التربية التال  ن دلت علال شالء خإيهس تدل على ر

 تغير والتشف .. علال استعداد الفرد ال متنسهال للأوال 

رعلااال ددرتااه خااال فن  غياار هااو يفعااه بيااس تغياار بااه خااال فساالو  حيستااه وفسااسليف حيااسث متتيعااه ثانيــا 

 وفييسط   سخته  .

علااال تشااخيص اليحاايا الا ااسخال الااألو ننتيااال  ليااه وتياايا مااس خيااه مااا عنسصاار دااوث وضااعف ثالثــا: 

 سته اليختلفة اليتعددث والتيييا لينهس وتو يههس وصوح  لال معتوا فخم  لهألا اليحيا بيعتوي

علال مدا مس نيألله ما   تسلية خاال النهاوب بيعاتوا عيلياس  التفسعا  واحتحاسل ليناه وبايا رابعا :

اآلوااريا خااال الاادوائر اح تيسعيااة اليختلفااة التااال  يااسر  خيهااس فدوار  بسعتيااسر  عمااوا خااال  يسعااس  

 مختلفة ننظيهس متتيعه .

  -* ضرورة التربية  : 

لت اادم لنااال اليشاار ورداايهإل رديااس معااتيرا وإن  ااول ماادث النفولااة تعااسعد ا يعااسن  التربيااة ضاارورية-1

 علال التربال والتردال .

التربيااة ضاارورية لكااال نوا ااه لهااس ا يعااسن متنليااس  الحيااسث ومااس  حاادث مااا تنااسخ  لاايا ا خااراد  -2

 و لم ما ف   العيش عيشة سعيدث خال متتيعه .



فاارد خهنااسك تنااسخ  لكمااإل كيااس هااو دااسئإل لاايا ا خااراد التربيااة ضاارورية لكمااة كيااس هااال ضاارورية لل-3

خك  فمة تريد ا وأل بهسيس  الردال والت دم حتى تعسنر ركف الحمسرث وتناسخ  ييرهاس ماا ا ماإل خاال 

مختلااف الييااسدنا  ااإل  ن ضاارورث التربيااة لكخااراد تمااسهيهس ضاارورتهس لليتتيعااس  خهااال   ن ضاارورث 

 . خرد ة ما  هة وضرورث ا تيسعية ما  هة فورا 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل السابع

 المؤسسات التـربـويـة
  -أوالً: األسرة: 

تعتياار ا ساارث ا صاا  الااألو يشااه عنااه  يياال اليةسعااس  اح تيسعيااة ا واارا خهااال فسااي  

اليةسعاااس  رهاااورا لااا   يهاااس فساااي  ماااا اليتتيااال يفعاااه وكسيااات ا سااارث داااد يس ت اااوم بفااا  الوراااسئف 

اح تيسعياااة وتناااوير الحياااسث  خاااال اليتتيعاااس  وتع ااادهس فيشاااات مةسعاااس  ا تيسعياااة فوااارا وبااادف  

  لال هأل  اليةسعس  لت وم لهس .تنت   بعض ورسئف ا سرث 

ا سااارث بنييعتهااااس اتحااااسد تل ااااسئال تااااةدو  ليااااه احسااااتعدادا  وال اااادرا  الكسمنااااة خااااال النييعااااة 

اليشرية التال تتته بفنرتهاس  لاال التوا اد والعايش مال اآلواريا ماا لناال ا يعاسن وح  نيا  الفارد مناس 

س عياسرث عاا يظاسم ا تياسعال ترباوو فن  عيش منفردا  ح لفترث دحيرث . وا سرث بهوضاسعهس ومراساييه

ننيعااق عاااا راارو  الحياااسث والنييعااة التل سئياااة للااانظإل وا وضااسا اح تيسعياااة وهااال ضااارورث حتيياااة 

لي اااسء التااان  اليشااارو ودوام الو اااود اح تياااسعال وداااد فودا   سااايحسيه وتعاااسلى خاااال ا يعاااسن هاااأل  

ــي أل ــالماارورث بحاافة خنريااة ويتح اا   لاام بفماا  ا تيااسا كااسئنيا ح  ــا فــخ اوهــر وهمــا غن د هم

فيفعافإل فلوا ااس لتعافنوا  ليهاس ن الااروم  الـرالن  والمـر ة لــا  فـ  والــل : ي ومـخ  ياتــك أ  ه ـ  ل ــ  مـخ

( واحتحسد الدائإل اليعت ر ليا هألنا الكسئنيا بحورث   رهاس اليتتيال هاو ا سارث  ويارا الايعض  21

ــا مااا العليااسء فن الححااول علااال  ياارا  لهااألا احتحااسد  ( شــرض ضــروري الســت ما  األســرة ) أي األبن

مقوماتها الذاتية غير أ  هذا االفتبار هـائ  ذ  نن ـأ أ  فـدكا ربيـرا مـخ األسـرة فقـي  وال تق ـل هـذ  

 الظواهر مخ افتبارها هنيا ومؤسسات االتمافية  .

 



 
 
 

  -* وظائف األسرة  : 
هنااسك مةسعااس  ا تيسعيااة  ولااإل تعااد لكساارث وريفااة محااددث  ح التربيااة والتنشاااة اح تيسعيااة لاا   ن

تشسركهس خال هأل  الوريفة ولكا باسلريإل ماا  لام ني اى لكسارث وراسئف معيناة ت اوم لهاس لعا  ماا فهاإل 

 هأل  الورسئف مس نلال ر 

الوراااسئف الييولو ياااة ماااا  ا يتاااس  ولياااسدث العااافسن خاااال اليتتيااال وبسلتاااسلال الحفاااس  علاااال  -1

ية  خرادهااس م معااسعدث اليااراه يا النااوا اليشاارو وإشاايسا الحس ااس  التنعااية والتنييااة التعااي

علااااال تح ياااا  التكيااااف عناااادمس  شااااعرون بااااسلتغيرا  الييولو يااااة التااااال تناااارف علاااايهإل وتاويااااد 

 التنعيا بسلخيرا  العليية عا الاوا  وتكويا ا سرث .

رعس ة ا  فسل واليعنيا ما حيق الغألاء والكعسء وا نواء والرعس ة الحاحية واح تيسعياة   -2
 والحيس ة 

التعلييياة خسلنفا  ديا  فن نيلا  ساا احلتحاسد بسليدرساة خإياه  فتعاف عاا  ريا   الورسئف -3

ا ساارث عااددا يياار دلياا  مااا اليهااسرا  اليدويااة واللغااة و اارد التواصاا  اليختلفااة وا واا د 

والفمااااسئ  ا سسسااااية وبعااااض الييسرسااااس  اح تيسعيااااة وييرهااااس الكاياااار وتيااااسر  ا ساااارث 

نفااا  بسليدرساااة خااال  ييااال اليراحاا  التعلييياااة ماااا الوريفااة التعلييياااة حتااى بعاااد التحااسد ال

 شااارا  علاااال اساااتألكسر ا لناااسء لدروساااهإل وإمااادادهإل بفااا  ماااس  عنااايهإل علاااال احيتظاااسم خااااال 

 الدراسة  .

وريفة الترخيه وسصاة بسلنعاية للحاغسر خعلاال الاريإل ماا فن هناسك منظياس  وف هااث فوارا  -4

خااال هااأل  الوريفااة مااا تنظاايإل ت ااوم لهااأل  الوريفااة  ح فن ا ساارث مااس لالاات ت ااوم لاادور كيياار 



الوداات لهااأل  ا يشاانة تو يااه النفاا   لااال اوتيااسر النااوا الينسسااف مااا الترخيااه وف مااس ت ااوم 

 لترشيد استخدامه لهأل  الوسسئ  الترخيهية التال تتااند خال  عدادهس وفيواعهس نومس بعد نوم .

النفا    سخاة عحار  فيهس فداث لن   الا سخة وا  اسر الا اسخال  لاال النفا  خعاا  ري هاس  عار   -5

وبياتاااه علاااال العاااواء ويعااار  ا يياااسط العسماااة العاااسئدث خاااال   سختاااه كاااهيواا احتحاااسل واللغاااة 

و رد تح ي  الرعس ة التعيسيية ووسسئ  فساسليف احيت اسل وتياسدل العالعة والخادمس  وياوا 

اليلكياااة ومعنسهاااس ووريفتهاااس وا يياااسط ا سااارية والتنعاااية ماااا لوا  و ااا د وداااواييا ودااايإل 

 تيسعية .ا 

 

  -ثانيا : المدرسة  : 

تعتياار اليدرسااة هااال اليةسعااة اح تيسعيااة الرساايية التااال ت ااوم لوريفااة التربيااة وي اا  الا سخااة 

اليتنااورث وتااوخير الظاارو  الينسسااية للنيااو  عااييس وع ليااس وا تيسعيااس وايفعسليااس وفيهااس اليةسعااة التااال 

تعليياه خاال ا سارث  فاون داد دنال شاو س لنسهس اليتتيل ماا ف ا  تح يا  فهداخاه وعنادمس نيادف النفا  

ح باااه  باااه خاااال التنشااااة اح تيسعياااة خاااال ا سااارث وبسلتاااسلال نااادو  اليدرساااة وهاااو مااااود باااسلكاير ماااا 

اليعسنير اح تيسعية وال يإل واحتتسهاس  وماس ت اوم باه اليدرساة هاو توسايل الادائرث اح تيسعياة للنفا  

الكايار ماا اليعاسنير اح تيسعياة بشاف  مانظإل حيق نلت ال بيتيوعة ما الرخسد وكأللم نتعلإل النفا  

كيااس نتعااسون فوار ا تيسعيااة  د ااة كااهن نااتعلإل الح ااود والوا يااس  وضاايا احيفعااسح   والتوخياا  لاايا 

الحس ااس  الخسصااة بااه وحس ااس  اآلوااريا وكااأللم نااتعلإل التعااسون واحيماايسط العاالوكال وخااال اليدرسااة 

 يس و  سخة وتنيو شخحيته ما كسخة  واييهس .نته ر التلييأل بسلينهج الدراسال بيعنس  الواسل عل

 * واالبات )مسئوليات ( المدرسة في فم ية التنشئة االالتمافية :

 ت يإل الرعس ة النفعية للنف  ومعسعدته خال ح  مشسكله .-1



 تعلييه كيف  ح   فهداخه بنري ة م ئية تتف  مل اليعسنير اح تيسعية .-2

   بعيلية التربية والتعليإل .مراعسث ددرا  النف  خال ك  مس نتعل-3

 احهتيسم بسلتو يه وا رشسد التربوو واليهنال للنسلف .-4

احهتيااسم الخاااسل بعيلياااة التنشااااة اح تيسعياااة مااا وااا ل التعاااسون مااال اليةسعاااس  اح تيسعياااة -5

 ا ورا وسصة ا سرث . 

 مراعسث ك  مس ما شهيه ضيسن ييو النف  ييوا يفعيس وا تيسعيس سلييس ر-6

 عنلات االالتمافية في المدرسة كورا وأثرا ربيرا في فم ية التنشئة :ول 

 ن الع داااس  لااايا اليعليااايا والت ميااااأل  تاااف فن ت اااوم علاااال فسااااس  ماااا الد ي را ياااة والتو يااااه -1

 وا رشسد العليييا .

  ن الع دس  ليا الت ميأل فيفعهإل  تف فن ت وم علال فسس  ما التعسون والفهإل اليتيسدل .-2

 دااس  لاايا اليدرسااة  تااف فن تكااون دائيااة  احتحااسل وتلعااف متااسل  اآلبااسء واليعلياايا دورا الع-3

 هسمس خال  حداث عيلية تكسم  ليا الييت واليدرسة خال عيلية التنشاة اح تيسعية .

وتمارس المدرسة العديد مخ األساليب النفسية واالالتمافية فـي فم يـة التنشـئة االالتمافيـة 

 وهي :

 العسئدث خال اليتتيل وبشف  ميسشر وصري  خال منسهج الدراسة  .دعإل ال يإل  -1

تو يه النشسط اليدرسال بحياق ناةدو  لاال تعلايإل ا ساسليف العالوكية اح تيسعياة اليرياو   -2

 خيهس وتعلإل  اليعسنير اح تيسعية وا دوار اح تيسعية .
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