
 الفصل االول

 التربية  
 (  هاها ـ خصائص  ها ـ وظائف  ها ـ نظريات  مفهومها ـ أهداف    )

 
 : مفهوم التربية

اما من الناحية االجتماعية ،  دة والتوسع والنمو والرعاية واالصالحالزيا -التربية من الناحية اللغوية: 
يق زيادة  الخبرات و العمليات تربية فأنها تعني زيادة االفراد وتوسيعها عن طر لواالصطالحية ل

 .رورية التي يتمتع فيها الفرد الض
 : رين  لمفهوم التربيةتعريفات بعض المنض

ية هي العمل الذي نقوم به لتنشئة طفل او شاب وهي مجموعة من الترب ( :  ( littreليتريتعريف   
 .لقية التي تنمو عند الفرد كتسب ومجموعة من الصفات الخ  العادات الفكرية التي ت  

 .هي العملية التي يتم خاللها تكوين االفراد تكوينًا اجتماعيًا متالزمًا : ديور كاينتعريف   
 جماعةمجموعة من العمليات التي يستطيع بها المجتمع أو  " (John Dewey) :  جون ديوىعريف ت

  .صغرت أو كبرت  أن ينقال سلطاتهما وأهدافهما المكتسبة بغية تأمين وجودها الخاص
ختلف أنواع تعني عملية التفاعل المستمر التي تتضمن م : من وجه النظر الحديثةتعريف التربية   

حدد في الحياة ، الوجهة التي ت   فرد ، والتي تعمل على توجيهه  في اليآ او ايجاب النشاط المؤثرة ، سلبيآ
مع البيئة الطبيعية واالجتماعية التي يعيش فيها ، وحيث أن  ، وطرق تكيفه   ساطتها أساليب معيشته  ابو 

في بيئة  يعتز بها ، وان هذا المجتمع يحيى التي وقيمه   وتقاليده   جتمع له عاداته  االنسان يعيش في م  
 مية االنسان وتطويره  فواجب التربية اذن أن تعمل على تنالمعروفة والمحددة ،  لها خصائصها بيعيةط

تاحة ، لكي يتمكن من أخذ بمختلف الوسائل الم   اته وتوسيع مداركه  يوامكان وقدراته   والكشف عن طاقاته  
 .في المجتمع الذي ينتمي اليه ، بشكل ايجابي وفعال  دوره  

وهي بهذا  . " عملية تكيف ما بين المتعلم وبيئته   "فالتربية هي     ومن هذا المنطلق 
والعوامل البيئية ، ويكون  المعنى تعني النمو والتغير في االنسان ، لكي يتمكن من مواجهة الظروف

ظهرت الحاجة الى المدرسة كمؤسسة .و ويخدم أفراد مجتمعه   التعامل معها بأسلوب يخدمه   قادرآ على
ية تأخذ على عاتقها تربية ابناء المجتمع ، وفقا لالهداف واالمال والطموحات التي يسعى تربوية اجتماع

 .ذلك المجتمع الى تحقيقها في ضوء االطار الفلسفي والسياسة التربوية العامة له 
 : اذن التربية

 يها وهيهي نشاط انساني فردي واجتماعي متواصل يهدف الى نمو الفرد متكيفًا مع بيئته التي يعيش ف 



وطبقها تلقين المعلومات للمتعلمين في مواد مختلفة وكلما حصل المتعلمون على معلومات كثيرة  ةعملي
في  ويطبقهاالتي تعلمها  الجيدة ارتفع مستوى تربيتهم فالمعيار الوحيد لتربية الفرد هو مقدار المعارف

 .مجتمعه 
 :اهداف التربية    

يتم خاللها تغير الوليد البشري من كائن بايولجي الى كائن  ان التربية عملية تطبع اجتماعيـ 1
العداد المواطن الصالح الذي يتمتع بنضج ويعرف ما هو عليه  اجتماعي واكساب الصفات االنسانية

 .من واجبات وحقوق
 .تهيئ التربية الى اكساب الفرد المعرفة والمهارات الالزمة لنجاحه في حياته االجتماعية والمهنية . 2
تؤدي التربية الى زيادة شعور التجانس االجتماعي والثقافي والتماسك االجتماعي بين فئات المجتمع  .3
 .وذلك من خالل تلقي افراد المجتمع بمنهج متشابه وموحد في مرحلة التعليم االساسي وااللزامي  .
لى اساس التقدم العلمي تعد التربية وسيلة المجتمعات الرئيسية لبناء الدولة العصرية التي تنهض ع .4

 .تحقيق التنمية الشاملةو والتكنلوجي التي يسودها الرفاهية والعدالة االجتماعية 
 ..نقل التراث الثقافي للحفاظ على قيم واتجاهات ومعتقدات المجتمع التي هي  وسيلة بناء المجتمع  .5

  : النظريات  التربوية
لعصور وفي مختلف االماكن يمكنه االحاطة بثقافة عامة ان الدارس لمفهوم التربية ونظريتها على مر ا

تساعده ال بصيغة النقل بل بصيغة التفاعل في تكوين النظرية المرتبطة بخصائص مجتمعة ، ذلك الن 
 االجتماعي واالقتصادي والسياسي ،كل فلسفة تنبثق عنها وتصب فيها باالضافة الى ارتباطها بالواقع 

عوامل الموضوعية في المجتمع ولذالك فأن النظرية مالم تفهم في ظل اي وانما ترتبط هي االخرى بال
واقع تكونت فيه نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا وغير ذلك اليمكن تحقيق االستفادة منها في صيغة 

 :اول نظريتان هامة في التربية هما نسوف نت لذلكالتفاعل لتكون النتيجة ذات قيمة حقيقة 
 : الفالطونة الترويض العقلي نظري-اوالا 

فكما ان عضالت الجسم تتقوى بالرياضة  يذكر افالطون ان عقل االنسان يروض كما يروض جسمه  
الصعبة كذلك ملكات العقل تتقوى بدراسة المواد الصعبة ،وكلما زادت المادة صعوبة ازدادت فائدتها في 

بحت غير نافعة الن نمو العقل لدى الفرد  ضت االن واصترويض العقل عند االنسان ،هذه النظرية رف  
 .اضافة الى العوامل البيئية المحيطة به   وراثة الشخص نفسه   خاضع للمستوى الذي تفرضه  

 :نظرية تفتح القابليات لفرويل  -ثانياا 
يرى فرويل ان التربية تتفتح بها قابليات المتعلم الكامنة كما تتفتح النباتات اي ان الطفل مجموعة 

ح وصقل تلك القابليات وافترضت هذه النظرية ان ليات كامنة وما وظيفة التربية سوى العمل على تفت  قاب
يئة نمو الطفل ينبع من داخله وتهمل اثر البيئة في تكوين الفرد واظهرت الدراسات الحديثة ان ليس للب

بتفاعل  يتم ذلك اي ن معآ ،ين شخصية الفرد وانما االثنيوحدها في نمو وتكو وحدها وال للعوامل الوراثية 



 .روف البيئة المحيطة به وهذه العملية  تسمى بالنظرية التكاملية والعقلية مع ظخواص الفرد الجسمية 
 


