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 اوالَ : هعىن الرتبية واهدافها 

ان كلمة تربٌة من الكلمات الشائعة التداول بٌن الناس فً الحٌاة العامة ، فلقد 

مارس االنسان التربٌة منذ القدم مما جعل مفهومها ٌشٌع وٌتداول بٌن 

  0الجمٌع ، كقولهم فالن قلٌل التربٌة وفالن حسن التربٌة واالخالق 

تعملها ٌدرك وهذا االستعمال الشائع لكلمة تربٌة ال ٌعنً ان كل من ٌس

ما ٌقتصر  غالبا   سطحٌا   ، فقد ٌكون فهمهم للتربٌة فهما   جٌدا   مدلولها ادراكا  

على الجانب االخالقً فقط الى درجة ان تعرٌفها ٌبدو سهل المنال ، ولكن 

سرعان ما ٌتبدد هذا االعتقاد وٌدرك المرء ان تعرٌف التربٌة هو من قبٌل 

المعنى العلمً مدلولها اوسع واشمل مما السهل الممتنع ، ذلك الن التربٌة ب

 هم.ٌستعمله االشخاص العادٌٌن فً حٌات

 هعىن 
 
 ا  واصطالح الرتبية لغة

لقد تعددت وجهات النظر فً مفهوم التربٌة ، وتعددت تعارٌفه بتجدد      

الباحثٌن فٌه ، ولو رجعنا الى كلمة " تربٌة " لغوٌا  لوجدناه ٌعود الى اصول 

 ثالثة وهً : 



( اـــــرب)   ( و ) ربـــــً ( و ) ربَّ

 ( بمعنى نما اـــــربفاألصل االول ) 

 واالصل الثانً ) ربـــــً ( بمعنى نشأ وترعرع .

( بمعنى اصلحه وتولى امره ورعاه ُ .  واالصل الثالث ) ربَّ

، وفً الحدٌث النبوي  أي ٌزٌدها " ٌربً الصدقات" وجاء فً القرآن الكرٌم 

عمة   تربها " أي تحفظها وتراعٌها وتربٌها كما ٌربً الشرٌف " لَك ن

فً المعجم الوسٌط : تربى بمعنى نشأ وتغذى وتثقف وفً الرجــــل ولده ُ ، و

وهكذا نرى ان ، نفس المعجم رّباه أي نمـّى قواه العقلٌة والجسدٌة والخلقٌة

التغذٌة  -الزٌادة  -اآلتٌة :النمو لمصطلحاتالمعنىاللغوي لكلمة تربٌة ٌتضمن ا

هنا تجدر اإلشارة إلى إن التربٌة ككلمة تستعمل ، و التثقٌف –التنشئة  -

لإلنسان وغٌره من الكائنات وهو ما ٌنفً عنها مفهوم األخالق الذي ٌنتفً 

 .وجوده عند غٌر اإلنسان

 :اصطالحااما 

فقد تباٌن معنى التربٌة ومفهومها تبعا لتباٌن واختالف طبٌعة الدراسات 

فال بد من القول ان غاٌة النفسٌة واالجتماعٌة فً نظرتها للفرد وللمجتمع ، 

التربٌة هو االنسان فهو الى جانب كونه اداة للتربٌة والتنمٌة هو الغاٌة 

 العظمى لها .



عتبار ان التربٌة عملٌة اجتماعٌة كما ان غاٌة التربٌة هو المجتمع على ا

هدفها اعداد الفرد للحٌاة فً مجتمع معٌن ثم تنمٌة هذا المجتمع وهً فً 

الوقت نفسه وسٌلة هائلة من وسائل االنتاج وعنصر هام من عناصر التنمٌة 

االقتصادٌة واالجتماعٌة فهً ضرورة فردٌة واجتماعٌة . وكلما ارتقى 

ـع " كل للتربٌة ، وهً بمعناها الواســ ت حاجتهاالنسان فً سلم التطور ازداد

نشاط ٌؤثر فً تكوٌن الفرد سلبا  او اٌجابا   والتً تعمل على توجٌهه فً 

 الحٌاة الطبٌعٌة " .

 ة  ــــــداف الرتبيـــاه

النمو الكامل للفرد / أي ان ٌربى الفرد وٌعمل وٌحترف حرفة لكً ٌعٌش  .1

 منها.

ٌعرف واجباته الوطنٌة وٌؤدٌها من تلقاء تكوٌن المواطن الصالح / أي  .2

نفسه وٌعرف حقوقه وٌحترم ذاته والمواطنٌن بغض النظر عن اللون 

 والعرق والدٌن والطبقة االجتماعٌة .

تكوٌن العادات العقلٌة / أي تعود الطفل على اتخاذ مواقف علمٌة  .3

بالعلم وموضوعٌة من المشاكل التً تصادفه ، وتنمٌة العقل على االٌمان 

 وقدرة االنسان على التقدم .



تكوٌن الخلق / أي ان تعمل التربٌة فً البٌت وفً جمٌع المؤسسات  .4

لطبع ٌحسن التعامل التربوٌة على ان تعد مواطنا  حسن االخالق مهذب ا

 .مع افراد جنسه

نقل التراث الثقافً وتعزٌزه / فكل امة ترغب فً نقل تراثها وعاداتها  .5

وطرٌقة حٌاتها الى االجٌال الجدٌدة ، والهدف من هذا  وتقالٌدها ومعارفها

تمكنٌهم من الحٌاة واالبقاء على تراثها القومً وتقالٌدها وعاداتها 

 ومعتقداتها .

 


