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 مفيوم التربية :المحاضرة االولى : 

للتربيةةةف هيةةةتعيد هتوةةة  ن الكلةةةت هةةةل علالهةةةتع دعع علهوةةةتكف علهتوةةة  ن   لعةةةد  علهيةةةتعيد لعل    
توةة  ع  أ هكلةةت لةةف علكلتيةةف اةةك هتاتهةةك ياهةةك  سةة ععت ع إةةر ل لنةةل  كتطةةر   لةة  علهوكةة  

 لعللغلي لعأصطالسف للتربيف 

 : التربية لغة  * 

 علهتتبع لهوك  علتربيف لف عللغف يج  هل للتربيف ثالث هصلك لغليف :  

 يربل ( بهوك  علزيت ن لعلكهل –) ربت  -1

لقةة  لر  عةةدع علهوكةة  لةةف علرةةرفل علاةةريد لةةف قللةةت توةةتل  ) لهةةت هفتيةةتد هةةل ربةةت ليربةةلع لةةف ههةةلعك 
 قتع (علكتس لال يربلع عك  عهلل ( لقللت توتل  ) يهس  عهلل علربت ليفربف علص 

 يربف ( بهوك  كشأ لترعرع –) ربت  -2

 لبهوكت  قتك عبل ع عرعبف :

 لهل يك نتئاًل عكف لأكف                  بهاف هكزلف لبلت ربيع

 يربُّ ( بهوك  عإلصالح لتللف ع هر  –) ربٍّ  -3

 –لعإلصةةةالح  – لعلترعةةةرع -لعلكشةةةل   –لعلكهةةةل  –لبلةةةدع لةةةتل هوةةةتكف علتربيةةةف عةةةف ) علزيةةةت ن 
لعلتلديب ( لق  ها  عإلهتد علبيضتلي )رسهت عهلل ( لف تينةير  ) هكةلعر علتكزيةك لهنةرعر علتأليةك 

  ل  اهتلت شيئت لشيئت ل ف ( هل علرب لف ع صك بهوك  علتربيف لعف تبليغ علش

 لهل عد  ع صلك عللغليف عنتكبط عب  علرسهل علبتكف هجهلعف عكتصر للتربيف عف : 



 ظف عل  لطرن عإلكنتل لرعتيتلت لعلهستل -1

 تكهيف هلععب عإلكنتل لعنتو ع عتت اللت ل  -2

 تلجيت لطرن عإلكنتل لهلععبت  لعنتو ع عتت كسل عإلصالح لعلاهتك ل  -3

 علت رج لف عهليف علهستلظف لعلتكهيف لعلتلجيت ل  -4

 واستخلص من ىذا نتائج أساسية في فيم التربية أىميا : 

 عت لف للت غتيتلت ل / هل علتربيف عهليف هلأً 

 لعلتربيف ترتضف لضع إطط هت رجف لهكظهف تتكتنب هع هطلعر سيتن عإلكنتل  ثتكيت /

 * التربية اصطالحا  :

أ ب  هل يإتل  علتوري  عأصطالسف للتربيف للرًت أإتال  علهكطلرتع عليلنييف علتف     
لعلتف تكبع هل د عليلت   يرل علإتصف علتف  للنيتت لت هجتهع لاكيإضع  ليلت هي هجتهع   

لنكدار بوض علتورييتع عت عع لهيلك لترتلي  لعتجتعتع لقيد دلك علهجتهع   
 عأصطالسيف عللعر ن لف علهرتد هل قبك ابتر عليالنيف للتربيف ثد كتإد تورييًت إتصًت بلت :

رللت عتلد علكيس عكري جللف : ) هجهلعف علجلل  علتف تل    ل  هل تينر للير  ع -1
 تالك علاتهك لهإتل  هلاتتت لسنل عنتإ عهلت ( لعأه

س ثت ع جيتك علرعش ن لف ع جيتك عرللت عتلد عأجتهتع  رالتيد : ) بأكلت علوهك علدي تف  -2
لتل    ل  تأنيس لتكهيف ع   هل علوت عع علجن يف    علكتشئف هل عجك علسيتن عأجتهتعيف

 لعلورليف لع إالقيف علتف يطتلب بلت علهجتهع علنيتنف لعللنط عأجتهتعف علدي يو لت ( ل



هجهلعف هل علريد لعلهيتعيد علتف تترعبط ليهت بيكلت ) لههت لف علتصلر عإلنالهف للف :  -3
 ضهل  طتر لاري ينتك   ل  علتصلرعع علهطرلسف لف علاتتب لعلنكف سلك علالل 

  ( ل لعإلكنتل

عة ا  أفةرا  هل اك هت جت  هكيةت يهال هل كإلص تورييت للتربيف عل  هكلةت )  عمليةة تكةليو واد
لوسةيلة اسساسةية التةي بيةا ينتلةو الفةر  مةن ا إنسانيين في مجتمع معةين نن التربيةة تعة 

مجر  فر  بيولوجي إلى إنسان يكعر باننتماء والونء لمجتمةع لةو مةيم وعةا ات واتجاىةات 
وأماو وأنم , فمن خالليا تتم عملية توجيو طامات الفر  ونموه بمختلف الوسائو والطرائق 

سةةرا والم رسةةة والمتسسةةات المحةة  ا اسىةة اف والمخططةةة اتجةةراءات , والتةةي تةةتم فةةي اس
 التربوية اسخرى ( . 

 تلج  للتربيف لظتئ  اثيرن لاككت نل  كدار هعهلت لاهت يلف :  * وظائف التربية :

ل نةللك عإلكنةتل هلظييتلت تكهيف علورك علنليد ل   :علتربيف عف عهليف  ع ع  علورك علنليد  -1
  كهت يتأت  هل إالك هورلتت ل 

للظييتلةت عكةت تاهةل لةف كرةك علهوةتر    :لكرلةت عبةر ع جيةتك  علتربيف عهليف سيظ علترعث -2
 لعلهلترعع هل جيك علابتر  ل  جيك علصغترل 

للظييتلةةةةت عكةةةةت تاهةةةةل لةةةةف عاتشةةةةت  ه لعع  :علتربيةةةةف عهليةةةةف عنةةةةتغالك للةةةةدات  عإلكنةةةةتكف  -3
 علهورلف لعلدات  عل عبرز تلك ع  لعع بال شك ل 

للةةف سنةةب عةةدع علهيلةةلد عهليةةف عقتصةةت يف للةةت عتئةة   :علتربيةةف عهليةةف عنةةتثهتر عقتصةةت ي  -4
 لهر ل  هثللت هثك ع هلعك علتف تنتثهر لف هشرلع عقتصت ي للت هر ل  عل علربح  ل 

علتربيف عهليف عاتنتب إبرن   لهسلر عدع علهيللد للتربيف يرتاز عل  هب ه علةتولد بتلوهةك  -5
 لعلههترنف لعلتولد علدعتف ل 



للظييتلةت علوهةك علةة  تاية  عليةةر   :تاية  عليةةر  هةع علهجتهةةع علتربيةف عهليةف تلةة    لة   -6
 للل  علريد لعلترتلي  لعلوت عع علنتئ ن لف دلك علهجتهع علدي يكتهف  ليت علير  ليتيتعك هوت 

 بعض المالحظات وىي : إلى من خالو عرض المفاىيم السابلة يملن أن نخلص منيا 

 ل هق د عد  علهيتعيد عل علهيللد علدي يرى لف علتربيف هكلت عهليف  عة ع  علورةك علنةليد  أون /
 لعكت هكبث  هل عليلنيف علهثتليف علتف تهج  علورك لتلهك علجن  ل

إك هةع هيلةلد علتاية  عتتة عإك عةد  علهيةتعيد ليهةت بيكلةت   لهيلةلد عاتنةتب علإبةرن يتة  ثانيا /
   هل علتاي  علنليد هع علهجتهع ل أل عاتنتب علإبرن يهال علير 

 عس ث عد  علهيتعيد لعشهللت لهصلبلت عل هيللد علتربيف عهليف تاي  ل ثالثا /
 


