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 أهداف التربية : المحاضرة الثانية :

تعريؼ التربية بتعريؼ جامع إال أنيـ  وحديثاً  بالرغـ مف محاولة كثير مف المربيف قديماً     
نظرًا الختالفيـ في تحديد اليدؼ مف التربية مف جية ،  اختمفوا في ذلؾ اختالفًا كبيراً 

ولكف عمى الرغـ مف ذلؾ نجد أف  ، والختالفيـ في تحديد أىداؼ المجتمع مف جية أخرى
  : ألهدافاومن تمك ىناؾ مجموعة مف األىداؼ تكاد تكوف مشتركة بيف اغمب تعريفاتيـ ، 

أي تكويف الشخص الذي يمتثؿ لألوامر والنواىي والقوانيف تكوين المواطن الصالح :  -1
  0في المجتمع مف محض إرادتو 

مف النواحي  لفرد إعدادًا يؤىمو كي يكوف متكامالً عد ا: فالتربية ت  النمو الكامل لمفرد  -2
  0الخ  000الجسدية والعقمية واالنفعالية والخمقية والحركية 

حيث تعمؿ التربية عمى تكويف السموؾ وتوجييو لبناء الفرد في بناء شخصية الفرد :  -3
  0المجتمع مف جميع النواحي 

حيث يتـ الوصوؿ لمكفاية اإلنتاجية عف طريؽ الخطط تحقيق الكفاية اإلنتاجية :  -4
الموضوعة لزيادة إنتاج المصانع والثروة الحيوانية والصناعية والطبيعية وذلؾ بإنشاء 

  0المدارس المتخصصة إلعداد أشخاص مؤىميف لذلؾ 

وذلؾ بإكسابو االتجاىات التي تفيده في التكيؼ مع مساعدة الفرد عمى التكيف :  -1
 0عية واالجتماعية بيئتو الطبي

 : ودالالتها * التربية

 -نستخمص مما عرضناه مف مفاىيـ لمتربية الدالالت اآلتية :

 .والمعاني التربية عممية معقدة ألنيا متعددة األىداؼ  -1



التربية عممية ال تتـ في فراغ بؿ تتحقؽ إذا توفر طرفييػا وىمػا المربػي والمتربػي والوسػط  -2
 سة وأسرة وغيرىا . الذي تتـ فيو التربية مف مدر 

 وروحيػػػاً  وعقميػػػا وعاطفيػػػاً  التربيػػػة عمميػػػة نمػػػو بمعنػػػى أف المربػػػي يتعيػػػد المتربػػػي جسػػػمياً  -3
 أي بمعنى تنمية كافة الجوانب عند المتربي وال يقتصر عمى جانب دوف آخر .  واجتماعياً 

تنقطػػع فػػي سػػف معينػػة أو مرحمػػة معينػػة مػػف  التربيػػة عمميػػة تتصػػؼ باالسػػتمرار فيػػي ال -4
 مراحؿ التعميـ بؿ تمتد مف الميد إلى المحد . 

نسػػاني ، لػػذلؾ فيػػي عمميػػة ىادفػػة مخططػػة ذات  -5 التربيػػة عمميػػة نمػػو فػػردي واجتمػػاعي واذ
 طرؽ واضحة وأىداؼ محدده .

 التربية عممية تفاعمية وليست سمبية ، فيي عممية اخذ وعطاء وتأثير وتأثر . -6

 -وينقسـ إلى قسميف ىما :المفهوم الحديث لمتربية : 

 أوال / التربية المتكاممة .                ثانيا / التربية المتوازنة .

وتعنػػي التربيػػة التػػي تعمػػؿ عمػػى تنميػػة شخصػػية الفػػرد بشػػكؿ  :أوال / مفيػػـو التربيػػة المتكاممػػة 
تربيػػػة يأخػػػذ فػػػي اعتبػػػاره النظػػػرة متكامػػػؿ ومػػػف كافػػػة الجوانػػػب واألبعػػػاد ، والمفيػػػـو الحػػػديث لم

المتكاممػػػػة لشخصػػػػية اإلنسػػػػاف مػػػػف خػػػػالؿ االىتمػػػػاـ بأبعػػػػاد شخصػػػػيتو فػػػػي تكامػػػػؿ وتػػػػوازف ، 
فاإلنسػػاف عقػػػؿ وجسػػػد وعاطفػػػة ، لػػو قػػػيـ ويتػػػذوؽ الجمػػػاؿ ويعػػيش فػػػي مجتمػػػع لػػػو طموحػػػات 
ومصػػػاله وىػػػذا المجتمػػػع ينمػػػو ويسػػػتمر مػػػف خػػػالؿ نمػػػو شخصػػػيات أفػػػراده ، ولمتأكيػػػد عمػػػى 

التربية الحديثة بنمػو الشخصػية المتكاممػة لمفػرد نػورد أبعػاد تمػؾ الشخصػية بشػيء مػف اىتماـ 
  -االختصار: 

    البعػػػػػد األخالقػػػػػي .  -4البعػػػػػد االنفعػػػػػالي .  -3البعػػػػػد العقمػػػػػي .  -2البعػػػػػد الجسػػػػػمي .  -1
 البعد الجمالي .  -7البعد الديني .  -6البعد االجتماعي .  -5



   -تربية المتكاممة مجموعة أىداؼ منيا ما يمي :لم / * أهداف التربية المتكاممة

تحقيؽ التكامؿ بيف الفرد والمجتمع ، فػال تاػالي فػي تربيػة الفػرد عمػى حسػاب المجتمػع ،  -1
 أو العكس . 

تحقيػػػؽ التكامػػػؿ بػػػيف أبعػػػاد شخصػػػية الفػػػرد فػػػال تيػػػتـ فػػػي جانػػػب عمػػػى حسػػػاب الجانػػػب  -2
   .األخر

جع الفػػػرد المػػػتعمـ عمػػػى تفجيػػػر تػػػوفير منػػػاي مدرسػػػي يرتكػػػز عمػػػى أسػػػاس ديمقراطػػػي يشػػػ -3
 طاقاتو ، ويفسه المجاؿ لو لمتعاوف مع أقرانو .

ويقصػد بيػػا التربيػة التػي تشػػمؿ جميػع جوانػػب الشخصػية وتيػػدؼ  ثانياا / التربيااة المتوا نااة /
إلى تحقيؽ التوازف الدقيؽ بيف ىذه الجوانب المختمفة ، بحيػث ال يطاػي جانػب عمػى الجانػب 

تربية التي تحوؿ دوف طاياف الناحية الفردية عمى المجتمع وبػالعكس ال أيضاً األخر ، وتعني 
منػػو يقػـو بتطػوير ثقافتػػو ، كمػا تعنػػي  يتجػزأفػي المجتمػػع وجػزء ال  عضػواً فيػي تعتبػر الفػػرد  ،

تعنػػػػي االىتمػػػػاـ  وأخيػػػػراً االسػػػػتمرارية وىػػػػذا يعنػػػػي امتػػػػدادىا لجميػػػػع مراحػػػػؿ اإلنسػػػػاف ،  أيضػػػػاً 
سػػموؾ واقعػػي فيػػي ال تيػػتـ بالناحيػػة النظريػػة وتتػػرؾ الجانػػب بػػالنواحي النظريػػة وترجمتيػػا إلػػى 

 العممي وبالعكس . 

 الفرق بين الهدف التربوي والهدف التعميمي : *

عـ واشمؿ مػف األىػداؼ التعميميػة . فػاألولى تنصػب عمػى أوضػاع التربيػة أاألىداؼ التربوية 
التعميميػػة ومػػا ينباػػي تحقيقػػػو ، بينمػػا تنصػػب األىػػداؼ التعميميػػة عمػػى مػػا يػػدور فػػي العمميػػة 

بالنسبة لمتعميـ المدرسػي أو النظػامي أو مػا يػتـ فػي داخػؿ المدرسػة أو المعيػد أو المؤسسػات 
 التي تتولى عممية التعميـ .

 


