
 المرحلة /االولى                                              المادة /أصول التربٌة 

 الفصل الدراسً / الثانً                   عنوان المحاضرة االولى/ معنى التربٌة 

ٌتباٌن معنى التربٌة ومفهومها تبعا لتباٌن واختالف طبٌعة الدراسات النفسٌة واالجتماعٌة 

فً نظرتها الى الفرد والمجتمع ,وكذلك ٌختلف معناها بأختالف المذاهب الفلسفٌة واالطر 

النظرٌة التً فً ضوئها ٌتم تحدٌد ما ٌقصد منها .كما انها أخذت مفاهٌم متعددة ومتنوعة 

 الزمنٌة المتعاقبة وضمن هذا السٌاق فالتربٌة معنٌٌن .فً الحقب 

 االول لغوي /          والثانً أصطالحً /

تشتق كلمة التربٌة لغوي من الفعل الثالثً "ربا "ومضارعه ٌربى بمعنى ٌنمو 

اي انه "زاد 000التربٌة وعندما نقول "ربا الشًء " –ٌربو  –فٌقال ربا 000000وٌزٌد

 ربٌة من هذا المضمون تعنى "الزٌادة والنمو "ونما "ومن ثم فالت

وهناك من ٌرى ان كلمة "التربٌة "مشتقة لغوٌا من الفعل الماضً "ربى "ومضارعة 

وهناك من ٌرى ان الكلمة المشتقة من الفعل  0000"ٌربى بمعنى ٌتغذى وٌترعرع 

 الماضً "ربب"ومضارعه ٌربى بمعنى ٌصلح الشًء وٌقومة .

قران الكرٌم قال هللا تعالى "ٌمحق هللا الربا وٌربى الصدقات " البقرة ومعنى الكلمة فً ال

(وٌتبٌن من المعنى االجمالً لالٌة الكرٌمة فأن كلمة "ٌربى "ٌزٌد وٌنمى وكذلك فً 272)

تفسٌر "رب العالمٌن "فً سورة الفاتحة "الرب فً االصل مصدر بمعنى التربٌة والتربٌة 

 شٌئا فشٌئا . تبلٌغ الشًء الى كماله ومنتهاه

كماله ومنتهاه  –أي شًء ٌربى –فأن التربٌة لغوٌا تعنً أٌصال الشًء 000وخالصة هذا 

ومن المنظور االنسانً فأن كلمة التربٌة تعنً على المستوى اللغوي "تحقٌق النمو الشامل 

المتكامل لجماع شخصٌة الفرد ,عقال وجسدا ووجدانا للوصول به الى درجة الكمال وبهذا 

  -عنى اللغوي تعود التربٌة الى ثالثة أصول هً :الم

 ربا ,ٌربو ,بمعنى نما ,ٌنمو . -1

 ربً ,ٌربً ,ومعناه نشأوترعرع. -2

 رب ,بمعنى أصلحه وتولى أمره . -3

وفً الحدٌث النبوي الشرٌف جاء ))لك نعمة تربها ((أي تحفظها وترعاها وتربٌها كما 

ع والنحو ,أو السمو واالرتفاع وهذا ٌربً الرجل ولده ,وهً بعامة تعنً الزٌادة والتوس

ٌعنً من وجهة النظر االجتماعٌة زٌادة مدارك االفراد وتوسٌعها من خالل أكتسابها 

 للعادات والصفات المرغوبة اجتماعٌا والخبرات والمهارات الضرورٌة الستمرارهم .



ً .هذا اذا التربٌة هً عملٌة نقل مجموعة معارف ومهارات وقٌم من الملقً الى المتلق

التعرٌف ٌكاد ٌكون هو المهٌمن على جمٌع التصورات والبرامج والسٌاسات التربوٌة بشكل 

 عام .

أما بالنسبة للمعنى االصطالحً للتربٌة فهناك ثالث عبارات تنتمً جمٌعها الى عملٌة 

 -واحدة هً :

ال وهو تربٌة الحٌوانات وتعوٌدها بعض العادات وتدرٌبها على بعض االعم -التروٌض:

وهو بهذا نوع من التربٌة وان كان نوعا ضعٌفا محدودا وٌنطبق بصورة أكبر على جنس 

 معٌن من المخلوقات .

وهو جزء من التربٌة ونوع منها ,ووسٌلة لتعمٌقها ونتٌجة لها وكونه تلقٌنا لبعض  -التعلٌم :

ة اذ كانت االفكار او تدرٌبها على بعض االعمال والتعلٌم فً الماضً كان مرادفا للتربٌ

مهمة المدرسة مهمة تعلٌمٌة تلقٌنٌة ونقل لبعض االفكار وأجبار الطالب على حفظها 

 وتردٌدها دون عناٌة لفهمها وتطبٌقها .

وهً أوسع واعمق من هذه المسمٌات اذ انها عملٌة شاملة تناولت االنسان من  -التربٌة :

اهٌم والقٌم واالفكار وٌقوم فً ذا جمٌع جوانبه العقلٌة والجسدٌة والنفسٌة والسلوكٌة والمف

البٌت والمدرسة والمحٌط االجتماعً والشارع والنادي والمعبد وجمٌع المؤسسات االخرى 

 فً الوطن 

اما التربٌة من وجهة النظر الحدٌثة فهً عملٌة تكٌف او تفاعل بٌن الفرد وبٌئته وهً 

ٌجابٌا اذا كان مصدر هذا التأثٌر بمعناها الواسع كل نشاط ٌؤثر فً تموٌن االنسان سلبٌا او ا

وهً وسٌلة الستمرار االجتماعً للحٌاة وتعد من أهم وظائف المجتمعات االنسانٌة فً نقل 

 التراث للشعب وتوجٌه طاقاته وتكٌفه االجتماعً .

خالل العقد االخٌر من القرن الماضً بدأ الحدٌث عن التربٌة رؤٌة ومنظور جدٌدٌن وذلك 

ظر فً ماهً ومفهوم التربٌة ,التربٌة مدى الحٌاة كان أهم مفهوم ٌتم من خالل اعادة الن

 أستحداثه نظرا لشمولٌته من جهة ومدى وقعه االٌجابً على اعداد الفرد من جهة ثانٌة .

التعلم من أجل التعرف حتى ٌتسنى للفرد امتالك ثقافة عامة وموسعة مع امكانٌة التخصص 

 فً بعض المجاالت .

العٌش والتعاٌش مع االخرٌن والذي ٌتطلب االطالع على االخر كثقافة التعلم من اجل 

 وتارٌخ وتقالٌد ,حتى ٌتسنى اعمال منطق الشراكة والتعاون بٌن االفراد والمجموعات .



التعلم من اجل المزاولة بحٌث ٌجب اعداد الفرد من اجل امتالك قدرة التكٌف فً االعمال 

 مع بٌن الدراسة والعمل .والعمل داخل مجموعات اضافة الى الج

التعلم من اجل اكتشاف الذات والذي ٌركز على استغالل جمٌع طاقات الفرد الذاكرة 

 ,المنطق ,الخٌال واالبداع ,القدرات الجسمانٌة ,الحس الجمالً ,الحوار مع االخر .

كل هذه الخصائص والسمات السالفة الذكر تشكل بنٌة مفهوم التربٌة مدى الحٌاة والجدٌد 

اٌضا فً هذا المفهوم هو اطالة زمن وعمر الفعل التربوي مدى الحٌاة لٌشكل قوة اضافٌة 

فً ٌد الفرد والمجموعات البشرٌة لربح الرهانات المطروحة ,كما ٌعتبر االمتالك والتحٌز 

 واالستعمال اهم وظائف المسلسل التربوي حسب منظور مفهوم التربٌة مدى الحٌاة 

  

 


