
  وظائف التربية وصلتها بالعلوم األخرى 

   -:وظائف التربية  - :أوالً  �

تتمثل وظائف التربية يف نقل األمناط السلوكية من اتمع إىل األفراد حبسب اتمع 

   -:يلي  ومن وظائف التربية ما. واألفراد واختالفهم 

 :التربية عملية اكتساب اللغة  - ١

وتبعاً لذلك ختتلف اللغات ، ية والعوامل املؤثرة فيها ختتلف اتمعات حبسب قواها الثقاف

  . وتعد اللغة وسيلة اتصال بني األفراد واجلماعات . حبسب اتمعات 

ويتعلم الطفل لغة جمتمعه وأساليب التفاهم . وختتلف اللغات بإختالف اتمعات والبيئات 

وتلعب األسرة الدور  ،خرين من بين جنسه ل خمالطته واحتكاكه باآلوالتواصل من خال

فاملدرسة مبا فيها من ، مث يأيت بعدها مجاعة الرفاق ، الطفل لغة جمتمعه  إكساباألول يف 

مث املسجد وأخرياً جمتمعه بصفة عامه مبا فيها من ، ومعلمني وعاملني ، زمالء دراسة 

  . وسائل اتصال وقنوات معرفة مسموعة ومقروءة ومرئية 

مث ، إذ يلتقط الطفل احلرف ، ها يف مراحل النمو األوىل للطفل وتبدأ اللغة يف ابسط صور

وهو يف هذا مير مبحاوالت كثرية خيطئ ، وحياكي الكبار ويقلدهم ... مث اجلملة ، الكلمة 

  . ويصيب حىت يكتسب لغة جمتمعه 

 : التربية عملية تكيف الفرد مع بيئته  - ٢

 االجتماعيالوسط  أوفما البيئة ، عية إذا كانت التربية عملية اكتساب الفرد خلربات اجتما

وإن الطفل يف حاجة ماسة إىل أن يتوافق أو يتكيف مع . إال عامل مساعد ومهيئ لذلك 

معهم واالنتماء جلماعة واحدة ومن اجلماعة ينتقل  االندماجرفاقه وزمالئه وذلك دف 

   .بل واحلياة واألحياء بصفة عامة ، إىل اتمع  واالنتماء االندماج



فإنه ينبغي اإلشارة ، التربية عملية تكيف وموائمة بني الفرد وبيئته االجتماعية  أنوإذا قلنا 

إىل أن هذه املوائمة وهذا التكيف يستمران مدى حياة الفرد وذلك تبعاً للمواقف احلياتية 

  . اليت يتعرض هلا 

 : التربية عملية نقل للتراث الثقايف واحلضاري  - ٣

ربية عملية نقل تراث ثقايف فألا تعمل على ربط جيلني من البشر بالنسبة لكون الت/ ١

، ثقافة جيل الكبار  إىلفجيل الصغار حباجة ، ببعضهما عن طرق الثقافة السائدة يف اتمع 

معىن هذا أن التربية . واملتعلمون حباجة إىل ثقافة معلميهم ،  اآلباءحباجة إىل ثقافة  واألبناء

يف نفس البيئة مع فارق الحقة  أجيالالثقايف من أجيال سابقة إىل  تعمل على نقل التراث

  . وظائف التربية  أهمالتوقيت والزمن وهذه الوظيفة تعد من 

 احلضاريفإن ذلك يعين انتقال التراث ، أما كون التربية عملية نقل تراث حضاري / ٢

ات من خالل االختراعوذلك  أخرىحضارة  إىلمن أمة إىل أمه ومن حضارة 

  . ويتم هذا بشكل منظم ومدروس . واالبتكارات احلديثة والتقنية 

بل وتساعد على استخدام ، والتربية ذا املعىن تعمل على نشر األفكار واملفاهيم اجلديدة 

  . احلديثة وتسخريها خلدمة الفرد  احلضارةمعطيات 

  - :عالقة علم التربية بالعلوم األخرى  -:ثانياً  �

إال أنه علم ليس ، العلوم اإلنسانية حديثة النشأة من حيث كوا علماً  تعد التربية أحد

  . قائماً بذاته ألنه يستمد قوامه وقواعده من العلوم األخرى اليت سبقته يف النشأة 

فإن التربية تتأثر بنتائج بقية ، وملا كان علم التربية يبدأ من حيث تنتهي العلوم األخرى 

، وبذلك تستفيد التربية فتغري من مفاهيمها وأساليبها ، تغيريها العلوم األخرى وتطويرها و

  .ونظرياا وأهدافها ، وطرقها ومناهجها 



والعالقة بني التربية وسائر العلوم األخرى عالقة تبادلية لكوا تستفيد من بقية العلوم 

  . وتفيدها يف الوقت نفسه بطريقة مباشرة أو غري مباشرة 

   - :القة بني علم التربية وبعض العلوم األخرى وفيما يلي سأوضح الع

  -: والتاريخالتربية  �

مل يعد التاريخ جمرد سرد لألحداث والوقائع املاضية بل تعدى تلك املرحلة إىل مرحلة 

واستنباط احلقائق واألدلة اعتماداً على األسلوب ، واستقراء النتائج ، التفسري والتحليل 

  . العلمي واملنهج املوضوعي 

إذا كان اإلنسان يعد حمور دراسة التاريخ لكونه صانع األحداث وألنه الكائن الوحيد و

وبذلك ، فإن التربية تتخذ اإلنسان حموراً هلا ، تنقل ثقافته على مر العصور  أنالذي ميكن 

  . تشترك التربية مع التاريخ يف أن حمورها هو اإلنسان 

عامة وأمثلة ودروساً خمتلفة سبق جتريبها واإلفادة واخلالصة أن التاريخ يعطي للتربية أفكاراً 

يسمى  من نتائجها منذ سنوات مضت وتتضمن العالقة بني التربية والتاريخ دراسة ما

وهو دراسة متخصصة للتاريخ من وجهة نظر التربية نتعرف من ) تطور الفكر التربوي(

م يف جمال التربية خالهلا إىل رجال الفكر التربوي القدامى الذين خدموا جمتمعا .  

  -: االجتماعالتربية وعلم  �

كأحد العلوم اإلنسانية الذي يعرف  االجتماعمن علم  االجتماعيتستمد التربية أصلها 

كما  اجتماعيةفيه من عالقات وأمناط  بأنه العلم الذي يدرس اتمع وظواهره ونظمه وما

 االجتماعولذلك يعتمد علم ،  عياالجتمااليت حتكم النظام  االجتماعيةيدرس التأثريات 

أما التربية فتحتاج . ت هذا اتمع ساعدة يف إجياد حلول مناسبة ملشكالعلى التربية للم

وليساعدها يف ، بطريقة أكثر مشوالً ) الفرد(لفهم حمورها الرئيسي  االجتماعإىل علم 



مع واملوائمة بينها للفرد من خالل معرفة حاجاته وحاجات ات االجتماعيةعملية التنشئة 

  . قدر اإلمكان 

  -:التربية وعلم النفس  �

وكان املعلم مثالً ينظر ، مل تكن التربية قدمياً تعىن كثرياً جبانب الفروق الفردية بني األفراد 

إىل طالبه على أم متساوون يف اإلمكانات والقدرات التحصيلية  وبذلك سيطرت عملية 

إال أن تطور نظريات علم النفس العام ، ري العملية التعليمية على ساحلفظ بالتلقني والتكرار 

والتربوي قد زود علماء التربية ببعض املفاهيم والدراسات املختلفة وخباصة حول الفروق 

ومعرفة ، ومشكالت التخلف العقلي والعوامل الوجدانية وتأثريها على التحصيل ، الفردية 

 االهتمامإىل جانب ، ات االستعدادات والقدرات واختبار، الدوافع اليت تستثري الطالب 

 تفوقني واملعاقني وغريها من الدراسات اليت جعلت علماء التربية يعيدون النظر يف صياغةملبا

  . أهدافها وتعاريفها املختلفة

وبذلك نغري دور املعلم من جمرد مصدر للمعلومات إىل مرشد وموجه وصديق يساعد 

" التربية"وما ذلك إال بفضل تعاون ، ديد معامل شخصيام الطالب دون أن يتدخل يف حت

. واإلعداد املناسب للحياة " الفرد"يف سبيل إعداد " علم النفس"مع   

  -:التربية وعلوم اللغة  �

إذ أن ، وأا وسيط من أهم الوسائط التربوية ، مما الشك فيه أن اللغة وعاء الفكر 

، يرعب املريب إيصاهلا إىل الطالب البد من وسيلة  اليت واالجتاهاتاملعلومات واملهارات 

وهذه الوسيلة تعتمد يف املقام األول على اللغة اليت يتم التخاطب ا بني املرسل واملستقبل 

  . سواًء كانت لغة مكتوبة أو مسموعة أو مرئية 



ة أن تؤدي ميكن للتربي إذ ال، ومن هنا فإن العالقة بني التربية وعلوم اللغة عالقة تالزمية 

دورها بعيداً عن اللغة أو يف منأى عنها وخباصة عند نقل التراث الثقايف من جيل سابق إىل 

التغيري والتبديل أو احلذف جيل الحق إذ أن عملية النقل الثقايف يصاحبها شيء من 

  . واإلضافة وحنو ذلك 

  -: االقتصادالتربية وعلم  �

مسلماً به ألن التربية والتعليم استثمار لطاقات  مراًأيعد ارتباط التربية والتعليم باالقتصاد 

  . وقدراته ومهاراته اليت تعود عليه بالربح املادي واملعنوي  اإلنسان

   - :عن طريق ما يلي  االقتصاديةإن التربية تسهم يف التنمية :  ومن هنا ميكننا القول 

رات الالزمة لشىت تزويد األفراد باملعلومات األساسية والسلوكيات والقيم واملها �

 . جماالت احلياة 

األولية اهلامة ألفراد  االحتياجاتاليت وضعت خططها لسد  االقتصاديةدعم الربامج  �

 . اتمع 

دفع عجلة التقدم االقتصادي للمجتمع عن طريق تدريب األيادي العاملة وتنمية  �

 . مهاراا وتقدمي شىت فنون املعرفة الالزمة ألفراد اتمع 

رتبط التربية باالقتصاد عن طرق التخطيط العلمي املدروس إلعداد القوى البشرية كما ت

  . واحتياج اتمع املتنامي هلا 

  - :التربية والفلسفة  �

إذا كانت الفلسفة هي ذلك اهود أو النشاط الفكري الذي حياول تفسري ظواهر وقضايا 

اجلانب التطبيقي املساعد للجانب الكون واحلياة من اجلانب النظري فإن التربية هي ذلك 



النظري عن طريق ترمجة هذه الظواهر والقضايا النظرية إىل جانب تطبيقي سلوكي متمثل 

  . يف جمموعة من االجتاهات والقيم واملهارات السلوكية والعادات والتقاليد وأمناط التفكري 

ما يبحثان يف شيء واحد أل، ومن هنا نرى أن العالقة بني الفلسفة والتربية عالقة تالزمية 

  . فيه من قضايا وحيثييات  وهو اتمع بكل ما

فاملفكر الذي حياول أن يصل إىل حقيقة األشياء ، وترتبط التربية بالفلسفة أو أقل بالفكر 

، هو يف نفس الوقت إنسان حياول أن يصل إىل حلول جذرية ملشكالت اتمع ، وأصوهلا 

إنه الفرد ، ونفس الشيء جنده لدى فيلسوف التربية ، ين بل ومشكالت اتمع اإلنسا

وصوالً إىل حلول جذرية ، الذي حياول أن يصل إىل حقيقة األشياء وأصوهلا وأسباا 

عن طريق تالزم الفلسفة مع ، كل هذا لتحقيق السعادة لبين اإلنسان ، ملشكالت جمتمعه 

  . التربية 

   


