مع الشباب

n

إعداد :أسرة التحرير

العــدد  9ـ ربيع 2020

ّ
الرتبية االجتماعية
ً
أول :معىن الرتبي�ة

ورد يف معنى الرتبية تعريفات عديدة ،أبرزها:
رب ي ُربُّه ربًّاَ :ملَكَه(((.
 .2من َّ

َ .3ربَ ْوتُ يف بَني فالن أَ ْربُو نَشَ أْتُ فيهِم((( .ومنها قول
النبي« :ربيت يف بني سعد بن بكر»((( .وقد تب ّنى العديد
الرب:
من علامء اللغة هذا الرأي ،يقول ابن س ْيده يف معنى ّ
التبية ،وهي التَّ ْن ِشئة ... ،وقيل للاملك
«أصله يف االشتقاق من َّ ْ

مصطلح ومعنى

الش ُء ،مبعنى :زاد ومنا((( .وارتفع وعال(((.
َ .1ربَا ّ

َر ُّب ألنّه ميلك تَ ْن ِشئ َة امل َ ْربُوب ...ومنه ربّان السفينة ،ألنّه
ِ
ينش ُئ تدبريها ويقوم عليها(((.
وت ُستعمل مفردة الرتبية يف العلوم املعارصة بأحد معنيني:
األعم:
األ ّول :الرتبية باملعنى ّ

وتشمل تربية اإلنسان يف مختلف جوانب شخص ّيته وأبعاد
اهيدي ،أحمد بن خليل :العني ،ط ،2مؤسسة دار الهجرة ،إيران1409 ،هـ  ،ج ،8ص.283
((( -يراجع :الفر
ّ
((( -يراجع :ابن فارس ،أحمد بن زكريا :معجم مقاييس اللغة( ،ال ط) ،مطتب اإلعالم اإلسالمي( ،ال م)،
1404هـ ،ج ،2ص.483
اهيدي ،كتاب العني( ،م.س) ،ج ،8ص.256
((( -يراجع :الفر
ّ
((( -يراجع :ابن منظور ،محمد بن مكرم :لسان العرب( ،ال ط) ،نرش
أدب الحوزة1405 ،هـ ،ج ،14ص.306
((( -املفيد ،محمد بن محمد :االختصاص( ،ال ط) ،منشورات جامعة
املدرسني ،قم( ،ال ت) ،ص.187
((( -يراجع :ابن سيده ،عيل بن إسامعيل :املخصص( ،ال ط) ،دار
إحياء الرتاث العرريب ،بريوت( ،ال ت) ،ج ،5ص.155
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مصطلح ومعنى

كل عمل ّية تساعد عىل تشكيل عقل الفرد
حياته ،و«تتض ّمن ّ
و ُخلُقه وجسمه»(((.
األخص:
الثاين :الرتبية باملعنى
ّ
و«تعني غرس املعلومات واملهارات املعرفيّة من خالل
مؤسسات معينة أنشأَت لهذا الغرض كاملدارس ً
مثل»((( .وهي
ّ
يل
بهذا املعنى ترادف معنى التعليم وتنمية الجانب العق ّ
الخاص بـ:
يعب عن الرتبية مبعناها
ّ
واملعر ّيف واملهارا ّيت .وقد ّ
 schoolingأو التمدرس.
ً
ثاني�ا :معىن املجتمع

يُقصد باملجتمع مجموعة األفراد الذين يعيشون يف ح ّيز
خاصة يف ضوء
جغرا ّيف واحد ،ويرتبطون يف ما بينهم بعالقات ّ
قوانني وقيم وأعراف وعادات وتقاليد متّفق عليها ،ويشكّلون

بتعاونهم وتقاسم األدوار والوظائف بينهم ،وحد ًة منظَّمة
متفاعلة ،متكّنهم من الوصول إىل أهدافهم ،وإشباع حاجاتهم،
وتأمني متطلّباتهم بدرجة كبرية .وتختلف صور املجتمعات
بساطة وتعقي ًدا وسعة وضيقًا يف ما بينها منذ فجر تاريخ
البرشيّة حتّى اليوم ،ومتتاز املجتمعات الحديثة بأنّها معقّدة

التغيات والتح ّوالت التي
الرتكيب ومتداخلة ال ُبنى ،بسبب ّ
البرشي بشكل عا ّم ،حيث إنّه مث ّة تصنيفات
عصفت باملجتمع
ّ

االفرتايض
كثرية لتشكيالت الوحدات االجتامع ّية ،كاملجتمع
ّ
االجتامعي ،واملجتمع
املتمثّل بعامل اإلنرتنت ووسائل التواصل
ّ

العاملي أو ما
الواقعي املتمثّل بأشكال متع ّددة من املجتمع
ّ
ّ

يُصطلح عليه بالقرية الكونيّة الواحدة ،واألرسة ،والقرية،
والحي ،واملدارس ،واألندية الرياض ّية ...إلخ من
واملدينة،
ّ
((( -مريس ،محمد منري :أصول الرتبية ،ص.8
((( -مريس ،محمد منري :أصول الرتبية( ،م.س) ،ص.8
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ومؤسساته املختلفة.
يل واملد ّين ّ
منظّامت املجتمع األه ّ
ّ
االجتماعية؟
فما هو املقصود من مصطلح الرتبي�ة

التدريجي
يُقصد بالرتبية االجتامع ّية عمل ّية االنتقال
ّ
اجتامعي يف
بيولوجي إىل كائن
باإلنسان من مج ّرد موجود
ّ
ّ

الديني الذي ينتمي إليه وهو اإلسالم،
االجتامعي
ضوء النظام
ّ
ّ
من خالل إكسابه مفاهيمه وقيمه وترشيعاته وآدابه وأعرافه

املرغوب فيها ،وتعويده إيّاها ،ليحظى باعرتاف الجامعة به

بوصفه عض ًوا فيها ،ويتمكّن من التفاعل اإليجا ّيب مع اآلخرين
الحيوي داخل الوحدات االجتامعيّة املختلفة،
واالندماج
ّ
واملساهمة يف بنائها وإصالحها وحركة تق ّدمها وازدهارها.

وينشأ الفرد يف حضن هذه البيئة املجتمعيّة العا ّمة

كل قيمها وقوانينها
بألوانها املختلفة وبناها املتن ّوعة ،ويعايش ّ

وعاداتها ،...ويعاين تعقيداتها ومشكالتها وما تحتويه من
اختالفات ،بل تناقضات يف األفكار واملفاهيم واملشاعر
واملامرسات ....وهذه الرشاكة الفوضويّة بني تلك الجامعات

النوويّة واملمتّدة عموديًّا وأفق ًّيا يف املجتمع ،والدور الذي
كل منها سل ًبا أو إيجابًا يف بناء شخص ّية الفرد والتأثري
يؤ ّديه ّ

االجتامعي من
فيها ...تجعل عمليّة بناء هويّة الفرد يف البعد
ّ

أه ّم ألوان الرتبية املضافة حساسيّة وخطورة.

وبهذا يظهر التقارب والتداخل بني مصطلحي الرتبية
االجتامع ّية والتنشئة االجتامع ّية  ،Socializationأي «العمل ّية

التي تتشكّل من خاللها معايري الفرد ومهاراته ودوافعه
واتجاهاته وسلوكه ...ليك تتوافق وتتّفق مع تلك التي يعتربها
املجتمع مرغوبة ومستحسنة»(((.
((( -العيسوي ،عبد الرحمن :سيكولوجية التنشئة االجتامع ّية ،ص.207

