
 الفصل الرابع

 التـربـيـة والمجتـمـع

  -* تعريف المجتمع  : 

لقدداختلفت دددرخيفدددمجخمددداختلف ففددمخءدددملف تختلفتفدددم ختلدددع وخيتددم ل تخ دددعتختلف  ددد  خ تلفت دددرخ

كعلكخاللف تختلف م يمختلثقمفيد خلدجخافم د خا ختلدف تختلفقيدااخا ختلفودااخا ختلذداتختلدع خم دف  خ

خموخااجخيحقيقهخ

(خءأندددهخافم ددد خمدددوختلتدددم خمفيلددد  خمفدددمخ يففتددد  خ ددد يمخمدددااخ  يتددد خخSocietyتلف ففدددمخ  يفددد تخ

ءص  خمتفظف خ ي بطخبيتذمخ  قمتختاففم ي خ لذمخا اتتخ م تجدخملف ل خم دفدام نذمخفدإخبادوم خ

حماميذمخفدإخب دمجخنظدمقختقفصدمد خ نظدمختاففم يد خي دم اخ تدإخبادوم ختحفيمادمتختلف ففدمخ  تدإخ

خ ل خم فففمخ مممخ. عتختأل م خمفكوخت فومجختلا

 -ويمكن تحديد مقومات هذا المجتمع فيما يلي :

خافمخموختلتم خي بطذمخ  قمتخ ي م  تختاففم ي خ. -1

ختاف تكذمخفإختلف تجدختلطويفي خ تلدو تتختلقمئف خفإخم فففذمخ. -2

 ا دخن  خموخيق يمختلففجخ يومدلختلفت فد خبديوخافم ميدهخءلدكجخمحقدكختلفاممدجختلد  ي إخفدإخ -3

 تلف ففمخ.

  ا دخجغومتخملف ل خبيوخاف تدهخ. -4

  ا دخنظمختاففم ي خيحادختلف قمتخبيوخاف تدهخ. -5

 يدد اختبددوخلتددا  خا ختلف ففددمخ دد ختلفوددا خ  دد خلددملكختلح ددمجاخ تلفانيدد خ ددمخب ختبددوخلتددا  خفددإخ

مقامفهخام مخ  اخا ختإلن دم خمدانإخءدملطومخا خاندهخالخم دفطيمخا خمفديالخمتفدلالخ دوختلتدم خخفذد خ



كمئوختاففم إخملف خءملحما خبلإخ  تهخموختلتم خلتففممجخمفذدمخ تاللدف بخبذدمخ ا طدمئذمخ تأللدعخ

 متذمخ   خفإخحما خدتئف خبلإخبتإخات هخإلاوم خحماميهختأل م ي خ تلثمن ي خ.

 يتطتدددكختلف ذددد قختلفتفدددإخلتف ففدددمخمدددوخنظددد اخياممتيددد خلتف ففدددمخ تدددإخاندددهخم ف  ددد خمدددوختلدددتظمخ

 دددجخمدددمخءف دددذمخ يددد يوطخ يففدددم  ختجيوم دددمخ يفم ندددمخ  ددد يمخلفحقيدددكخا ددداتتختالاففم يددد ختلفدددإخيف م

ختاففم ي خ فكخمتذجخلتفدطيطختلفتفإختللممجخموخااجختلفتفي ختللممت خ.

 خ

  -* عناصر المجتمع  : 

لاجخم ففمخموختلف فففمتخ تمص خا م ي خيدث  خلتيدمخ تدإخحيدماختل فم د خفيدهخ يصدو ذمخ

ءصددو  خمفيتدد خ يلددكتذمخءلددكجخلددمفخ مددوخ تددمخفدد  خملددمكتذمخيدفتددنخ حددجخيتددكختلفلددمكجخ فتدد  خ

بفت  ختل فم  خ  ت خلمنرخافم  خف دم خا خافم  خصدتم ي خح د ي خا خافم د خي مجيد خلذدعتخالبداخ

خ ي ختلفك ن خلاجخم ففمخ  إخ:موخذل ختلفتمص ختأل م

ختأل  م ختلطويفي خ -1

ختلتم خ ختألف تدخ(خفإختلف ففمخ -2

 تلفتظيمختالاففم إخ -3

 األوضاع الطبيعية :-1

ب خلاددجخم ففددمخا  ددم مخ ويفيدد خ ا  تفيدد خمفيتدد خيددث  خبذددمخ  تمددجخلثيدد اخ بملفددملإخيفايددنخ

خحيماختل فم  خممخيتكختلويئ ختلطويفي خ ا مخ عهختلف تمجخ:

 يلددفجخدجاددمتختلحدد تجاخ تلودد  داخ تل   بدد خ تلف تصددنخ تل يددم خ لفيدد ختألمطددمجخلددجخخـاخ :المـنــ-أ

خذلكخ ث  خ تإخن  ي ختللجت  خ حيماختل فم  خ.

 حجم الجماعة المحيطة :-ب



 يقصدددداخبددددعلكخافم دددد ختلق يدددد خا ختلفا تدددد خا ختلفتطقدددد ختللجت يدددد خا ختلصددددتم ي خأل خح ددددمخ

خاقخلذثال ختل فم  خ  ويففذمخ.تل فم  خ ث  خ تإخن  ختلداممتختلفإخيق

 الطوبوغرافيا : -جـ

 يقصدداخبددعلكخيدطدديطختألمددمكوخ لمصدد ختلوتددات خا ختلقدد اخ مف فدد خي ددمجي ختلفتطقدد خءفددمخ

فيذدددمخمدددوخ دددذ لخا خاودددملخا خ دمدددم خأل خذلدددكخلدددهخا فيددد خلويددد اخفدددإخ ددد  ختاليصدددملخ تلف تصددد تخ

خ بملفملإخفإخن  ختلفذوختلفإخمفكوخا خيذفمخبذمختل فم  خ.

 الناس ) األفراد ( الذين يعيشون في المجتمع . -2

فقدداخيدفتددنختلف فففددمتخذتتختل  ددمختل   تفددإختلفففم ددجخ ددوخءف ددذمختلددوف خاللددف تخفددإخنفددطخ

ختلحيماخ  ت كختلتم ختلع وخمقطت  خيتكختلف فففمتخأل خلتتم خا  تخلوي تخفإخحيماختل فم  خ.

 التنظيم االجتماعي: -3

يـة التـي تقـول علـي  دمـة الجماعـة فـي المجتمـع الواحـد وت ـون ويقصد به الوحـدات االجتماع

 مكونة من أفراد تلك الجماعة وهدفها مجابهة مشكالت الجماعة وسد حاجاتهم من تلك الوحدات .

تلفث  ددددمتخ يادددد  خ تددددإخدجادددد خلويدددد اخمددددوختلثوددددمتخ تال ددددفق تجخ لذددددمخد ددددف جخلددددمفخلمأل دددد اخ خ-ا

خ تإلدتجتتختلحك مي ختألل اخ.خ تلفاتج خ خ د جختلفومداخ 

ختل فم متختلفإخلذمخنظمقخلمفخ:خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ-ب

ختلفتظفمتختلدمص خءمأل فملخ تلفذوخ"خلمل  ف ختلف مجي خ جتءط خاصحمبختلفصمنمخ"خ.خ-1

 تلت تد ختل يم ي خ.-4 ذمخ.خخخخخخخختلتقمءمتخءأن تخ-3تل فم متختلدي ي خ.خخخخخخ-2

تلذيئددمتخ  ددإخافم دد خملددكت خلذددمخنظددمقخلددمفخبذددمخانلددئرخلفأدمدد خلدداممتخمفيتدد خ محدداداخ قدداخخ-ج

يادددد  خلمصدددد خا خ ممدددد خمثددددجخجتءطدددد ختلفكفوددددمتخ"خمكفدددداختلددددداممتختالاففم يدددد خ خم تكددددلختإلجاددددمدخ

 تللجت إخ خاففي ختللوم ختلف يحي خ.........تلخ"



 


