
  العوامل التي ساعدت على ظهور علم اجتماعيات
: التربية الحديث وانتشاره

 نمو االتجاه اإلٌجابً نحو الدور االجتماعً واالقتصادي للتربٌة.

ًالنظرة الجدٌدة إلى التربٌة على أنها علم تبادل.

 التوسع فً استخدام المنهج العلمً بطرقه وأدواته المختلفة فً بحث

.مشكالت التربٌة

استمرار سٌطرة الحركة الوظٌفٌة البنائٌة على الفكر االجتماعً التربوي.



بأنو العلم الذي يستخدم نظرية علم االجتماع وطرائقو : عّرفو مسيث
.ومبادئو يف دراسة قضايا الًتبية ونظرياهتا

بأنو العلم الذي يدرس العالقات القائمة بني : ماسغريفوعرفو 
.الًتبية واجملتمع ككل

علم اجتماعيات الًتبية ىو العلم : وجميع التعريفات تقود إلى أن
والًتبية بوصفها , الذي يدرس العالقات القائمة بني الًتبية واجملتمع

وتستند يف ذلك إىل املفاىيم والنظريات املتضمنة , نظاما اجتماعيا
.يف علم االجتماع وغريه من العلوم االجتماعية واإلنسانية األخرى



علم اجتماع 
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علم اجتماع 
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النفس

علم اجتماع 
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دراسة النظام التربوي والمؤسسات 
التربوٌة من الداخل

دراسة النظام التربوي فً عالقته بنظم 
المجتمع األخرى

دراسة العالقة بٌن المدرسة ومؤسسات 
المجتمع األخرى





ومن ثم ٌؤكد أصحاب هذا , هناك رأي ٌقول أن الفرد سابق فً وجوده على المجتمع 

.الرأي على ضرورة إشباع حاجات األفراد

له أهدافه , وهناك وجهة نظر أخرى تنادي بأن المجتمع هو كٌان شامل قائم بذاته 

.ومصالحه العلٌا والتً ٌسعى إلى تحقٌقها

.ووجهة نظر أخرى تقوم على التوفٌق بٌن النزعتٌن السابقتٌن 

وثمة نظرة سٌطرت لحقبة طوٌلة على الفكر االجتماعً تقوم على فكرة المشابهة  

.العضوٌة للمجتمع بالكائن الحً من حٌث تركٌبه ووظائفه ودورة حٌاته

وتتضمن وضع أسس متٌنة , وتأتً النظرة اإلسالمٌة لتتجاوز كافة النظرات الوضعٌة 

.ومبادئ رصٌنة ٌقوم علٌها المجتمع المسلم
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:أبو نصر الفارابي
لذلك دعا اإلنسان أن , أن اإلنسان ال يستطيع أن يبقى وأن يبلغ أفضل كماالتو إال من خالل مجتمعو

يفرق بين مفهوم المجتمع والجماعة ويرى إن : أوتاوايوتحسين اآلخرين, يعمل على تحسين نفسو
فنجد أن , االختالف بينهما يقوم على نوع ودرجة التنظيم

, المجتمع أكثر تنظيما ويضم في داخلو أكثر من جماعو
وكالىما يستلزم وجود بعض العوامل المشتركة كالحياة في 

وكذا اإلحساس باالنتماء إلى نفس , إقليم جغرافي واحد
.   المجموعة

وال , أن اإلنسان مدني بطبعو: ابن خلدون
فهو كائن , يستطيع أن يعيش منعزال عن الناس

اجتماعي يشعر بالحاجة إلى سواه من الناس 
.  إلشباع حاجاتو األساسية

يرى أن المجتمع يطلق : على عبد الواحد
على مجموعة من أفراد تربطهم رابطة معروفة 

, أو مؤقت في حياتهم, ولها أثر دائم, لديهم
جماعة : مثل, وفي عالقاتهم مع بعضهم لبعض

أو جماعة , وجماعة المسيحيين, المسلمين
ويالحظ ىنا ارتباط مفهوم , المدرسة أو مؤسسة

المجتمع بطبيعة المكان ونوعية األفراد الذين 
.يتواجدون في ىذا المكان

 ديويجون:
يرى أن المجتمع تلك الرابطة التي تشد األفراد 

بعضهم على بعض حينما يعملون معا بغية 
.إنجاز الكثير من األىداف



أن المجتمع عبارة عن جماعات من البشر يعيشون معا فوق 
موقعا )وتفاعلوا مع مقوماتها, رقعة من األرض امتلكوىا

كما تفاعلوا فيما , واستثمروىا لخيرىم( وتضاريس ومناخ
كما أن , ومع من حولهم مكونين تاريخا خاصا بهم, بينهم

, وثقافة مشتركة تجمع بينهم, لهم نظما اجتماعية خاصة بهم
ويوجو , وكل ذلك في ظل دين يحكم حركة الحياة من حولهم

.وتنبع منو قيمهم ومثلهم, سلوكهم



.أن المجتمع ليس جامدا بل ىو كيان عضوي دينامي 
أن أي مجتمع متقدم أو بدائي البد أن يقوم على  

.التنظيم
أن أي مجتمع كان البد لو من إطار فكري عقائدي  

.يوجو حركة أفراده ويستمدوا منو قيمهم



وكذا فإن اإلطار االجتماعي , أن طبيعة دور املعلم تتحدد يف ضوء اجملتمع الذي حييا فيو 
.حيدد ىوية وطبيعة عمل مؤسسات الًتبية

أن فهم اجملتمع ونظامو وثقافتو ومشكالتو تنعكس مباشرة على عمل املعلم أيا كان  
.وىذا الفهم ضروري حىت ال يكون مغًتبا أو منعزال عن اجملتمع, ختصصو

فهم نظام اجملتمع واملؤسسات القائمة فيو يعرب عن ضرورة للمعلم فهناك من تلك  
.دور العبادة, اإلعالم, األسرة: التنظيمات من لو صلة مباشرة بدوره مثل

مبعٌت أنو يبشر بالقيم واملثل العليا اليت يسعى إىل إقرارىا , املعلم يف جانب مهم يعد داعية 
يكن على وعي ودراية بتاريخ وتراث ودين ىذا اجملتمع لن يتمكن من أن  ومامل, اجملتمع

.ينهض بدوره
حيث أهنم يأتون , أن دراسة املعلم للمجتمع متكنو من حل كثري من مشكالت التالميذ 

وعلى املعلم فهم ىذه الثقافات الفرعية يف اجملتمع , من بيئات ثقافية واجتماعية متنوعة
.  الواحد



شاع استخدام مصطلح الًتبية وتعددت املعاين اليت يقصدىا فتارة 
:استخدمت على أهنا

.علم قائم بذاتو 
.مرادف للتعليم والتعلم 
.وتستخدم للتأديب والتهذيب 
.للتعبري عن فضائل الشخصية اإلنسانية أو اجملتمع اإلنساين 
.واستخدامها املعاصر على أساس أهنا وسيلة للتقدم الثقايف واحلضاري 


