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ملخص :توجد بعض المؤسسات الت تشارك األسرة والمدرسة عملٌة التنشئة اإلجتماعٌة
,وهً المسجد ،وسائل اإلعالم ،النوادي ،جماعة الرفاق ،المكتبات العامة

بعض مؤسسات التنشئة االجتماعية إلى جانب األسرة والمدرسة
-1المسجد ُ :يعد المسجد أبرز وأىم المؤسسات االجتماعية التربوية التي ارتبطت بالتربية اإلسالمية
ارتباطاً وثيقاً نظ اًر ٍ
لعدد من العوامل التي أدت في مجموعيا إلى ذلك االرتباط والتالزم ؛ ال سيما وأن
المسجد لم يكن في المجتمع المسمم األول مجرد مكان ألداء العبادات المختمفة فقط بل كان أشمل من
السنن والنوافل  ،وجامعةً لمتعميم وتخريج األكفاء من
ذلك ؛ إذ كان جامعاً ألداء العبادات من الفرائض و ُ
الخمفاء والعمماء والفقياء واألمراء  ،ومعيداً لطمب العمم ونشر الدعوة في المجتمع  ،ومرك اًز لمقضاء

والفتوى  ،ودا اًر لمشورى وتبادل اآلراء  ،ومنب اًر إعالمياً إلذاعة األخبار وتبميغيا  ،ومنـزالً لمضيافة وايواء
ومنتدى لمثقافة ونشر الوعي
الغرباء  ،ومكاناً لعقد األلوية وانطالق الجيوش لمجياد في سبيل اهلل تعالى ،
ُ
بين الناس  ،إلى غير ذلك من الوظائف االجتماعية المختمفة.

-2وسائل اإلعالم  :وىي مؤسسات اجتماعية تربوية إعالمية تكون في العادة مرئيةً  ،أو مسموعةً  ،أو
مقروءة  .وتُعد ىذه الوسائل عمى اختالف أنواعيا من أىم وأبرز الوسائط التربوية في عصرنا الحاضر ،
وأكثرىا تأثيـ اًر عمى تربية وثقافة ووعي اإلنسان ؛ حيث تُقدم برامج مختمفة وثقافات متنوعة من خالل
وسائميا الجماىيرية المختمفة التي منيا  :اإلذاعة  ،والتمفزيون  ،والفيديو  ،والصحافة  ،وشبكة اإلنترنت ،
وأشرطة التسجيل السمعية  ،والسينما  ،والمسارح  ،والمعارض  ،والمتاحف  ،وغيرىا من الوسائل األُخرى
التي تُخاطب جميع الفئات  ،ومختمف األعمار  ،وتدخل كل بيت  ،وتصل إلى كل مكان
-3النـوادي أو األندية  :وىي مؤسسات اجتماعية تربوية تكون في الغالب ( ثقافيةً  ،أو رياضيةً  ،أو

اجتماعية )  .وقد كثُر انتشارىا في المجتمعات المعاصرة  .وتُعد أماكن يمتقي فييا اإلنسان مع فئ ٍـة من
ٍ
ٍ
ٍ
اجتماعية
لحياة
ىدف مشترك  ،أو مصمحةٌ مشتركةٌ ؛ حيث إنيا تُقدم
إمكانات ىائمةً
الناس الذين يجمعيم ٌ
ُيقبل عمييا األفراد باختيارىم وطواعيتيم  ،ليتمتعوا في رفقة زمالئيم وأقرانيم ٍ
بجو من المرح والعمل  .وفي
ٍ
العالقات االجتماعية مع اآلخرين
فرص متعددةٌ لممارسة الرياضات المفضمة  ،وتكوين
األندية ٌ

تأثير كبير في تربية اإلنسان
-4جماعات الرفاق  :وىي نوعٌ من المؤسسات االجتماعية التربوية التي ليا ٌ
انطالقاً من كونو كائناً حيًّا اجتماعيًّا يميل بفطرتو إلى االجتماع بغيره  ،ولذلك فإن جماعة الرفاق في أي

مجتمع بمثابة جماعةً أوليةً شأنيا شأن األُسرة في الغالب ؛ ألنيا صغيرة العدد  ،وتكون عضوية الفرد فييا

العمرية  ،والميول  ،والدور الذي يؤديو الفرد في الجماعة .الفرص الكافية
تبعاً لروابط الجوار  ،والشريحة ُ
والمناسبة لممارسة النشاطات الرياضية  ،واالجتماعية  ،والثقافية المختمفة. .

-5المكتبات العامة  :وىي أماكن خاصة تتوافر فييا ال ُكتب  ،والمراجع  ،والمواد المطبوعة أو غير
المطبوعة التي تُ ِّ
قدم عدداً من الخدمات التعميمية  ،والتثقيفية  ،واإلعالمية  ،والتوعوية الالزمة ألفراد
المجتمع  .وعادةً ما تكون ىذه المكتبات تحت إشراف بعض الجيات الرسمية  .كما أنيا قد تكون ُممحقةً
ببعض المؤسسات االجتماعية كالمؤسسات التربوية والتعميمية  ،والجوامع  ،والنوادي  ،وبعض المرافق

االجتماعية األُخرى  .وقد تكون بعض المكتبات خاصةً ببعض األفراد.

