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جاء يف التنزيل العزيز: )) وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على االإثم والعدوان (( 

التعاون من العمليات االجتماعية املهمة يف ا�ستقرار حياة املجتمع واإر�ساء العالقات بني 

االأفراد ب�سكل �سليم ومفهومه العام » هو العمل �سوياً بغية حتقيق غايات عامة م�سرتكة » 

ويختلف التعاون من حيث النطاق فقد يكون مق�سوراً على اأفراد جماعة اأو م�سنع اأو بيئة 

حملية وقد يت�سع نطاقه في�سمل اإقليماً اأو عدة دول ، هذا وتقا�ض قوة اجلماعة و�سالمة 

بنيانها ودقة نظمها مبقدار تعاون اأفرادها وت�سامنهم على حتقيق امل�سالح العامة واخلري 

امل�سرتك ، وقد يكون التعاون بني جماعتني اأو اأكرث كتعاون االأ�سرة واملدر�سة والنادي يف 

عملية الرتبية ، وله �سورتان :  

- اختيارياً : وهو اأن يختار الفرد اجلماعة التي تنا�سبه وهذا يعترب تنا�سق اأكرث مما يكون 

تعاوناً .  

- اإجبارياً : ويالحظ يف االأ�سرة حيث يقوم على العاطفة وال�سعور بني االأفراد واملحيط 

ويعترب االأقوى واالأجنح .  

ويربز التعاون �سمن جماالت عدة اأهمها :  

ي�سعى  معينة  اجتماعية  الفرد حاجة  لدى  يكون  اأن  يتطلب   : االجتماعي  املجال   : اأوالً 

الإ�سباعها ومثاله التعاون للح�سول على مكانة اجتماعية معينة فالطفل يطيع والديه اأو 

ال يطيعهما ليثبت مكانته .  

ثانياً : املجال االقت�سادي : يتطلب اأن يكون هناك م�سلحة اقت�سادية لدى الفئة املتعاونة 

النامية وهي عالقة تعاونية  ودول النفط  ومثاله العالقات بني الدول املتقدمة �سناعياً 

تقوم على املنفعة املتبادلة .  

ثالثاً : املجال ال�سيا�سي : يتطلب اأن يكون الفرد اأو اجلماعة موؤمنة مببداأ �سيا�سي يكون 

اأ�سا�ساً لتعاونها ومثاله ال�سخ�ض املوؤمن بالدميقراطية الذي يتعاون مع �سخ�ض اآخر موؤمن 

بنف�ض املبداأ فهذا تعاون �سيا�سي .  

فالنا�ض ال ت�ستطيع اأن جتتمع بدون تعاون اأو اأن ي�سرتكوا معاً من اأجل ال�سعي وراء امل�سالح 

امل�سرتكة ، واملرء ال ي�ستطيع اأن يعي�ض منعزالً عن جمتمعه لذا فالتعاون �سمة �سرورية 

للحياة االإن�سانية ومن �سرورياته :  

كالنمل والطيور  اأنواع احليوانات  اأحط  البقاء حتى بني  للتعاون دور هام يف عملية   -1

املهاجرة على �سكل جماعات فالتعاون ظاهرة توجد عند االإن�سان واحليوان ، فاالإن�سان 

يف حياته يتعاون مع املحيطني به ك�ساحب البقالية و�ساعي الربيد واأ�سحاب املهن كالنجار 

والبنهّاء واحلداد .  

االأطفال  كرب  كلما  اإذ  االأ�سرة  م  وتقدهّ ال�سخ�سية  وتكوين  لن�سوء  هاماً  التعاون  يعترب   -2

اأهلهم يف �سبيل بقائهم وم�سلحتهم وعلى  �سعروا مب�سوؤوليتهم للتعاون فيما بينهم وبني 

االأ�سرة اأن تنمي هذه العملية االجتماعية بني اأفرادها  

3- للتعاون دور يف اإر�ساء حاجات الفرد كالتقدير واالأمن وحب االآخرين و تعزيز عالقات 

االأخذ والعطاء والعمل معاً. 

التعاون


