
  -* أشكال المجتمع  : 

 يرى بعض علماء االجتماع أن المجتمع يمكن أن يحتوي علي األشكال الرئيسية التالية :

 الجماعات األولية :                                                                                              -أ

تعتبررررجماعات اررررر اماماعاررررريماعات ارررر اماعتررررر مليتررررر مذهرررر ماع رررررج ما  تتررررر م عاهرررر ما ررررر م ررررر  م

اعات ار اماماعاريمرةرجلماع  ر مرامامةرجماملرج ماعتر مترجتب من ةرجت مار مرج ر ماعارىا مراماع ج رر م

كترر مط  بررر ملعررر ماارر مق رررجلماعجعررر امتم رررايماعاعررامطماعتررر مط تتررر م عاهرر ماع  ررر مر م ررر  ماعات اررر ام

 ارر اميرر اجلما رربا مات ررىالمعاهرر ما فرريمامر رر لمعاترر مذارر هةماارر مرةرر  ماعتىا هرريماماعارريم رر م ت

اعتب  رجلمعر م ر  ماعات ارر امااار ماعرجنةم ر مر ماعات ارريماماعاريمعهر متر ياجماباررجمعر م ار لماع  رر مم

اتكر  متيررم م عرر عةم  فررات معرر ماعت رت ب مذرر م رر مارر ع ماترر مل رىلمااترر بماعرر   م  ماارر من عت  ذرر م

مت ملتك مر ملي   مراض بماعات ايم  م   م  مار مافم.   كم ما امع

 رررىمابررر  لماررر مت عررراةما تتررر ا مراما ررر ما تتررر ا مليترررى مااررر ممالمجتمعععع المحلعععي : -ب

م اتىايم  مامةجمااعى مااما  تت اايماملج مااعت متعتتمماعىا ملم  ه ماا ماملج م

عاى ارريم.ماعرر ماعت  ذرر معرر  مااتترر  ام تبرر   معرر مةرربا م  ررب كماعاررحبمامكبررجم رر م   رر تهةما

  ررر كمالت عررر مذرررا ماعتاتتعررر اماعتيااررريمةرررىابمركررر  م ررر اما لرررت فماتاررر مراماا اررر معررربع م ررر  م

اعتاتتعررر اميررر اجما ررربا معهرررىملورررت مارررم ام يرررما ام ررر مامةرررجمااعى رررمااما  تت ااررريماتاتتررر م

تبرر  لماعت رر ع ماع ج ريمراماعب  لرريما عضرره مطترر عفم ر م  فمامةررجما يتررى ماارر ما رمااما تت اارريمت

اتعتترمماار منعضره ماعربع ماتاتتر ماعترم ماعكبرج مااععىايرةما ر ما  اريمرلرج معر  منعر م رر  م

اعتاتتعرر املتترر قمذم  رريما عارريم رر ماعت فررفمنتع رر م  مرعرر  ماعتاتترر ماعتيارر م تتاررحا من رر م



 اترر   م عررا مااارر مةرربا ماعتهرر لمعرر  م  رر كم اتتعرر ام ياارريمتجاررحام ررىلم نرر  ماعرر   ما عضرره م

م    ةماعيمطممااع يةم. ىلم

 الجماعة العارضة :                                                                                                          -ج

 رر ماعات ارريماعترر م مطى ررممذررا مرعجا  رر ماارر م وررتجكما رر م ت ارريمناررجم  ررت جلماناررجم  فررى لم

راماعتاتتعا مع م ا ماع را ت مراماع ركيماعيمطملريمرام  ر مةر  جمراماتا  ئايما عع ذج  مع ماع ج  م

مامالمل  ذايمرام ي ضجلما ذجلما ؤ بم مطابهى منعممااته بمع  با ةماعع ذجلمر مط  ضىام.

 الهيئات االجتماعية  -د

لتكرررر مر ماضررررجأماااهرررر مر هارررريماهاررررجلم هرررر مام ررررحاأماع ا ةررررايم ماعاتعارررر اماعتع ااارررريم م

مج يم مامامليم م تب كماعت ا اماعمط ايم ا تي  ماعع المععت لماع   م.اعاتعا اماع ا

  -* حاجات المجتمع التربوية : 

 لاما اررامامةرر ماع   ررايم تعا رريمنرر ع ج ماا ك ا ترر ممعرر  مامةرر ما  تت اارريمعتج ارريمتتعارر م

 ماع ررج من باعرريماعتاتترر ما    ترر ماتارر م رر ماع   ارريما  تت اارريم رر ماعتج ارريمااعترر مت عررجم عرر مر

 رر ماعتج ارريم مط يفررجمعرر مت تارريما ك ارر اماع ررج مت تارريما  ارريم   رراتيمنفررجفماع عررجمارر ما فرريم

لع من عتاتت مات مطرج مااتر بماعر   ماعكر ماع رج م ر ماعتج اريمن لضر عيم عر ما  تتر المنر ع ج م رىم

ما  تت المن عتاتت ماةمم    اماعتاتت م.

 أما حاجة التربية للمجتمع فتظهر فيما يلي :

ل فرممذهر ماعتت ر من عتبرر  قمااع راةماعتر متىا يهر مالا ر  مابررجممالحاجعة للعي التربيعة اليل يععة : -1

مام ا لمااعتت  من ع ض ئ ماا ذتع  ما ماعجلائ ماعتت  ماااه مع مي  عيماعتاتت م.



ا ر م   ريم ايريمعت ر طجلماع هضريماعفر  اايماعتر مريرجامتر ياجاممالحاجة للي التربية المهنية : -2

بارررجامعررر ماعتج اررريمااعتعاررراةمااا ررراماعتج اررريمعررر م ررر اماعتاررر لمر متهرررتةمنررر عته ما  ررريماااررر م  تارررفمك

راىااه ما تاا ملع من   تت المن عتعااةماعته ر ماترىعجماع  فر اماع ق ريمعر ع م ر م رما  ما م ةرا م

ما م  ا مالبجابم.

ارريما رر مايرر جما ررملم  م  ورر ماعتاتترر مارة ةررا م رر ماعع ئممالحاجععة للععي التربيععة العائليععة : -3

ا تت اارريمط ررب معرر ماررجاامرعجا  رر م الماا ررمماعكرر مادا رريماعع ئارريمفررممالتا رراما هرر معرر ماععفررى م

اعت ضايمع مما اامت ىالمنك ماعىد ئفمت ج ب ماتجض م تا ماعي  ر اماعك هر معر ماعتاتتر ماعيرمط م

عتؤة رررررر اماعرررررجامعتت ابرررررر اماعياررررر لماعكهاررررررجلم مت ررررررت ا ماع اررررر المنكرررررر م ت ابرررررر اماعياررررر لمع ورررررر اما

ما  تت اايماملج ماعك ه م متحالمت ىالمذبع ماد ئ ه مامة ةايماتج ايماع شبماته ا هةم.

ع رمم رعجماع ر  من عي  ريم عر م ارما ماعترىار ماعفر ع م  ر ممالحاجة للي التربية الوطنيعة :  -4

مرفمالماععفى ماامق   م

ةراةماعيضرر  لماق ا مافرامعجانرر مااترر ما ت ر مالا ر  معرر ممالحاجعة للععي التربيعة االاععتجمامية :- 5

ع ع ىااا ماا لتجاا اماعيمطهيم لمتعتر ماار مت  را مرافر اماعور  ماااتر مترىاعجامعرم ماعترجبم ر  م

امافررر اماعهتا ررريميررر  معحا ررر ماااررر مر مطرررتعاةماارررفمل رررت امم  هررر معكررر م متررر  امضرررا ا ما متكرررى م

فر امعرجايمل ضراه مالا ر  معاترجا  م ما لمعاب  عيمااع    م  ماعيا لمعا امااه ماتر ما ذرمم ر مرام

ارر ما  رر ماتامطررممر ف ترر مااذهرر لم ا ترر مع ععترر ماعت ررتتجماعتتىايرر مطررؤ  م عرر ماعع رر بماعوررمطمميررةم

وهنععاأ أاععواع ا اهارر  معرر ع م ذررمم رر ما ررى مافررامعاتررجا  معكرر مل ررتعاممالا رر  ماورر ر م رر م مطررمم

م.......اناج  م.ملرياضيكثيرة من األاشطة الترويحية منها االجتماعي أو الفني أو ا

ام يماع ى يما م  م ر ماعتر مت رت ا مر مت ار م ضر  لم افاريممالحاجة للي التربية الصحية : – 6

اتي عظماااهت ماتر مر ماع رج ماع رى ما رم م رىماعر  مل رت ا مر ملي ر م  ك اا تر م عر مرففر م رما  م



الا رر  معرر لماعيارر لمعرر  ملكررى ماع ررج م  اىفرر ممع عفررييماعترريم رر ماعررةم مااعتررج م  عرريمل  ررممذهرر 

يرريا ماعا ررةمرام ت ابرر اماع ارر يمعرر ماعيارر لماا متترر عفمام رريم رر مرعررجا مريرري بمام  رر المرالم

 ررررررجاحماع رررررر يمعرررررر م ا تهرررررر م.م  ماعفررررررييمن اةرررررر م    اتهرررررر م رررررر مضررررررجا   اماعيارررررر لماع ج لرررررريم

مم.اا  تت ااي

 


