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  : االجتماع علم تعریف
 العلمي الباحث یتخذھا رئیسیة نواة طبیعیة أو إنسانیة أو شرعیة كانت سواء المختلفة العلوم من علم لكل- 

 انطالق نقطة یعدھا كما البیانات جمیع عملیة في ارتكاز نقطة ویعدھا ھلبحث رئیسیة وحدة العلم ذلك في المتخصص
 دراسة في رئیسیة نواة والقیمة السلعة االقتصاد علم یعد فمثال ، الدراسة محل للظاھرة والتفسیر في عملیة التحلیل

 من السیاسیة العلوم وتتخذ النفسیة الظواھر من كثیر تفسیر في الفرد على النفس علم ویركز الظواھر االقتصادیة
 السابقة العصور في الحدث بالتاریخ المھتمون ویضع السیاسیة للبحوث رئیسیة وحدة الحكم ونظام . اتخاذ القرار

 واألحادیث القرآن على األشیاء من كثیر تفسیر في الشرعیة العلوم نظرة وترتكز التاریخیة للدراسات رئیسیة وحدة
 فالناشط  .البحث في انطالق نقطة يعلم تخصص یكون بحیث األخرى العلوم بقیة في وھكذا،  الشریفة النبویة
 الرئیسیة النواة ھي ما البدایة منذ یعرف أن ھعلم ظواھر ودراسة بمراقبة یقوم الذي الباحث من یتطلب العلمي
 مشكلة بقوة یدرك الباحث تجعل العلم بحدود المعرفة أن حیث ھعمل حدود یعرف حتى ھوتخصص ھبحث لمجال
 التحلیل عملیة في الحقیقة لكبد ھإصابت یسھل مما ھدراست موضوع عن مطلوبةالبیانات ال بالضبط ویحدد البحث

 . والتفسیر
 نواة فأكثر شخصین بین المستمرة العالقة من تنشأ التي االجتماعیة الظاھرة من یتخذ ھفإن االجتماع علم عن أما -

 في تحدث وھي االجتماع لمع في البحث مجال ھي االجتماعیة فالظاھرة ، اإلنساني المجتمع لدراسة رئیسیة
 ویقومون ةمتباین أو ةمتشابھ ومكانات مراكز یشغلون آخرین مع المستمر الشخص وتفاعل عالقة من المجتمع
 والمستمرة الدائمة االجتماعیة العالقات اثر من ناتجة االجتماعیة الظاھرة تكون وبذلك مختلفة أو متجانسة بأدوار
 على یترتب مما خارجة أو المجتمع داخل من المستجدة بالمتغیرات وإیجابا باسل تتأثر وھي متنوعةو متكررة وھي
 واألقارب واألوالد األبناء مع االجتماعیة فالعالقة البعض ببعضھا وتأثرھا وتداخلھا االجتماعیة تنوع الظواھر ذلك

 والمشاركة اقتصادیة اجتماعیة ظواھر االقتصادیة والمؤسسات الشركات مع والعالقة ، تربویة اجتماعیة ظواھر
 . سیاسیة اجتماعیة ظواھر السیاسیة القرارات ببعض التأثر أو القرار اتخاذ في
 یسمى ما المجتمع في یتكون والمتكررة المتنوعة االجتماعیة الظواھر ھذه وتستمر العالقات ھذه تقوم عندما- 

 من القرابي النسق مثال فیتكون ) ھمتشاب متجانسة اجتماعیة ظواھر ( عن عبارة ھي والتي االجتماعیة باألنساق
الظواھر  من التربوي والنسق االقتصادیة االجتماعیة الظواھر من االقتصادي والنسق والعائلیة األسریة الظواھر

 . االجتماعیة التربویة
 ، لةومتكام كلیة دراسة الظاھرة ھفی نشأت الذي االجتماعي البناء یدرس أن االجتماع علم في الباحث فعلى- 

 القرابي أو العائلي والنسق السیاسي والنسق االقتصادي والنسق البیئي كالنسق جمیعھا المجتمع انساق فیدرس
 البناء مكونات بین والتكامل التساند مدى الباحث یعرف لكي وغیرھا الدیني والنسق االجتماعي الضبط ونسق

 لمجتمع بالنسبة نسق كل ووظائف مكونات رفویع ویكشف المجتمع وتوازن استقرار على للمحافظة االجتماعي
 إلى یصل حتى االجتماعیة الظاھرة في المؤثرة االجتماعي البناء في والصراع حاالت االستقرار لیحدد البحث
 . الدراسة محل للظاھرة مقنع علمي تفسیر

 ظل وفي جتماعياال النسق داخل ووجودھا االجتماع علم دراسة في الرئیسة النواة عن ذكرنا ما ضوء وعلى- 
 الظاھرة دراسة على یركز الذي العلم ھإن " فنقول االجتماع لعلم تعریف إلى نصل أن یمكن االجتماعي البناء

 متباینة أو متجانسة ومكانات مراكز یشغلون فأكثر شخصین بین ودائمة مستمرة عالقة عن الناتجة االجتماعیة
 االجتماعیة العالقات في التغیر و االستقرار جوانب رصد اجل مختلفة وذلك من أو متشابھة بأدوار ویقومون
 ."  المناسبة الحلول واقتراح االجتماعیة بالظواھر والمشكالت ارتباطھا ومعرفة بالمجتمع

  : اإلنسانیة المجتمعات في االجتماعیة للظواھر ھدراست عند االجتماع علم أھداف أھم
 . سلبي ھو ما ومعالجة ایجابي ھو ام لدعم المجتمع في االجتماعي السلوك رصد .١

 مقدمھ في دراسة المجتمع السعودي:  األولىالمحاضرة 
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 . المالئمة والحلول التوصیات واقتراح المجتمع في االجتماعیة المشكالت تشخیص .٢
 . واالجتماعیة االقتصادیة التنمویة الخطط مسار في التحكم أجل من المجتمع في والتغیر االستقرار جوانب معرفة .٣

  : االجتماعیة النظریة
 الثقافة لدراسة مدخال منھا اتجاه كل یعد نظریة اتجاھات عدة اإلنسانیة المجتمعات دراسة في الباحثون تناول لقد -

 إلى ھتوج أنھا عن فضال االجتماعیة الظواھر دراسة إلى الباحثین ھتوجی في البین األثر ولھا االجتماعي والبناء
 یمكن ھأن إال متعددة معان ویوجد الجتماعا علم في موحد معنى تحدید یوجد وال  .المیدانیة الدراسة نتائج تفسیر

 : وھما لھما شائعین معنیین ذكر
 في یتم المفاھیم أو المتغیرات من مجموعة بین تصوریة لعالقات صریحة صیاغة النظریة أن : األول المفھوم .أ

  . تجریبیا تحدیدا تحدیدھا یمكن التي االطرادات من فئة تفسیر ضوئھا
 أو المجتمع جوانب من أیا تتناول وھي  .العلمي القانون ھتشب القضایا من منظم نسق المعنى بھذا فالنظریة -

 على مثال " نظریة " مصطلح التفسیریة والمبادئ القضایا من المنظم النسق ھذا على ویطلق االجتماعیة الحیاة
 . اجتماعیة ظواھر بین اطرادات تشمل وھي الطالق ذلك

 عن األسرة انعزال یحدث التحضر أن " ویفترضون والتحضر األسرة بین قةالعال الباحثون یدرس عندما فمثال
 مجتمعات عدة في )التجریبي التعمیم(االفتراض ھذا صدق یثبت وعندما، " االجتماعیة عالقاتھا من ویحد المجتمع
 ھذه " لألسرة االجتماعیة العالقات انخفضت المجتمع تحضر زاد كلما " وھي عامة نتیجة إلى نصل إنسانیة
 وھذه متفرقة وأزمنة متفرقة مجتمعات في أثبتت متعددة ) تجریبیة تعمیمات ( افتراضات عن تعبر العامة النتیجة
   :على احتوت صیاغتھا ألن نظریة تكون أن یمكن النتیجة

  . تصوریة عالقات .٢  متغیرات أو مفھومات .١
  . تجریبیة ) افتراضات ( تعمیمات .٤  اجتماعیة ظواھر بین اطرادات .٣
 مجموعة المعنى ھذا في النظریة وتعني االجتماع علم في فكریة مدرسة النظریة بأن یرى : الثاني المفھوم .ب
 المجتمع ظواھر دراسة في ھومسلك االجتماع علم في الباحث سیاسة تحدد التي اإلجرائیة والمبادئ القواعد من

 والمبادئ النظریة التوجیھات من مجموعة تحوي امةع نظرة ھل تكون قد االجتماع علم في الباحث أن وذلك
 الباحثین من غیره حضتو الدراسات ھذه في إتباعھا على یحرص والتي ھدراست في سیره ھتوج التي المنھجیة

 . مراعاتھا على
 : االجتماع علم نظریة في االجتماعي والتغیر التوازن

 وتأثیرا وامتدادا نفوذا وأكثرھا االجتماعیة سالمدار أھم إبراز على نقتصر سوف الموجز العرض ھذا في 
 : االجتماعیة وھما الدراسات والمتخصصین في الباحثین على

  . الصراعیة الجدلیة النظریة/٢  الوظیفیة البنائیة النظریة/ ١
 نموذجین إلى االجتماعیة النظریات تقسیم ھو الشائع التصنیف أصبح فقد  : 
 .  االشتراكي المعسكر في االجتماع علماء أغلب ھویمثل والصراع التغیر نموذج .أ

 . الرأسمالي المعسكر في االجتماع علماء أغلب ھویمثل التوازن نموذج .ب
 ومسلكھم ومنھجھم سیاستھم النموذج یحدد األجیال مختلف من الباحثین من وأتباع أنصار النموذجین من ولكل

 والقیم والمجتمع لإلنسان خاصة رؤیا منھما لكل اقضتینمتن فلسفتین أحدث مما االجتماعیة الظواھر دراسة في
 والخلفیات المنطلقات حسب لألخرى مناقضا تعبیرا األھداف ھذه عن یعبر منھما وكل والغایات والوسائل والمثل

 یھدف الذي الثوري االشتراكي والمجتمع التوازن إیجاد إلى یھدف الذي المحافظ الرأسمالي المجتمع یحملھا التي
 .  التغییر إلى
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 الصراعیة والنظریة الوظیفیة البنائیة للنظریة التصورات أھم مختصر بشكل نعرض األساس ھذا وعلى 
 : اآلتي النحو على تغیره أوھ توازنناحیة  من المجتمع طبیعة عن الجدلیة

 : التالیة المصادر الوظیفیة البنائیة للنظریة التصوري النموذج یحوي : الوظیفیة البنائیة النظریة .أ
 . المترابطة األجزاء من مجموعة یحوي نسقا باعتباره ھكلی نظرة المجتمع إلى النظرة .١
 . اآلخر البعض في بعضھا االجتماعیة العوامل بین التأثیر تبادل .٢
  .الدینامیكي التوازن من لحالة دائما تخضع االجتماعیة األنساق .٣
 . تالؤمیة تدریجیة بصورة عامة بصفة التغیر یحدث .٤
 : ھي رئیسیة مصادر ثالثة للتغییر .٥
   .الخارجي التغیر مع النسق تالؤم -
  . )بالمجتمع األنساق أحد في التغیر مع النسق تالؤم بمعنى ( الوظیفي والتباین البنائي التفاوت عن الناشئ النمو -
  . المجتمع في الجماعات أو األفراد جانب من واإلبداع التجدید -
 . االجتماعي واالستقرار التكامل إیجاد في أھمیة العوامل أكثر ، القیم على العام قاالتفا .٦
 السابقة التصورات یناقض الصراعیة الجدلیة للنظریة التصوري النموذج:  الصراعیة الجدلیة النظریة .ب

 : اآلتیة مصادرال ضوء في یتصوره بل التوازن حالة في المجتمع إلى ینتظر وال الوظیفیة البنائیة للنظریة
 في المجتمع أن ویرى المجتمع استقرار حالة یقر وال صراع حالة في المجتمع یتصور : الجدلي التصور .١

 . التغیر من دائمة حركة
 من فیھا وجد طالما اجتماعیة حیاة ھناك كانت فطالما  .المجتمع بطبیعة لصیقان عنوانان والتغیر الصراع .٢

 المجتمع بطبیعة لصیق وھو ومكان زمان كل في قائم والتغیر ثقافتھا وعناصر جماعاتھا یسود ما الصراعات
 . الوجود إلى ویظھرھا الطبیعة ھذه عن یكشف الذي وھو

 . نقیضھا إلى حركة من التموج دائمة حركة في یسیرھ أن بمعنى جدلي تغیر الصراع نظریة ظل في التغیر .٣
 . االجتماعي البناء نطاق في القائمة العوامل تلك ىإل مرده المجتمع في الجدلي التغیر منشأ .٤

  : اإلسالمي االتجاه في االجتماعي والتغیر التوازن
 الذي وھو ، اإلسالمي ھبمفھوم فالصراع الصراع نظریة ھإلی تدعو الذي بالمفھوم التغییر إلى یھدف ال ھإن 

 إلى ھیتج أن من أكثر القیم إلى األولى رجةبالد ھیتج ، بالفعل التاریخي واقعھا في اإلنساني المجتمعات ھعرفت
تقویض  من ابتداء األفضل نحو تغییر ھولكن التغییر إلى یھدف االجتماع علم في المسلم فالباحث ، المكاسب المادیة

 تقویض إلى والجائرة الفاسدة النظم تقویض إلى المجاالت جمیع في الضارة النتائج ذات الوثنیة والشرك عقائد
 في عامر بن ربعي الصحابي أوجزه اإلسالمي بمعناه والتغیر الدعوة طریق عن اسیة واالقتصادیةالسی النظم
 اإلسالم عدل إلى األدیان جور ومن  عبادة إلى العباد عبادة من الناس لنخرج أبتعثنا إن   "الفرس لقائد ھخطب
ھ إلی یدعو الذي التغیر من مستمد اإلسالمي االجتماع علم ھإلی یدعو الذي فالتغیر " إلى سعتھا الدنیا ضیق ومن

 والضعف البطر غیر بالغنى والفقر بالعمل والبطالة والكسل بالعلم والجھل تغیر الشرك بالتوحید  .ھنفس اإلسالم
 المجتمع بناء عملیة في اإلسالم بھا نادي التي القیم من ذلك غیر إلى بالعفة والفحش بالتضامن واألثرة بالقوة

   وما ھو كائن ما بین قائم صراع وجود یعني والتغییر التغییر االجتماع اإلسالمي یھدف إلى فعلم.  اإلنساني
  . یكون أن ینبغي
 : السعودي المجتمع في االجتماعي والتغییر التغیر
 التغیر عملیة في اإلنسان تدخل مدى في یتمثل االجتماعي والتغییر االجتماعي التغیر مصطلحي بین الفارق إن 
 إقامة ویسعى إلى مخططا التغییر یكون وعادة العملیة تغییرا ھذه على أطلق التغیر إلحداث اإلنسان تدخل لمافك 

 عملیات من عملیة االجتماعیة التنمیةو ، المجتمع الحتیاجات والمثالي الواقعي التحدید على یقوم جدید اجتماعي بناء
 . والثقافیة والتنظیمیة والبیئیة واألسریة التربویة األنساق في تغیرات والمبرمجة إلحداث المخطط االجتماعيالتغییر 
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 وحینئذ االجتماعي ھواقع في اإلنسان أحدثھا وبرامج خدمات تأثر نتیجة تلقائیا یحدث ھفإن االجتماعي التغیر أما 
 األساس ھذا وعلى التغیر ھذا إلحداث ھوتدخل اإلنسان بفعل مقصودا لیس تلقائیة بطریقة الظاھرة تغیر یكون
 . االجتماعي النسق داخل االجتماعیة الظاھرة ھتتبع الذي االتجاه عن یعبر " االجتماعي التغیر " مصطلحفإن 
 ألنھا مخططة برامج تعد ، ھ١٣٩٠ عام منذ السعودي المجتمع في بدأت التي واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة 
 الثقافیة الجوانب على المحافظة تحاول الوقت وبنفس السعودي للفرد المادیة الجوانب في التغییر على تركز 

 والقیم المبادئ إلى واالجتماعیة المادیة أھدافھا استناد في یتجلیان ومبدؤھا منھجھا كان لذلك للمجتمع المعنویةو
 التنمویة الخطط جمیع في التخطیط وزارة سیاسة قررت فقد لذلك السعودي للمجتمع الثقافي والتراث اإلسالمیة

 والحفاظ اإلسالمیة الشریعة بمبادئ وتمسكھا الدولة التزام " في یتمثل برامجھا في ثابتا رئیسا مبدأ نفذت لتيا
 .  "بھا المرتبطة واألخالقیة الثقافیة والقیم التقالید على
 ونقلھا واالجتماعیة الدینیة المعاییر على المحافظ بدور االجتماعي التغییر فترة في المجتمع سیاسة قامت لذلك 
 في المناقشة أو بھا االستخفاف أو علیھا العدوان یمنع االجتماعي الضبط من بسیاج وإحاطتھا جیل إلى جیل من 

 . وحاضره ماضیة في المجتمع تفاعل نتائج من ھائال عددا االجتماعیة المعاییر وتشمل صالحیتھا
   :التالیة ألبعادبا تنحصر السعودي المجتمع في االجتماعي التغیر ومظاھر خصائص أھم 
 . للمجتمع االجتماعي البناء داخل األفراد تفاعل من أي ، داخلیا السعودي المجتمع في التغیر مصدر كان لقد .١
 یكون قد بل الشرعیة والمعاییر القیم ظل في تفاعلیا یكون ال ولكن االجتماعي البناء داخل من التغیر یكون قد .٢

      الثقافیة المعاییر وقوة التحضر قوة بین التعارض وفكرة الصراع فكرة على یقوم صراعیا األحیان بعض في
  . ) واالجتماعیة الدینیة(
 . داخلیا الصراع یكون قد ھذات الوقت وفي .٣

  : السعودي المجتمع في الصفر نقطة
 مرحلة نبی تفصل التي أي المعني المجتمع في اجتماعي لتغیر بدایة الباحث یفترضھا التي النقطة تلك وھي 
 خضعت التي المجتمعات في االجتماعیة التغیرات قیاس یبدأ أیضا ومنھا ، التغیر مرحلة وبین التغیر على سابقة 

 ، فري جود ( فعل كما األوربي االستعمار حركات في الغربیة الثقافة البدائیة المجتمعات كاتصال التغیر لعوامل
  . أفریقیا شرق في ائیةالبد للمجتمعات دراستھما في ) ویلسون ومونیكا

 طرق إتباع تقتضي معین مجتمع في التغیر وفترة التغیر على سابقة فترة بین للمقارنة صفر نقطة افتراض إن 
  الباحث یستخدم ) التغیر قبل فیما أي ( االستقرار حالة في المجتمع دراسة ففي الحالتین في مختلفة منھجیة

 جاریة وأمثال وأساطیر قصص من الشعبي كاألدب الفولكلور من جوانب على ویعتمد والوثائق التاریخیة المدونات
 أن إلى استنادا وموضوعا منھجا المجتمع ثقافة نحو الدراسة ھتتج إحالة ھذه وفي المسنین ذاكرة على یعتمد كما

 في المجتمع دراسة في أما ، وصاغتھا أنشأتھا التي األجیال بعد أجیاال المصادر خالل من أن تعیش یمكن الثقافة
 . اإلحصائیة والوقائع المالحظة على التغیر فیعتمد الباحث فترة
 بطریقة الباحث یفترضھا نقطة أنھا أم الصفر نقطة لتحدید الباحث ھإلی یستند تاریخي أساس ھناك ھل ولكن 
 عوامل بدخول یتحدد تاریخي تحول ھي الصفر نقطة أن میر لوسي رأت لقد . ؟ موضوعیة منھا أكثر اعتباریة 

  . المعني المجتمع في
 الھند في شامیریت قریة في أجراھا التي الدراسة في فأشار المذكور النحو ھذا على دویب مثل آخرون وتبناھا 

 تاریخي حدث ھو ذلك أن أي وباكستان الھند ھما جزأین إلى البالد قسمت إذ الصفر نقطة ١٩٤٨ عام اتخاذ إلى
 . االجتماعیة التغیرات عند بتدأت
 الشاملة واالجتماعیة االقتصادیة وخطط برامج تنفیذ بدایة السعودي المجتمع في للتغیر الصفر نقطة نعد وبذلك 

 یفصل حیث مماثلتین وغیر معارضتین فترتین بین تفصل صفر نقطة ١٣٩٠ عام یكون وبذلك،  ھ١٣٩٠عام
 . التغیر ومرحلة التغیر على سابقة مرحلة ذلك التاریخ بین



 .. ارونــــــــس  ــــــ]  ٦ [ ــــــ   إبراهيم املبارك .د  اتمع العربي السعودي

  : السعودي المجتمع في المتغیرة والفترة قرةالمست الفترة
 عام السعودیة العربیة المملكة كیان توحید منذ المجتمع عاشھا التي الزمنیة المرحلة تعني أنھا المستقرة الفترة 

 وارتباطھا االجتماعي البناء أنساق في استقرار عن الفترة ھذه وتعتبر،  ھ١٣٩٠ عام الصفر نقطة إلى ھ١٣٥١
  .السائدة ثقافةوال بالبیئة

 وھي ١٣٩٠ عام الصفر نقطة من السعودي المجتمع عاشھا التي الزمنیة المرحلة إلى تشیر إنھا المتغیرة الفترة 
 البناء أنساق في مقصود تغییر إحداث عن الفترة ھذه برتوتع المعاصرة الفترة ھذه إلى التنمیة خطط بدایة

 . االجتماعي وثقافة المجتمع
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ب علیھ االتي عدم المعرفة بحدود العلم الذي ینتمي الیھ الباحث یترت..  
 .عشوائیھ في جمیع البیانات  -
 .عشوائیھ في التحلیل  -
 . عدم إقناع االخرین علمیا بعملیھ التفسیر  -
  المقصود بالفتره المستقره في المجتمع السعودي .. 

 ) .. ھـ١٣٩٠ماقبل ( 
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 وھي علیھا ركز األولى المحاضرة في جدا مھمة ھنقط ھفی أن قال ، الوطني الیوم عن تكلم المحاضرة بدایة في 

 ..  وندركھا نعیھا إن یجب مصطلحات ثالث في ) السعودي المجتمع في الصفر نقطة  (
  : السعودي العربي للمجتمع الثقافي البناء

  . والتقالید والعادات والقیم المعاییر مجموعة من عمجتم لكل الثقافي البناء یتحدد -
 الفردي السلوك على وتأثیرھا مكانتھا لھا أھداف وھي للمجتمع العلیا األھداف تتحدد الثقافي البناء ضوء وفي -

 . المجتمع في واالجتماعي والجماعي
  . المجتمع أھداف تحقیق یمكن خاللھا من التي الوسائل الثقافي البناء یحدد -
 اإلنسانیة الغرائز تجانس بحكم بأفرادھا الخاصة الرئیسیة باألھداف بینھا فیما ھتتشاب اإلنسانیة والمجتمعات- 

 . لألفراد المعیشیة والضروریات
 والبنون المال ( تعالى قال كما اإلنسانیة للمجتمعات الرئیسیة األھداف بعض وتعالى ھسبحان الخالق فیحدد -

 الذھب من المقنطرة والقناطیر والبنین النساء من الشھوات حب للناس زین ( تعالى وقال،  ) الدنیا الحیاة زینة
  ) المئآب حسن عنده هللاو الدنیا الحیاة متاع ذلك والحرث واألنعام المسومة والخیل والفضة

 المالئمة طرقوال الوسائل حدد لإلنسان واالقتصادیة االجتماعیة األھداف ذكر عندما وتعالى ھسبحان والخالق -
 . المجتمع ھیفرض ما بعدالة الفرد ویشعر والمجتمع الفرد بین التوافق یسھل حتى األھداف ھذه لتحقیق

 كما شرعیة بطریقة الجنسیة والمتعة اإلشباع ولتحقیق،  األوالد على للحصول الزواج ھسبحان هللا فرض لذلك -
 المجتمع ألفراد اإلسالم وحفظ ، المادي الكسب لتحقیق دراتوالق لإلمكانات المالئم المھني واالختیار بالعمل أمر

 على یسھل ما والطرق الوسائل من وشرع ، علم وطلبة وشیوخ ومرؤوسین ورؤساء كآباء االجتماعیة مكانتھم
  . االجتماعیة والمراكز اإلمكانات ھذه على الحصول األفراد

  . معینة أھداف على المشروعیة صفة تصوغ نسانیةاإل للمجتمعات الثقافیة األبنیة فأن األساس ھذا وعلى -
  . األھداف ھذه لتحقیق مقبولة معینة أسالیب تحدد ذلك على وعالوة -
 . واألسالیب والوسائل األھداف بین وتناغما تكامال جدن التكامل جید المجتمع وفي -
 في یحدث ما وھذا ، جمیعا لھم سورةمی تكون أنھا كما ، ككل األفراد من تقبل تجد واألسالیب األھداف من فكال -

واالرتقاء  النقود وجمع ، الفردي النجاح:  مثل معینة أھداف على یؤكدون عندما اإلنسانیة المجتمعات من كثیر
غیر  األھداف ھذه تحقیق فأسالیب ، األھداف ھذه لتحقیق التنظیمیة األسالیب على التأكید دون ، االجتماعي بالسلم
  . المجتمعات عضب في للجمیع متاحة

 تكیفھم أو األفراد استجابات ألنماط تصنیفا لالضطرابي األنوم ھنظریت في  "میرتون روبرت "العالم قدم ولقد -
 ھذه لتحقیق المتاحة األسالیب وبین النجاح أي ثقافیا والمحددة المرغوبة األھداف بین االنفصام أو التفاوت لذلك

 .  ألھدافا
 . المجتمع في األفراد لتكیف اطأنم خمسة ھناك أن وقرر -
 تھدد وظیفیا ضارون اآلخرون واألربعة االجتماعي النسق بقاء على یساعد امتثالي وضیفي األنماط ھذه أول -

 .  االجتماعي النسق بقاء
    :ھي المجتمع في األفراد تكیف أنماط

   :االمتثال نمط :أوال
 یتقبلون الوقت نفس وفي لھا ویمتثلون الثقافیة األھداف لمجتمعا في األفراد یتقبل حین التكیف من النمط ھذا یحدث

 . األھداف ھذه لتحقیقھ مشروع أسالیب بوصفھا االجتماعي النظام یحددھا التي األسالیب
 

 السعودي المجتمع دراسة في مقدمة : الثانیةالمحاضرة 
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   :االبتداع نمط :ثانیا
  . المجتمع ثقافة علیھا یؤكد التي األھداف یتقبل من المجتمع في ھناك أن -
 .ھ أمام موسدة األھداف ھذه قتحقی فرصة أن یجد ھولكن -
  . مشروعة غیر سائلو ویبتدع ، المشروعة األسالیب یرفض الحالة ھذه وفي ، متكافئ غیر الفرص ھذه توزیع ألن -

    :الطقوسیة نمط :ثالثا
 السلم وصعود الثروة تحقیقو الفردي للنجاح الثقافیة األھداف عن التخلي في التكیف من النمط ھذا یتمثل -

  . ماعياالجت
 . المشروعة باألسالیب وقھریة ھقصری شبة بطریقة ملتزم الفرد یظل الوقت نفس في -

   :االنسحابیة :رابعا
 . ھمن جزء یكون الھ ولكن المجتمع في یعیش االنسحابي النمط ھذا إلى یلجأ الذي الفرد -
  . المجتمعیة القیم على الجماعي االتفاق في یشارك ال ھأن بمعنى -

  : التمرد مطن :خامسا
  . المجتمع من والھروب سلبیا رفضا واألسالیب األھداف رفضب یتسم االنسحابي النمط كان إذا -
  . أخر اجتماعي ببناء القائم االجتماعي البناء استبدال إلى والسعي اإلیجابي بالرفض یتسم النمط ھذا فأن -
 . المجتمع ثقافة حددتھا التي الوسائلو األھداف بعض من السعودي المجتمع في األفراد مواقف وبفحص -
 وثقافة بناء في ھذه نبرز وسوف االجتماعي النسق في المجتمع بناء في المغترب التكیف من أنماط ھناك أن نجد -

   : التوافق أنماط : على للتعرف السعودي المجتمع
 العائلي النسق : 
 علیھا یشرف ثقافیة ضوابط تحت شرعیة ریقةبط الجنسي اإلشباع ضرورة على السعودي المجتمع ثقافة تأكد -

 . العائلي النسق
 وسلوك مواقف وبتحلیل،  ) الزواج ( وھو الھدف ھذا لتحقیق رئیسیة تنظیمیة وسیلة المجتمع ثقافة وقررت -

  . الشرعیة الجنسیة المتعة لتحقیق كوسیلة الزواج اتخاذ نحو المجتمع في األفراد
 األسلوب على مماثل تأكید دون الجنسي اإلشباع شرعیة الھدف ھذا تحقیق رورةض على یؤكد المجتمع أن یتبین -

  . الزواج وھو شرعا المقبول
 إتیان على قیودا المجتمع ثقافة فرضت فقد المجتمع أفراد لبعض متاح غیر الھدف ھذا حقق الذي الزواج فأسلوب -

 الجسمیة بالخصائص المبالغة أو ، العائلة عن تقلالمس السكن شرط أو ، المھور في كالمغاالة وسھولة بیسر الزواج
  . للزواج واألخالقیة

 مغتربة سلوكیة استجابات عدة ذلك من فینتج ، االرتباط في واألنثى الذكر من كل لرغبة إعاقة ھعلی یترتب وھذا -
   :التالي النحو على تصنیفھا یمكن . السعودي المجتمع في منحرفة

 تجد ولكنھا الجنسي اإلشباع في الرغبة أھمھا من والتي الزواج أھداف تقبل سالنا من فئة تجد : االبتداع 
  . التمرد ونمط االنسحاب ونمط الطقوسیة ونمط أمامھا متاحة غیر الفرصة

 الترویحي النسق :  
 النشاط وھو السرور في رغبتھم من بدافع الجماعة أو الفرد ھب یقوم الذي الحر النشاط ذلك ھو : الترویح -

  . واالجتماعیة الشخصیة المسؤولیات من اليالخ
 والترویح الفراغ أنشطة أھمیة على الرسمیة والمؤسسات األنظمة خالل من السعودي المجتمع ثقافة أكدت وقد -

  . والدینیة االجتماعیة والقیم التقالید ضوء في ، وطالقة حریة في وممارستھا المجتمع ألفراد
  . الریاضیة األندیة وأبرزھا أھمھا ومن ، الشبابیة والھیئات المؤسسات من عددا الھدف ھذا لتحقیق وأنشئت -
 . الریاضیة األندیة بھذه االلتحاق على أبنائھا تشجیع عن تعرض المجتمع في األسرة أن المالحظ من ھأن إال -
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 عدم أن ونجد . اعياالجتم االنضباط فیھا یخلوا لھو أماكن بأنھا لألندیة تنظر قد التي المجتمع ثقافة بسبب -
  :منھا المشكالت بعض ھعن نشأ النفس عن الترویح

 الریاضیة األنشطة بممارسة النفس بترویح الھدف یقبلون المجتمع أفراد من فئة نجد النمط ھذا في : االبتداء 
 . والتمرد واالنسحاب والطقوسیة األحیاء في ریاضیة بأنشطة الریاضیة األندیة یستبدلون ولكنھم 
 االقتصادي قالنس : 
  . المشروع المادي الكسب لتحقیق رئیسیة كوسیلة والمھنة الوظائف على السعودي العربي المجتمع ثقافة تؤكد -
 الوظیفة على المجتمع فئات بعض حصول تجعل الوظائف بعض على معوقات المجتمع ثقافة تضع قد ولكن -

  : المعوقات ھذه ابرز ومن  میسور غیر أمرا الشخصیة والقدرات للمھنة والمالئمة المناسبة
  . األجنبیة والخبرات .٢      العمالة استقدام في التوسع .١
  . الخاص القطاع في الشاغلة للوظائف المطلوبة الشروط في المبالغة .٣
 . الفرد وقدرات لطموح ومالئم مناسب تخصص لدراسة الجامعیة التخصصات في القبول صعوبة .٤
 . العاملة لقوىل تخطیط وجود عدم .٥
 وبین المشروع المادي الكسب تحقیق وھو الوظیفة من الھدف بین تناسب وعدم فواصل ھناك جعل ھذا كل -

  . المناسبة الوظیفیة الفرص
 السعودي المجتمع في منحرفة مغتربة سلوكیة استجابات ذلك جراء من نتج واالنفصال التفاوت ھذا وأمام -

   )التمرد،  االنسحاب،  الطقوس ، االبتداء ( الطریقة نفس على تصنیفھا یمكن
 السعودي العربي المجتمع في العسكري النسق : 
 لتحقیق معینة أسالیب یحدد ذلك على عالوة معینة أھداف یصوغ العسكري للمجتمع والثقافي االجتماعي البناء -

 :ومنھا .  األھداف ھذه
 الریاضیة ألنشطةوا التدریبات طریق عن والجسمیة البدنیة القوة تحقیق .  
 الوسائل على التأكید مع تتناسب ال بدرجة الھدف على یؤكد العسكري النسق أن یالحظ ھان إال .  
 البدنیة القوة العسكریة والكلیات المعاھد أو المراكز في العسكري الطالب أو الفرد منح على یسعى فھو 

 . والجسمانیة
  میسورا لھم أمرا لتحقیق ذلك المالئمة وسیلةال ھيو الریاضیة األنشطة ممارسة یجعل الھ لكن . 
 سلوكیة استجابات التدریب وكلیات ومعاھد مراكز في واألھداف الوسائل بین االنفصال أو تكامللا من یظھر وقد 

 . ) التمرد ، االنسحاب،  الطقوس،  االبتداء ( منھا الطریقة بنفس أیضا
   : االجتماعي البناء 
 الكل تكوین في تدخل التي األجزاء بین التنسیق من نوع ودوج  :إلى تشیر بناء كلمة . 
 والتي تتخذ شكل أنساق،  والمستمرة بین الجماعات الثابتة قات بنائیةالعال االجتماعي یقوم على والبناء  ،

 . التنظیمي والنسق الدیني والنسق التربوي والنسق االقتصادي والنسق القرابيكالنسق 
 النسق داخل اجتماعیا مركزا یشغلون أفرادا نسق كل یحوي أنساق من یتألف اجتماعي كبناء المجتمع فكرة إن . 
 مراكزھم ومكاناتھم مع تتالئم بأدوار ویقومون . ككل المجتمع مستوى على اجتماعیة مكانة ولھم . 
 بر ومن األفكار التي  سوف تساھم في تحلیل العالقات االجتماعیة والكشف عن العوامل التي تؤدي الى ص

 . السعوديھذه العالقات في المجتمع 
 االجتماعي النسق :  
 . وظیفة تؤدي اجتماعیة وحدة كل : ھو االجتماعي النسق -
   . متبادلة صالت بینھم الذین األشخاص بین التفاعالت من معینة مجموعة كل:  أیضاھ ب یقصد كما -
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تل كل منھم مركزا متمیزا عن االخر ویؤدي یح فاعلین او اكثرعبارة عن  : بانھكما یعرف بارسنز النسق  -
 .دورا متمایزا 

 وإطار ، البعض بعضھم تجاه وواجباتھم حقوقھم ویصف األعضاء عالقات یحكم منظم نمط : عن عبارة فھو -
 . المختلفة الثقافیة والموضوعات الرموز من مختلفة أنماط إلى باإلضافة المشتركة القیم أو المعاییر من
شخصین او اكثر ینشأ بینھم تفاعل مباشر او غیر مباشر في  یتألف من جتماعي في ابسط تصور لھوالنسق اال -

 . فیزیقیة أو مكانیة حدود توافر یشترط وقد ،موقف معین 
  : والدور والمكانة المركز

 . ككل المجتمع مستوى وعلى االجتماعي النسق داخل االجتماعیة واألدوار والمكانات المراكز تتحدد -
 . معھم نتفاعل أو اآلخرون معنا یتفاءل عندما سلوكنا ھوتوج تحكم التي االجتماعیة والقیم المعاییر خالل من -
أي منظم في ضوء . فمنھم ما ھو دیني او عرفي او قانوني ، مختلفة ومتداخلة ومصدر ھذه المعاییر والقیم  -

 . والمجتمع الدولةلوائح من 
 للنسق  ممثلةداخل وحدة اجتماعیة معینة  ددمح حیز في الفرد وواجبات حقوق ھي : االجتماعیة المركز

 . المدرسة في المدرس ومركز المصنع في والعامل األسریة الوحدة في األب كمركزاالجتماعي 
 د یكون وزیرا ق فألب ، ككل المجتمع أو النسق مستوى على الفرد وواجبات حقوق ھي :االجتماعیة المكانة ،

 . باطبی أو ،ضابطا 
 بھا یتمیز وسمات خصائص وعدة الفرد یشغلھا مراكز عدة عن عبارة االجتماعیة المكانة أن ھذا ویعني . 
وع العائلة التي ینتمي ون االقتصادي ومستواه االجتماعي المركز خالل من الفرد مكانة نصف أن الممكن فمن -

 .ھ فی یسكن الذي الحي خالل من وحتىإلیھا 
  . الفرد یشغلھا التي االجتماعیة المكانة مستوى تحدد اجتماعیة وقیم لمعاییر تخضع وغیرھا العناصر ھذه فجمیع -
 بھما یقوم أن اآلخرون ویتوقع الفرد بھما یقوم اللذان والوظیفة السلوك ھو : الدور . 
شغلونھا االجتماعیة التي یومكاناتھم  حسب نوعیة ومستوى مراكزھمان المجتمع یتوقع ادوار االفراد  بمعنى -

  . االجتماعي البناءفي 
 .  متوقعة سلوكیة أدوارا یتضمنان اجتماعیة ومكانة اجتماعي مركز فكل -
 . األسریة أنساقھم داخل كآباء اجتماعیة مراكز یشغلون األفراد بعض فمثال -
 . األسرة أفراد وضبط األسرة على األنفاق مثل بادوار یقوموا أن منھم ویتوقع منھم یطلب لذلك -
اذا كانوا اغنیاء او ملتزمین  فمثال، اء قد یكون لھم مكانات اجتماعیة على مستوى المجتمع اآلب ھؤالء وكذلك -

 . كان ما حیث المعروف وبذل والمحتاجین الفقراء مساعدة منھم نتوقعدینیا 
   :السعودي المجتمع لبناء والمكانة المركز بین الصراع

  . طردیة عالقة بینھما العالقة تصبح عندما االجتماعیة انةالمك مع االجتماعي المركز ینسجم -
 . یشغلھا التي االجتماعیة المكانة زادت ، للفرد االجتماعي المركز ارتفع كلما ھأن ھذا ومعنى -
  . اآلخر وثبات ألحدھما حراك ھناك یكون عندما االجتماعیة والمكانة المركز بین والصراع التوتر یحدث ولكن -
 على ذلك من واقع ما یمر بكم؟  امثلةمع ضرب  المجتمع السعودية في والمكان المركز بین لصراعا یحدث كیف 

 . اآلخر وثبات ألحدھما حراك ھناك یكون عندما
   :السعودي المجتمع بناء في واالجتماعیة الذاتیة األھداف

 ذاتیة أھداف ھل یتحدد،  اعياالجتم البناء في الفرد یشغلھما التي االجتماعیة والمكانة المركز ضوء على -
  . تحقیقھا یحاول اجتماعیة وأھداف

 یفصح ما ونادرا لآلخرین بالنسبة غامضة وھي ، الفردیة خصوصیتھا لھا طموحات عن تعبر  :الذاتیة األھداف 
 . االجتماعیة األھداف عكس وھي.  الرسمیة المواقف في الفرد عنھا
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 والمواقف ھب یصرح أن ویمكن المجتمع في ومقبولة وشائعة عامة أھداف عن تعبر : االجتماعیة األھداف 
 . الرسمیة

 ؟ السعودي العربي المجتمع بناء في واالجتماعیة الذاتیة األھداف بعض على أمثلة أضرب 
وقد یكون الھدف الذاتي استفادة ، یاة الح سنة وتحقیق الستر بھدف ھابنت تزویج في األب رغبة یكون قد مثل

 . فخمة سیارة ركوب الرغبة ھذه خلف یكون وقد ، المھر مناألب 
    :اجتماعیة نظر جھة من التخلف و التقدم
 التي الدول ھي أو ، واالقتصادي الفني التقدم من مرتفع مستوى إلى تصل لم التي الدول ھي : المتأخرة الدول 

 . والتكنولوجي االقتصادي التقدم من المنخفضة المستویات تسودھا
 . سكانھا بین الفقر شیوع ذلك لىع یترتب بحیث -
 . التخلف لمشكلة الحقیقیة األبعاد مدى یوضح ال ھأن كما . الكافیة الدقة ھتنقص التعریف ھذا و -
 المتخلفة الدول بمصطلح ) المتأخرة الدول ( االصطالح ھذا أستبدل . 
 یات في أوروبا الغربیة ینخفض فیھا مستویات المعیشة عن تلك المستوھي الدول التي  :ة المتخلف الدول

 . والیابان ونیوزلندا واسترالیا الشمالیةوأمریكا 
ھي الدول التي ینخفض فیھا مستوى الدخل الحقیقي للفرد عن متوسط دخل الفرد السائد في الدول  :بمعنى آخر  

 .المتقدمة 
    )مادیة أو اقتصادیة خصائص ( :للتخلف عامة خصائص

وانخفاض مستوى تراكم الرأس مال ، االنفجار السكاني  بسبب البشریة والمادیة ین المواردب العالقة اختالف .١
االستثمار الموجھ لرفع  وانخفاض مستوىیة الفن واآلالت المعدات توفیر مستوى انخفاضأي . االستثماري 

 . والمعارفالقدرات والمھارات 
یع النسبي للقوى التوز وعدم االقتصادیة ألنشطةا على لإلنتاج النسبي التوزیع عدم ھو اإلنتاجي الھیكل اختالل .٢

دخل المتولد فیھا او ال حیث من األولى النسبیة األھمیة الزراعة تحتل كأن االقتصادیة األنشطة نفس علىالعاملة 
 .  الدخل حیث من األولى للنسبة األھمیة والتصدیر البترول یحتل أو العاملة للقوى استیعابھا

لیستوعب  الصناعياع القط في للتوسع الكافیة الموارد وجود وعدم السكاني االنفجار من تنشأو  المقنعة البطالة .٣
 . العاملة القوى في الزیادة

 . البترول مثل ، ) أولیة سلع  (واحدة سلعة باحتالل ویتمیز  الصادرات ھیكل اختالل .٤
  ) االجتماعیة البنائیة(  :االجتماعیة البنیان تخلف خصائص

 : ظاھرةم ابرز من 
 :  بسبب التنمیة إرادة انعدام .١
 .  التنمیة عملیة ألھمیة المجتمع قیادة وعي وعدم عجز -
 . بمصالحھا تضر االقتصادیة التنمیة أن إال والتخلف التنمیة بقضیة واعیة القیادات تكون أن یمكن -
 . التنمیة بعملیة الوعيو علیھا القضاء وضرورة التخلف بقضیة الوعي القیادات لبعض تتوفر أن یمكن -
 . شعوبھا إلى التنمیة بعملیة الوعي ھذه نقل عن القیادات عجز -
 . استھالكي اتجاه ذات الثالث العالم قیادات معظم .٢
 .  والقبلیة العائلیة العالقات سیادة .٣
 : أھمھا ومن . النامیة البلدان بعض في السائدة والمعتقدات القیم شیوع .٤
 . تغییره یستطیع ال محتوم كقدر باإلنسان المحیط المادي بالدافع والتسلیم القدریة شیوع- 
 عملیة النمو االقتصادي من نواحي عدة خاصة بما یتعلق  دات علىوالمعتق االجتماعیة والتقالید القیم تؤثر

 . الثروة وتنوع واالدخاربعادات االستھالك 
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  المادي نستطیع أن نطرح مقیاسا یساھم في في ضوء خصائص وسمات التخلف بجانبیھا المادي وغیر
  . اإلنسانیة المجتمعاتتصنیف 

  : إلى اإلنسانیة المجتمعات تصنیف یستعرض مقاییس
 . المتقدم العالم دول : األول العامل
 .  التقدم مرحلة إلى اإلنماء مرحلة تعدت دول : الثاني العامل
 . نامیة دول : الثالث العامل
  : سالماإل في والتخلف التقدم

  : على تقوم مادیة بسمات المعاصرة واألمریكیة األوروبیة المجتمعات في السائد التقدم یتمیز -
 العلم . 
 التجربة وسیلة . 

 . الكریمة اإللھیة التشریعات على أساسا قومی الذي الدیني الجانب اإلنمائیة بخططھم فصلوا قد بذلك وھم -
  والمشاھد ، التطبیقي  القتصادیة واالجتماعیة في تلك البلدان كانت للعملأن السیادة في برامج التنمیة ابمعنى  -

 . القائد فھو والتجریبي
 . تابع إلى المجتمعات تلك في الدین ینقلب بینما -

  ) اجتماعیة ظاھرة دراسة عند (: البحث تصمیم
بالبحث العلمي ویفسر الظواھر  یختص او یكون فردابكونھ فردا مشاركا للحیاة العامة  یختلف الفرد في المجتمع -

  . االجتماعیة
 كما سطحیة أو عادیة نظرة المجتمع في االجتماعیة الظواھر یرى ال أنھ علی االجتماعي الباحث أن یعني وھذا -

  . السبب على ویركز العادي الفردل یفع
 .  الظاھرة ھذه تحققھا التي الوظیفة على ویبحث الظاھرة دراسة في یتعمق أن العلمي الباحث وعلى -
  الذي یرتبط  الوظیفة والسبب بین دوركایمالتي أقامھا العالم  بالتفرقةنذكر القارئ ا اآلن في حاجة الى أن ولعلن -

 . االجتماعیة الظاھرة بوجود
 :  أمرین بین نفرق أن علینا ، اجتماعیة ظاھرة بتفسیر نقوم عندما أننا یرى فھو -
 . الظاھرة وجود إلى أدى الذي الفاعل السبب عن البحث /١
 . الظاھرة ھذه تحققھا التي الوظیفة عن البحث /٢
 والعقوبة الجریمة : فمثال .. 
 العقوبة وجود في السبب ھي : الجریمة . 
 والمعاییر القیم وتعزیز المجتمع في العام النظام دعم في العقوبة وتتمثل ، معینة وظیفة بأداء تقوم  :العقوبة 

 . أخر شیئا والوظیفة شیئا العقوبة سبب بدوای وھكذا . القائمة
 : ـب المجتمع في اجتماعیة ظاھرة ألي دراسة عند الباحث مھمة تتحدد سبق ومما

 . بالظاھرة التحكم .٣   الظاھرة مستقبل توقع .٢  االجتماعیة الظاھرة إدراك .١
 إما االجتماعیة كلةالمش عالج في تساھم وتوصیات ومقترحات صیاغة على الباحث قدرة یعني وھذا 

 . )  بالردع أو الوقایةب(  
 : خطوات مجموعة من االجتماعیة الظاھرة لدراسة المطلوبة البحث خطة وتتكون

  . الدراسة موضوع .ب    العنوان صیاغة  . أ
 . بحثھا المراد الظاھرة نفس درست التي السابقة الدراسات  . ج
  . الدراسة لموضوع النظري اإلطار .د
  .  للبحث يالمنھج اإلطار .و
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   : في للبحث المنھجي اإلطار ویتمثل
 . المفاھیم تحدید □
 . الدراسة مجتمع □
 . المكاني المجال □
 . البحث متغیرات □
 . البحث منھج □
 ) تجریبي منھج ، اجتماعي منھج ، مقارن منھج ، تاریخي منھج:(  مثل . المستخدم □

 
 مالحظة؟ أم ، مقابلة؟ أم ، ؟ھاستبان ھي ھل .. البحث أدوات ھي ما ثم  
 البحث ھاستبان في الصدق ثبات من التأكد الباحث على یجب أیضا . 

 : في فتتمثل المعلومات تحلل أساسھا على التي اإلحصائیة المقاییس أما
 .  كایسوكویر اختبار معامل استخدام □
 . جاما اختبار □
 . التوافق اختبار □
 . اللوجوستي اختبار □
 .ة بالظاھر والمرتبطة المسئولة العوامل تحدید اجل من ةالرئیسی للعناصر العلمي التحلیل اختبار □
 المیدانیة الدراسة تحلیل □

 
 . للقارئ ومقنعة علمیة بطریقة ھتساؤالت عن ویجیب الدراسة أھداف یحقق أن یستطیع الذي ھو : المتمیز الباحث 

 : ذلك ومن واآلخرین
 . وفصول لمباحث المیدانیة الدراسة تقسیم □
 . ةالدراس بیانات توزیع □
 . الوصفي التحلیل □
 . اإلحصائي التحلیل □
 . للنتائج الباحث تفسیر □
 . النظري التفسیر □
 . الشرعي التفسیر □
 . السابقة الدراسات مع المقارنة □
 . البحث نتائج □
 .ھ یلی لمن الباحث توصیات □
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  : االقتصادي االجتماع علم يف مقدمة
 . التقلیدیة المجتمعات في االقتصادیة لحیاةا دراسة في أھمیتھا االجتماعیة والعوامل للظروف -
  . قویا تدخال تدخل ةاالقتصادی فالنظم االجتماعیة والعوامل الظروف إغفال عدم المیدان ھذا في الباحث على -
 للعمل االجتماعیة الوظیفة على التعرف یحاولون بنائیا نھجا دراستھمم في ینھجون الذین االنثربولوجیا وعلماء -

 بوصفة االقتصادي النشاط ذلك طریق عن ھتحقیق یتم الذي المباشر االجتماعي اإلشباع نوع وعلى االقتصادي
 . المجتمع في والتضامن والتماسك والتوازن التكامل عوامل أحد

 : املستقرة الفرتة يف االقتصادي النسق

 نوعمت السابقة التقلیدیة المستقرة الفترة تلك في السعودي المجتمع اقتصاد أن لوحظ . 
 :  ھي املستقرة الفرتة يف االقتصادي للنسق األساسیة احملاور 

  . الشعبیة الحرف. ٣  التجارة. ٢  الزراعة .١
 . االجتماعي البناء داخل والعالقات للنظم خاصا انطباعا المجتمع على أضفت األساسیة المحاور وھذه -
 أھم من ھي التي والعائلیة القرابیة جماعةال أساس على تقوم كانت الغالب في الزراعیة األرض فملكیة -

 . االجتماعي التماسك
 . األرض تلك باستغالل تقوم واالستھالك واإلنتاج للعمل متعاونة وحدة تؤلف كلیا كیانا بوصفھا العائلة ألن -
 جیال ، األجیال علیھا تتعاقب موروثة زراعیة أرضا الشكل بھذا تستغل التي األرض تلك تكون ما وغالبا -

 .  أجدادھا سكن تبدل العائالت كانت فقلما ، السكنیة األراضي تملك أما . جیل بعد
 المستوى ناحیة من متقاربة تكون تكاد المجتمع فئات أن فنجد ، الفترة تلك في االقتصادي بالدخل یتعلق فیما أما -

 . دخال الناس أفضل كانوا التجار أن إال . االقتصادیة الطبقات وضوح عدم ھعلی یترتب مما ، االقتصادي
 . مباشرةھ یعرضون وإنتاجھم سلعھم أن إلى بالطبع راجع وھذا الشعبیة الحرف أصحاب بعدھم ویأتي -
 النتاج ذلك من جزء باعوا وإذا ، نتاجھم استھالك على یعتمدون أذ ، ضعیفة دخولھم فنجد المزارعین بخالف -

 . القادمة للمواسم الضروریة الحاجات بعض رونیشت أو علیھم االلتزامات بعض ھب یسددون فإنھم
 الفترة نھایة كانت بل . مفاجئة بصورة السعودي المجتمع في االقتصادي النسق یتغیر لم المتغیرة الفترة وفي -

 . م ١٩٧٠  /ھ ١٣٩٠ عام منذ الكامل التغییر حدوث تأكد ثم التغییر لذلك تمھیدا المستقرة
  : تغیرةامل الفرتة يف االقتصادي النسق

   األساسیة المحاور في تغییر ھعلی یطرأ بدأ المتغیرة الفترة ھذه في السعودي المجتمع اقتصاد أن یالحظ -
  . السابقة المرحلة في االقتصاد علیھا اعتمد التي ) الشعبیة الحرف ، التجارة ، الزراعة (
 حراك التغیر ھذا ىعل یترتبو ، ادياالقتص النظام علیھا یرتكز التي المحاور في زیادة ھناك أصبحت كما -

    المجتمع في والرجل المرأة ومركز ومكانة المھنة تحددھا التي االجتماعیة الفئات تحتلھا التي االجتماعیة للمكانة
 الحرف أو التجارة أو الزراعة في سواء السابقة الفترة عن االقتصادي النسق محاور في التغیر ناحیة من أما -

 فئات بقیة أو األقارب على اعتمادھا من أكثر الحكومي والدعم البرامج على تعتمد بدأت أنھا فنجد . الشعبیة
 التي واألنظمة القوانین إصدار طریق عن وأنظمتھا عالقاتھا مجال في الحكومي التدخل بدأ كما . المجتمع
 .  تحكمھا

 : الزراعة /١

  . والبذور واألدوات اآلالت منحھم الذي الزراعي البنك طریق عن الزراعیة القروض من المزارعین استفاد -

 المجتمع في تصادياالق النسق : الثالثةالمحاضرة 
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 وعائالتھم األفراد انسلخ بذلك . شؤونھا وتنظیم المزرعة لتشغیل العاملة األیدي الستقدام للمزارعین فرصة وفتح
 المزارعین بعض عند الزراعة مھنة وصارت ، فقط ومشرفین مالكین مجرد وأصبحوا ، المزارع إدارة من

 ، الفراغ وقت قضاء لمجرد الزراعة المجتمع بدأ یمتھن أفراد وبعض.  أخرى مھنة مع جةمزدو بل ، أساسیة
 . العائلي للترفیة مكانا المزرعة یعد وبعضھم

  : التجارة/ ٢
 یستأذن أن التجارة یمتھن أن یرید من على الحكومة فرضت عندما وذلك ، واضحا الحكومي تنظیمھا أصبح -

  . التجارة مزاولة ھل یتیح تجاري سجل تحبف ھل للسماح أوال المسئولین
 أفراد فاستقدم التنظیم طابع أخذت بل ، السابقة الفترة في كانت كما العائلة أفراد على تعتمد التجارة تعد لمو -

 ھو كما ومشرفا مالكا الفرد وأصبح ، التجاریة والمحالت الشركات لتشغیل أجنبیة وخبرات عماال المجتمع
 .  لمزارعا أصحاب عند الحال

  : الشعبیة حلرفا/ ٣
 والمھارات المتخصصة الخبرات على تعتمد التي والفنیة الصناعیة المھن محلھا وحلت ما نوعا اندثرت -

 . والحدادة ، والحالقة ، والنجارة ، والخیاطة ، البناء مقاوالت مثل.  واألدوات
 أعمال إلى عنھا انصرفوا السابقة الشعبیة الحرف تمتھن كانت التي والعائالت األفراد أن ذلك على ترتب -

 :  ھو االقتصادي النسق في التغیر مظاھر أبرز أن السابق العرض من ویتضح .  أخرى ومجاالت
   .االستثمار على القادر بالفرد ترتبط أصبحت بل ، كلیة بالعائلة ترتبط تعد لم المھنة أن □

 عماال یكون ما فغالبا وتنظیمھا المھنة بتشغیل میقو الذي أما ، فقط مشرفا أو مالكا الفرد دور أصبحو
 .  األجداد عن ومتوارثة محددة بمھن االرتباط من العائالت انسحبت وبذلك الوطن خارج من مستقدمین

  : االقتصادي للنسق األساسیة المحاور في التغییر على ترتب □
 حیث ، الفترة ھذه في االقتصادي مالنظا ھعلی یعتمد أساسیا محورا الحكومیة والمشروعات البرامج أصبحت

 .  الحكومة أنشأتھا التي الحكومیة المؤسسات تلك في للعمل سانحة فرصة األھالي وجد
 والتجاریة الزراعیة المشروعات في لمساعدتھم أبنائھم عن یستغنون اآلباء جعل األجنبیة العمالة استقدام □

 مركز اجتماعي ھأن على الحكومي للعمل ینظر جتمع بدأالم ألن الحكومیة بالوظائف ألحقوھم حیث ، والصناعیة
  . العائلي بالمركز تماما مرتبطا یعد لم الذي ألمرا . أعلى

  أبنائھم ھتوجی على اآلباء حرص فقد ، التعلیمي بالمؤھل دائما رتبطی ي الحكوم الوظیفي التدرج أن وبما -
 .ھ وتخصصات ھمراحل في والتدرج بالتعلیم االلتحاق إلى 

 فروع وتوفیر ، الجامعات وافتتاح ، مستویاتھا بجمیع المدارس وتوافر ، التعلیم مجانیة : ذلك على ساعدھمو 
 . المناطق بمختلف الجامعات

 التحاق أن الفترة ھذا في لوحظ ولكن ، السابقة الفترة نھایة منذ ھل مھد قد للتعلیم خروجھن فكان اإلناث أما □
 عن تقل ال اإلناث أھداف تعلیم أن المجتمع أعضاء أدرك عندما وذلك.  راكثی تضاعف قد بالتعلیم الطالبات

 تلتحق عندما لألسرة الدخل مصادر من مصدرا تكون سوف البنت بأن اآلباء اقتنع كما . الذكور تعلیم أھداف
 . تناسبھا التي الحكومیة الوظائف بإحدى

  . مراحلھا بجمیع البنات مدارس من عدد الفترة ھذه في السعودي المجتمع في انتشر -
  وبفروع بالجامعات االلتحاق من الطالبات وتمكنت الكلیات من عدد وافتتاح لھن متخصصة معاھد أنشئت -
 . بالمناطق الجامعات  
  . الجنسین بین العمل تقسیم توازن في اختالل والعمل للتعلیم المرأة خروج على ترتب -
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 الحكومیة الوظائف في الرجل تنافس وبدأت المنزل خارج صاصھااخت حدود أعمالھا في تجاوزت المرأة فنجد
 . األوالد وتربیة بھا المنوطة والواجبات المنزلیة األعمال من إلیھا یسند عما فضال

 اآلثار للوزارة التابعون الباحثون ورصد ، االقتصادي النسق في التغییر مراحل التخطیط وزارة تابعت - 
 بصورة واالجتماعیة السكانیة التغیرات في تزایدا ھناك أن استنتجوا . قتصادياال التغییر لھذا االجتماعیة

  .  ھ١٤٠٥ عام حتى التخطیط فترة خالل سریعة
   :یلي ما حدثت التي االقتصادیة االجتماعیة التغیرات وأثار نتائج أھم من

   والمدن الرئیسیة المراكز في كبیرة بصورة السكان تركز التعلیمیة أو الوظیفیة الفرص على الحصول أجل من □
 . البدو من المتوطنین نسبة وازدادت الكبیرة

   . عربیة غیر ثقافة ذات مجتمعات من األجنبیة العمالة زادت □
 غیر أو مباشرة بصورة السعودیین غالبیة تعرف إلى اإلعالم وسائل وانتشرت الخارج إلى السفر زیادة أدت □

 . األجنبیة والتقالید والعادات الثقافات من العدید على مباشرة
   المستویات حسب الحال میسوري الرئیسیة المدن في القاطنین السعودیین ومعظم ، المعیشي المستوى تحسن □

 . العالمیة
 للعالقات یعد ولم ، الشخصیة الكفاءة على وتعتمد ھمعین مھارات تتطلب جدیدة وظیفیة ھیاكل ظھرت □

  . مھم دور الماضي في سائدة انتك التي ) والقرابیة العائلیة(  االجتماعیة
  . المدن في الذكور الشباب بین والسیما الفراغ أوقات وقضاء الترفیھیة األنشطة نمط في تغییرات حدثت □

  : السعودیة املرأة عمل
 : في تتلخص ذلك حول اتجاھات ثالث ھناكو ، السعودیة المرأة عمل حول النظر وجھات اختلفت

 وتحریرھا والمرأة الرجل بین الكاملة والمساواة ھمصراعی على الباب بفتح لمرأةا بعمل وطالب اندفع فریق .١
 .  عنھا الرجل یمیز قید إي من
 . ھ وشؤون البیت على عملھا بقصر وطالب المرأة عمل عارض فریق .٢
 . طبیعتھا مع تتفق التي المجاالت في المرأة عمل بحصر وطالب الواقع بمتطلبات تأثر فریق .٣
 . السعودي المجتمع في المستجدة الظواھر من المنزل خارج المنظم المرأة عمل ظاھرة أن واویبد -
 في والمساعدة المنزل على عملھا یقتصر وكان ، السابقة المستقرة الفترة في خارجیة وظیفة للمرأة تكن لم -

  نساء بعض أن أثبتت سعودیةال االنثربولوجیة الدراسات بعض أن العلم مع . الرعي أو بالمزرعة العائلة مھنة
 والشراء بالبیع ( المنزل خارج ووظائف بمھن یعملن السابقة التقلیدیة الفترة في كن األمھات من وخاصة المجتمع

  في العمل ، الخفیفة الیدویة بالصناعات أو،  المزارع أحدى في بالعمل الزوج مساعدة ، النسائیة األسواق في
  )المدارس والمستشفیات في مستخدمة أو ، لألسرة خاطبة تعمل ، الحوامل ة قابلة بتولیدالمرأ أو تكون ، الخیاطة مھنة

 األمھات نسبة فزادت واالقتصادیة االجتماعیة التنمیة برامج من السعودیة المرأة استفادت المتغیرة الفترة في -
 تعیب السابقة التقلیدیة الفترة يف السعودي المجتمع ثقافة أن ثبت فقد البنات عن أما . المنزل خارج العامالت

 مغادرتھا عدم البنت على تفرض وكانت ، زواجھن قبل للعمل المنزل تخرج بناتھا خارج التي األسر على
  . زواجھا قبل مطلقا المنزل

 قبل البنت خروج حول السابقة الفترة أثناء المجتمع في الحاصل للتشدد وصفة عند اإلخباریین أحد ذكر ولقد -
 مصطحبین أقاربھم زیارة عند حتى المنزل من خروجھا عند تحرص األسر من كثیرا إن " المنزل من زواجھا

 غروب بعد للمنزل والعودة ، الشمس طلوع وقبل الفجر بعد الظالم في للزیارة الذھاب یكون بناتھم وذلك أن
  .  "معھم مبناتھ بخروج منھم یسخر أو ویفضحھم المجتمع أفراد من أحد الشمس حتى ال یراھم
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 على تشجیعا ویجدون بالمدارس اللتحاقھن وتسمح اإلناث تعلیم نحو ھتتج بدأت الفترة ھذه في األسرة إن إال -
  . المادي دخلھا من لالستفادة بوظیفة االلتحاق أجل من العلمي التحصیل

 )والبنات األزواج(  إلناثا دخل تجاه تصرفھم في السعودي المجتمع في اآلباء بین كبیرا تباینا ھناك أن تبین -
  . المجتمع عاشھما اللتین الفترتین خالل 
 الزوج حق من واعتباره الزوجة دخل في األفراد تصرف فیھا كثر السابقة المستقرة الفترة . 
 بدخلھا الكامل بالتصرف الحریة لدیھن العامالت الزوجات معظم وأصبح المتغیرة الفترة ھذه في الحال تبدل ، 

 . علیھا االتفاق یتم دخولھن من ثابتة نسبة الزوج حنیمن وبعضھن
 في یتصرف المتغیرة الفترة ھذه في السعودیة األسرة في الزوج أن المجال ھذا في الدراسات من یتبین لم -

 األسر في والزوجة الزوج بین االقتصادیة العالقة أن على یبرھن وھذا .ھ ل حقا ویعتبره بالكامل ھزوجت دخل
  . األفضل إلى تدریجیا طورتت السعودیة

 التي الحضریة الفترة في الوضع تغیر السابقة التقلیدیة الفترة في الزوج حق من الزوجة دخل كان أن فبعد -
 .  الزوجة حق من ھكل الدخل أصبح األحوال معظم وفي ، للزوج الزوجة دخل من جزء فأصبح ، تلتھا

 المادیة خصوصیتھا في الزوجة تحكم زاد والتحدیث رالتحض في استمر كلما المجتمع أن على مؤشر ھذا 
 االجتماعي واستقاللھا الزوجة مركز تفاعار على ویبرھن ھذا ، االقتصادیة أمورھا في الزوج تدخل وقل
 . الفترة ھذه في

 بالوظائف بااللتحاق للبنات األمر بدایة في السعودیة األسرة سمحت عندما ھفإن البنات عمل یخص ما أما -
  . بدخلھن التصرف في كثیرا تتدخل األسرة كانت ، المنزل خارج مھنوال
 بعض یمنح وقد ، یشاؤون كما بھا ویتصرفون حقوقھم من الشھریة بناتھم دخل یعدون اآلباء معظم أن وتبین -

 .  بالباقي ویتصرفون الدخل من مقطوعا مبلغا البنت اآلباء
 والبنات اآلباء بین االقتصادیة العالقة أن ویبدوا ، دخلھا في لكاملا التصرف البنت یمنح من اآلباء من قلة ھناك -

 مطالبتھا أو ، مسكن بناء عدم :مثل الحیاة مسئولیات من البنت تعفي التي المجتمع بثقافة تأثرت قد العامالت
 .  أسرتھا وكذلك الزواج مسئولیات على باإلنفاق

 . المادي وكسبھا المالیة معامالتھا في الصحیح لتصرفا تتصرف ال البنت أن یرى اآلباء بعض جعل وھذا -
 وزاد التحضر إلى ھاتج كلما المجتمع أن ویبدوا ، بناتھم دخل نحو اآلباء من ایجابي تغیر طرأ ھأن یالحظ 

 . يسلوكھن االقتصاد على اآلباء سیطرة من ویقلل اإلناث مركز من سیعلي ھمجاالت جمیع في التحدیث توغل
 مع یتناسب بما المرأة لعمل مؤید موقف المعاصرة الفترة ھذه في یسودھا السعودیة األسر أن معا بشكل تبین -

 . المختلفة واالجتماعیة اإلسالمیة التقالید ظل في وظروفھا طبیعتھا
 ٥٢ ( بمعدل مادیة بدوافع لالمنز خارج للعمل تمیل السعودیة المرأة إن % ( . 
 ٥٠ ( بمعدل اجتماعیة ومكانة مركز على والحصول الذات إلثبات ذاتي بدافع أو% ( . 

   : ومن أھمھا املنزل خارج السعودیة املرأة عمل تعیق وثقافیة اجتماعیة معوقات ھناك أن تبین فقد أخرى ناحیة من 
 . المادي الذاتي االكتفاء .٢  بالرجال االختالط من الخوف .١

 .  المھن بعض نحو السعودیة المرأة اتجاھات تحدید في یسھمان الدخل ومستوى المعیشة مستوى أن وتبین -
  : الناعمة العمالة واستقدم السعودیة املرأة عمل

 خدمة في تعمل والتي البالد خارج من المستقدمة المستأجرة األیادي: "  ھو الناعمة العمالة بمصطلح یقصد
  . " السائق ، المربیة ، كالخادمة المنازل
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  المجتمع في المستجدة االجتماعیة الظواھر من لیست والخادمات بالمربیات السعودیة األسرة استعانة ظاھرة -
  . السابقة المستقرة الفترة خالل موجودة الظاھرة ھذه كانت فقد السعودي

  العمالة واستقدام السعودي المجتمع في المنزل خارج للعمل المرأة خروج بین عالقة یضع الباحثین من كثیر -
   . الناعمة

 . الناعمة العمالة واستقدام العمل لمیدان المرأة نزول بین أكیدة عالقة ھناك أن نعتقد ال ذكرنا ما ضوء وعلى
  المنزل خارج للعمل المرأة خروج قبل من المجتمع فثقافة ، تاریخیة أبعاد إلى الظاھرة ھذه انتشار یرجع -
  . للعائلة تخدما لیقدموا اآلخرین على االعتماد فرصة الكبیرة العائالت تمنح كانت 
  الرق لظاھرة حدیثة رؤیة أو تطورا الناعمة العمالة ظاھرة تكون وربما ، الرق انتشر زمنیة فترة في ھإن حتى -

 ترتبط ولم المجتمع وبناء ثقافة من جزء والسائق ، والخادم ، بالمربیة السعودیة األسرة استعانة أن یعني وھذا
 .  حضریة بمتغیرات مباشر بشكل

 البلدان في الحجم بھذا توجد ال  )السائق ، الخادمة ، المربیة ( الناعمة العمالة استقدام ظاھرة أن ظالمالح ومن 
 . وتوظیفھا المرأة عمل موضوع في ومتقدمة كثیرة خطوات خطت التي األجنبیة
 طریق عن واألوالد الزوج تجاه األسري المرأة لدور بدائل أوجدت المجتمعات تلك أن إلى یرجع والسبب

  : اتبعت فقد  متخصصة مؤسسات
 . ورعایتھم وتربیتھم األوالد لتعلیم الكامل الیوم نظام □
 واألطفال للرضع االجتماعیة والرعایة الحضانة مؤسسات أنشأت □
 .  والتنقل للمواصالت وسریعا متكامال نظاما أحدثت □
 . والنساء للرجال الحكومیة والمصالح الوزارات داخل المطاعم أنشأت □

  
 واألوالد والزوج المنزل نحو األسري دورھا من ویقلل الوظیفة نحو المرأة ھتوج یدعم ھذا كل .  
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  : السعودي اتمع يف واألجنبیة املواطنة العمالة
 الخاص القطاع في المواطنة العمالة نسبة أن،  ١٤١٢ عام بالرياض التجارية الغرف من الصادرة اإلحصائيات تشير -

  . ١٤٠٧ عام في % ١٨ إلى ١٤٠٥ عام في% ١٦ من ارتفع قد به العمالة إجمالي إلى لكةبالمم
 ١٤٠٢ - ١٤٠٩ الفترة خالل  %٧ بلغ الخاص بالقطاع المواطنة للعمالة المتوسط في السنوي النمو معدل وأن -
 . عامل مليون ٥ ـــب ريقد المملكة في المدنية العمالة إجمالي أن ١٤١٠ عام التخطيط لوزارة إحصائية في ذكر -
 .يه ف العمال مجمل إلى  "ھلياأل " الخاص القطاع في السعودية المواطنة العمالة معدل عن أما -
 عام السعوديين العاملين عدد بلغ نهأ ١٤١٠ عام بالمملكة العاملة القوى مجلس من الصادرة الدراسات إحدى أشارت -

 التأمينات لنظام تخضع التي فأكثر عامال العشرين ذات من الخاص اعالقط في ومنشأة وشركة مؤسسة ١١١٤٧ في ١٤٠٧
 السعودية المواطنة العمالة نمو معدل متوسط أن ١٤١٢ عام بالرياض التجارية الغرفة من صادر تقرير وذكر . االجتماعية

 . ١٤٠٩ –١٤٠٢ عام من خالل سنويا %٥ ھو ھلياأل القطاع في
 القطاع في السعودية المواطنة العمالة وتوظيف استيعاب معدل في انخفاض ھناك أن ةالسابق اإلحصائيات حجم من يبدو -

 . األجنبية الوافدة العمالة على تتركز القطاع ھذا في العمل قوة وأن الخاص
   : إىل یرجع ١٤٠٧ باململكة العاملة القوى جملس تقریر يف ورد كما ذلك أسباب

  . األول المقام في الحكومية والمصالح الوزارات في ملالع يفضلون السعودية الجامعات خريجي .١
 . العامة لهيئاتوا المؤسسات في العمل ثم .٢
  . الخاص القطاع في العمل ثم .٣

  : وھي اخلاص بالقطاع العمل عن السعودي الشباب عزوف أسباب بالریاض الصناعیة التجاریة الغرفة حددت وقد
  . األحوال أغلب في الدوامين نظام إتباع. ٢   اليومي العمل فترة طول .١
  . السنوية اإلجازة .٤   األسبوعية الراحة أيام قلة .٣
  . واالنصراف الحضور مراقبة في المؤسسة انضباط .٦   العمل أسلوب في الخاصة المؤسسات انضباط .٥
 المديرين تحيز من أساسا تنشأ ھلياأل القطاع في السعودة إعاقة أن بالمملكة واالقتصاد اإلدارة علماء بعض يرى -

 طريق عن وذلك السعوديين العمل طالبي حساب على نسيتهمج ألبناء الخاص القطاع منشآت في األجانب والمستشارين
  . التوظيف سياسة يهتوج

 بالشباب الترحيب ظاهرها بطريقة تصاغ الهليا القطاع وشركات مؤسسات من الكثير عن تصدر التي التوظيف إعالنات -
 حتى أو الخبرة سباق و تؤهالالم طلب في المبالغة بفعل والشركات المؤسسات لهذه االنضمام عن فهمصر  هاتوحقيق
  . االختبارات صعوبة

 النسق االقتصادي في المجتمع السعودي: المحاضرة الرابعة 
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 واليت هلياال القطاع يف ١٤١٣ عام السعوديني توظيف جهتوا اليت الصعوبات من عددا االجتماعية والشؤون العمل وزارة حددت -
   :يلي ما أهمها من
 . باململكة املعيشة تكلفة مع تتالئم ال اليت جوراأل ضآلة .١
 .  العالية تؤهالامل يف املبالغة .٢
 . اإلجنليزية اللغة إجازة اشرتاط .٣
  .  احلكومية املؤسسات يف الوظيفي األمن توفري .٤

  : ھلياأل القطاع الوطنیة العمالة تدني على ساعدت التي العوامل حدد فقد اململكة يف العاملة القوى جملس
  . والوظيفي االستقرار لتوفري احلكومي القطاع يف العمل جاذبية /١
 .  والتدريبية التعليمية النظم خمرجات بني املوائمة عدم /٢

  : الوافدة والعمالة الوطنیة للعمالة االجتماعیة السمات
 .  الوافدة والعمالة السعودية العمالة نم كلا   تتسم اليت النسبية واملميزات الوظيفية الفروق إبراز الدراسات بعض حاولت

 الوافدة نظیرتھا على متتاز السعودیة العمالة:   
  . النفس يف الثقة عامل توفري .١
 .يها ف القيادية والروح الصفات توفر .٢
  . اآلخرين مع والتعاون العمل أسرار حفظ خاصية توفري .٣
 .  القيادية والشخصية اخللق دماثة .٤
 . الشكاوي كثرة من بالرغم للمنشأة والوالء لرأيا استقاللية .٥
 السعودیة العمالة على متتاز  )الوافدة ( السعودیة غیر العمالة:   

 . الكفاءة عوامل كل توفري .١
 . املنشأة يف واالندماج التأقلم سرعة .٢
 . العالية الكفاءة .٣
 . املواعيد ودقة املواظبة .٤
 . العمل مع والتطور االبتكار .٥
 . الوقت استغالل حسنو  افهداأل إجناز .٦
  . اإلجنليزية اللغة إجادةو  واخلربة املرونة .٧
  .العمل يف واالستمرارية اآليل احلاسب استعمال .٨
  .العالية واإلنتاجية الوظيفية التغريات تقبل .٩
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 العمالة من عام خالل الرياض مبدينة املوجدة املختلفة الصناعية املؤسسات يف الغياب حاالت أكثر أن تبني أخرى ناحية من -
  .  %٤٠السعوديني غياب معدل بلغ بينما ،  %٥٩ مبعدل األجنبية

ال  هذايف املتخصصة الدراسات إحدى حاولت -  واملوظفني للعمالة واخلصائص الصفات من عدد إىل دقيق حتديد إىل التوصل ا
 : يلي ما الخصائص أهم هذه ومن، هلم وقبو  ماستقطا عن اخلاص القطاع يعرض بهابسب اليت السعوديني

 . سلوكيا منضبط غري ملواطن ا. ١
 . األجواء متقلبة مزاجية له .٢
 . األعلى باملنصب حيلم وفه بهاستيعا على املنشأة قدرة يتعدى طموحا طموح نهأ .٣
 .ته قدر  تطوير تهدفيس الذي الطموح إىل يفتقر .٤
  . بالوافد مقارنة للمنشأة اقتصاديا مكلف .٥

  : السعودي اتمع يف املھنة باختیار املرتبطة االجتماعیة العوامل
تمعات كافة يف تنتشر اجتماعية رةاهكظ العمل بدراسة تميه الذي ينملها االجتماع علم خالل من االجتماع علم يف نةملها تدرس  ا

  . التقاعد ، البطالة : مثل به املرتبطة راهوالظو  للعمل تماعيةاالج الطبيعة تفسري تتطلب نيةمهلل االجتماعية الدراسة . اإلنسانية
 العوامل ومعرفة مستويات إىل نهامل تصنيف عملية يف االجتماعية املؤثرات ومعرفة واالجتماعي الثقايف البناء حتليل يتطلب كذلك
  .نهامل حبراك املرتبطة

تمع كان تمع كان حيث ، للفرد االجتماعية واملكانة نةهامل نوع بني يرتبط السابقة املستقرة الفرتة يف السعودي ا  منزلة من يعلي ا
 . الشعبية باحلرف يعملون الذين لألفراد االجتماعية املنزلة تقل بينما . والتجارة الزراعة نمه أصحاب

تم ثقافة تهحدد الذي التصنيف ذاوه  ويكتسب العائلية نهبامل يعمل فردال أن باعتبار الفرد يتجاوزه أن ميكن ال ينمه تدرج ع هوا
تمع يف االجتماعية املنزلة   . العائلة ةمهن من ا

 تشرف احلكومة بدأت ، والتنظيم التحديث االقتصادي النسق على وطرأ املتغرية الفرتة ههذ يف االجتماعي التغيري حدث وعندما
تمع أفراد اجتاه تغري . السابقة الفرتة يف نهامل ىعل تشرف كانت اليت العائلة حمل وحلت االقتصادية نهامل على مباشرة  السعودي ا

 من الغالبية بينما ، السعودي الشباب تماماه من جدا ضئيل مبعدل إال األسرية الصبغة ذات األعمال حتظ ومل العائلية نهامل عن
  . مباشرة احلكومة يهاعل تشرف اليت والوزارات باملصاحل العمل يفضل السعودي الشباب

 العمل يفضلون الشرقية املنطقة سكان وأن ، الكبرية املدن سكان من أكثر احلكومي بالقطاع العمل يرغبون القرى سكان أن وتبني
 بصرف األصلي املوطن من هاغري  عن أولوية نهامل بعض يعطي السعودي الشباب معظم وأن ، احلكوميةت شبه والشركا باملؤسسات

  . طبيعة العمل عن النظر
 . نهامل تصنيف بعملية يهف تهثقاف تتدخل املتحضرة املتغرية الفرتة ذهه يف وهو يزال ما السعودي تمعوا
تمع ، أخرى نمه عن ويعزف نهامل بعض قيمة من يعلي وفه  . والصناعي ينهامل التعليم جتاه التحفظ بعض بهيشو  يزال ال فا
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  : السعودي تمعا يف التخصیص لربنامج احملتملة االجتماعیة اآلثار
 النشاطات من جانب حتويل أي ، اخلاص القطاع إىل التحول : ھو ) الخصخصة(  االقتصادیون یھیسم بما أو التخصیص

 . اخلاص القطاع إىل احلكومة رهاتدي أو الدولة كهامتل اليت االقتصادية
    :التخصیص عملیة جناح عوامل أھم

 . التخصيص سياسة بإتباع مهاوالتزا احلكومة قناعة .١
  . العام الرأي مساندة على احلصول ضمان .٢
 . التخصيص برنامج إلعالن مالئم موعد اختيار .٣
 . األمد طويلة كلية ليةهيك إلصالحات التخصيص برامج مواكبة ضرورة .٤
 .ذها وتنفي التخصيص برامج بدراسة متخصصة تجها تكليف .٥

  :اخلاص القطاع حنو التحول على بإقدامھا حتقیقھا إىل احلكومات تسعى تيال احملتملة اإلیجابیة االجتماعیة اآلثار أھم

 .ا زياد أو االقتصادية الكفاءة حتقيق .١
 .  الدولة لاهك رهقت اليت األعباء من ختفف مالية عوائد على احلصول .٢
 . اخلارجي الدين عبء ختفيض .٣
  . امللكية قاعدة توسيع .٤
 . جرةهاامل الوطنية املوال ورؤوس يةاألجنب األموال رؤوس جذب .٥
 .ته نوعي وحتسني اإلنتاج كمية زيادة .٦

   :منھا سلبیھ اجتماعیة آثار علیھا یرتتب أن ویمكن السلبیات من ختلوا ال التخصیص عملیات
 . التخصيص بنظام أخذت اليت لالنتقادات الدول من كثري تعرض .١
 . الوافدة العمالة تسريح قضية ، الدول من العديد يف التخصيص لربنامج ةشديد معارضة أثارت اليت مةملها القضايا .٢
  . والتضخم السعار مستوى على التخصيص لعمليات سلبية أثار .٣
  . سلبية أثار عدة إىل يؤدي البالد خارج من أجانب إىل العامة تآاملنش بيع .٤
 . باملخاطر حمفوفة العام القطاع تآمنش بيع عملية .٥
  أن ميكن،  بريطانيا مثل الدول بعض يف التخصيص مزايا من ميزة يعد والذي امللكية يف العامة تآاملنش موظفي اشرتاك موضوع .٦

 . أخرى دول يف وزيعيةت مشكالت إىل يقود 
 
  
  
  



 .. ارونــــــــس  ــــــ]  ٢٣ [ ــــــ   إبراهيم املبارك .د  اتمع العربي السعودي

  

  : العائلي االجتماع علم يف مقدمة
  : ناحيتين في يتحدد القرابي والنسق .له ك قرايبال للنسق نواة ، النووية أو الصغرية العائلة وخباصة العائلية اجلماعات تعد
احلفيد  فينحدر . اآلخر صلب من دمهاأح الحندار نتيجة شخصني بني تنشأ اليت املباشرة العالقات من تنتج : وھي القرابة .١

 من  هياليت العمومة أبناء بني العالقة مثل مشرتك واحد صلب من االثنني احندار نتيجة أو ، األب طريق عن اجلد من مثال
   .طريق األعمام عن اجلد

  بني رةاهمص عالقات وإجياد ، جديدة قرابية وحدات رظهو  إىل يؤدي الزوج حيث . جا الزو  عن الناشئة العالقة : وهي اهرةاملص .٢
 عن إال الجتماعيا البناء يف تهووظيف ) رةاهواملص القرابة ( جبانبية القرايب النسق مفه يتيسر ولن . املختلفة القرابية اجلماعات

 غري أو القانونية املشكالت أو االقتصادية الشؤون أو العائلية أو اليومية احلياة يف سواء ، بعض إزاء مضهبع األقارب سلوك طريق
 .فها ومواق االجتماعية احلياة أحداث من ذلك

 تلك وتتصف ، العامل من متاما خمتلقة أجزاء يف السائدة األقارب بني املنظمة النمطية السلوكيات من بعضا الباحثني بعض حدد دوق
  . التحاشي صورة أحيانا وتتخذ ، باالحرتام القرايب للسلوك املنظمة األمناط

 اخلفيف املزاح عالقة جند االحرتام صورة السلوك يتجاوز وحني ، املختلفة األجيال أفراد بني األحوال معظم يف توجد العالقة ذهوه
 ما ووه  "زارلها  "عالقة إىل تتجاوز وأحيانا . البعيدة القرابة عالقات منهبي تربط الذين األشخاص بني عام جهبو  تقوم اليت هي
  . " االحترام بعدم  " براون رادكليف فهيص
 العداوة من شيئا احليان بعض يف اطيا يف حتمل قد نهاولك صادقة عالقة تعد عام جهبو   "زارلها"  وعالقة  . 

 : وھي احملددة القرابة مصطلحات نستخدم القرابیة ةالوحد مصطلحات لتحدید

  . زوجا اعتبارهب،  بالزوجة الفرد عالقة .١
  . ابنا باعتباره ، بالوالدين الفرد عالقة .٢
  . أبا باعتباره ، باألوالد الفرد عالقة .٣
  . أخا باعتباره ، باألخوة الفرد عالقة .٤
  .أخ ابن باعتباره،  باألعمام الفرد عالقة .٥
  . أخت ابن باعتباره،  باألخوال الفرد عالقة .٦
  .صهرا   باعتباره ، رصهاباأل الفرد عالقة .٧

  : القرابي النسق دراسة يف النظریة االجتاھات
 . والقرابية العائلية تهاوعالق األسرة نظام إىل باإلشارة إال القرابة نسق مفه يتيسر لن

 .  والعائلة األسرة يف األفراد بني املباشرة القرابية العالقات نهاع تنشأ إذ ، لهك لقرايبا للنسق نواة : ھي الصغیرة األسرة ألن

 السعودي العربي المجتمع في القرابي النسق: المحاضرة الخامسة 
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 البني األثر هلاو  والقرابة األسرة لدراسة مدخال نهام اجتاه كل يعد نظرية تاهااجت عدة والقرابة األسرة دراسة يف الباحثون تناول وقد
 . ةاالجتماعي راهالظو  دراسة إىل الباحث يهتوج يف

 ويركز ، التوازن حالة يف نهام أكثر بالسلوك تداخل حالة يف تكون ةالقرابي العالقة أن يرى للقرابة تهدراس عند : التفاعلي االجتاه □
 . منهبي فيما األفراد تفاعل من ينشأ القرايب النسق داخل االجتماعي بالفعل التغري أن على

 نسق نهام يتكون اليت األجزاء على يركز نهفإ القرابة لبناء نواة تعد اليت العائلة أو األسرة يدرس حينما : الوظیفي البنائي االجتاه □
 . الوظيفي والتساند التكامل طريق عن ببعض ضهابع ارتباط يف والعائلة األسرة

  : السعودي باتمع القرابة نسق يف العالقات
 البناء ألنساق امليدانية االنثربولوجية الدراسة طريق عن هأن يوه ، مةمه حقيقة إىل نشري القرابية العالقات نسق موضوع عرض قبل

تمع يف االجتماعي  . القرايب للنسق ثابتة خصائص ناكه أن اتضح السعودي ا
  : القرابي النسق يف الثابتة اخلصائص

تمع يف القرايب النسق أن .١   مع لألب هفي النسب يكون أن : أھمھا من،  والعرف الدين دهاحد قواعد على يقوم السعودي ا
 . األبوي اخلط مبدأ على االحندار حسب القرابة نظام اعتماد يكون وبذلك . األم ناحية من بالقرابة االعرتاف

 . القرايب للنسق الرئيسية الواحدة العائلة جعل  )واملتغرية املستقرة ( الفرتتني خالل أيضا اخلصائص من .٢
  دينية معايري على البعض مهبعض مع مه تفاعل يف القرايب النسق أعضاء استناد : يه احلالتني كلتا سادت اليت اخلاصية .٣

 .  واحدة واجتماعية    
 . األقارب حنو السلوك يف يكون أال جيب وما يكون أن جيب ما كل حتدد االجتماعية املعايري أن القول وجممل

 :  وھي األقارب بین العالقات يف النطاق واسعة غیراتت حدوث تغیرھا على یرتتب : القرابي النسق يف املتغیرة اخلصائص

 : للقرابة االقتصادية الوظيفة في التغير .أ
تمع يف االقتصادية احلياة تقوم  ، الزراعة ( واألجداد اآلباء نةهم يف األبوية للقرابة اجلماعي العمل على السابقة الفرتة يف السعودي ا

  .  )الشعبية احلرف ، التجارة
 بأكثر ضنهت العائلة كانت كما ، العائلية امللكية اهحمل وحتل ، واملسكن لألشياء الفردية امللكية الواحدة العائلة داخل تنعدم

تمع على طرأت وعندما . الكهواالست والتوزيع اإلنتاج كعمليات االقتصادية الناحية من اهأفراد حاجات تشبع اليت العمليات  ا
 اقتصادي نظام الهحم وحل ، واالنقراض االضمحالل إىل االقتصادية الوظيفة تعرضت املتغرية لفرتةا يف والتحديث التحضر راهمظ

 . الدولة جههوتو  يهعل تشرف جديد
 : الفرد لدى االستقاللية الروح إلى الجماعية الروح من العائلة في التدريجي التحول .ب

تمع يف االقتصادية احلياة يف ريللتغ السابق رهاملظ أساس على العائلة يف الفرد وضع يتحدد  يف عائليا االقتصاد نظام كان عندما ، ا
 . ككل العائلة نطاق يف مجاعية واملسؤولية العائلة لرب كانت فالسيادة ، والسلوك التصرف يف حرية للفرد يكن مل السابقة الفرتة
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 .واملالية  الفردية هجوانب يف هواستقالليت الفرد ةيأمه زادت املتغرية الفرتة يف االقتصادي النظام يف التغري طرأ وعندما
 : األب سلطة في التدريجي التحول .ج

 أحد ايهف هيشارك ال مطلقة هسلطت كانت أن فبعد . األب سلطة يف تدرجيي حتول حدث السابقني رينظهامل يف التحول أساس على
  .لألسرة هرئاست يف مستمرا يزال ما هأن من رغمبال حمدودة هسلطت وأصبحت ، املتغرية الفرتة يف كثريا احلال تغري

 : األوالد بمركز التدريجي االرتفاع .د
 باملعايري حمددة السابقة الفرتة يف األوالد أدوار كان ، املتغرية الفرتة يف األوالد مبركز ارتفاع السابقة اخلصائص يف التغريات على ترتب

 . واجلنس السن أساس على مةوالقائ العائلية التقاليد وبالذات االجتماعية
 : الزوجة مركز في التدريجي االرتفاع .و

 تغري يف كبري دور واإلناث الذكور بني والتعليم والرتبية الثقافة وانتشار املتغرية الفرتة يف باألسرة لإلناث االجتماعي املركز الرتفاع كان
 املسؤولية كهشار وت واحد صعيد على همع تقف الزوجة أن يشعر دأب الزوج أن إىل باإلضافة . األسرة داخل االجتماعي الزوجة مركز
  . الزوج مع والتعاون األسرة نفقات يف امهواإلس ، املنزل خارج العمل اهل أتيح أن الفرتة ههذ يف املرأة تعليم على وترتب ، األسرة جتاه

  .اجلديدة احلضرية البيئة مع مهوتكيف األطفال تنشئة يف بارز دور اهل وأصبحت
  : للنسق األساسیة العناصر

 اتاهاجت يف يسري السابقة احملددة األبعاد يف مبأقار السعوديني األفراد عالقة يف التغري تيار أن االنثربولوجية الدراسة خالل من تبني
 : التايل النحو على وذلك املختلفة القرابية الوحدة ألعضاء متعددة

 : األقارب من الزواج .١
 يأيت مث ، العمومة أوالد زواج همقدمت يف ويأيت ، املفضل الزواج وه األقارب من الداخلي الزوج أن تبني املستقرة قليديةالت الفرتة يف

 هاجت التحضر طرأ عندما . األب أو األم جانب من سواء البعيدين األقارب عائالت من الزواج مث ، والعمات األخوال أوالد زواج
 . القرابة دائرة خارج من الزواج يعين الذي االغرتايب الزواج إىل األفراد

 : السكن في األقارب مشاركة .٢
 مستقل جديد مسكن إىل األبوي املسكن من باالنتقال وذلك ، الزواج بعد مهإقامت منط تغيري إىل املتغرية الفرتة يف مييلون األفراد بدأ
 ، الزواج من فرتة بعد مأقار عن يستقلون ، األبوي املسكن الزواج بعد اإلقامة منط يتخذون الذين األفراد أن تبني ولقد . مأقار عن
 . باالستقالل املادية مإمكانا تسمح عندما أو مألقار االجتماعية الظروف حتسن عند
  : االجتماعیة التنشئة أثناء األوالد مع العالقة .٣

 . املتغرية الفرتة يف كبري تغري اهفي حدث الكرب أو الصغر مرحلة يف اءسو  االجتماعية التنشئة أثناء باألوالد اآلباء عالقة يف التغري
 احلياة أثناء والشورى واإلرشاد ماهالتف ادهيسو  عالقة إىل املستقرة احلياة أثناء بةرهوال والسلطة األمر ادهيسو  عالقة من حتولت حيث

 التقارب إىل متيل العالقة أخذت ، املستقرة الفرتة يف اإلناث من ثرأك الذكور إىل متيل باألوالد اآلباء عالقة كانت أن وبعد ، املستقرة
 . املتغرية الفرتة والتوازن خالل

 



 .. ارونــــــــس  ــــــ]  ٢٦ [ ــــــ   إبراهيم املبارك .د  اتمع العربي السعودي

  : المصاھرة عالقات عند المرغوبة الصفات .٤
 قرابة عالقة تكوين عند األفراد يهاعل حيرص ثابتة أساسية صفات اكهن أن همن اتضح األوالد زواج عند رةاهاملص عالقات يف التغري
 : صفتین في تنحصر الصفات وھذه ، الفرتتني خالل اآلخرين مع رةاهباملص

  . بالدين الفرد متسك .٢    للعائلة االجتماعية املكانة .١
تمع يف األفراد بعض جعلت الفرتة ذهه يف التنمية برامج أن إال  تلك إىل باإلضافة مادي طابع اهل جديدة صفات يضيفون ا

 الوظيفي املركز على حيرص مهوبعض الزواج يف املادية القدرة توافر على حيرصون أفرادا ناكه أن تبني إذ . قةالساب املعنوية الصفات
 . الفرتتني خالل تغري ايهعل طرأ قد رةاهاملص عالقات أن اتضح ولقد ، للزوج التعليمي لؤهامل أو
 واالضطراب التوتر عن والبعد باالستقرار ازهمتي عن فضال شرط دون تتم أي . لاهالتس على مبنية السابقة املستقرة الفرتة يف كانت إذ

تمع األساسية القيم على عام اتفاق وجود بسبب   .  للزوجة أو للزوج سواء االجتماعية واملكانة التدين : أمهها من واليت يف ا
تمع بناء على طرأ عندما  القيم على العام االتفاق يف اختالفا أحدث مما الفردية القيم بعض رتظه املتغرية الفرتة يف احلديث ا

تمع يف األفراد وإدراك نظرة يف تباينا وأحدث  بالتوتر تتسم الهوجع االستقرار عدم إىل رةاهاملص عالقة عرض الذي األمر ، ا
تمع اآلباء فلجا ، واالضطراب  املسكن الزواج إلمتام شرتطواي كأن  . ارهاستقرا إلعادة رةاهاملص عند الشروط فرض يف املبالغة إىل يف ا

 . للزواج اجلسمية اخلصائص على التعرف أو األمور بعض يف التصرف أو معينة درجة إىل الوظيفة أو التعليم يف الوصول أو املستقل
 : األقارب مع الزیارة تبادل .٥

 مما ، النطاق واسع القرابة دائرة يف األسرة بني الزيارة تبادل وأن الفرتتني خالل مأقار  مع الزيارة يتبادلون األفراد معظم أن اتضح
 .  ارهواستمرا القرابية الروابط بقاء عملية يف ماهيس مما القرابة شبكة لتقوية األساسية الوظائف من تعد الزيارة أن على نهيرب 

 العوامل هأحدثت الذي اجلغرايف ملكاينا التباعد بسبب املتغرية الفرتة أثناء واضح اخنفاض األقارب مع الزيارة تبادل حجم على طرأ وقد
 غرض أدت قد الفرتة ذهه يف توافرت اليت اتفيةهلا االتصاالت أن إىل باإلضافة . املناسب املسكن اختيار عملية يف احلضرية البيئية
  . احلاالت معظم يف الهحم وحلت الزيارة

 : ھما اتمع يف أساسیین مببدأین األقارب حنو الزیارة اجتاه تأثر

  . السن مبدأ .ب     اجلنس مبدأ .أ  
 الفرد فكان ، اإلناث دون الذكور من األقارب حنو هتتج كانت حيث ، املستقرة الفرتة يف الزيارة الجتاه حمددا كان: اجلنس مبدأ .أ

  . املتزوجات هبناتو  ، هوأخوات هوخاالت ، هعمات بزيارة تمهي ال بينما الذكور هأبنائ و ، هوأخوال ، أعمامة زيارة على حيرص
 حيث السابقة الفرتة عن كبري ضعف هعلي طرأ هأن إال . املتغرية الفرتة يف حىت اجلنس مببدأ متأثر األقارب بني الزيارات اجتاه استمر

 . موعما موأخوا مبنا بزيارة األفراد بدأ
تمع يف األقارب بني الزيارة اجتاه حتدد قواعد أحدث : السن مبدأ .ب  ضرورة على تنص املستقرة الفرتة أثناء العامة فالقاعدة ، ا
 الفرتة يف االستثناءات بعض القاعدة ذاهل رهيظ بدأ هأن إال . الكبار مهإىل أقربائ سنا األصغر األشخاص من الزيارة جتاه يكونا أن

 . مدهكأوال اجليل األصغر من مأقار زيارة يف الكبار بدأ عندما املتغرية
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 الفرد زيادة يف العام االجتاه حتديد يف الواضح األثر هل املتغرية الفرتة يف مجهزوا بعد األبوي املسكن عن األفراد استقالل أن أخريا تبني
 .ه قرابت ألعضاء

 : الترویح في األقارب مشاركة .٦
تمع أن اتضح  ارتفاع وراء الرئيسي العامل أن وتبني ، الرتويح أوقات يف هأقارب مشاركة حنو الفرد اجتاه يقل التحضر إىل هاجت كلما ا

 : املستقرة الفرتة تلك يف األقارب أن يعود إىل السابقة التقليدية الفرتة يف الرتويح أوقات يف هأقارب الفرد مشاركة
 . مهفراغ وأوقات مهعمل أوقات بني ميزحون كانوا /١
 . البعض اهبعض من تقرتب كانت مهأنشطت /٢
 . اآلخر يف امهمن كال وقت يتداخل /٣

 يف األقارب أن يعين ذاوه . مأعماهل مشكالت عن للحديث االجتماع أو ، املتجر أو ، املزرعة يف العمل أثناء يتزاورون فاألقارب
 املتغرية الفرتة يف أما ،  والفراغ العمل وقيت بني فاصلة حدود مدهعن يوجد وال مأعماهل تأدية أثناء مهفراغ نشاط يشغلون الفرتة تلك
  : بسبب مألقار األفراد اخنفاض مشاركة إىل أدى مما املختلفة األنشطة بني الفاصلة احلدود األفراد عند اتضحت فقد
 . نةهامل أو العمل يف مهجتانس عدم /١
 . القرابة دائرة خارج متينة اجتماعية عالقات لتكوين لألفراد الفرصة أتاح الذي االقتصادي النسق يف التغيري /٢

    األم جانب من األقارب مع ويقل يزداد ) رصهااأل ( الزوجة جانب من األقارب ملشاركة الفرد اجتاه أن املتغرية الفرتة يف نيتب كما
 الفرتة يف األفراد مييل مث اإلناث من أكثر الذكور األقارب مبشاركة يتميز املستقرة الفرتة يف للفرد الرتويح كان وقد ،  )األخوال( 

 . اجلنسني مشاركة يف املساواة إىل املتغرية
 : لألقارب الفرد استشارة .٧

 املستقرة الفرتة يف التقليدية احلياة ا تتميز اليت والثقافية واالجتماعية االقتصادية الظروف أن نهم تبني هبر أقا الفرد استشارة يف التغري
 .  مهوسلوك ، موقرارا ، متصرفا أكثر يف مأقار  استشارة إىل األفراد تدفع كانت
تمع يف التغري حدث عندما  للسلطة ورادهت أحدثت وثقافية اجتماعية تغريات إىل االقتصادي النسق يف التحوالت أدت السعودي ا
 : بسبب العائلية

  . الزواج بعد واملسكن املعيشة يف استقالل هتبع والذي ، األقرباء عن لألفراد االقتصادي االستقالل /١
 . اجلديدة املستقلة مرهأس على سلطة األبناء منح مما ، جغرافيا العائلة سلطة عن مدهابتعا /٢
 مقرارا يف مأقار  استشارة حنو األفراد اجتاه من قلل وبالتايل ، اهأعضائ وسلوك األسرة مسؤوليات يف األقارب تدخل من قللت /٣
 . املتغرية الفرتة ذهه يف

 إذ السابقة الفرتة يف الفرد هعلي كان ما عكس ، متعددة اتاهاجت يف يسري املتغرية الفرتة يف األقارب مع االستشارة تيار أن اتضح
 مث واألوالد، للزوجة تهاستشار  املتغرية تزداد الفرتة يف الفرد أن لوحظ حيث ، فقط واألعمام اآلباء على هاستشارت تقتصر كانت

 . الواحدة القرابية وأعضاء الوحدة الفرد نيب كثريا االستشارة مدى يقل مث اآلباء مع وتقل ، األشقاء
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 : القارب بین والتعاون المساعدة .٨
 مجيع عيهر  حيث االجتماعي والتضامن ، التماسك ادهيسو  اجتماعية وحدة تعد املستقرة الفرتة تلك يف القرابية الوحدة أن تبني

  . مساعدة إىل حيتاج الذي العضو مساعدة إىل القرابة أعضاء
تمع االعتماد إىل الفرد هاجت واقتصادية اجتماعية متنوعة تنموية برامج الدولة أحدثت عندما املتغرية الفرتة ويف  وحياة ، هحيات يف ا
 القرابة وظائف من كبريا جزءا تؤدي احلكومية املؤسسات بدأت حيث .به أقار  على االعتماد من بدال واالجتماعية املعيشية هأسرت

 . االجتماعية الصحية واملؤسسات ، امليسرة والتسليف اإلقراض االجتماعي وبنك انالضم  :طريق عن السابقة
 تلك مدى ویقل األشقاء وبني واألبناء اآلباء بني بقوة یسیر املتغرية الفرتة يف األقارب بني املتبادلة املساعدات تيار أن اتضح □

 وأخريا ، ارصهاأل مع یقل ثم  )كاألعمام  (واإلخوة األبوين عن البعيدة الواحدة الوحدة أعضاء من وغريه الفرد بني املساعدات
 . األخوال من أكثر یقل

 : األقارب مع االقتصادیة العالقات .٩
 الوحدة كانت حينما املستقرة الفرتة يف . االقتصادية الفرد مشاركة على انعكاسات هل أصبحت االقتصادي النسق يف التغري أن تبني

 امللكية ومتتد اإلنتاج أدوات ملكية يف مأقار مع يشرتكون األفراد كان االقتصادية باألعمال ادهأفرا تزويد ةهمم عن مسؤولة القرابية
 . املنزلية يزاتجهوالت املسكن وملكية األرض ملكية إىل اجلماعية

 إىل ةهمامل ذهه أوكلت حيث ، اهئألعضا األعمال توفري مةهم عن مسؤولة القرابية الوحدة أو العائلة تعد فلم املتغرية الفرتة يف أما
 هأقارب مع االقتصادية الفرد مشاركة على انعكاسات االقتصادي النظام يف التغيري أحدثت لذلك ، املتخصصة احلكومية املؤسسات

 . املادية واملصاحل نهامل يف مهمشاركت عن االنفصال : أبرزھا ومن املتغرية الفرتة يف
 : القارب بین الخالفات .١٠
 يف مهتدفع ، ادهأفرا تصرفات على يمنةهو  كبريا نفوذا متارس السابقة الفرتة أثناء لألفراد واالقتصادية االجتماعية الظروف أن حاتض

 . السابقة الفرتة يف األقارب مع اخلالف ورظه من يقلل مما والتساند التعاون إىل مأقار مع معالقا
تمع يف التغيري حدث عندما    ، اإلقامة ومنط والثروة نةهامل يف القرابة أعضاء بني ومتايزا تباينا هعوامل أحدثت املتغرية ةالفرت  أثناء ا

   :هعن نتج مما
 العائلية السلطة ضعف . 
 األفراد لدى االستقاللية والروح الفردية منو .  

 الشخصية هإرادت حسب ، هالقاتوع هأسرت ومستقبل مستقبلة يف يتحكم صار كما العائلة عن منفصلة خاصة متطلبات للفرد أصبح
 املباشرة الشخصية همصلحت مع يتفق طريقا هلنفس ويرسم هأقارب عن مغايرة بنظرة واملستقبل اآلخرين إىل ويتطلع للحياة هونظرت هوميول
 بني والتجانس ماعيةاجل الروح لسيادة املستقرة التقليدية الفرتة يف األفراد عند ختتفي تكاد األقارب مع اخلالف رةاهظ أن اهذ ويعين

 جيل فكلما اخنفض اجليل مستوى أو السن مببدأ كثرياً  يتأثر املتغرية الفرتة ههذ يف مأقار مع اخلالف رةاهظ أن وتبني . األقارب
 ، وجةالز  مع اخلالف واعتدال اجليل األكرب ميثلون الذين اآلباء مع اخلالف قلة مثل ، اخلالف رظهو  مهمع الفرد تفاعل زاد األقرباء

  . األصغر من اجليل مرهباعتبا األوالد مع هزيادت ، الفرد جيل لنفس ينتمون الذين واألشقاء
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 أو الزيارة تبادل موضوع يف أكان سواء ، الفرتتني بني األقارب عالقة يف األفراد اجتاه تغري كشفت اليت الدراسة نتائج خالل من
 . املشاركة أو املساعدة تبادل

 : يأتي كما  الفترتين خالل القرابية الوحدة ألعضاء املشاركة حنو الفرد اجتاه يف التغري مسار عن تصورا نضع أن نستطيع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المتغیرة الفترة في  المستقرة الفترة في  القارب مع االتجاه

  الزوجة  اآلباء  األول
   )وإناث ذكور ( األوالد  األعمام  الثاني
  )وإناث  ذكور  (اآلباء  ) ذكور ( األشقاء  الثالث
  األصھار  ) ذكور ( األوالد  الرابع

   )وإناث ذكور ( األشقاء   )إناث ( واألشقاء والبنات الزوجة  الخامس
  األخوال  الاألخو  السادس
  األعمام  األصھار  السابع
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  : السعودیة األسرة يف الطالق
 عدد ازداد : فمثال ، الطالق حجم ازدياد املتغرية الفرتة هذه يف القرايب النسق داخل لالنتباه امللفتة االجتماعية راهالظو  من

 وبلغ السابق عن معدلة كبريا ارتفاعا معدلة وارتفع ، م ١٩٩٥ إىل ١٩٩١ من السنوات خالل الرياض مدينة يف الطالق حاالت
  . الضمان حمكمة نم يوميا طالق وثيقة ٣٥ -٢٥ بني ما إصدار يتم حيث . حالة ٣٠٠٠ الطالق حلاالت التقرييب املعدل
 الطالق حاالت أغلب أن تبني ، الرياض مبدينة الواحد اليوم يف اهتسجيل يتم نسبة أعلى يهو  طالق حالة ٧٠ األيام أحد يف سجل

 . الثانية للمرة تزوجوا الذين السن كبار وبني الشباب بني تقع
   : الطالق أسباب وأھم

  . الزوجني بني املوفق االختيار عدم .١
  . العكس أو هزوجت سلوك يف احنرافا الزوج ظةمالح .٢
 . ماهمن كال وواجبات حقوق ملعرفة بالدين الزوجني هتفق عدم .٣
 إجراء يف احملاولة أو االستعجال وعدم الرتيث همن تطلب بل الزواج طلب عند مباشرة الطالق تقيد ال الضمان حماكم أن العلم مع

تمع يف الطالق حجم ارتفاع على جدة مدينة يف الكربى الشرعية ةاحملكم إحصاءات دلت . الزوجني بني الصلح  . السعودي ا
 ھ١٤٠٤ عام يف طالق حالة ٦٨٣ إىل ھ١٤٠٠ عام يف طالق حالة ١٧٩ من السعوديني من املطلقني أعداد تضاعفت

تمع يف املطلقات معظم أن تبني   : ذلك نرهيب مما ، سنة ٢٠ من أقل سن يف تزوجن السعودي ا
 .  اهزواج وقت للزوجة كاف نضج معد □
 . اومشكال اهمصاعب احتمال □
 .ه مع والتوافق الزوج مهف حماولة □

 الذي املرأة عمل بسبب كان الطالق حاالت من % ٢١ وأن ، الزواج من األوىل سنوات ٣ يف تقع الطالق حاالت معظم أن تبني
 أن أساس على اهزوج على متمردة الهجيع املرأة عمل أن املطلقني لرجالا من الغالبية وذكر . وأوالده بالزوج تمامهاال عدم إىل أدى

 . اهزوج على كليا اعتمادا تعتمد وال متمرده اهجيعل مما وقوة استقالال اهل يعطي العمل
تمع يف الطالق أسباب مهأ من أن اتضح تمع من  %٥٥ أن تبنيو  ، الزوجات تعدد السعودي ا  يف املطلقات من للبحث ا

   :نقهطال سبب كان جدة دينةم

  . األخريات بسبب الزوجة شؤون هالمهإ .٣ه    عواطف توزيع .٢    بأخرى الرجل زواج. ١
تمع يف الطالق إىل تؤدي اليت العوامل من كان الزوج اختيار يف األسرة أسلوب أن كذلك واتضح  . السعودي ا

 أن ااهمؤد اليت الفكرة إىل ذلك ويرجع ، اهعلي األسرة ضغط وه واجالز  إلمتام دفعت اليت الظروف أن الطلقات من فئة ذكرت 
  . الصغرية هابنت اهعن تغفل جوانب هولرؤيت هللبنت وخلربت املناسب الزوج معرفة على القادرة يه األب يف متمثلة األسرة

 

 النسق القرابي في المجتمع السعودي:  السادسةالمحاضرة 
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تمع يف لزواجا رةاهبظ ترتبط الزوجني بني اجلنسي التوافق عدم مسألة أن إىل االنتباه نلفت أن ينبغي  من يقارب ما ذكر . السعودي ا
 السبب اهذ رفضن فقد املطلقات اإلناث أما ، الطالق يف سببا كان الزوجة مع اجلنسي التوافق عدم أن املطلقني الذكور من % ٣٠

 ههذ مثل يف لكالما جمرد من واخلجل األشياء ههذ مبثل التصريح من نهمتنع اليت االجتماعية البيئة إىل يرجع ذلك ولعل بشدة
 سفر ، والنساء الرجال من  %٤٠ طالق يف سببا كان الشخصية الزوجية احلياة يف الزوجني أسرة تدخل أن اتضح . املوضوعات

تمع يف بالطالق قوية عالقة له املتكرر الزوج  أن أثبتت التطبيقية السعودية البحوث أن.  الطالق مشكلة من يزيد مما ، السعودي ا
تمع   . املطلقة من سليبا موقفا يقف املتغرية الفرتة ههذ يف يزال ما السعودي ا

 اآلباء من % ٦٢ ناكهو  . املطلقة األخت أو االبنة على والشدة املراقبة ينبغي هبأن بونهيذ % ٤٩ السعوديني الرجال من فالغالبية
تمع يف مستمرة زالت ما للمطلقة الدونية النظرة أن على يدل مما مطلقة من مهأبنائ زواج يرفضون  ال األسرة جيعل مما ، السعودي ا
 يف األم لتدخل مردة وذلك من مطلقة االبن زواج يف األب من أكثر معارضة األم رظهوت مطلقات من الزواج على األبناء تشجع

  . االبن زوجة اختيار يف املتغرية الفرتة ههذ
 المجتمع ألن ، متكاملة اهشخصيت بكر امرأة من يتزوج أن على وحترص االبنب اإعجا زيادة الفرتة ذهه يف األسرة على يالحظ

   :أن األخيرة الفترة ذهه في اعتاد
  . أخرى هزوج هل أو .٢    قبل من تزوج قد رجل من املطلقة تتزوج .١
  . معاق أو .٤   السن كبري أو .٣

  . نظر حمل املطلقة املرأة زاءإ مهموقف يزال ال مهأنفس السعودي الشباب أن هبل الطني يزيد ومما

 على والشدة املراقبة ضرورة إىل % ٤٩ واألبناء اآلباء من كثري بهيذ كما مبطلقات االقرتان من مهرفض الشباب من % ٦٣ أبدى
تمع يف مهأنفس املطلقني عند الطالق ومهمف وغري عدل قد الثقايف والتغري التحضر أن إال ، املطلقة واألخت االبنة  . عوديالس ا

 الزوجني بني توافق عدم وه بل االجتماعي العار يثري ال وهو  الزوجية التعاسة من أفضل هأن يرون ) النساء وخاصة  (املطلقني غالبية . 

   :یسیةرئ عوامل أربعة يف تنحصر وھي السعودي اتمع يف بالطالق املرتبطة االجتماعیة العوامل حتدید يف جنحت قد التطبیقیة البحوث أن یبدوا
 : يهو  الطالق اهذ يف رئيسية أسباب هل كان سنوات ١٠ يتعدى مل مبكر بطالق الزواج سنوات واا الذين .١
 ) السن فارق ،  الزوج أهل مع العيش يف الزوجة رغبة عدم ، لهاأل تدخل ، األخالق تالؤم عدم ، التوافق عدم( 
 : وهو  الطالق اهذ يف رئيسي سبب هل كان سنوات ١٠ من أكثر تعدى الذي مهبطالق الزواج سنوات واا الذين .٢
 ) اهمعاملت وسوء للزوج الزوجة طاعة عدم( 
 من أكثر العمومة أبناء من الطالق وكان الزواج قبل أقارب ليسوا السعوديني املطلقني من% ٧٠ أن تبني فقد القرابة لصلة بالنسبة 

 .  اخلؤولة أبناء
  : السعودیة ألسرةا يف الزوجین بین العمري الفارق

 نظرا الباحثني قبل من متزايد تماماهب حظيت االجتماعية راهالظو  من كثري أن يالحظ القرايب النسق يف السابقة البحوث عرض من
 . األسري ا باالستقرارهيتمهأل
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 أن من الرغم على ، يةوالعنا تمامهاال بنفس حتظ ومل تلك عن يةمهأ تقل ال أخرى أسرية راهظو  اكهن أن هنفس الوقت يف ويالحظ
 الذي الزوجني بني العمري بالفارق يتعلق ما راهالظو  تلك بني من ولعل . مباشر بشكل اهوفعاليت األسرة استقرار ميس ما اهبين من

تمعات رة يفاهبالظ اخلاصة األدبيات ذكرت كما يشيع  على املطلقة األب بسلطة املتميز األبوي النظام على القائمة الثقافة ذات ا
 بني العمري الفارق يكون عام بشكل النظام اهذ حول واالقتصادية االجتماعية العالقات اهفي تتمحور واليت ، خاصة األسرة مستوى

 .  للغاية كبريا اهفي الفارق اهذ يكون اليت الزجيات اهفي تنتشر كما الزوج الزوجني لصاحل
  . األول التفسري يأخذ وهف لذلك ونتيجة عمرا نهأزواج الزوجات اهفي يكرب اليت الزجيات تنعدم تكاد حني يف

    :التفسیرات بعض اكهن
  : الثقافي البنائي المدخل تفسیر .١

 الزوجة من الكلي واالمتثال هأسرت شؤون على الكلية الزوج سيطرة على تؤكد اليت الدينية والتعاليم واألعراف العادات يتبىن الذي
 . الزوجني بني مريالع الفارق حيدد ما غالبا والذي

  : االجتماعي المدخل تفسیر .٢
تمع يف االجتماعي املرأة دور أن إىل فينظر  باملرأة املنوطة االجتماعية األدوار اخنفضت فكلما ، الزوجني بني العمري الفارق حيدد ا

تمع يف  صاحل من أحيانا الفارق ذاه ويصبح شيوالتال باالحنسار الفارق ذاه يأخذ حني يف . الزوجني بني العمري الفارق ازداد ا
تمع يف اهووضع اهألدوار  املطرد والنمو التغري مع املرأة  . ا

  : الدیموغرافي التفسیر .٣
 يف هأن املدخل اهذ ويفرتض . الزوج سوق على العمري البناء لضغوط كنتيجة الزوجني بني العمري الفارق إىل النظر على ويركز
 والنساء للرجال العمري ضوء التوزيع يف ببساطة يتحدد العمري الفارق فإن ، الزواج عند بالعمر تتعلق نسبية خيارات أية غياب

  . الزواج سن يف الواقعني
 السابقین للتفسیرین مغایر التفسیر اھذو . 

  : السعودي اتمع يف الزوجین بین العمري الفارق يف املتغیرات أھم من
 الزواج عند الزوج عمر . 

 الفوارق ضوء يف ذلك تعليل وميكن ، الزوجني بني العمري الفارق زيادة يف قصوى يةمهأ هل أن التطبيقي البحث خالل من نيتب والذي
   :مثل بقضايا يتعلق فيما . واملرأة الرجل بني االجتماعية

  . الزوجات وتعدد الطالق مسائل ، الزواج عند العمر ، الزواج ومسؤوليات أعباء حتمل
 قيود اكهن فليست . اهبلوغ عند اهفي يتزوج اليت بالسن يتعلق فيما كبرية مبرونة يتمتع املرأة خالف على السعودي تمعا يف فالرجل

 الزواج وتبعات ألعباء املرأة دون الرجل حتمل أن ذلك إىل أضف ، مبكرة سن يف الزواج الرجل على حتتم ثقافية أو اجتماعية
 بطبيعة ينعكس واالقتصادية االجتماعية االعتبارات من للعديد األعباء بتلك الوفاء على الرجال من شرحية قدرة وعدم ، االقتصادية

 تأجيل إىل مضطر الزوجية أعباء حتمل على القدرة عدم وطأة حتت هنفس سيجد الذي . الرجل لدى الزواج سن تأخر على احلال
 . ذلك ملثل واقتصاديا اجتماعيا مستعدا ريثما يصبح املشروع اهذ يف الدخول
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تمعات يف ضراوة الوضع ذاه يزداد  احلال بطبيعة يعين مما ، نووية أسر إىل متمددة أسر من األسرة بنية يف سريعا حتوال دهتش اليت ا
 أن ميكن أمرا يعد مل االقتصادية هالزواج وأعبائ مسؤولية حتمل دام ما مهزواج تأخري من بدا جيدون ال الذين الرجال نسبة ارتفاع

 الزواج من اهأبناء متكن حينئذ كانت ا االجتماعية اليتهووظائف اهمسؤوليت لذلك تبعا وفقدت اهبناؤ  تقلص اليت األسرة هفي مهتس
  . الطالق املرتتبة على التبعات حيث من املرأة عن خيتلف الرجل كذلك  . مبكرة سن يف

 هوضع يكون أن بدون أخرى مرات الزواج هميكن الطالق مث ومن لبالفش أسرة تكوين يف األوىل الزواجية هجتربت تهانت الذي فالرجل
 متاما خمتلفا األمر ذلك أن حني يف . للرجل بالنسبة عار وصمة يشكل ال فالطالق ، الحقة ملرات للزواج معيقا السابق الزواجي
  . السابقة ا الزواجيةهأوضاع تكرار مع الحقا الزواج يف املرأة فرصة تقل إذ للمرأة بالنسبة

 يف هلرغبت أو السابقة هزوجت من لطالقة سواء أخرى مرة تزوج الذي الرجل أن كبري حد إىل التوقع فيمكن االعتبار يف ذلك وضعنا إذا
 فأن أخرى مرة الزواج يف اهفرص لندرة نظرا املطلقة املرأة أما ، احلاالت ذهه يف الزواج عند هسن تقدم على ينعكس ذلك أن التعدد
 التجربة هو نهل بالنسبة الزواج يعد الزوجات غالبية أن يعين مما . نجهزوا عند الزوجات أعمار يف التفاوت من يديق الوضع ذلك
 يف الكبري للتباين يعود هزوجت وبني هبين العمري الفارق زيادة يف الزواج عند لعمر الزوج التأثري القوي بأن القول ميكن هوعلي األوىل
 . الزوج األزواج عند أعمار

  : السعودیة األسرة يف العنوسة
تمعات معظم أن األنثروبولوجية الدراسات من تبني   ، مبكرة سن يف السابقة املستقرة الفرتة يف ابنا تزوج السعودية ا

 . سنة ١٦ إىل سنة ١٣ بني ما يرتاوح
   :إلى یرجع المبكر الزواج أسباب أبرز وكان
 . املوارد ومحاية األرض عن الدفاع أجل من السريع إلجنابا طريق عن والقبيلة العائلة أعداد زيادة

    :السعودي المجتمع في المبكر الزواج وأسباب
  )النشاط اهذ لتعزيز العاملة األيدي إىل حاجة يف والرعوي الزراعي فالنشاط . ( االقتصادية بالنواحي مرتبط

  الفرتة تلك يف العنوسة رظهو  بعدم كبري بشكل مهيسا اهذو . 
تمعات يف شائعة وأصبحت برزت العنوسة مشكلة أن وايبد  أسر من  %١٤ يعاين  : فمثال . املتغرية الفرتة ذهه يف السعودية ا

 . ابنا عنوسة من الرياض مدينة
    :السعودي المجتمع في الفتیات زواج تأخر أسباب أھم من
 انقطاع يعين ( طويلة لفرتات احلضرية املنطقة يف األسرة إقامة ارواستمر  ، احلضرية املنطقة إىل األصلي هاموطن من األسرة نزوح .١

 . ) األصلي اهموطن عن األسرة
 . الداخلي أو القرابي بالزواج : يسمى ما وه السعودي المجتمع في للزواج السائد النمط أن االعتبار في وضعنا إذا 
 األحياء من حي يف اهلسكن األسرة اختيار مت كلما هان تبني فقد ، احلضرية املناطق يف السكن يف األقارب جماورة عن االبتعاد .٢

 . ازواج فتيا تأخر مشكلة من معاناة أقل األسرة كانت لألسرة املرجعية واجلماعة األقارب جماورة يف رغبة
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 . العايل املستوى ذات األسر بكثرة اهمن تعاين الفتيات زواج تأخر مشكلة .٣
 . افتيا زواج تأخر مبشكلة يرتبط األسرة يف ساءالن تعليم مستوى ارتفاع .٤
 . اجهزوا تأخري يف رئيسي سبب املنزل خارج املرأة عمل .٥

 إىل يرجع السعودية الفتاة زواج تأخر سبب أن تبني . املرأة نظر ةهوج من العنوسة عن جدة مدينة يف أجريت استطالعية دراسة ويف
 اقتصادي ملستوى نطهشر  بسبب كان العنوسة يف وقعن الاليت النساء من  %١٧ أن ضحات فقد ، الزوج اختيار عملية يف الشروط

 . تعليمي مستوى على اإلصرار بسبب املتقدم للزواج ألسرة متميز
  : السعودیة األسرة يف الذكور زواج تأخر
تمعات يف األسر تعمد  إىل سنة ١٥ بني ترتاوح سن يف الذكور افتيا تزويج إىل السابقة املستقرة الفرتة يف عام بشكل السعودية ا
 جمال يف خاصة االقتصادية بالنواحي ةامهاملس وكذلك القبيلة أراضي عن بالدفاع ةامهللمس املبكر اإلجناب أجل من ، سنة ١٨

 . والرعي الزراعة
 الطالب من % ٥٤ أن تبني حيث . السعودية األسرة يف الذكور زواج تأخر مشكلة رتظهو  كثريا احلال تغري املتغرية الفرتة يف

  . حاليا للزواج ممهإمتا دون حتول وأسباب ظروف توجد هأن إال املبكر الزواج يف رغبة مهل اجلامعيني
  : السعودیة األسرة يف الزوجات تعدد

تمع يف الزوجات تعدد رةاهظ تمع يف حدثت اليت االقتصادية باملتغريات كثريا ارتبطت السعودي ا  الفرتة يف فالزوجة ، السعودي ا
  .  )الشعبية احلرف،  التجارة ، الزراعة ( العائلية نهامل يف ومنتجة نشيطة عاملة السابقة التقليدية

 التعدد رةاهظ أن االفرتاض اهذ صحة يؤيد مما . األوالد تكاثر طريق عن اإلنتاجية العملية دعم يف ماهيس الزوجات تعدد أن كما
 عند رةاهالظ ههذ انتشار يقل بينما ، السابقة التقليدية الفرتة يف الصعبة االقتصادية الظروف أدركوا الذين السن كبار عند منتشرة

 مهل يسبب رمبا ذلك من العكس على بل . اقتصاديا كسبا مهل حيقق لن باألوالد والتكاثر الزوجات تعدد أن يدركون مأل الشباب
  .كثرية اقتصادية متاعب

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 من اسباب تعدد الزوجات في المجتمع السعودي في الفتره المستقره ..  
 .تكلفة الزواج كانت منخفضھ في تلك الفتره  -
 .االستعانھ بالزوجات في المھن العائلیھ  -
  .لزیادة إنجاب االوالد  -
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  : االجتماع علم يف االجتماعي بطالض مفھوم
 عامال بوصفة عامة بصفة هوقوع كيفية مث ، هكلهي وحيفظ هكل االجتماعي النظام ا يتطابق اليت الطريقة : ھو االجتماعي الضبط
تمع ا يشكل اليت الوسائل نتقصى أن جيب االجتماعي الضبط ولدراسة . التغري حاالت يف للموازنة  ، هظموين الفرد سلوك ا

  . االجتماعي النظام صون على بدورة ليحافظ مجيعا لألفراد بالنسبة السلوك اهذ اهيتبع اليت الطرق على نتعرف الوقت نفس ويف
 اقهطري عن ميكن اليت املخططة غري أو املخططة العمليات تلك على يطلق لفظ : االجتماعي الضبط أن یرى من الباحثین ومن
  . اجلماعة يف السائدة احلياة وقيم العادات مع التواؤم على مرهإجبا حىت أو مهإقناع أو األفراد تعليم
 : على أساسة يف یقوم . االجتماعي الضبط أن إىل زید أبو أمحد أشار

تمع يف النظام إقرار حماولة □   . ا
   . هفي السائدة واالجتماعية الثقافية والقيم النظم مع والتواؤم □
   العامة القواعد تلك عن فاالحنرا على اجلزاءات وتوقيع □

تمع يف السائدة والقيم والعرف األخالق مبادئ مع واملواءمة التالؤم حتقيق إىل هأساليب أو وسائلة أو الضبط اهذ يؤدي حبيث  . ا
تمع يف االجتماعي الضبط لنسق دراستنا يف هب نعين ما أهم ومن  يلجأ اليت واألساليب الوسائل على بالتفصيل التعرف . السعودي ا

تمع اهإلي  وسائلة جمتمع فلكل ، الصدد اهذ يف هتلعب الذي والدور ، اهفعاليت ومدى الوسائل ههذ من وسيلة كل مواءمة لتحقيق ا
تمع طبيعة على كبري حد إىل تتوقف وسائل يهو  ، االجتماعي الضبط لتحقيق اخلاصة  أو هبساطت ومدى ، اخلاصة هوظروف هذات ا
تمعات أحد يف االجتماعي الضبط وسائل من ناجحة وسيلة يعترب ما . ذلك إىل وما هفي السائدة الثقافة ونوع ، تعقده  ال قد ا
   . الشخص سلوك لتقومي وجمدية هفعال وسائل تعد اهوتناقل الشائعات وإطالق فالثرثرة والتقوالت ، أخر جمتمع يف ذلك يكون

تم يف التالؤم والتواؤم حتقيق وبالتايل  . احملدود القروي عا
تمع داخل والتقوالت للشائعات إن  دفاه يكون ال حىت قوميا مسلكا يسلك هجيعل مما ، الفرد على املباشر اهتأثري  الصغري القروي ا
تمع الفرد استقامة إىل كبرية بدرجة االجتماعي الضبط عملية يف اهذ مهويس ، اهل   .وا

 دورا تلعب ال حيث ، الكربى املدن يف وخباصة جدا عادية أمور ههذ كل تعد إذ الواسع ةاملدين جمتمع يف ذلك عن األمر خيتلف
 القرية جمتمع يف احلال وا هكم ، شخصية أو مباشرة عالقة ليست الناس بني العالقة ألن نظرا . االجتماعي الضبط يف واضحا

تمع يف السائدة العامة واالجتماعية الثقافية للظروف أن مبعىن  . االجتماعي الضبط وسائل حتديد يف كبريا خالد ا
تمع طبيعة بني الربط إىل خاص هبوج االجتماع علماء ومييل  اليت واألساليب الوسائل نوع وبني ، تأخره أو مهتقد ومدى هوبنائ ا

 ةالثانوي اجلماعات باسم تعرف اليت الكبرية اجلماعات يف توجد والرمسية النظامية واألساليب فالوسائل . االجتماعي الضبط يف اعهيتب
تمعات يف أيضا وتوجد  بعكس ، وذلك متخصصة وإدارات زةجهأ االجتماعي الضبط على تشرف حيث احلديثة املتحضرة ا

تمعات يف خاصة بصفة توجد اليت الرمسية غريو ،  النظامية والوسائل غري األساليب   أساس العالقات  على تقوم اليت األولية الصغرية ا

 نسق الضبط االجتماعي في المجتمع السعودي :المحاضرة السابعة 
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 . الشخصية املباشرة
تمعات أو الثانوية الكبرية اجلماعات بأن االعتقاد اخلطأ ومن  الرمسي غري االجتماعي الضبط الوسائل كل من متاما ختلو املتقدمة ا
تمعات بأن االعتقاد باملثل اخلطأ من هأن كما  .  رمسيال الطابع ذات النظامية الوسائل تعرف ال األولية الصغرية أو التقليدية ا
 روس األمريكي االجتماع عامل اهحدد ولقد ، يةمهاأل حسب أخر إىل جمتمع من وختتلف عديدة االجتماعي الضبط وسائل 

 : ي كالتاليهو  األوائل الرواد من يعد والذي
 . الرتبية .٥   االجتماعي اإلحياء .٤   العقيدة .٣   القانون .٢   العام الرأي .١
 . الشخصية .١٠   الفن .٩    والطقوس الشعائر .٨    العليا املثل .٧    اجلمعية العادة  .٦

  . اخللقية القيم .١٤    االجتماعية القيم .١٣   األساطري .١٢   والتثقيف التنوير .١١
 تمع ممارسة راهمظ من رظهم كل عن يعرب االجتماعي فالضبط إذن  . هإلي املنتمني األفراد سلوك على للسيطرة ا

تمع هيتخذ وما  للتفكري قواعد من اجلماعة هعلي اصطلحت ما مع يتالءم تكيفا الناس سلوك تكيف تكفل اليت الوسائل من ا
تمع استقرار إىل دفهي االجتماعي ضبطلفا . والعمل تمع أفراد يكسب عندما ، ا تمع معايري مع توافقا ا  التماسك حيقق مما ، ا

  .األفراد بني ينشأ الذي والتوتر اتالصراع من والتخفيف اجلماعات بني
  : املستقرة الفرتة يف االجتماعي الضبط نسق

تمع   الرياض من القريبة الدرعية مدينة من نبعت اليت ابيةهالو  بالدعوة كثريا تأثر ولقد اإلسالمي بالدين احلمد هللاو  يدين السعودي ا
 . األوىل السعودية الدولة مؤسسة سعود بن حممد اإلمام عم ابهالو  عبد بن حممد الشيخ الدعوة ههذ قاد . ھ١١٥٨ عام 

 واملعتقدات الشرك راهمظ على والقضاء الصحيحة والسنة الكرمي القران يهد على احلنيف الدين إىل الناس إعادة اهر هجو  كان
تمع حياة يف الدين يعد ذلك ومقام ، اخلاطئة  تنظيم إىل تأثريه وميتد ، االجتماعي الضبط حيقق اجتماعي نظام مهأ السعودي ا
 الدين وظائف وضوح على مكتابا يف يؤكدون الديين االجتماع علم يف والباحثون . مجيعا والسياسية واالقتصادية االجتماعية احلياة
تمع يف ودورة تمع كان كلما هأن إىل يشريون مهف ، فعاال دورا يلعب هوأن ، ا  التطور من يسري بقدر ويتميز ومنعزال صغريا ا

  . االقتصادية واحلياة احلكومية التنظيمات وعدم التكنولوجي
تمع األفراد ومتاسك ثبات يف مؤثرا عامال هفي الدين يكون،  بطيئة بصورة االجتماعي التغري معدل سري عن فضال  واخلصائص ، با

تمع على تنطبق السابقة  والنسق البيئي النسق وخصائص نظم بساطة : بسبب وذلك ، السابقة املستقرة الفرتة تلك يف السعودي ا
تمع يف السلوك هوتوجي ضبط عملية يف أساسيا دورا يؤدي اإلسالمي لدين أنا يؤكد مما ، املستقرة املرحلة يف االقتصادي  تلك يف ا

تمع يف وانتشر . رمسي بشكل أو رمسي غري تلقائيا ذلك أكان سواء الفرتة  اليت العادات من كثري ةالفرت  تلك يف السعودي ا
 وتنظيم هتوجي يف وسيطرة قوة اهأكسب مما هبيئت مع الفرد لتوافق يالتهتس قدمت كما . البعض مهبعض مع األفراد توافق يف متهأس

 االجتماعي على الضبط وسائل مهأ من تعد الفرتة تلك خالل كانت العام الرأي سيادة أن كما  . واجلماعات األفراد بني السلوك
تمع كل توىمس   .ه ا
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  : املتغیرة الفرتة يف االجتماعي الضبط نسق
 النسق أو االقتصادي النسق يف حدث كما املتغرية والفرتة املستقرة الفرتة مييز االجتماعي الضبط مستوى يف واضحا تغريا جند مل

 العام للرأي استمرت إذ ، كبري حد ىلإ متقاربة الفرتتني خالل االجتماعي الضبط نسق وخصائص مالمح أن تبني حيث ، القرايب
تمعات يف السكان اتاهواجت سلوك على السيطرة يف هوقوت هسيادت  زاءهواالست السخرية يستخدم يزال ما وهف . احمللية ا

  . سابقا بينا كما ريهالتش إىل وأحيانا اإلشاعة إىل أخرى تارة ويلجأ ، باملخالفني
  : السعودي تمعا يف العام الرأي سیادة دعم ومما

  . اهفي األصليني السكان بقاء على حافظت احلضرية املراكز معظم □
  . مهبين التعارف بقاء استمرار □
اورة املدن أو الريف ايلهأل االقتصادية الناحية من جذب منطقة تكن مل □  . ا
 . كبرية جتارية أو صناعية مؤسسات اهفي يوجد ال □
 . للوزارات فروع ا ليس □

 . اهفي االستقرار على اآلخرين يغري الذي األمر
 مبادئ من السابقة االجتماعي الضبط مكونات على احملافظة يف فعاال اماهإس متهأس الفرتة ههذ يف االجتماعية التنشئة أن تبني

تمع مهأس بل فقط العائلة على تقتصر مل الفرتة ههذ يف االجتماعية والتنشئة . اجتماعية ومعايري إسالمية  . اهفي كبري بنصيب هكل ا
 : إىل اإلعالم سیاسة ھدفت .. اإلعالم ناحیة ومن

  . اإلسالمي جهاملن على تسيريه □
 أخبار اهعن يصدر ما كل يف اإلسالمي بالتعليم واملقروءة واملسموعة املرئية اإلعالمية بالوسائل االلتزام لونئو املس حرص □

 . وحتقيقات وتعليقات
  . املادية والفلسفات اإلحلادية اتاهجتواال التيارات ضةاهمن على تعمل □

 تنشئة األفراد تنشئة يف جادا اماهإس متهأس قد الفرتة ههذ يف انتشرت اليت اإلعالم زةهوأج التعليم مؤسسات أن جند لذلك هجيونت
 . االجتماعي الضبط مكونات ترسيخ يف ماهم عامال وأصبحت . موهمن مراحل مجيع يف إسالمية
 تمع أن السابق العرض من ونستنتج  بالتعاون جادة تنشئة أفراده تنشئة مةهم عاتقة على أخذ قد املتغرية الفرتة ههذ يف ا

تمع ثقافة مع يتالءم مبا وذلك . األسرة مع  مستوى على حافظ بالتايل ذاهو  ، ومعايري اجتماعية دينية قيم من السائدة ا
تمع اتساع من بالرغم املتغرية املستقرة والفرتة ةالفرت  بني هفي التغري واةه وضيق ، االجتماعي الضبط  .ه وكثرة سكان ومنوه ا

  : السعودي اتمع يف ) الرمسي غیر  (األسري االجتماعي الضبط
تمع يف حدثت اليت مهمع واإلقامة واألقارب الزواج موضوعي يف التغريات إن  عملية يف عديدة تغريات اهعلي ترتب واليت السعودي ا

 األسري االجتماعي للضبط العام الطابع والشباب أم الطفولة مرحلة يف مدهبأوال اآلباء بعالقة يتعلق ما وخاصة االجتماعي، طالضب
 : الفترتين خالل متماثال كان ، العائلية االجتماعية للتنشئة



 .. ارونــــــــس  ــــــ]  ٣٨ [ ــــــ   إبراهيم املبارك .د  اتمع العربي السعودي

 أن لوحظ هأن بيد ، السائدة والقيم التقاليدو  والعادات اإلسالم ومبادئ والسلوك واآلداب احمللية جةهالل مهأوالد بتلقني اآلباء تمهي
 على االجتماعي الضبط وظيفة تركزت املستقرة الفرتة ففي . اهوظائف ناحية من تطور اهعلي رهظ قد االجتماعي الضبط عملية
 االجتماعي لضبطا وأصبح السابقة الوظيفة ت تطور مث ، اهمصاحل وخدمة للعائلة االنتماء على الطفل وتدريب العائلة سلطة احرتام

   . الفكري هسلوك وتعديل اجتماعيا الطفل تشكيل إىل دفهي املتغرية الفرتة ههذ يف
تمع يف عامال عضوا يصبح حبيث  . اجلديدة االجتماعية احلياة مع التكيف على قادرا هإلي ينتمي الذي الكبري ا
 سواء األقارب من اهفي املشاركني األفراد بكثرة  .الفرتتني يف تتميز االجتماعي الضبط وسائل إحدى يه اليت التنشئة عملية أن ونرى
 أو ، والده من أقوى هألبي جبده عاطفيا الطفل يرتبط قد السابقة املستقرة الفرتة ففي ، الشباب أم الطفولة مرحلة يف األوالد أكان
  . هبوالدت هارتباط من أقوى بصورة هعمت أو ، هألبي هجبدت هارتباط

 املستقرة الفرتة يف األب أن الدراسة كشفت فقد األب جانب من الطفولة أثناء األوالد وتربية االجتماعي الضبط أسلوب عن أما
 ، األم من أكثر األب من خيافون األطفال كان لذلك ، والصرامة الشدة أسلوب مستخدما ، العائلة ألفراد املؤدب بدور يقوم كان
 حني من هبتدليل اهوقيام ، هطعام على اهإشراف بسبب ، هأبي من أوثق هبأم هعالقت كونت عمرة من األوىل املراحل يف الطفل ألن

 ، والتخويف بالزجر تكون تارة األب وشدة ، محاهل ويصلح مهأمر  ليستقيم ، أحيانا هأبنائ على يشتد الذي األب خبالف . ألخر
  . والتعنيف الضرب باستخدام أخرى وتارة
  إىل املتغرية بينما ،%  ٦.٩٣ مبعدل السابقة التقليدية الفرتة يف السعودية األسرة يف يستخدم نكا الشدة أسلوب أن ثبت وقد

تمع يف أجريت اليت التطبيقية الدراسات بعض حاولت وقد . فقط  %٦.٤   وسيلة اآلباء استخدام مدى معرفة السعودي ا
 السابقة الفرتة آباء من  % ٧٢ معدل أن وتبني . مهتربيت رقط من وطريقة مهتأديب أساليب من نوعا بوصفة ، مهأوالد مع الضرب

 اآلخرين مع السلوك إساءة أو لألوامر مهخمالفت حالة يف الضرب وسيلة باستخدام مهأوالد على دائما بدنيا عقابا يوقعون كانوا
  . املتغرية الفرتة ذهه يف فقط %٤ إىل مهأوالد مع دائمة بصفة الضرب وسيلة يستخدمون الذين اآلباء نسبة اخنفضت بينما
 خالل الكبار مهأوالد معاملة يف ايستخدمو اليت األساليب يف اآلباء عند التباين من كثري عن السعودية الدراسات اكتشفت ولقد

كانت سائدة  اليت التقليدية بالسلطة املستقرة الفرتة أثناء تتميز الكرب يف مهألوالد اآلباء همعامل أسلوب أن تبني فقد ، الفرتتني
  تنفيذا االبن تصرف يكون وأن مهآبائ إىل الرجوع دون معينا تصرفا يتصرفوا أن األوالد يستطيع املستقرة فال الفرتة يف داخل العائلة

 . بالتصرف همن األب واستئذانا لتعليمات
 مينح كأن ، واملناقشة الشورى وبأسل وهو  مهألوالد اآلباء ملعاملة جديد منط رهيظ حيث ذلك عكس املتغرية الفرتة يف رهظ لكن

 من التصرف مينح ال االبن أن التطبيقية السعودية الدراسات إحدى من تبني وقد ، هإلي الرجوع دون التصرف حرية الكرب يف أوالده
 مهعلي وخيافون لسنا صغار زالوا ما مبأ ) العمر م تقدم ماهم  (مهألبنائ اآلباء نظرة بسبب . املتغرية الفرتة ذهه يف اآلباء قبل
 . التصرف حرية من
 خالل الكرب أثناء األوالد معاملة عند االجتماعي الضبط عملية يف اآلباء عند شاعت اليت األساليب أن ذلك من ويستنتج 

تمع االقتصادي والنظام االجتماعية مع احلياة كثرياً  تتالءم الفرتتني  . يف ا
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 إىل مهبأوالد اآلباء عالقة مالت ، العائلة على معتمداً  االقتصادي النظام وكان تقليدية كانت كلما االجتماعية احلياة أن مبعىن
تمع على االقتصادي االعتماد إىل املتغرية الفرتة يف األبناء وركن االقتصادية الظروف تغريت وعندما . والسيطرة التسلط  ا
 األب يدفع مما ، األسرة استقرار على احملافظة دفه لتحقيق األوالدو  اآلباء بني والتفاعالت االتصاالت وزادت األوالد مركز حتسن

 . والتوازن االستقرار لألسرة ليتحقق االبن مع الشورى أسلوب استخدام إىل
  : السعودي اتمع يف االجتماعي الضبط عملیة يف للتغیر النظري التفسیر

  يف أم ، الطفولة أو الصغر مرحلة يف أكان سواء واألبناء اآلباء بني التنشئة أثناء االجتماعي الضبط عملية يف التغري نفسر عندما
 يف التنشئة رةاهظ يف التغري اجتاه أن نرى حيث . تفسريية نظرية افرتاضات عدة أمام أنفسنا جند فأننا ، والشباب قةاهاملر  مرحلة
تمع  عادة ذلك ويكون ، تراكمية بطريقة التطور من منط إال وه ما التغري أن إىل متيل اليت التطورية النظرية افرتاضات مع ينسجم ا

  . اجلديدة الصفات لدمج كنتيجة والتعقيد التنوع وزيادة هالتوجي إعادة خالل من
تمع يف التنشئة رةاهظ يف حدث الذي التغري أن إىل تشري التطورية النظرية افرتاضات أن ذلك ومعنى  خالل مبراحل مر السعودي ا
 االجتماعي احمليط داخل والوظائف بالبناء ايربطو الدراسة حمل رةاهبالظ التغري مراحل عن الكشف مهحماولت عند ونتطور وامل الفرتتني

 واألوالد اآلباء عالقة أن نرى فإننا البناء ناحية من التنشئة رةاهبظ التغري مراحل نفسر عندما لذلك . رةاهالظ تلك هفي تعيش الذي
  :بمرحلتين  مرت

 . املستقرة الفرتة يف والسلطة األمر مرحلة : األولى لةالمرح □
 . لاهوالتس الشورى مرحلة  :الثانیة المرحلة □

  : السعودي اتمع يف الرمسي االجتماعي الضبط
تمع مستوى على االجتماعي الضبط حتقيق ومنظم رمسي بأسلوب الدولة حتاول  االحنراف من الوقائية اإلجراءات فتضع ، ككل ا
رم لردع وإجراءات اجلرمية مكافحة اءاتوإجر   الدولة وأنشأت . واستقراره البلد بأمن خيل الذي الفعل ارتكاب على مهإقدا عند ا

 وقد ، الداخلية وزارة مباشر بشكل هامهم على وتشرف  )الداخلي األمن قوات  (أسم هعلي أطلق رمسيا ازاهج الضبط عملية لتحقيق
  : ابأ السعودية العربية اململكة يف الداخلي األمن قوات امللكي باملرسوم الصادر الداخلي األمن ام قواتنظ من الثانية املادة عرفت
 اخلص وعلى والبحر الرب يف العام األمن وصيانة النظام على احملافظة عن ولةئاملس املسلحة القوات " الداخلي األمن قوات تعريف

 األنظمة اهعلي هتفرض ما حسب واألعراض واألموال األرواح ومحاية ، اارتكا بعد اهفي قوالتحقي اهوضبط اهوقوع قبل اجلرائم منع
 ."  الداخلية وزارة من الصادرة والقرارات واألوامر السامية واألوامر الوزراء جملس وقرارات امللكية واألوامر
 : اآلتیة القطاعات يف العاملین الشرطة رجال من الداخلي األمن قوات تتكون

 . الطوارئ وقوات ، الطرق وأمن ، والسجون ، واملرور ، الشرطة ازهج على وتشرف : العام األمن مديرية .١
 . اإلقليمية املياه حدود ضمن وذلك البحر يف العام واألمن النظام صيانة على تشرف : الحدود حرس مديرية .٢
  . العامة المباحث مديرية .٣
 . اململكة إىل والوافدين املسافرين املواطنني وخروج بدخول اخلاص لنظاما على وتشرف : الجوازات مديرية .٤
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 . المدني الدفاع مديرية .٥
  . الخاصة األمن قوات .٦

  :التالیة الشروط توفر الداخلي نماأل قوات يف واجلنود الصف وضباط الضباط وظائف يف العسكریة الرتب إحدى يف للتعیین ویشرتط

 . األقل على سنوات عشر السعودية اجلنسية هاكتساب على مضى أو األصل سعودي للتعيني املرشح يكون أن □
 . سنة ٣٥ على يزيد وأال هسن ١٨ عن سنة يقل أال □
 . للخدمة صحيا الئقا يكون ن أ □
 . املطلوبة العلمية التؤهامل على حائزا يكون أن □
 أو ، بالشرف خملة أو عاما جرمية من السجنب أو ، شرعي حبد هعلي حكم أن يسبق ومل ، والسلوك السرية حسن يكون أن □

 . األقل على سنوات مخس العقوبة أو احلد تنفيذ اءهانت على مضى قد يكون مل ما بالفصل تأدييب قرار ضده صدر
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   :االجتماع علم نظر وجھة من الثقافة

 والقيم والمعتقدات المعرفة على يشتمل الذي المركب الكل ذلك : اھبأن واألنثروبولوجیا االجتماع علم في الثقافة تعرف
 . المجتمع في عضوا بوصفة اإلنسان اهيكتسب عادات أو أخرى قدرات وأي والعادات والقانون واألخالق

 : الثقافیة الظواھر من مستویات ثالثة من)  سوركین ( العامل مثال االجتماع علماء بعض عند الثقافة وتتكون

  )والمعايير والمعاني القيم أي . ( األيدلوجي المستوى : األول املستوى
  ) وموضوعيا اجتماعيا شيئا الثقافة في األيدلوجي الجانب من تجعل التي األعمال تلك أي(   .السلوكي المستوى  :الثاني املستوى
  .  ) اجتماعيا هوجعل لوجياأليد الجانب ارظهإل األخرى الوسائل يشمل وهو  ( المادي المستوى  :الثالث املستوى

 العالقات تحليل مع بنائية ومضامين جزئية عناصر إلى الثقافة تحليل واألنثروبولوجيا االجتماع علم في الباحثون حاول وقد
 : اهم متميزين عنصرين إلى الثقافة عناصر تصنيف وه مرهأنظا هإلي تهاتج ما أول وكان ، العناصر ههذ بين والترابط

 همن المصنوعة واألحداث هوأساليب اإلنتاج وسائل وتشمل اإلنسان صنع من يهو   :دیةالما الثقافة . 
 المجتمع في السائدة والمعايير والقيم المعتقدات في جلية بصورة رظهوت : الالمادیة الثقافة . 

 والمراكز العالقات حديدوت االجتماعي التفاعل عملية في يةهماأل من هل الالمادي الجانب وهو  للثقافة الثاني الجانب ويعد
 راهالظو  كل مضمون في يدخل الذي الثقافي النسق مكونات مهأ من وهو  . المجتمع ألفراد االجتماعية والمكانات

 األنساق بين وصراع تنافر يحدث أو ، وانسجام وتداخل اندماج يحدث وبذلك ، االجتماعية األنساق االجتماعية بمختلف
 . للبناء االجتماعي المكونة المتعددة االجتماعية
 : یأتي مبا السعودي للمجتمع الثقايف للنسق احملددة العناصر أھم جنمل أن ونستطیع

   : السعودي المجتمع في االجتماعیة العادات  :أوال
  بالسلوك هويوافقون المجتمع يسايرون األفراد تجعل وعرفية دينية قيم اهتكوين في يدخل ، ملزم ريهق اجتماعي سلوك يهو 

 التنشئة عادات ، الزواج عادات ، الضيف إكرام عادة : مثل المتكررة االجتماعية والمواقف األحداث مختلف في
 اهبأن االجتماعية العادات وتتميز . وانحالال المجتمع على مردات العادات من المألوف عن الخروج ويعد . االجتماعية

  . والريفية الحضرية هوأنماط المجتمع وياتومست طبقات مختلف في األفراد اهيعمل ، وعامة تلقائية
 : مثل معينة طبقة أو معين بإقليم مختصة تكون ما غالبا والتي السابقة األجيال من تستمد التي التقاليد عن تختلف يهو 

   عن تماما تلفيخ والتقاليد العادات عن ذكر ما وكل . القرى تقاليد ، البادية تقاليد ، القبيلة تقاليد ، العليا الطبقة تقاليد
:  تعني والتي  "المستحدثة العادات  "باسم الباحثين االجتماعيين بعض اهعن يعبر التي ) Fashionsالموضات (

 . والكماليات بالشكليات  :وتتعلقا هإلي المجتمع في األفراد بعض تجتذب سلوكيات
   القبائل بعض أن وتبين ، السعودي المجتمع عادات والتطبيقية واالنثروبولوجية االجتماعية الدراسات بعض تناولت وقد

 السعودي المجتمع في الثقافي النسق: المحاضرة الثامنة 



 .. ارونــــــــس  ــــــ]  ٤٢ [ ــــــ   إبراهيم املبارك .د  اتمع العربي السعودي

 قبيلة مثل القبيلة خارج من الفتاة بتزويج تسمح ال التي الموروثة العادات ببعض متمسكة تزال ما ) فاطمة وادي في كما (
 لبنتا بزواج تسمح ال التي العادات اهمهأ ومن التغير بعض اهعلي وطرأ اهحدت خفت التي العادات بعض وكذلك . األشراف
 فقد اآلن أما الكبرى اهأخت قبل الصغرى البنت تتزوج ال أن المجتمع في المعتاد من كان حيث الكبرى اهأخت قبل الصغرى

  . التعليم النتشار نتيجة الكبرى قبل الصغرى البنت تتزوج أن المألوف من وأصبح القيود ذهه خفت
 اهزواج قبل الفتاة خروج تجيز ال التي العادات تهانت فقد ، عالمجتم قبل من ألغيت العادات من كثير ناكه أن تبين كذلك

 واألقارب لهاأل لزيارة يوم أول من الزواج بعد العروس تخرج أن المألوف من أصبح فقد ، اهزواج على عام مضي بعد إال
 العادات يه السعودي بالمجتمع التغيير اهفي حدث التي االجتماعية العادات مهأ من أن تبين أخرى ناحية من . للعمل أو

  . والمزاح بالمصارحة يتعلق ما خاصة لألوالد االجتماعية المرتبطة بالتنشئة
 مع المزاح كثرة تؤدي أن من خوفا والتباعد الشديد االحترام مهبين ويسود مهآبائ مع األوالد يمزح ال كانت فالعادات

 بالمجتمع العادات في التغير راهمظ من آخر راهظم اكهن أن اتضح وقد . األب سلطة على االبن تطاول إلى األوالد
 يتم الزواج أن االجتماعي التغير فترة قبل المستقرة الفترة في فالعادة ، للزواج المتممة العادات في التغير وهو  السعودي

 الفترة ههذ في شاع بينما ، اهبنات زواج إلتمام شروطا تحدد التي األسر على المجتمع ويعيب . شروط بدون الطرفين بين
 :  شرط أھمھا ومن . اهبنات زواج إتمام عملية في المستحدثة العادات بعض المتغيرة

 المستقل المسكن . 
 اهوتعليم المرأة عمل.  

  : السعودي المجتمع في التقالید  :ثانیا
 اعهإتبا على هلزمت الفرد على رةاهوق إجبارية يهو  المجتمع مستوى على عامة العادات أن السباق المبحث من تبين لقد

 أو معينة بطبقة الخاصة السلوك قواعد من طائفة يه وإنما . ككل بالمجتمع ترتبط ال التي التقاليد عن يختلف ذاهو 
 :  خصائصھا ومن. محلية  ببيئة ترتبط

 النطاق محدودة . 
 العادات من إلزاما أقل . 
 الجنوبية المنطقة في االنثربولوجية اساتالدر  اهوأبرزت تقريبا تهانت التي السعودية التقاليد مهأ ومن 

 . السادسة أو الخامسة سن في الذكور ختان تقاليد
 هأم وتقف السادسة سن فوق واألطفال الرجال من دائرية حلقة في ويقف " خنجرا أو،  سيفا " يده في الطفل يمسك حيث

 )رطهالم ( وصول وعند ، والشجاعة لصبرا على هوتحث هتشجع الدار سطح على تقف كأن ، اهرؤيت وه يستطيع مكان في
 فالن ابن فالن أنا الطفل ويقول .  )العملية بإجراء الخاصة واألدوات الموس(  يحمل األوالد ختان عملية نهالممت الرجل
 . الختان وتتم عملية باألخرى الخنجر أو السيف ويمسك ، بيد هثوب يرفع ثم ، فالن ابن فالن وخالي
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 (......)  ذيبهت عن عبارة كان والذي جدة بمدينة األنثى بختان خاصة تقاليد ناكه أن اتضح لككذ
  : أھمھا ومن . جدة مدينة في تقريبا تختفي كانت والتي بالزواج المتعلقة السعودية التقاليد بعض ناكهو 

 ) . كامل أسبوع ( أيام سبع لمدة هزواج بعد منزلة العريس يلزم أن
   :السعودي المجتمع في األعراف  :ثالثا

  . الجماعة في هعلي المتفق العرفي القانون واالنثروبولوجية االجتماعية الدراسات في هعلي يطلق كما أو العرف
 . اهوعقيدت اهوتراث الجماعة فكرة من المستمدة واألفكار المعتقدات من يتكون مكتوب غير اجتماعي نظام :ھو العرف تعریف

 . المجتمع لثقافة بالنسبة والخطأ الصحيح والسلوك المرغوبة األفعال تحدد اجتماعية معايير في العرف ويتمثل □
 . جائز غير وه وما جائز وه ما بالعالقات العرف ويحدد □
 . األعراف على هتعدي جراء من للشخص تحدث أن يمكن التي العقوبات نوعية األحيان من كثير في العرف يحدد كما □
 . القرابي النسق في األقارب بين للعالقات المنظمة األعراف السعودي المجتمع في األعراف مهأ ومن □

 السعودي المجتمع على طرأت التي الحضرية المتغيرات بسبب وتبدل ضعف اهوبعض جليا قائما زال ما اهفبعض
  : وقویة قائمة زالت ما التي األعراف فمن 

 . األقارب أو األصدقاء بعض لتوسيط اللتجاءوا األقارب بين الخالفات حل في الشرطة أو المحاكم إلى االلتجاء عدم
 ، زاءهواالست بالسخرية والشيخوخة والعجز الضرورة أوقات في مهقرابت نحو يقصرون الذين لألفراد المجتمع عقاب كذلك

 المجتمع في اهحدت خفت التي األعراف ومن . االجتماعية الرعاية دار هل قريب إدخال يقترح من كل على كمهوالت
 على يفرض الذي العرف أو ، األقارب من الزواج يفرض الذي العرف ذلك تقريبا اهفعاليت تهانت أو األقارب بين السعودي

 . مهأجداد أو مهآبائ على مهأوالد تسمية األبناء على يفرض الذي العرف أو ، مهوالدي مع السكن األبناء
 . العائلي للتكافؤ مقياسا ويضع ، للزواج واالختيار رةهالمصا عالقات تحديد في قويا السعودي المجتمع في العرف زال ماو 
 من يتزوج أو يزوج من كل بالقطيعة وأحيانا زاءهواالست بالسخرية المجتمع ويعاقب لألسر االجتماعية المستويات يحدد وهف

 .  االجتماعي والمستوى بالمكانة اهمع يتكافأ ال أسرة
 ، القرى في الموجودة مهممتلكات بيع من األفراد تمنع اقتصادي طابع ذات اأعراف ناكه أن السعودية الدراسات بعض وكشفت

 الموضوع ذاه في القريبة األسر تتدخل ما وغالبا  )الباحة مدينة في وخاصة ( اهكل للقبيلة البيع يعني العقار أو األرض فبيع
 واعتباره ائياهن هبمقاطعت قامت ذلك عن عجزت وإن ، هل الالزمة المساعدات بتقديم ، هممتلكات بيع عن الفرد إثناء فتحاول
 . االجتماعية هوحدت في شاذا عنصرا
   :السعودي المجتمع في القیم  :رابعاً 
 . والتقدير اإلنسانية الرغبة موضوع  :ھي االجتماعیة القیم

 . طويلةال اإلنسان تجربة خالل معنى ذات أصبحت التي والمبادئ والظروف الموضوعات كل القيم تشمل ولذلك
  ويالقي  االعتبار موضع الجماعة هتضع الذي اإلنساني المعنوي الشيء : ھي االجتماعیة القیم أن إىل آخرون ویذھب
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 للرأي انعكاس األشخاص نظر اتهوج القيمة ذهه تكون وقد ، سلبية تكون وقد،  هإيجابي القيمة ذهه وتكون . موافقة عامة
 الجماعية الموافقة أو هوتعديل الرأي ذاه على التأثير في مساعدا عامال تكون وقد ، االجتماعية القيم نحو العام الجماعي

 . مهسلوك أنماط اعتبار على أفراده حكم مرجع المجتمع في والقيم . هعلي
 . مهأمر  مهمهوي مهب يلوذ ومن مهأنفس في هتحقيق إلى يسعون مهل فهد اهذات حد في يهو  □
 . اهب واعتز الفرد اهقبل إذا ، اهوإنجاح السلوك دوافع من ودافع ، اهنطاق في العمل على باعث أيضا يهو  □
 أو المعوقة المؤثرات على هوتدل هلحيات دافهاأل ذهه ميةهبأ وتنبئة كثيرة ميادين في هدافهأ تحدد التي أيضا يهو  □

 . دافهاأل ذهه المساعدة لتحقيق
 كل أو العقلية أو الخلقية همبررات هل أن هصاحب همع يشعر ، يلوتفض واختيار تمامها تقدم ما على وبناء الواقع في القيم إن
 . الجماعة من اهتعلم التي المعايير على بناء مجتمعة ذهه
 السعودي المجتمع في والمتغیرة المستقرة القیم عن اجتماعیة أبعاداً  نعرض یلي وفیما .. 

 : والزواج باألسرة املتعلقة القیم

 : الزوجات تعدد قیمة .١
 سكان عند التعدد قيمة فتزداد السعودي المجتمع في للسكان التحضر بدرجة ترتبط الزوجات تعدد قيمة أن بتث لقد

 المرأة تعليم كان بينما . التعداد لموضوع مهيدفع البدوية الثقافة ذوي األفراد مع المادة توفر أن وتبين ، األصليين الحضر
  . التعدد عملية من يحد الحضر في الزوجية اهبحقوق اهومطالبت اهومعرفت

 ) والزوج األب (: الذكور طاعة قیمة .٢
 مطلقة اجتماعية بسلطة اآلباء يتمتع لذلك اإلناث على القوامة حق الذكر هفي يمنح ، ذكوري مجتمع السعودي المجتمع

 المجتمع في الزوجو  األب طاعة قيمة أن أثبتت التطبيقية االجتماعية الدراسات بعض أن إال . واألزواج األوالد على
 واألزواج اآلباء طاعة قيمة أن الدراسات وأشارت . ماهبسلطتي ومطلق كامل اعتراف اكهن يعد انخفضت ولم قد السعودي

 خضوعا رنظهوي ، لألب قيمة يعطين البنات أن وتبين ، األصليين الحضر سكان عند تنخفض بينما ، البادية لهأ عند تزداد
 . لذكورا من أكثر األبوية للسلطة

  : األقارب من والزواج المبكر الزواج قیمة .٣
 سن مهدخول بمجرد مهأوالد تزويج على اآلباء ويحرص ، المبكر الزواج قيمة من يعلي التقليدية الفترة في المجتمع كان

 ، للجنسين بالنسبة اجالزو  سن ارتفع المتغيرة الفترة ذهه في ولكن . القرابة منة للزواج وأفضلية قيمة يعطون وكانوا ، البلوغ
 . التعليم مراحل من اءهاالنت بعد ما إلى الزواج تأجيل والشابات الشباب يفضل حيث
  . واجتماعية ومادية اقتصادية بقيم يرتبط القرين اختيار أصبح حيث ، كثيرا انخفضت الزواج في رابةالق قيمة أن كما
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  : الذكور إنجاب قیمة .٤

 المولود يكون أن يفضل الفرد أن ) والمتغيرة المستقرة ( ماهعاش التين الفترتين كلتا يف السعودي المجتمع على يالحظ
 أعباء الذكور لتحمل السابقة المستقرة الفترة في الذكور تفضيل في القيمة كانت وقد.  هب ويسمى هاسم حتى يحمل ذكرا

 المنزل في الذكور األعضاء وجود وأصبح المتغيرة رةالفت ههذ في القيمة تغيرت ثم ، واالقتصادية المعيشية الحياة ومتطلبات
  . الذكور إنجاب على الزوجين قدرة اآلخرين وبيان مأما ةهوجا األسرة يعطي

  : مطلقة من الزواج قیمة .٥
 من الزواج على اهأبنائ تشجع ال فاألسر ، المتغيرة الفترة ذهه في كثيرا انخفضت السعودي المجتمع في المطلقة قيمة إن
 هعملي في كثيرا األم تدخل إلى مرده وذلك ، مطلقة من االبن زواج في األب من أكثر معارضة األم رهوتظ . المطلقة مرأةال

 أن على وتحرص ، الذكر باالبن مهإعجاب زيادة الفترة ذهه في السعودية األسرة على يالحظ حيث .ه لزوجت االبن اختيار
 : أن األخيرة الفترة في اعتاد المجتمع ألن.  بكر امرأة من يتزوج
 . قبل من تزوج قد رجل من المطلقة تتزوج  □
 . أخرى زوجة هل أو  □
 . سن كبير أو  □
 . خلقي عيب هفي أو □
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  : األجیال بین االجتماعیة القیم يف االجتاھات تفاوت
تمع ثقافة على طرا  القيم صراع من كثري رهوظ ، األجيال بني جتماعيةاال القيم توازن يف أثرت اليت املتغريات من كثري السعودي ا
  حصول ويرغبون يف ، األنثى تعليم يف الرغبة مهلدي تقل فاآلباء . الفتاة بتعليم املتعلقة القيم : أھمھا ومن . واألبناء اآلباء جيل بني

 . العليا والدراسات باجلامعات مبنا إحلاقب ويطمحون األبناء عند البنت تعليم قيمة ترتفع بينما ، فقط الثانوي التعليم على البنت
   : بشرط املنزل خارج بالعمل الفتاة ويشجعون يسمحون اجلديد اجليل من اتهاألم أن السعودية الدراسات بعض وكشفت

 عند القيم عكس يبدو ذاهو  . ) بالرجال االختالط عدم ، باحلجاب التمسك (  :مثل ، اهعلي املتعارف بالقيم اإلخالل عدم
تمعات  :مثل ، الذكور فقط مسؤوليات من األسرة على والصرف العمل جتعل واليت اتهلألم السابق اجليل  . املعاصرة ا

   :السعودي اتمع يف املھن لبعض االجتماعیة القیمة

 االجتماعي بالبناء هقتوعال االقتصادي النظام رهمظا من رهمظ إي تفسري يف قوة االقتصادية بالنواحي املرتبطة االجتماعية للقيم
تمع أفراد كان اليت نهامل من فكثري . ككل  يقوم كان مثال جند منطقة يف السابقة التقليدية الفرتة يف اهميارس السعودي ا
تمع ، اهميارس اليت نةهامل بقيمة ترتبط للفرد االجتماعية فاملكانة ، نةهللم االجتماعية القيمة أساس على اهتقسيم  تلك يف فا
تمع ينظر بينما ، التجارة نةهوم الزراعية نهامل شأن من يعلي كان الفرتة  :مثل مبتذلة ناهم اهويعد دنيا نظرة احلرفية نهللم ا
 . اهوغري  والصياغة والبناء واحلدادة النجارة حرفة
تمع كان اململكة من اجلنوبية املنطقة ويف  دباغة منزلة مث والزراعة التجارة نزلةم من فيعلي ، االقتصادية للمناشط ترتيبا يضع ا

 احلكومي العمل قيمة ارتفعت ، االقتصادي النسق على مباشرة تشرف احلكومة بدأت عندما املتغرية الفرتة يف أما . اهوغري  اجللود
 ومكانة قيمة فردال متنح العسكرية اخلدمة نظام يف الرتبة أو املدنية اخلدمة نظام يف املرتبة وأصبحت) العسكري أو املدين  (

تمع أفراد من االجتماعية والقيمة الكايف التقدير جتد ال فمازالت  )احلرفية ( نيةهامل والوظائف الفين التعليم أما . اجتماعية عليا  ا
 تتغلب يةاملاد العوامل أصبحت بل ، ينهامل العمل لرفض رئيسيا حمورا ينهامل للعمل الدونية والنظرة السلبية القيمة تكن مل ولكن
 . الفين العمل حنو السعوديني نظرة يف تغيري حتقيق يف كفيلة نينيهللم واحلوافز األجور فزيادة . الثقافية العوامل على
تمع ألن . املتغرية الفرتة ذهه يف احلكومية بالوظائف السعودية املرأة التحقت فقد أخرى ناحية ومن  عمل قيمة من يزيد ا
تمع يدين بينما ، التدريس نةهكم بالرجال االحتكاك أو االختالط اهفي يتحمل ال اليت كوميةاحل الوظائف يف املرأة  قيمة من ا

 املستشفيات مثل احملددة نهامل بعض يف كالعمل بالرجال املرأة اختالط اهفي حيتمل اليت للمرأة احلكومية الوظائف

  : السعودي اتمع يف االجتماعیة القیم تغییر على وأثرھما والتعلیم اإلعالم
تمع أفراد لدى اتاهواالجت يماهاملف يف تغريا حتدث اليت الرتبوية العمليات من واإلعالم التعليم يعد  املعيارية الطبيعة على فيؤثر ، ا

تمع ثقافة يف ويتغري ، اهبعض قيمة وتزداد القيم بعض فتضعف . االجتماعية للقيم والشر  اخلري قيم وتتعدل ، هفي املرغوب ا
  .جيوز ال وما جيوز وما والقبيح واجلميل

 ماعي في المجتمع السعودينسق الضبط االجت :المحاضرة التاسعة 
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تمع يف أجريت اليت التطبيقية االجتماعية الدراسات إحدى متكنت وقد  يف القيم تغري على املذياع أثر رصد من السعودي ا
تمع السعودي  ، املرغوبة القيم ضبع تثبيت يف كبري بشكل مهتسا ) الدينية الربامج وخاصة ( السعودية اإلذاعة أن وتبني ، ا

  : األساليب أنجح من المذياع خالل من التمثيلية وأن . املفيدة غري القيم وتغيري بعض
   .واالدخار النظافة قيمة من للرفع □
  . للوطن االنتماء وقيمة االجتماعي الرتابط زيادة □
تمع بناء يف املشاركة □   . ا
  .اليدوي العمل احرتام □
   .األطفال تربية قيمة □

 الطفل بقيم يتعلق ما وخاصة السعودي للمجتمع االجتماعية القيم على اإلعالم وسائل سلبية رتهظ فقد أخرى ناحية ومن
 جاهاملن بعض مبحتوى اهومقارنت لألطفال املفضلة التلفزيونية املسلسالت لبعض احملتوى حتليل من رهظ فقد ، الدينية واالجتماعية

 : يلي ما يةاالبتدائ املرحلة لتالميذ الدراسية
  هللا ا صلى بالنيب تداءهواال ادهواجل كالصالة هبرب اإلنسان عالقة من تعلي اليت الدينية القيم التلفزيونية املسلسالت أغفلت .١

 . والرمحة كالوفاء هبأخي اإلنسان بعالقة املرتبطة اإلنسانية القيم على املسلسالت تلك ركزت بينما ،  وسلم هعلي
 . املدرسي الكتاب يف لقيما ترسخ اليت القدوة .٢
تمعات قيم نشر التلفزيونية املسلسالت حتاول .٣ تمع يف األطفال عند األجنبية ا  :  أھمھا ومن . السعودي ا

 امللبوسات بعض وقيمة ، واإلناث الذكور بني االختالط وقيمة ، والعنف ، واللعن ، الكنيسة وأجراس ، امليالد أعياد قيمة
تمع يف املقبولة غري  . املسلم ا

  : السعودیة املرأة قیم
 االستقاللية روح متنع اليت العائلة سيطرة  :بسبب ا خاصة رةهظا اجتماعية قيم السابقة املستقرة الفرتة يف السعودية للمرأة يكن مل

 اليت املرأة لدى خاصة لفرديةا القيم منو من حتد األسرة لرب القوية والسلطة العائلية فاملصلحة ، أنثى أو كان ذكرا الفرد لدى
  . والتعليم العمل ويف والزينة واللبس والزواج السلوك يف العائلية القيم وتتبع ، األسرية للقرارات ختضع أن ينبغي
 للمرأة رهظ ، واالقتصادية الثقافية املتغريات بفعل باألسرة اإلناث مبركز تدرجيي وارتفاع األب بسلطة تدرجيي حتول حدث عندما

  .. اهبسلوك اخلاصة االجتماعية القيم من كثري سعوديةال
 . اهأمر  ويل حبضور هرؤيت فتطلب اخلاطب الرجل خبصائص نهمعي قيما للمرأة فأصبح □
  . الزواج على هوتفضل التعليم شأن من تعلي احلضر يف وخاصة السعودية املرأة بدأت كما □
  : من تنتج اجتماعية رةاهظ الشعبي المعتقد : السعودي اتمع يف الشعبي املعتقد
  . االجتماعية مهعالقت يف األفراد تفاعل □
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  . والوجود احلياة حول موتصورا □
  . املخيفة الطبيعة وقوى □

 حالة يف يأمر وهف رةاهق آمرة قوة ذا املعتقد يصبح واألفكار والتقاليد للعادات االجتماعي الرتاكم ذلك : أھمھا عدیدة وألسباب
 والشعائر املعتقدة األفكار من جمموعة يضم فكريا نسقا يعد ومهاملف ذا الشعيب واملعتقد . السلب حالة يف رهويق ، اإلجياب

تمع ا يؤمن والطقوس  الكبار حكايات من خاصة ، الشعبية املعتقدات نقل يف حيويا دورا االجتماعية التنشئة وتؤدي،  أفراد ا
 . ا مهوختويف الطبيعية فوق الكائنات وسائر اجلن مع ماخرب  من ، لألبناء اآلباء وحكايات للصغار
 األسئلة هتوجي من هوحترم ، املعتقدات ذهه عن االستفسار من همتنع للطفل األوىل املراحل يف صارمة الرتبوية النظم تكون وعادة
 طوال هيالزم شديد بامتعاض الطفل شعور ذلك على ويرتتب . الشأن ذاه يف اعهم احلديث جمرد من هومتنع ، اهمن للتأكد
  . اجتماعيا مقبولة بصورة للتنفس فرصة بأية الثقافة هل تسمح وال ، منوه مراحل

 فاملعتقد . هومضمون املعتقد نوع ختلق اجلغرافية فالبيئة ، واجلغرافية االجتماعية والبيئة الشعيب املعتقد بني وطيدة عالقة ناكهو 
 حتمل اليت املعتقدات جند الصحراء بيئة ويف ، البحر وحورية واحليتان واجلزر واملد املوج: مثل يةحبر  بعجائب تتعلق البحرية باملناطق

 املرأة محل يعلن ال السعودي جمتمعنا ويف . الرمال بيئة تفرزه مما ذلك وغري والثعابني اجلفاف مبسألة وتتعلق املعجزات اطيا بني
تمعات من كثري يف  يف اخلروج من مهومنع األطفال ختويف إىل القرى يف اتهاألم وتلجأ  . احلسد من اخوف واحلضرية الريفية ا

 يف االعتقاد من مستمد حتذير وهو  "الحامية بالمقرصة " اهيطيعو  لكي اأطفاهل األم وختوف  "القايلة بحصان " رهالظ أوقات
  . اهوغري  الكائنات ههذ يف تقاداالع على فيشب املرحلة ذهه يف الطفل اهعلي ينشأ ، الطبيعية فوق الكائنات

   :ومنھا البدویة والھجر والقرى المدن في الشعبیة المعتقدات السعودي المجتمع في وتكثر
 . املقلوب احلذاء رؤية من التشاؤم .١
 . بالعني اهحك بعد اليمىن اليد تقبيل .٢
 . ديةه على احلصول عن تنبئ اليمىن اليد يف حبكة الشعور .٣

  : السعودي اتمع يف الواألمث اللھجة
 لالستخدام الفردية الكيفية ميثل الذي الكالم بواسطة واآلخرين الفرد بني إال يتم ال احلقيقي امهواستخدا اجتماعية رةاهظ اللغة

 . االجتماعي واملوقف باملناسبة يرتبط الذي ، اللغوي
    :منھا أسالیب عدة من اللغوي االستخدام ویتكون
  . الرمسي االستخدام □
  . املختصني بني العادي واألسلوب □
   .الواحدة األسرة أفراد بني يستخدم ما وهو  العادية اللغة هفي ويستعمل املألوف العادي واألسلوب □

 يف املؤثرة االجتماعية للعوامل كلية هنظرت تكون حىت اجتماعية رةهكظا اهوتفسري  اللغوية رةهالظا وصف للباحث ميكن وال
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 لغة إقليم أو دولة لكل يكون فقد . االجتماعي للبناء الكلية هنظرت إىل وتفسريه هوصف يستند حبيث ، كافة االجتماعية احلياة
  . لغة معينة اجتماعية إقليمية أو نيةهم أو اجتماعية طبقة لكل يكون وقد ، مشرتكة خاصة
تمع لغة يه الفصيحة العربية واللغة  وثقافية اجتماعية لعوامل لكن ، الكرمي القرآن ا نزل اليت اإلسالم لغة يهو  ، السعودي ا

ال يتسع ال متعددة تمع يف إقليم لكل حىت أصبح ، العامية استخدام على السعودية األسرة درجت ، اهلذكر  ا  السعودي ا
 . وأمثال وحكم جةهل من مييزه ما

تمعات بني اهونطق جاتهالل وتتنوع  ، والرياض القصيم أبناء جاتهالل من فتعرف مجاهبل األفراد ويتميز ، السعودية ا
 . املتميزة مهجتهل من وذلك احلضر وسكان ، البادية لهوأ ، واجلنوبية ، والشمالية ، الشرقية واملنطقة

تمعات جاتهل بعض حتوي وقد   ، أجنبية بثقافات التأثر بسبب منقولة عادة تكون ، ا خاصة معينة كلمات السعودية ا
 األمثلة تكون وأحيانا . معينة بأمثال منطقة كل وختتص السكان عند الدارجة واحلكم باألمثال السعودية املناطق تتباين كما

 . والصياغة باملعىن املناطق بني مشرتكة
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   :البیئي االجتماع علم يف مقدمة

  النظمو  اإلنسان على البيئية العوامل ذهه وأثر ، العامة بيئةوال اإلنسان بني املتبادلة العالقات تتبع : ھي البیئي النسق دراسة
 . ودينية وسياسية اجتماعيةو  اقتصادية من املختلفة
تمع ذلك هحيتل الذي للموقع حمدود جغرايف وصف إعطاء يكفي ال هفإن ، جمتمع ألي البيئي النسق على وللتعرف  ذكر أو ا

 نبتعد ذاو اجلغرافية الظروف وتلك اإلنسان بني يتم الذي التواؤم نوع على التعرف جيب وإمنا . متيزه اليت اجلغرافية اخلصائص
 اجلغرافية باحلتمية إىل القول بونذهوي اإلنسان على البيئي التأثري على يؤكدون عندما الباحثني بعض يذكره الذي التطرف عن

 البعض أن جند حني يف ، املياه توزيع خبريطة وثيقا ارتباطا طترتب البشر توزيع طريقة أن  :يرى براون جان جند املثال سبيل فعلى
  . الطبيعة على اإلنساين األثر وإبراز ، اجلغرافية شأن من وينهالت حد إىل بذهي األخر

 البيئة يف أساسا املتأصلة االجتماعية راهالظو  من عدد مهف يف مهيس جمتمع ألي ) البيئية ( األيكلوجية السمات على تعرفنا إن
 للسكان البشري النشاط يف مباشر غري أو مباشرا تأثريا تؤثر وطبيعية بيئية وعوامل ظروف من هحتوي وما ألرضا أن حيث
 . والثقافية واالقتصادية االجتماعية محيا يف وكذلك ، اجلغرايف معهوتوزي
 ذلك ويرجع ، يتغري ال وثابت مستقر نسق ) يالبيئ  (االيكولوجي النسق أن والطبيعية البيئية العوامل عن الكالم يوحي ما كثريا

تمعات من جمتمع بأي حتيط اليت اجلغرافية واملالبسات الظروف ثبات إىل  اهبرمت تتكرر وإمنا . تتغري ال تكاد يهف كبري حد إىل ا
 أو ، أخرى إىل سنة من راملط على كمية تطرأ اليت التغريات :لمث التفاصيل يف جدا طفيفة لتغريات إال تتعرض وال عام بعد عاما
 ثبات فأن الواقع ويف . يف خمتلف السنوات موسم كل يف احلرارة درجات يف الطفيفة االختالفات أو اجلفاف موسم طول

 هحتمل ما لبك  "ديناميكي  "نسق البيئي النسق إن بل . البيئي النسق استقرار أو ثبات بالضرورة يعين ال ، اجلغرافية الظروف
 خالل واالجتماعية االقتصادية احلياة أمناط اختالف يف خاص هبوج تتمثل واضحة تغريات هعلي تطرأ إذ ، معىن نم الكلمة ههذ

تمعات يف واضح بشكل يبدو ذلك أن يف شك من وليس . السنوية احلياة دورة  أقوى البيئة تأثري رهيظ حيث ، التقليدية ا
تمعات وأوضح عما  يف االجتماعية احلياة من متاما يتالشى اجلغرافية العوامل أثر أن يعين ال اهذ نولك . املتطورة احلديثة يف ا

تمع تمع االجتماعي للبناء هدراست يف العوامل ذهه يغفل أن يستطيع االجتماعي وأن الباحث ، احلديث املتقدم ا   . احلضري يف ا
تمع تقدم أو ختلف مدى عن النظر بغض البناء ذلك مهف يف أساسيا عنصرا يؤلف البيئي فالنسق  البيئية فالدراسة ، املدروس ا

 هوآالت هفنون يف اإلنسان حتكم أن يف شك من وليس . والبيئة اإلنسان بني التكيف لعمليات حتليل اهأساس يف االيكولوجية
  . من التواؤم نوع هو هب احمليطة الطبيعية البيئة يف املختلفة هووسائل

تمع يف البيئية للعالقات دراسة يف الباحث أن إال  عن ختتلف أخرى مسالك يسلك أن هب حليل الصناعي أو احلضري احمللي ا
تمعات يف اذا العالقات ذهه يدرس حني اهيسلك اليت تلك تمعات يف أو،  القبلية التقليدية ا  مبوضوعات تمهي وأن القروية ا

تمع بطبيعة وثيقا ارتباطا ترتبط أخرى  .ه ين وعالقاتهامل بالتخصص األغلب يف تتصل املوضوعات ذههو  الصناعي وأ احلضري ا

 السعودي المجتمع في البیئي النسق: المحاضرة العاشرة 
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 اإلقليمية الوحدات ربط يف ماهم دورا تلعب اليت واملواصالت النقل شكالتمب وأيضا بل ، والبيئية الطبيعية بالظروف فقط ليس
تمع يف جنده ال الذي انهبي املتبادل واالعتماد الروابط من نوع وإجياد  غري بشكل التجارة ورهظ هعلي يرتتب والذي ليديالتق ا

   . ختلفا أو تأخرا األكثر احلياة أشكال يف مألوف
تمع يف البيئية الدراسة مهأ من تعد املتبادلة العالقات ذهه أن والواقع  . احلديث املتطور ا
   :املستقرة الفرتة يف البیئة

تمع يف البيئي للنسق وصفا نعطي عندما  االجتماعي البناء مهف اهعلي يقوم اليت مةهامل الركائز إحدى ذاه نعد فإننا السعودي ا
تمع يف  االجتماعية واألنساق البيئة وبني ، ناحية من والبيئة اإلنسان بني التفاعل عن الكشف حماولة همن الغرض ويكون،  ا
 ملا نظرا ، االجتماعية راهالظو  لتفسري األطر إحدى يالسعود للمجتمع االيكولوجية البيئية املالمح نعد ألننا . أخرى ناحية من

 . النطاق واسعة عديدة اجتماعية راهظو  مشكالت حدوث من البيئي النسق تغيري على يرتتب
تمع يف الثقافة وخصائص السكاين التجمع يف أثرت اليت البيئية العوامل من املواصالت طرق وتعد  أكد وقد . السعودي ا

 :  ومنھم بحوثھم في والمواصالت الطرق یةأھم االيكولوجيني
 "   البيرز"  ( Lapurece )  األقل على اهولكن ، البيئي التكوين يف الوحيد العامل ليست اأ إىل يشري الذي : مثال 

 هأوج يف تعديل بالضرورة هيتبع إمنا املواصالت يف التعديل وأن . اجلماعة ألعضاء املكانية العالقات حتدد اليت العوامل مهأ
  . املختلفة احلياة

تمع على ينطبق ذههو   واملعبدة لةهالس الطرق تتوفر ال كما ، النقل وسائل تتوفر مل حيث املستقرة الفرتة تلك يف السعودي ا
 الصحراوية الطرق عرب السيارات من جدا قليلة نقل وسائل على االتصال اقتصر بل . السعودية واملدن القرى بني تربط اليت
تمعات الذي األمر ، عرةالو  تمعات على واضح تأثري اهل فكان . البعض اهبعض عن نسبيا مفصولة الفرتة تلك يف جعل ا  ا

 والروابط االجتماعية العالقات أن االنعزال ذاه على ترتب كما ، للسكان واملعيشية االقتصادية احلياة على وخاصة ، السعودية
تمع دحدو  الغالب يف تتعدى ال القرابية تمع يف البيئية الظروف أثرت لذلك . احمللي للفرد ا  على الفرتة تلك يف السعودي ا
  . اجلغرايف باملوقع كثريا يتأثر ايلهاأل نشاط فكان ، اإلنساين النشاط

 دفعت اجلغرافية املناطق وبعض ، الزراعية املناطق بعض سكان اجتاه يف ثرأ أكرب اهل كان اجلوفية املياه وتوفر الرتبة فصالحية
 ، واملنتجات السلع لتبادل سوق اكهن يكون أن فرصة مينح واملدن القرى بعض موقع أن إذ . التجارة انهامت إىل السكان بعض

تمعات على اهوأمناط نهامل توزيع يف رئيسيا البيئي عامال العامل كان ولذلك  البيئية الظروف حسب السعودية والقرى واملدن ا
 مما ، واخلاص العام اهر هومظ اهفي املستخدمة واملواد املساكن بناء طبيعة يف وواضحا جليا البيئة تأثري رهظ كما  ، منطقة لكل

 . حينئذ البيئة يف ومنتشرة متوفرة كانت ليتا البناء مواد على يعتمد كان املساكن فبناء . والبيئة اإلنسان بني تالؤما أعطى
 تمعات بني السابقة الفرتة يف النسبية العزلة رضتف اليت الطبيعية البيئة فأن وأخريا  :  بسبب السعودية ا

  . احلديثة والوسائل لةهالس الطرق توفر عدم
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تمعات داخل ميارس الرتويح نشاط جعلت  . مكان كل يف السائدة اجلغرافية الظروف مع هومكان همنط ويتالئم ، احمللية ا
   :املتغیرة الفرتة يف البیئة

 : بسبب نتج بل ، الطبيعية الظروف تغري بسبب البيئي النسق تغري يكن مل املتغرية ةالفرت  يف
   .ناحية من واجلغرافية البيئية الظروف يف التحكم حماولة □
   .أخرى ناحية من احمللية البيئة مواد عن االستغناء □

 .. ) االیكولوجیة ( الطبیعیة البیئة أن ذلك وتفسیر
  . البشري راراالستق مكان حتدد تعد مل □
تمعات وتعزل تستمر أن البيئية الظروف تستطع مل □   . بعض عن اهبعض السعودية ا
  . يلهااأل نشاط نوعية يف تتحكم أن تستطع مل □
  . هالرتفي ومنط مكان حتدد أن تستطع مل □

تمع يف والبيئة اإلنسان بني معاكس لتفاعل بداية كانت ، ھ١٣٩٠ عام بدأت اليت التغري فرتة أن فنجد  اإلنسان رهظ حيث ، ا
  )) ؟كيف .    (( واضحا البيئة يف

 من عديدة نواح يف التغري يف كبري بشكل متهأس واجتماعية اقتصادية وبرامج مشروعات لتنفيذ دايةب،  ھ١٣٩٠ عام كان
  :اهمن البيئي النسق

تمعات ارتبطت حيث □   . دةمعب لةهس بطرق بعض مع اهببعض الفرتة ههذ يف السعودية ا
تمعات بني االنفتاح على ساعد وقد □   . السعودية ا
تمع يف واألسر األفراد معظم امتالك املعبدة الطرق شبكة توفري إىل باإلضافة □   . للسيارات السعودي ا
 بشكل تمهسا ةاحلديث اخلاصة النقل وسائل بتوفري أو املعبدة الربية الطرق بشبكة متعلقا اهمن كان ما سواء جمتمعة العناصر ههذو 

 األقاليم صارت فقد الضخمة املطارات إنشاء ذلك دعم وقد . املدن إىل خاصة جرةواهل االجتماعي باحلراك الفرتة ذهه يف كبري
 املتغرية الفرتة ذهه يف التنمية برامج دعمت ذلك إىل باإلضافة ، جوي نقل شبكة خالل من البعض اهببعض مرتبطة السعودية

  . العريب واخلليج األمحر البحر على السعودية البحرية واملنافذ املوانئ من عدد فأنشئ البحري النقل
تمعات انفتاح يف املتغرية البيئية الظروف متهأس ومثلما  ربط يف الظروف نفس تمهسا فقد . البعض اهبعض على السعودية ا
تمع تمعات على هوانفتاح ، اخلارجي بالعامل ككل السعودي ا  واألمريكية واألوروبية واالسرتالية واألفريقية واآلسيوية العربية ا

  . وجوية وحبرية متعددة برية منافذ طريق عن
تمع يف البيئي النسق يف التغري أحدث ولقد تمع بناء يف مةمه اجتماعية آثار السعودي ا  االجتماعية هخصائص وطبيعة ا

  :اهومن والثقافية
تمع يف عياالجتما احلراك رةاهظ نشوء .١  . التعليم أو العمل أجل من احلضرية واملراكز الكبرية املدن اجتاه يف جرةواهل ا
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 والثانية األوىل التنمية خطيت خالل ، اخلمس التخطيطية املناطق يف واالقتصادية االجتماعية اآلثار التخطيط وزارة تتبعت ولقد
 بشكل الغربية ،واجلنوبية الشمالية املنطقة من كل يف السكان عدد يف تناقصا اكهن وأن اململكة داخل كبرية جرةه وجود فتبني

 واملنطقة الوسطى املنطقة ذلك يف مبا ، اململكة من رةهاملز  األجزاء حيث ، األخرى املناطق إىل السكان انتقال بسبب . خاص
 األخرى الكربى واملدن وجدة كالرياض الرئيسة احلضرية املراكز أن تعين اجلارية التحضري عملية أن اتضح كذلك ، الغربية

 أن التخطيط ووزارة العامة اإلحصاءات مصلحة هأجرت الذي اإلحصائي املسح أثبت ولقد . احلضرية املناطق من اجرينهامل ستستقبل
 . اسكا عدد زيادة يف متفاوتة نسبا اإلمارات مناطق مجيع سجلت وقد ، املناطق بني جرةاهل أكرب من اهاملنطقة نفس داخل جرةاهل
تمع إىل الوافدين كثرة على ساعد قد تنموية مشروعات برامج بتنفيذ البدء مع احلديثة املواصالت وسائل توفر أن .٢  . السعودي ا
 البالد خارج السفر إىل املواطنني اجتاه يف ساعد قد املتغرية الفرتة ذهه يف املعيشة مستوى وارتفاع املواصالت وسائل توفر إن .٣
تمعات وحن  . والرتويح السياحة أجل من اخلارجية ا
 تمع انفتاح أن إىل هالتنبي وينبغي تمعات على املتغرية الفرتة ذهه يف السعودي ا  بالطرق االتصال على يقتصر مل اخلارجية ا

 . ثقايف انفتاح هتبع بل ، احلديثة
   :السعودیة املدن يف األحیاء على السكان وتوزیع البیئة

 البساتني وموقع واملتداخلة املرتاصة واألحياء والبيوت الضيقة بالشوارع يتميز والذي السعودية للمدن القدمي التخطيط أن ويبد
 حنو السعودية باملدن السكان اجتاه يف البيئة تأثري رهظ وقد . الصحراء طبيعة مع املتالئمة البيئية الظروف مع يتناسب كان اهفي

 الدراسات بعض من تبني فلقد . املدينة اتهاجتا من اجتاه لكل معينة يعطون قيمة السابقة املستقرة الفرتةب خاصة فكانوا ، األرض
 الغريب لالجتاه هيمهأ يعطون املستقرة الفرتة تلك يف السكان أن القصيم مبنطقة " عنيزة حمافظة"  يف أجريت اليت االنثربولوجية

  .اهفي الزراعية املساحات انتشار اهإلي الناس اجتاه من فيحد اجلنوبية ةهاجل أما ، اهفي الرملية الكثبان النتشار والشمايل
 على القدرة بسبب ايلهاأل عند قيمة ذات اتهاالجتا مجيع أصبحت ، املتغرية الفرتة يف البيئة على والسيطرة التحكم فرتة ويف

 اليت العوامل من التكنولوجيا أساليب وتعد اتهالجتاا مجيع من توسعا املدينة دتهش لذلك مهلصاحل الطبيعية الظروف إخضاع
تمعات جعلت  التكنولوجيا أحلقت ولذالك . مهلصاحل خدمة ا السكانهفي جيد اليت التغريات ،وإدخال البيئة مع تتأقلم البشرية ا
 كشفت فقد االجتاه ذاه وصوب ، واالنثروبولوجية االجتماعية الدراسات معظم يف االيكولوجية العوامل من رئيسي كعامل
   يتعلق ما خاصة البيئي العامل وه مدينة الرياض أحياء على السكان توزيع يف العوامل مهأ من أن السعودية الدراسات إحدى
 األحياء من أكثر واضحة بصورة الراقية األحياء يف تقيم السيارات ملكية اهلدي تتعدد اليت فاألسر . السيارات ملكية بتعدد

 توزيع يف كبري بشكل مهيسا باملدن املؤسسات االقتصادية وموقع املدارس وموقع التجارية األسواق موقع أن تبني قدف . املتوسطة
 مهمساكن الرياض اختاروا مبدينة الشعبية األحياء سكان من  %٤١ من أكثر أن ثبت فقد ، املدينة السعودية أحياء على السكان

 يف الرغبة أن أيضا وثبت ، املدارس من أو القرب التجارية األسواق والقرب من مأعماهل أماكن من يف القرب األحياء رغبة تلك يف
 . املدينة السعودية على أحياء السكان يف توزيع كبري بشكل تمهسا الرئيسة اليت البيئية العوامل واألصدقاء من األقارب جماورة
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   :السعودیة املدن أحیاء على السكان توزیع يف ودوره املسجد

تمع يف أجريت اليت االجتماعية الدراسات أثبتت  على السكان توزيع رةهظا يف مهوم رئيسي بيئي عامل "املسجد " أن السعودي ا
 لعوامل فقط خيضع ال أمر أخرى أحياء يف اهانعدام أو اوندر معينة أحياء يف املساجد كثرة أن السعودية باعتبار املدينة أحياء

 جتانسا أكثر احلي سكان كان فكلما .ه احلي نفس لسكان االجتماعية البنية إىل األول املقام يف أيضا يرجع مناوإ ، الكثافة السكانية
  . صحيح والعكس ملحوظ بشكل املساجد عدد ازداد القرابية األصلي والعالقات املواطن اعتبارات يف اخلصوص هوج وعلى

   :السعودي اتمع يف والتكیف التنمیة ومعوقات البیئیة الظروف

تمع بذل لقد  واحلضرية الريفية املستوطنات بني وةاهل وتضييق الفوارق إذابة سبيل يف كبريا وداهجم باحلكومة ممثال السعودي ا
 إخل ... الصحية واخلدمات رباءهوالك املاء وتوفري الطريق إنشاء ذلك اشتمل وقد ، املختلفة واملرافق اخلدمات توفري طريق عن وذلك

تمع يف الصغرية احلضرية واملراكز الريف تنمية تعرتض مجة وحتديات كبرية معوقات ناكه أن غري  عن ناجم اهبعض ، السعودي ا
 : العوامل ھذه وأھم . اجتماعية بيئية ظروف عن نامجة واألخرى ، طبيعية بيئية ظروف

  : والقزمیة التشتت .١
 الكلية املساحة إمجايل من فقط  %٥ على تزيد وال حمدودة بالسكان لةو هاملأ األجزاء ، ٢ كم مليون ٢,٢٥ اململكة مساحة

 ، جرةهو  قرية آالف ١٠ على يزيد ما يوجد حيث ، جرواهل القرى وبعثرة ، السكاين التشتت رةهظا وجود إىل ذاه أدى وقد
 % ٧٣,٢ جرةواهل القرى ذهه ) ثيثل ( قرابة أن عرفنا وإذا . املساحات ذهه امتداد على تتناثر اهل تابع مسمى آالف٥ وحوايل

 التحديات مدى أدركنا للنمو قابلة غري القرى ذهه من % ٧٠ قرابة وأن ، نسمة ٢٥٠ على اسكا عدد يزيد ال قزمية قرية يه
 . باململكة الريفي القطاع وتنمية تطوير تعرتض اليت
  : املدینة إىل القرى من الھجرة .٢
 واملراكز القرى تلك يف األفراد من لكثري املعاشي االقتصاد جعل ، الطبيعية الظروف على وديةالسع بالقرية االقتصاد اعتماد إن

 ما نوعا امليسورة العمل فرص ذلك يقابل ، حمدودا هفي العمل فرص جتعل الريفي االقتصاد طبيعة أن كما ، مستقرة غري الصغرية
 يةمهأ أدركنا ، والقرية املدينة بني اخلدمات يف النسيب التفاوت ذلك إىل أضفنا ما فإذا . اهعن الناجم الدخل وارتفاع املدن يف

    .النقل وسائل توفر وخاصة املدينة إىل جاذب عنصر هيقابل الذي القرية يف الطارد العنصر
 ، اهفي العاملة القوى معظم من القرى تفريغ يف مهأس الذي ، القرى يف السكانية الكثافة ختلخل الريفية جرةاهل عن جنم لقد

 معدل من املشكالت ذهه تقلل أن الطبيعي ومن الريفي االقتصاد انكماش إىل ذلك أدى وقد . الزراعي القطاع يف وخاصة
  .عامة بصورة الوطين املستوى على الريفية التنمية

  : القبلیة احلساسیة .٣
 للنمو قابلة غري منطقة يف معينة قبيلة رادأف األحيان من كثري يف يرفض حيث السكاين التشتت يف القبلية احلساسية تمهسا
 .  معا القبيلتني تستوعب أن اهل ميكن للنمو قابلة منطقة يف تسكن أخرى قبيلة أبناء مع للسكن ممكا ترك
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  : القبائل بعض انشطار .٤
 يف القبيلة أفراد كل يتجمع أن املمكن من كان هأن مع جراهل تعدد إىل يؤدي مما اهأبنائ لبعض مستقلة جره إنشاء دفهب

  .واحد موقع
  .مهقرا تنمية يف الذاتية مهودهجب املشاركة دون اخلدمات من ماحتياجا تلبية يف احلكومة على ايلهاأل اعتماد تزايد .٥
  . باململكة جرةواهل القرية ومهملف واضح حتديد وجود عدم .٦
 . بالقرى اخلاصة والبيانات املعلومات قصور .٧

  : السعودیة مناطق بین جرةوالھ البیئیة
 واالجتماعية االقتصادية التنمية خطط برامج بفعل ھ١٣٩٠ عام منذ حدثت اليت ) االيكولوجية ( البيئية التغريات تمهسا لقد
 . الكبرية احلضرية واملراكز املدن إىل الصغرية احلضرية واملراكز والقرى جرواهل البوادي من واالنتقال الداخلية جرةاهل إىل

 منطني إحداث يف كبري بشكل تمهسا االجتماعية البيئة أن يتضح ناه ومن .  اإلياب جرةه يهو  معاكسة جرةه رةهظا حدثت
تمع يف السكاين احلراك أنواع من   :اهم السعودي ا

   .األصلي املوطن من جرةاهل : األول □
   .األصلي املوطن إىل اإلياب : الثاني □

تمع يف أجريت اليت التطبيقية االجتماعية الدراسات حاولت وقد  : وتبني السكاين احلراك من النمطني ذينه تفسري السعودي ا
   :املناطق بین الداخلیة جرةاهل .أ

 والكمي اإلحصائي التحليل طريق عن واألرياف املدن بني أو ، املناطق بني الداخلية جرةاهل حجم لقياس متعددة طرق اكهن
 جرةاهل حجم قياس ميكن السكان منو معدالت خالل ومن البقاء نسبة تقديرات ومن حليويةا اإلحصاءات بيانات خالل فمن

 . التعداد بيانات واقع من امليالد وحمل اإلقامة حمل معرفة  :يه المباشرة الطريقة أما ، مباشر بشكل
ال ذا املتخصصة البحوث نتائج من رهوظ   : التايل النحو على السكاين الطردو  اجلذب ناحية من تتباين اململكة مناطق أن ا
  . جرةاهل حيث من املناطق قائمة تتصدر والشرقية املكرمة ومكة الرياض منطقة □
  . جذابة مناطق اهباعتبار  سكانياً  كسباً  سجلت والقريات الشمالية واحلدود تبوك منطقة □
  . املغادرة جرةواهل الوافدة جرةاهل بني توازن حالة سجلت جنران منطقة □
 اهمن النازحة جرةاهل أن مبعىن ، سكاين طرد مناطق يه وجيزان املنورة واملدينة والقصيم وعسري والباحة وحائل اجلوف طقةمن □

  . اهإلي الوافدة جرةاهل من أكرب
   ) اإلياب (: العودة ھجرة .ب
 يف افهده دائمة جراته يه لبواديوا األرياف من أو الكبرية املدن إىل الصغرية املدن من تتم اليت الداخلية جراتاهل أغلب إن

  األوضاع حتسن يف خاصة معينة دافهأ بتحقيق نةهو مر  مؤقتة جراته ذلك يقابل . الوصول ميناء يف ائيهالن االستقرار الغالب
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 ألصليا اهموطن إىل وتعود مؤقتة اهإقامت تكون السعوديني السكان من جدا قليلة نسبة ناكه أن وتبني ، اجرهامل للفرد االقتصادية
 تقيم اجرةهامل الوطنية العناصر غالبية بينما . الوقت لبعض مؤقتة إقامة تقيم الرياض إىل اجرينهامل من  %١ معدل اكهن فمثال

 اإلياب جرةه من أمناط أربعة اكهن أن إال ، جرةاهل رةهبظا ) Crase سراس(  تمنيهامل أحد توصل وقد . دائمة بصورة هفي
تمع يف احلال وه كما ( تقدما األكثر إىل املناطق النامية املناطق من اهفي جرةاهل تكون ليتا احلاالت على تنطبق يهو    ) السعودي ا

 : يهو  أصناف أربعة إلى تصنف أن يمكن اإلياب جرةه أن " سراس" فريى
  : الفشل إیاب □

 . اجلديد مهجمتمع يف االنطالق يف فشلوا ،الذين العائدين اجرينهامل الفئة ذهه متثل
   :احملافظة إیاب □

 . األصلي املوطن يف محيا الستمرار رئيسيا مصدرا تعد أمواال وفروا الذينن العائدي اجرينهامل الفئة ذهه متثل
   :التقاعد إیاب □

 . األصلي مهموطن يف التقاعد فرتة لقضاء الفئة ههذ تعود
  :التجدید إیاب □

 مهأنفس ويتخيلون ، كفاءة مهولدي ، جديدة أفكارا حيملون مبأ مبتوقعا العائدين اجرينهامل من الفئة ههذ وتتصف
  .األصلية مهمواطن يف جمددين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مسجد كتنظیم دیني واجتماعي في تلبیة احتیاجات األفراد الیساھم...  
  )إزالة الغربھ ، االجتماعیة ، النفسیة  (
  ودي وغالبیة المھاجرین منھا اتجھوا الى منطقة طرد سكاني في المجتمع السعاكبر

 ) القصیم( .. الریاض ھي 
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   :احمللي اتمعات علم يف مقدمة

 : نموذجين من السعودي المجتمع في المحلي المجتمع لنسق االجتماعي النظام يتكون
  . بالتعارف اهجمتمع أفراد بني العالقات تتسم واليت ، جغرافيا احملدودة القرية هو : األول النموذج □
تمع وه :الثاني النموذج □  واخلصائص التجانس أو اجلرية على الناس بني هفي العالقات تقوم واليت ، املدن داخل احمللي ا

 . األصول األوىل أو نةهكامل االجتماعية
تمعات مناذج تتباين الواقع ويف تمع حيث من اهوخصائص امسا يف كبريا تباينا املدن أحياء يف أو القرية يف سواء احمللية ا  ا

تمعات لطبيعة املفسرة الفكرية اتاهواالجت بهاملذا تعددت ولقد  ا منهدراست إىل تهاجت اليت النظر اتهوج وتباينت احمللية ا
  .والتكوين ، والنشأة ، الطبيعة : حيث

 : اتاهاتج ثالثة إلى ةالفكري اتاهاالتج ذهه حصر عامة بصفة ويمكن
   وحتديد ، االجتماعية احلياة صياغة يف كبري بشكل مهتسا الطبيعية االقتصادية املواد أن يرى وهو  : االیكولوجي االجتاه .١

 . االجتماعية العالقات وطبيعة ، البشري االستقرار
تمع أن السيكولوجي االجتاه أصحاب يقرر : السیكولوجي االجتاه .٢   ، عاطفي نفسي رهمظ اهل ، مشرتكة روابط منطقة احمللي ا

تمع احمللي عاطفة وتتكون ، واملسؤوليات وااللتزامات واملمتلكات واملكان املوروثة التقاليد تشمل  " نحن" ـب الشعور من ا
تمع هعضويت يتحدد الذي بالدور والشعور ، باملشاركة واإلحساس الشعور أي تمع ىعل باالعتماد والشعور ، احمللي با  . احمللي ا
تمع أن االجتاه ذاه أصحاب يرى : السوسیولوجي االجتاه .٣   ، ا ومعرتف معينة جغرافية حدود ذات حملية منطقة احمللي ا

تمع وأفراد  الذي " المشترك بالرباط" مهبين فيما االعرتاف إلثارة ، محيا يف يةمهوأ فعالية ذات مشرتكة تماماتها مهل ا
تمع يف ويتواجد باالنتماء الشعور مهفي ينمي والذي ، مهيربط  : مثل الضرورية االجتماعية النظم من املستويات أدىن ا
تمع ألعضاء هشعبي مشاركة مع ، والتعليم األسرة نظام  . املختلفة األنشطة يف ا

تمع الصلة الشديدة النظم من ذلك وغري الدينية املمارسة : أھمھا ومن -    .با
تمع اهمن يتكون أن ميكن اليت الرئيسية اجلماعات ومسات خصائص حتديد األنثروبولوجية االجتماعية الدراسات حاولت دولق  ا

 : اآلتية الجماعات إحدى من يتكون المحلي والمجتمع . احمللي
 . املتمايزة اهثقافت اهل أكرب جمتمع يف تعيش السكان من متمايزة فئة يهو  : العرقیة اجلماعة أو األثنیة .١
 ههذ أن أي ، مشرتكة حلكومة وخيضعون حمددة جغرافية منطقة يف يعيشون الناس من جمموعة إىل وتشري : القومیة اجلماعة .٢

 . باملوضوعية السياسية تتميز اجلماعة    
 واحلياة كاللغة األساسية اةاحلي نطاقات من أكثر أو ما نطاق يف التفكري،والعمل طرق يف هبالتشاب تتميز : الثقافیة اجلماعة .٣

 السعودي المجتمع في المحلي المجتمع نسق: عشر  المحاضرة الحادیة
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  . نةهوامل وامللكية املادية والسمات العلمية واملعرفة األسرية
 : أھمھا من . مشرتكة فيزيقية مالمح مهغالبيت يف ميتلكون الناس من مجاعة إىل تشري : الساللیة اجلماعة- ٤

 . القامة ارتفاع ، الشعر لون ، هالوج مالمح ، اجللد لون
   :السعودیة یةالبدو اتمعات

تمع  اجلماعات موضوع جيعل الذي ، البدوي االجتماع علم املعروف هبفرع االجتماع علم يف دراسة حمل يكون أن ميكن البدوي ا
  )واالنتقال ، الرعي  (وهو  ينهامل املعيار جعل من الباحثني من وكثري ، والدراسة للبحث جماال البدوية القيم سلطان اهفي يسود اليت
 . اهغري  من البدوية اجلماعة لتحديد رئيسيا ياسامق

 البداوة صفة على للحكم معيارا اهاعتبار  ميكن ال اهوحد الرعي نةهم فممارسة ، صحيح غري املقياس ذاه إىل الركون أن والواقع
 األيام ذهه أصبح املعيار اهذ إن بل ، أساسي أخر معيار ذلك إىل يضاف أن ينبغي بل ، العمل ذا تقوم اليت اجلماعة يف

تمع يف السلطة من اهل تكون وأن ، معني جمتمع يف البدوية القيم استقرار املعيار بذلك ونقصد . نةهامل معيار من أجدى  ا
 على السلطان اوهل ، احلضرية األحياء يف البدوية القيم توجد قد هفإن مث ومن . السلوك يف هموج فعال أثر ذات لتصبح حىت

 .  املدن حياة بأساليب اهأخذ على أعوام ومضت العشائر استقرت أن بعد خاصة ، دنامل يف السلوك
تمعات يف االجتماع علم يف املتخصصة السعودية الدراسات متهتا ولقد  االجتماعية املتغريات أثر كشف وحاولت ، البدوية ا

 دراسة كشفت فمثال مهوحتضر  البدو نيتوط طريقة وخاصة ، االجتماعي مهوسلوك االقتصادي مهنشاط على واالقتصادية
تمعات ألحد اجتماعية تمع يف البدوية ا  الرئيسي النشاط أن  )الغطغط جرةه يف ( وتوطنوا استقروا أن بعد ، السعودي ا
 وحتولت . والتجارية ، العسكرية األعمال :مثل املختلفة والوظائف نهامل ممارسة إىل الرعي من الرجال عند تبدل جرةاهل لسكان
 نظام من جرةاهل يف السلطة شكل وتغري ، والعقار األرض ملكية ومن ، الفردية امللكية إىل لألرض اجلماعية امللكية من امللكية

 املتغريات بعض والسياسية االقتصادية اجلوانب يف اجلذرية التغريات ذهه واكب وقد . بالتعيني اإلمارة نظام إىل الوراثي، املشيخة
 ميثلون الواحدة العشرية أبناء يعد ومل ، متباينة عشائر عدة إىل بل فقط عشرية إىل ينتمون جرةاهل ايلهأ يعد فلم ، قرايبال النسق يف

 العشرية أبناء بني التضامن جعل مما . جرةهلل السكنية األحياء يف مبعثرة أسر عن عبارة أصبحوا بل ، مشرتكة سكنية وحدة
 فلم والبيئية االقتصادية بالتغريات العائلة تأثرت ولقد أيضا اجلوار وحدة على بل فحسب لقرايبا الرتابط على يعتمد ال الواحدة

 املقام يف منتجة وحدة ) الغطغط ( جرةاهل تعد ومل النووية األسرة من الكثري رهظ بل ، جرةاهل يف السائدة يه فقط األسرة تعد
 . ااحتياجا معظم سد يف على املدينة تعتمد لكةهوحدة مست أصبحت بل ، األول
 لدورة املصاحبة العادات تأثرت وقد ، القرية يف االستقرار عند هعلي عبئا أصبحت ، البادية يف للرجل عونا املرأة كانت أن وبعد
 من تغري أسرع يهو  ، املنزلية واألدوات النقل ووسائل السكن : مثل املادي اجلانب يف خاصة ، املتغريات ذه كثريا الفرد حياة

 . البدوية والتقاليد والعادات واملعايري القيم : مثل الثقافية اجلوانب
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    :السعودیة القرویة اتمعات
تمع يدرس الذي العلم : ھو االجتماع علم تمع واملقصود ، ا تمع : وه ناه با  . الكبري ا

تمعات دراسة على االجتماع علم يركز وعندما ال ذاه يف الباحث نفإ الريفية أو القروية ا  االجتماع علم يف يتخصص ا
 علم فإن األساس ذاه وعلى . والقرى الريف يف االجتماعية واملشكالت رهالظوا بدراسة مهيسا الذي ، القروي أو الريفي

تمع مع يتعامل االجتماع تمع يف العامة االجتماعية راهالظو  بدراسة تمهوي الواضح العادي مبعناه ا  يقصر الذي الوقت يف ، ا
تمع على هحبث والقروي الريفي االجتماع علم هفي  ذات االجتماعية واملشكالت رهبالظوا هفي الباحث تمهوي . احمللي الصغري ا

تمعات أو الريف يف رهتظ اليت أو الريفي الطابع  . التحديد هوج على القروية ا
 مقننة قواعد اهمن ليستخلص ، والتجريب للدراسة اهوخيضع ، الريفية االجتماعية احلياة من العلمية همادت يستقي بذلك وهو 

 على يقتصر الريفي االجتماع علم يف الباحث أن يعين وال ، العلم تقدم يف مهفيس ، االجتماعية النظريات يكله إىل اهيضيف
تمعات ىلإ يعرج أن إىل ذاه جبانب مؤخرا اضطر فقد . فقط الريف أو القرية من العلمية همادت مجع  والصناعية احلضرية ا

اورة  البحث جمال التساع تبعا الريفي االجتماع علم جمال يتسع قد ذاوهل ، الريف أو القرية مبجتمع اهعالقت يف اهبتفحص ا
  . والصناعية احلضرية املراكز داخل القرويني وتكيف املدن إىل الريف من جرةاهل لتشمل هفي

 مهأ ومن ، السعودية والقرى باألرياف تتعلق اجتماعية ومشكالت راهظو  ناكه أن السعودية عيةاالجتما الدراسات أثبتت وقد
 وبسبب املتغرية الفرتة ذهه ففي . القرى تلك يف لإلنسان املعيشية املصادر مهأ من اهباعتبار  باألرض، يتعلق املشكالت ما

 ، القرى يف الزراعية األراضي متلك على احلرص زاد املزارعني ضوإقرا لدعم برامج إحداث البور، األراضي توزيع نظام يف التوسع
 من جزء باقتطاع كان لو حىت ، يكون شكل وبأي هوج إي على اهمتلك بل ، هعلي املتفق اوانتقاهل التقليدي امللكية ومهمبف ليس

 الرمسية زةهاألج اهفي حارت وصراعات ، األفراد بني نزاعات هعن تسبب مما ، اآلخرين ختص أرض يف التوسع أو ، العامة األمالك
 يف عسري منطقة يف  )العاليا سبت ( قرية يف النزاعات حجم وصل فمثال . اهحل عن القبائل وشيوخ القرى أعيان عجز أن بعد
 ، الرمسية للدوائر تصل ال القضايا من وكثري ، ايلهاأل بني األراضي مبنازعات متعلقة قضية ١١٠ إىل  ھ١٤١٣ فقط واحد عام

 . ودهبالش امللكية إثبات الرمسية تتطلب اتهاجل ألن ، املتنازعني بني للصلح ايلهاأل هويتج
 املستوى لتحسني حماولة يف القرية تركوا مأ املدينة إىل واألرياف القرى من اجرينهامل بعض دراسة من تبني فقد أخرى ناحية ومن

 اجرينهامل من كثري أن كما ، اقتصادي ذات عائد تعد مل القرية يف متارس ليتا األخرى االقتصادية وألنشطة فالزراعة ، االقتصادي
 . املدن يف املوجودة والكليات دهاملعا يف الدراسة مواصلة أجل من والقروية الريفية املناطق جرونهي الشباب وخاصة القرى من
 أن مالحظة ميكن حبيث ، القرية يف االقتصادي النشاط على سلبية آثار ورهبظ السعودية القرى من جرةاهل رةهظا ارتبط وقد

 هحتتاج ما وتنتج الذايت باالكتفاء تتميز كانت أن وبعد . رئيسيا ناك إذ بعد ثانويا نشاطا أصبحت السعودية القرى يف الزراعة
اورة القرى إىل الفائض وتصدر  معظم أن تبني وقد ، املستوردة أو املنتجة األشياء من كثري بتوفري املدن على تعتمد أصبحت ا

 مهبقرا ومتينة وطيدة عالقة مهل احلضرية املدن يف واملستقرين القرى من اجرينهامل السعوديني املواطنني
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 املدينة يف احلياة مع كبري بشكل تكيفوا اجرينهامل غالبية أن من بالرغم ، مستمر بشكل القرية جمتمع عن معالقا تنقطع ومل
 السابق االجتماعي الوضع من أفضل هل بالنسبة املدن يف االجتماعي الوضع أن يرى من مهومن جرةاهل من الدافع حقق مهفبعض

  . القرية من أفضل املدينة يف تتوفر لألوالد والدراسة الوظيفية والفرص االجتماعية اخلدمات ألن القرية، يف
تمع يف املدينة سكان أن كذلك واتضح  أمناط ملمارسة ميول مهولدي القرى من الوافدين نم مهمعظم أن من بالرغم السعودي ا
 على السكان توزيع أن إال . واجلرية األقارب بني احلقوق أو األسرية التنشئة أو الزواج مراسيم يف سواء القرى يف الريفية احلياة

 اجلميع أمام الفرص تكافؤ مبدأ ىعل وإمنا ، الطائفية أو اإلقليمية لالعتبارات خيضع ال أو يقاوم ال السعودية املدن يف األحياء
  أو السكان بني التمييز بدون ، املدينة أحياء أحد يف هسكن مكان حيدد أن يستطيع اخالهل من اليت والقدرات التهللمؤ  وفقا

تمعات بعض يف الباحثون هالحظ ما عكس اهذو  . األوىل الثقافية األصول أو الساللة أساس على اجرينهامل  أن األجنبية ا
تمعات يف الساليل الوضع أو جرةاهل املع  ساللية أو عرقية أو عنصرية أساس على السكان بني التميز اهفي يسود اليت ا

 املتحدة الواليات من اجلنوبية املدن بعض يف واضح هو كما املدن أحياء على السكان وتوزيع املكانية األبعاد على ينعكس
 ال مإ إال املدينة، حياة مع القرى من اجرينهامل تكيف من بالرغم هأن تبني ولقد . نديةاهل املدن بعض يف وكذلك األمريكية

 . املدن يف املتغرية الظروف بسبب املدينة يف واالستقرار جرةاهل إىل القرية يف مهأقربائ دفع يف يرغبون
   :السعودي اتمع يف السكنیة التجمعات

 سكنية جتمعات حتوي أحياء إنشاء اهدافهأ ضمن من جعلت واالقتصادية جتماعيةواال التنموية اهبراجم الدولة نفذت عندما
 والتجمعات، باملستشفيات  بالعاملني اخلاصة السكنية التجمعات : مثل ، مةهامل واملنشآت املرافق بعض يف يعملون الذين اهملواطني

معات ، احلكومية باملؤسسات خلاصةا السكنية والتجمعات ، باجلامعات التدريس يئةه بأعضاء اخلاصة السكنية  السكنية وا
 الباحثني بعض تمامها جمال يهو  السعودية املدن داخل حمليا جمتمعا العسكرية السكنية التجمعات تكون و . اهوغري  العسكرية

 اليت االجتماعية رهواالظ مهأ ومن اململكة من خمتلفة مناطق عدة من الوافدة السعودية األسر على تقتصر اأ باعتبار السعوديني
تمعات تلك يف اهكشف التطبيقية السعودية الدراسات حاولت  عالقة يف التغري على السكنية التجمعات أثر معرفة ، احمللية ا

 هانتقال قبل العامة املدينة األحياء يف هوأصدقائ هجريان مع االجتماعية هوعالقات سلوكية مقارنة عند خاصة ، االجتماعية الفرد
 أن فبعد ، اجلريان زيارة حنو االجتاه من حتد العسكرية السكنية التجمعات وطبيعة ظروف أن تبني وقد العسكري احلي يف سكنلل

 مهبعض العسكريني زيارة تبادل وأصبح رةهالظا اجتاه تغري ، أسبوعيا العامة املدنية األحياء يف مجلريا العسكريني زيارة كانت
 البشرية التجمعات إىل ينتمون الذين العسكريني أن كذلك واتضح فقط املناسبات أوقات يف السكنية التجمعات يف لبعض

 الظروف بطبيعة يتأثروا ومل للجوار الزيارة واجب على حيافظون اململكة جنوب غرب إىل وينتمون ، والقرى البادية : مثل الصغرية
 عمل بنوعية كثريا تأثرت قد العسكرية األحياء يف الزيارة رةهظا فإن كذل إىل باإلضافة . العسكري للحي املميزة والوظيفية نيةهامل

 . هزوجت عمل بسبب هجلريان العسكري فقلت زيارة الرجل ، الزوجات
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 ضمن الساكنني من مهرفاق اختيار إىل ونهيتج مهمن فالغالبية ، نسبيا منعزلون العسكرية األحياء سكان أن تبني أخرى ةهج ومن
 خارج من مهرفاق وخيتارون مفتوحة العسكريني عالقة كانت عندما العامة املدنية األحياء يف موجود وه ما عكسي اهذو  احلي يف

 الوظيفي باملركز كبري بشكل يرتبط العسكرية السكنية التجمعات يف الرفاق مجاعة اختيار أن اتضح ولقد . احمللية مهأحيائ
 ضمن من الرفاق مجاعة اختيار حنو الفرد هتوج من زاد الدراسي لهواملؤ  الوظيفي املركز اخنفض فكلما ، العلمي هيلهالعسكري وتأ

يف  مؤثر دور هل كان العسكري للرجل األصلي املوطن أن العلم مع ، السكين احلي إطار داخل أولية مجاعة الساكنني وتكوين
 الساكنني من العسكريني مهرفاق يكون أن على نحيرصو  واجلنوبية الوسطى املنطقة من فالعسكريون ، الرفاق مجاعة اختيار عملية

 حنو العسكريني ميل يف قوي أثر اهل كان العسكرية السكنية التجمعات ظروف أن تبني أخرى ةهج ومن . احلي نفس يف
 رةهظا وأن ، واألزمات أوقات العوز يف ممساعد وكذلك . واالجتماعية االقتصادية األمور من كثري يف مجريا استشارة

 اململكة جنوب إىل ينتمي العسكري كان فكلما ، للعسكري باملوطن األصلي ومباشر كبري بشكل ترتبط واملساعدة االستشارة
 . واالقتصادية االجتماعية األمور يف هجريان ومساعدة اجلريان مع االستشارة تبادل حنو ههاجتا من زاد

   :السعودي اتمع يف الثقافیة األقلیات جمتمع

 مناسب املصطلح ذاه أن وجدوا واألوروبيون العرب الباحثون كان فإذا ، العرق مصطلح رفضت اليت السعودية الدراسات عم نتفق
 " للعرق " يرى ال هبنصوص اإلسالم أن باعتبار . اإلسالمي السعودي جمتمعنا يف الصواب وه يكون أن بالضرورة فليس هالستخدام

تمع بني للتفريق جماال  املكرمة مكة يف ترتكز حمليا جمتمعا تكون اليت السعودية املدن يف الثقافية واألقليات .  )واألقلية،  العام ( ا
تمع ثقافة يف تندمج مل أقلية ميثل متميز حملي جمتمع األحياء ذهه جمتمع أن الدراسات كشفت ولقد املنورة واملدينة  السعودي ا
  . يةالسعود اجلنسية على حصل مهبعض أن من بالرغم
 : اهمن عوامل إلى يرجع مهاندماج عدم سبب وكان

  . والثقافية االجتماعية والقيم العادات بعض .٢   . املتالصق السكن طبيعة .١
  . الزواج يف شروط األقليات بعض لدى يوجد .٤   . األقليات جمتمع أفراد بعض متيز اليت جةهالل .٣

 . اهوتقاليد اهوقيم اهثقافت على األقليات حتافظ .٦   . األوىل مأصوهل على األقليات من كثري حيافظ .٥
   :السعودیة املدن يف احمللیة اتمعات

 . حضرية خصائص ذات حملية جمتمعات : عن عبارة السعودية المدن في السكنية األحياء
   : يه رئيسية عوامل ثالث ناكه أن إلى وتوصلت

 . جدا قصرية فرتات سوى املدينة يف مهإقامت على ميضي مل املدن سكان من الغالبية .١
 . اهإلي السكان من عالية نسبة الكبرية السعودية املدن دتهش .٢
 املدن إىل اجرينهامل نسبة تقل بينما ، وبدوية ريفية أصول إىل ينتمون اململكة داخل من السعودية املدن إىل الوافدين معظم .٣

 . باململكة احلضرية املراكز من السعودية    
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    :الفراغ اجتماع علم يف مقدمة
 ويةه اهوتصوغ مواطن إىل تنتمي نفسية فكرية منتوجات اكو يف  "يمهالمفا" من اهغري  عن ختتلف ال الفراغ وقت يمهمفا

   . اوإحياءا اهداللت هتوج عامة "بأيدلوجية " اهروافد وتتصل ، حضرية
 . الفراغ وقت ومهملف  "يكيةاألمر  االجتماعية العلوم معارف دائرة " تعرضت فقد

 يعين ذاهو  ، معني أجر نظري ، مباشرة غري أو مباشرة بصورة اهأدائ امللزم امهامل من الفرد هفي يتحرر الذي الوقت : " هبأن هفعرفت
  .  "العيش كسب لغرض الفرد هب يقوم الذي العمل حاجة عن الزائد الوقت هو الفراغ وقت أن
   :أمرين يعني ذاهو 
 . الغريب للمجتمع القيمية املفردات يصوغ ذاهو  مطلقا أجرا سانناإل هعلي يتقاضى ال الفراغ قتو  أن /١
  .  )حقيقية ملكية الوقت ذاه ميلك هأن أي ( بشيء الفرد هفي ملزم غري الفراغ وقت أن /٢
 االجتماع علم وحياول . هفي مستخلف واإلنسان ،هللا  ملكا العمر ، هكل الوقت جيعل الذي اإلسالمي لالجتاه مناقض اوهذ 

تمعات يف الرتويح وأنشطة الفراغ رةهظا يفسر عندما  يعد : فمثال ، االجتماعية هووظائف النشاط بنمط تمهي أن اإلنسانية ا
 بدراسة تم اليت اجلديدة العلمية مامات التخصصيةهتاال أحد معاصر تروحيي كنشاط  "السياحة  "نشاط االجتماع علم

تمعات وعلى السياح على اهتأثري  ومدى ، السياحية واملؤسسات والعالقات دوارواأل الدوافع  . مهل املستقبلة ا
 ويرتاوح واإلسرتاتيجية ارةهامل على القائمة املنافسة رةهجو  اجتماعيا سلوكا أو مؤسسة " الرياضية " االجتماع علم يعد كذلك
 والتفاعل بالرياضة السياسة وعالقة ، بالرياضة االقتصاد عالقة إىل ومتتد ، يةالرياض واملسابقات األطفال ألعاب من احملدد السلوك

ال يف والتفرقة واألقليات الرياضي والعنف والشغب الرياضي واالحرتاف ، والرياضة الرتبية بني  أن القول ميكن لكن . الرياضي ا
تمع رهشأن ظوا اشأ اجتماعية رةهظا يعده وهف "الرتويح أو الفراغ" يدرس عام بشكل االجتماع علم  اهارتباط اهل ، األخرى ا

 زاوية من الرتويح ةهر ظا يدرس أن االجتماع يف علم للباحث ميكن ذاو ، للمجتمع والثقايف االجتماعي البناء وعناصر بأبعاد
 والبناء باحلياة وثيقة صلة ذات اجتماعية رةهظا اهباعتبار  ، الفراغ بنشاط ترتبط اليت واألدوار واملعايري االجتماعية باحلياة اهارتباط

   . دقيقا إجرائيا تعريفيا الفراغ نشاط أو الرتويح نشاط مصطلح تعريف البداية من ينبغي لكن . األمثل االجتماعي
 عكس هوو  . االجتماعية بالنواحي يرتبط ال الذي ادفاهل غري السلوك هبأن وظيفية اجتماعية نظر ةهوج من يعد  :فمثال

 . والعمل واملدرسة كاألسرة املتعددة االجتماعية املؤسسات ملتطلبات فعل كرد حيدث الذي ادفاهل سلوكال
  : يلي ما المجتمع في والفراغ الترويح رةهظا لدراسة والتحليل النظري اإلطار اهب يتسم أن يتعين التي األبعاد مهأ من
تمع يف نيةهامل واملكانة االجتماعية طبقةبال عالقة اهل الفراغ أنشطة ونوع الرتويح طبيعة أن .١            كأسلوب الفراغ رؤية وأن ، ا

     ة ومبستوىهج من االقتصادي واالجتماعي بالوضع ترتبط رةهظا مهألنشطة فراغ الناس اختيار وأن ، الصفوة مييز للحياة     
  .أخرى جھة الثقافي من الوعي   

 السعودي المجتمع في الترویحي النسق: عشر  المحاضرة الثانیة
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 تتواجد عندما خاصة ، األسري والتكامل باالتصال الفراغ أنشطة مهتسا فقد ، الفراغ وأنشطة األسرة بني عالقة ناكه .٢
      وينصرف ، وتتباين األنشطة تتعدد عندما الروابط ضعف أو بالتفكك الفراغ ماهيس وقد ، واألبناء الوالدين بني األنشطة    
  .مهأسر  أفراد مع مهفراغ وقت قضاء عن والشباب قونهاملرا    
 موضوعات اهبراجم يف تضع أن واجلامعات املدارس وعلى ، الفراغ أنشطة مبمارسة الصلة وثيق ) الدراسي ( الرتبوي لنظاما .٣

 خاصة ، الفراغ بأوقات اهممارست ممكن مرغوبة تروحيية أنشطة على التالميذ وتدريب ، استثماره وأساليب الفراغ بوقت تتصل    
 .  الكشفي والعمل والفنون ، واملسرحي الثقايف والنشاط ، املكتبة وارتياد ، كالرياضة املدرسية باإلجازات    
تمعات القائمة السياسية واألنظمة الفراغ أنشطة بني عالقة اكهن .٤  معينة تروحيية نشاطات على احلكومة تركز أن فيمكن ، با

 عادل غري توزيعا املناطق بني الرتوحيية املؤسسات توزع أو ميكن أو ، معينة سياسية فكرة ختدم معينة ألغراض األخرى وتغفل    
 .  معينة سياسية ليحقق مصلحة    
      مينح أن ينبغي ، الفراغ أوقات قضاء خلدمات املواطنني احتياجات ) واملراكز كاألندية ( الرتويح مؤسسات تليب لكي .٥

 . واختيار نوع األنشطة الربامج بتصميم يتعلق ما خاصة الرتويح ومراكز األندية إدارة يف املشاركة املواطنني فرصة    
   :اإلسالمي االتجاه ضوء في الفراغ  :أوال

 احلديث جاء املعىن ذاه ويف ، والعبادة اخلري عن يهيل ما كل من والفكر والنفس القلب سالمة : إسالميا يعني " الفراغ" 
 . النفس سالمة والفراغ ، البدن سالمة فالصحة ." الفراغو  الصحة : الناس من كثير اهفي مغبون نعمتان  ":الشريف
 العمل أوقات يف يوجد عام أمر يهو  "البال راحة " البسيط معناه وإمنا "الالعمل " مبعىن هتأويل ميتنع " الفراغ " أن وواضح
 . العبادي العمل أو املادي

   "وهل"  اهوضد العبادة معىن حيمل ال  "دهج " وكل " العبادة" معىن حيمل ادهج كل :وه اإلسالم نظر في والعمل
 . اإلسالم نظر يف  "باطل" و " شغل  "و

 :ثالث من إال هعمل انقطع آدم ابن مات إذا " :الشريف احلديث جاء وقد . فاسد هأن بيان مع ، جتاوزا إال عمال تسمية يصبح وال
 أن قبل الصاحلة بادروا باألعمال : " والسالم الصالة أفضل هعلي وقال  " .هل يدعوا صاحل وولد ، هب ينتفع وعلم ، جارية صدقة 

 ميكن املسلم حياة يف فراغ وقت وجود ميكن له : وقال ، ماهم سؤاال سلطان مجال اإلسالمي املفكر طرح وقد .  "تشغلوا
 تشكل اليت العامة سالميةاإل التصورية القاعدة إىل استنادا وذلك.  " ال: " فأجاب . املسلم حياة يف الفراغ وقت بتعبري وصفة
 وهشيء و  كل خلق هللا{ : تعالى قال . اإلسالمي والتصور املسلم حياة يف يمهاملفا احلكم ملختلف ، واملرجع ، املوضح اإلطار

 ) والعمر الزمن ( يف أيضا ومستخلف ، ذه األرضه ومستخلف يف ، هللا خلق من خلق وعمره فاإلنسان } وكيل شيء على كل
 . دىهو  أمر ما وفق هولإلنسان وعبادت لألرض وللزمان اخلالق هللا بطاعة مطالب وهف مث ومن
 رغم العقاب بأشد هعلي يعاقب "االنتحار "على يقدم ومن وعمره هوقت اإلنسان لكهي أن قاطعا حترميا اإلسالم حرم فقد مث ومن

 . اخلاص هلكم الالديين الوضعي ومهاملف وفق وه والذي هوقت أو عمره سوى يقتل مل هأن
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 ، هعلي مستأمن أو مستخلف وه وإمنا ، حقيقية هملكي هلوقت ملكا اإلنسان يعد ال العامة التصورية هقاعدت وفق اإلسالم أن إال
 نشاطات كل يف يتسرب ، مشويل اصطالح العبادة أن يعين ذاهو  ، هللا عبادة يف هكل الوقت باستفراغ مطالب اإلنسان أن أي

 ، العبادة من اإلنسان هفي يفرغ مستقطع وقت وجود تصور ومهاملف ذاه وفق يصح وال . هأوقات كل يف همع ويعيش ، اإلنسان
 ، واملرح ، واجلد ، والسكون ، واحلركة ، والفكر ، العمل : مث من ويصبح ، احليوية هنشاطات ملختلف اجلامع التكليف اهبوصف

  . العبادة وهو  واحد وتر على تنويعات عن عبارة اإلنسان نشاطات وكافة والعلم ، والنوم ، والشرب كلواأل وهوالل ، والقتال
   يئةاهل يف يتباين إمنا احلقيقة يف يتناقض وال"رهمظ " يف يتجلى وإمنا " ةهر جو  " يف ميكن ال ، وأخر نشاط بني االختالف ويصبح
  . تكليف بدون  "وقتا  "يعيش أن ميكن ال ناإلنسا أن  :يهو  ةمهم إسالمية قاعدة يعطينا ذاه ": سلطان جمال المفكر وأضاف

 تكليفا حيمل أي ، يهومن مأمور املعيشية هأحوال من حال كل يف وهف .} ى سد يرتك أن اإلنسان أحيسب{ : تعاىل قال
  .يشاء كيفما هفي التصرف يف حر وبالتايل التكليف من حر هفي وهو  وقت مثة يكون أن ميكن وال ، ورسالة

 بأوقات متارس اليت الشائعة األنشطة حنو اإلسالمية الرؤية لتحديد الرتويح بأوقات متهتا اليت لدراساتا إحدى حاولت وقد
تمعات يف الفراغ  . املباح من الرتويح ألوان ماهوبين مندوبا تروحيا و حمرما تروحيا اكهن أن إال وتوصلت اإلنسانية ا

  :ثالثة في األحكام ذهه إجمال ويمكن
  . اهوغري  اخلمر وشرب ، كالقمار ، هبتحرمي النصوص وردت ترويح كل وهو  : عاشر  المحرم .١

 والسباق فالسباحة ، مندوبا مالحا هأصل يف كان لو حىت مبحرم تلبس ترويح كل هوو   :شرعي بمحرم تلبس الذي الحالل
 :  مثال مبحرم تلبست إذا حمرما وتصبح املباح الرتفية ألوان من اهوغري  والسياحة والصيد

  . حمرمة ) ونساءً  رجاال ( املختاطة أو العادية السباحة □

  . حمرم وهف حمرم باختالط اقرتن أو انهبر  اقرتن إذا السباق □
 تعذيب اهفي يكون كان ، شرعية غري بطريقة الصيد اقرتان أو ، الصيد حمموم وتتبع ، هللا ذكر عن ابإهل اقرتن إذا الصيد □

   .املكي كاحلرم حمرم يف مكان الصيد كان إذا وكذلك ، الطري أو للحيوان
 ، املخدرات وتعاطي ، العري وأفالم ، مسارح دةهومشا ، واخلناء ، الفساد بؤر عن البحث ا املقصود كان إذا السباحة □

 .  سياحة حمرمة وأصبحت
 : سببين ألحد اإلنسان هميارس الذي الرتويح ذلك وهو  : المندوب الترويح .٢
 السنن من سنة وهف وسلم هعلي هللا لىص بالرسول اقتداء إما . 
 هب إال تتم ال فوائد لإلنسان حيقق هألن . 
 األزمنة جتدد متجدد اتاهاالجت خمتلف الوسائل متعدد واألمناط األلوان متنوع املساحة واسع شرعا  :المباح الترويح .٣

 : يلي بما منضبطاً  يكون أن ويشترط التقنية تطور متطور
  ) .. اإلشباع انضباط ، والتوازن التكامل انضباط،  الشرعي االنضباط( 
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  ) الذكور :( السعودي الشباب لدى الفراغ
 إىل الفرتة ذهه تزداد ساعات أربع اهمقدار  يوميا فراغ ساعات مهلدي واملوظفني والعمالة الطالب من السعودي الشباب أن يبدوا

 كذلك تبني وقد. من الدراسات  كثري ذلك إىل أشار كما ، خرىاأل واإلجازات األسبوع اية إجازة يف ساعات سبع أكثر من
 عطلة يف الربية والرحالت، التلفاز  ومشاهدة ، القدم كرة  :هي الفراغ يف أوقات السعودي الشباب عند السائدة النشاطات أن

 حنو وامليل الفراغ وظاهرة . األهل ةرغب عدم : بسبب الرياضية األندية يف إىل التسجيل مييل ال الشباب معظم وأن ، األسبوع اية
تمع السعودي من املناطق األخرى دون معينة منطقة شباب على قاصرة ليست البدين النشاط  على عامة الظاهرة أن بل ، ا
تمع شباب مستوى بشكل  السعودي الشباب ميارسها اليت النشاطات أهم الشاملة من بعض الدراسات اتضح فقد. ككل  ا

  .البدنية  الرياضة هي مناطق اململكة يعمج يف عام
 إىل الشباب السعودي لدى والرتويح اجلنوح عن  ھ١٤٠٥عام اجلرمية مكافحة أحباث مركز ا قام اليت الدراسة توصلت وقد

تمع من الغالبية أن : وهي مهمة نتيجة  وأن،  جاحنة غري نشاطات وهوايات ممارسة يف فراغهم أوقات متضي السعودي شباب ا
ا عن خارجية بعوامل مدفوعة اجلاحنة األنشطة ممارسة إىل متيل القليلة اليت الفئة  ، هداما استغالال الستغالل أوقات الفراغ إراد
 حنو كبري بشكل ميل لديه السعودي أن الشباب اتضح فقد أخرى ناحية ومن. والتدهور  اخلطورة من بعد يصل مل املوقف وان

 .للشباب   اليومي الفراغ أنشطة األوىل بني مشاهدة التلفزيون املرتبة ، وحتتل املنزل اخلالفراغ د أنشطة ممارسة
   : الفراغ ووقت السعودیة الفتاة
 اليومي اهج يف برناجمهعاما تنت ) ٢٤ - ١٨(  عمر من السعودية الفتاة أن التطبيقية االجتماعية الدراسات بعض حتليل من لوحظ
 لألسواق اخلروج أو الغنائية لألشرطة االستماع أو التلفاز دةهمشا أو اتفاهل أو السيارة ستخدامبا " الوقت تضييع  "سياسة
 تضييع " جمرد اهولكن ، معينة استفادة اهل رهيظ مل الوسائل تلك ومجيع . اهل دف ال اليت الزيارات أو حاجة بدون متكرر بشكل
 يؤدي الفتاة على تربوي بإشراف يتميز الذي املخطط الرتويح أن روفمع وكما . اهمن االستفادة مدى عن النظر بصرف " وقت
 املتعددة اخلربات نإكسا مع األخالقية نااهواجت االجتماعية الفتيات وميول رغبات الفتاة وتنمية على احملافظة يف تنمويا دورا

 احلدائق يه  )الرياض مدينة يف خاصة ( عوديةالس للمرأة توفرا الرتويح وسائل أكثر أن تبني وقد . العقلية نهمدارك وتنمية
 متاحة غري اهمن ثالثة ، مدن عشر الرياض مدينة يف يةهالرتفي املدن عدد وبلغ ، احلفالت حضور صاالت اهبعد يأيت واألسواق،

تمع الشباب رعاية أن ويبدوا . للمرأة  ناكه أن هإلي نتباهاال يلفت ومما اإلناث دون الذكور من الشباب بفئة تم السعودي با
 النسائية واملكتبات كاجلمعيات املفيد الرتويح مؤسسات خاصة األحياء داخل اهوتوفر  الرتويح ألماكن اجلغرايف للتوزيع يةمهأ

 األفراح وصاالت لألسواق الفتاة ارتياد أن ثبت بينما ، املنزل من اقر ومدى النسائية اجلمعية ارتياد بني عالقة ناكه أن ثبت فقد
   . بعيدة كانت ولو حىت األماكن تلك على الفتاة تردد يكثر بل احلي من بالقرب يرتبط ال األلعاب ومدن
 : يه المنزل خارج الوسائل الترويحية من السعودية استفادة الفتاة دون تحول التي المعوقات مهأ من أن تبين ولقد

 . الرتوحيية الوسائل بعض يف االشرتاك صعوبة أو وحييةالرت  الوسائل بعض وقت مالئمة بعدم تتعلق تنظيمية عوامل .١
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 . اهإلي ابهللذ املشجعة النسائية الرتوحيية الوسائل كفاية عدم .٢
 . األسرية االلتزامات وكثرة الرتويح بأوقات تمهي األسرة أفراد من أحد وجود عدم وأھمھا . هأسري عوامل .٣
 مؤسسات نهل تتوفر أن إىل طمحنيّ  - احلمد هللاو  - عام بشكل اخلليجية بالدول ياتالفت أن هعن هوالتنوي هإلي اإلشارة جيدر مما

 العريب اخلليج لدول التعاون لس العامة األمانة دراسة من ذاه ثبت وقد والرجال بالشباب اختالط دون ن خاصة تروحيية
  .  والرياضية الشبابية للمؤسسات

  : عوديالس اتمع يف للمسنین الرتویح الفراغ
 فراغا خيلق مما ، جديد بعمل يرتبط مل إذا خاصة العمل يف مكانة فقدان يعين اختياريا أو إجباريا نكا سواء الفرد تقاعد إن

 تستغرق كانت وأدوار مكانات املسن وفقد املكانة منظومة تقلصت ماوك . بالعمل هيشغل كان املتقاعد املسن حياة يف كبريا
 الدراسات بعض أن خاصة ، الفراغ ذاه استثمار كيفية مشكلة للمسن خيلق ذاهو  هلدي الفراغ وقت زاد هتماماتهوا هطاقات معظم

 يه مهفراغ وقت لشغل احلاجة أن يعدون اململكة يف احلضرية املناطق يف املسنني أن استنتجت باململكة أجريت اليت االجتماعية
تمع من يرغبون اليت الرئيسة احلاجة  أو اآلخرين حب حاجة قبل األوىل احلاجة للمسنني بالنسبة وتعد مهل اهيقحتق اآلخرين و ا
 ، الفراغ مشكلة من يعانون السعوديني املتقاعدين معظم أن ثبت وقد . مهل اآلخرين رعاية أو األبناء مستقبل أو املستقل السكن

 ، الفنيني والعمال الضباط مث العمال مث اجلنود كلةاملش ذهه من يعاين من أكثر وأن ، التقاعد فرتة يف بطيئا مير أصبح الوقت وأن
 شائعة الفراغ مشكلة أن اتضح كذلك . مديرين وظائف يشغلون كانوا من مه الفراغ ملشكلة معاناة الوظيفية الفئات أقل بينما
 مرحلة بعد السن تقدم كلما اأيض املشكلة وتزداد املتدنية والتعليمية االقتصادية املستويات ذوي عند وتزداد املتقاعدين مجيع عند

 . باململكة احلضرية املناطق يف املسنني فراغ وقت شغل عدم على مرتتبة آثار ناكه أن ويبدوا . التقاعد
   :كالتالي اآلثار تلك حصر الدراسات بعض وحاولت

  . والعزلة االنطواء .١
  . هعلي واحلزن املاضي يف التفكري .٢
   .   واألقارب دواألوال الزوجة مع املشاجرات .٣
 . العدوان .٤
   . هب للمحيطني النقد هتوجي .٥
  . املستقبل من واخلوف احلاضر على القلق .٦

 وهو  للمسنني خاصة برامج يقدم فقط واحد مرفق وجود اتضح اململكة يف للمسنني اخلاص الرتويح وسائل حصر خالل ومن
  . الرياض مبدينة االجتماعي األمري سلمان مركز
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   : السعودي اتمع يف الریاضیة الندیة الرتیاد االجتماعیة قاتاملعو
 إىل ذلك مؤديا آنذاك الشاقة احلياة ظروف مهعلي هفرضت مبا ، والنشاط احلركة اهقوام حياة جدا طويلة لفرتة األجداد جيل عاش

 هذا العصر شهد من ذلك النقيض لىوع ، العصر ذلك مبتطلبات الوفاء على ساعدهم ، البدنية اللياقة من مالئم متتعهم حبد
 االعتماد أدى حيث البدين مبستوى النشاط يتعلق ما وخاصة. احلياة  منط يف واضح تغري تبعة ملحوظا حضاريا تطورا املعاصر اجليل
 احلياة أوجه يف املبذولة الطاقة حجم ) من األحيان كثري يف انعدام بل ( اختصار إىل الرفاهة ووسائل احلديثة والتقنية اآللة على

  . منتظمة وبصورة عام بشكل الرياضية التمارين مزاولة عن املتغرية هذه الفرتة يف الشباب املعاصر عزوف سواء املر يزيد مما ، اليومية
 وكذلك ، وقودا للحركة تشكل اليت احليوية الطاقة إنتاج أھمھا ومن ، الصحة على تعود مجة فوائد من احلرمان عليه يرتتب مما 

  .والنفسية  القلبية حتسني اللياقة
ا  لالستفادة من الرياضية األندية يرتاد السعودي الشباب من فقط  %٧ حوايل أن ثبت فقد  فقط من % ١٥ وأن، خدما

  .  األسبوع يف أكثر أو مرات ثالث ملدة البدين النشاط بانتظام ميارسون اجلامعي الشباب
ذا  فيه الكفاية مبا ، النشاط البدين مبمارسة يقوم ال عام وبشكل حاليا السعودي تمعا أن عامة كمالحظة القول ميكن و

تمعات ببعض مقارنته عند خاصة  الشباب أن عام ويبدوا بشكل .البدين  املمارسة للنشاط نسبة لديها ترتفع واليت األخرى ا
 التابعة الرياضية واملراكز األندية خارج منظمةغري  نشاطات فراغه أوقات يف ميارس - الدراسات بعض أثبتت كما -السعودي

  العزوف أسباب أهم من أن ويبدوا. الرياضية  األندية وظائف وتركيب يف النظر إعادة ينبغي لذلك ، الشباب لرعاية للرئاسة العامة
   اجلمهور انتظار قوامها بيةالشبا واملؤسسات بني اجلمهور من السلبية حالة وجود الرياضية األندية وخاصة الشبابية عن املؤسسات

 املوقف السليب يتبدى كذلك. متويلها  أو تنظيمها يف لإلسهام أدىن جهد اجلاهزة دون املمتازة اخلدمات املؤسسات له تقدم أن
 إشراك الشباب دون ، املؤسسة باختاذ القرارات يفمسئوليها يستأثرون  أن إىل ، الشباب املبحوثني نظر وجهة من للمؤسسات

م ، افيه  .ملرتادي هذه املؤسسات  واالجتماعية والصحية النفسية يهتمون بالرعاية ال وأ
    :الصیفیة اإلجازة خالل السعودیین الطالب فراغ أوقات

 وأكدت ، الصيفية اإلجازة خالل الطالب لد الفراغ مشكلة حبقيقة السعودية العربية اململكة يف العاملة القوى جملس أقر لقد
   ھ١٤٠٨ عام السعودية خمتلف املدن مشلت اليت واجلامعية والثانوية املتوسطة املرحلة يف السعوديني للطالب ممثلة عينة ىعل هدراست

 مهإدراك عن وعربوا كذلك األمور أولياء من % ٥٦ وأيد . اإلجازة خالل الفراغ مشكلة من يعانون الطالب من % ٧٢ أن
 يف اذرو وبلغت . باململكة واملدن املناطق كافة يف ومنتشرة عامة املشكلة ذههو  ، مهائأبن مع امعانا ومعايشة ، املشكلة ذههل

 األجازة خالل الطالب لدى بالفراغ والشعور اإلحساس من الرغم على هأن الدراسة تلك رتهوأظ %  . ٨٤.٥ ا مبعدلأ مدينة
  ، والثقافية واالجتماعية الرياضية النشاطات من فيدونيست الذين مه % ٢١.٢ تتجاوز ال مهمن قليلة نسبة أن إال ، الصيفية

   :يلي ما األسباب مهأ وكانت . األنشطة ذهه من يستفيدون وال يشاركون ال % ٧٥.٦ بينما
   . اهإلي مييلون اليت األنشطة توفر عدم .١
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  . لهاأل موافقة عدم .٢
  . بالعمل االنشغال .٣
    . مناسب إشراف وجود عدم .٤
  . كاف منظا وجود عدم .٥

 . الصيفية اإلجازة أوقات يف ايزاولو مأ السعوديني الطالب ذكر اليت النشاطات الدراسة بينت وقد

   :كاآلتي مهل بالنسبة ميةهاأل حسب مرتبة يهو 
  % . ٢٨ اململكة داخل السفر □
  % . ٢٧ والقراءة االطالع □
  % . ٢٥ املنزلية الشؤون يف لهاأل مساعدة □
  % . ٢٠ العمل ممارسة □
  % . ١٨ اململكة خارج السفر □
  % . ١٥ منزلية أعمال مباشرة □
  % . ٨ واألدبية الثقافية النشطة يف املشاركة □
  % . ٦ أجنبية لغات دراسة □
  % . ٢ الدراسية املواد يف تقوية بفصول االلتحاق □

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  عزوف بعض الشباب عن المؤسسات الشبابیھ یرجع لالتي..  
 .مسئولیتھا باتخاذ القرار انفراد  -
 . سلبیة بعض الشباب  -
 . اھتمامھا بالبطولھ اكثر من نشر الھوایھ  -
  عزوف الشباب عن األندیة الریاضیھ بسبب..  

 .قصر خدمات األندیة على المتفوقین ریاضیا  -
 .عدم االھتمام بالرعایھ الخلقیھ  -
 .اھتمام األندیة بالبطوالت  -
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  : اجلریمة اجتماع علم يف مقدمة
 ، واإلنساين االجتماعي بالطابع يتسم اإلجرامي السلوك أن على النظر مبعىن واجلنوح فواالحنرا لإلجرام النسق التصور يعين
 األخرى االجتماعية األنساق على يصدق ما كل اإلجرامي النسق على يصدق أن املنطقية الناحية من التصور ذاه ويلزم

 هب احمليطة البيئية الظروف على تطرأ اليت التغريات هجو  يف هذات على احملافظة إىل أفراده سعي ناحية من االجتماعي للبناء املكونة
 .   هب احمليطة البيئات مع التالئم على هوقدرات هفي التوازن وحتقيق
  . اإلجرامية التجمعات من اهغري  أو العصابات اهتأتي اليت اجلاحنة األفعال من جمموعة  :ھو اإلجرامي النسق تعریف
   :التالية الشروط اهفي تتوفر أن النسق صفة الجانحة الاألفع من المجموعة ذههل تتحقق ولكي

 ويف ، اإلجرامي النسق هحول بدورة الذي األساسية األنشطة يف كالتجانس ، السلوك ذاه اهمن يتألف اليت العناصر جتانس .١
      والتخصص هفي السلوك حتكم ليتا واملعايري التقليد ويف ، إطاره يف اخلاصة اللغة ويف ، النسق ذاه لتنفيذ املستخدمة األساليب   
      وإىل ، النشل إىل فننظر جنوح األحداث نطاق يف اجلانح للسلوك أنساقا حندد أن ميكننا ذلك ومبقتضى ، التنفيذ عملية يف القائم  
 . األخرى كيةالسلو  األنساق عن عناصره يف جانح خيتلف سلوكي نسق كال أن على ، الدراجات سرقة وإىل ، السجائر أعقاب مجع 

 يف حيدث الذي اإلجرامي السلوك أن وهو  ، اإلجرامي النسق يف يتحقق أن ينبغي أخر شرط العناصر يف بالتجانس يربط .٢
 أبعد إىل تتماثل إذ ، األشخاص من كبرية إلعداد بالنسبة الطريقة بنفس حيدث ، عام سلوك وهو  إجرامي نسق كل إطار    
 . مهوتقاليد مهوقيم مهافهدأ هتتشاب كما ، مهلدي السلوك ذاه تنفيذ يف املستخدمة األساليب حد    
    وحدة وه بل ، الفرد ا يقوم فردية ألفعال مجع جمرد هأن على ليس اإلجرامي النسق إىل النظر والتماثل بالتجانس يرتبط .٣

 ، هأعضائ بني اجلماعية والروح ، النسق يف ةالسائد والتقاليد والقواعد القوانني - الفردية األفعال إىل باإلضافة حتوي متكاملة
 مهامهإس يتسم م ممنهغري  وبني ؤالءه بني أو ، مباشر غري بشكل النسق ذاه يف مونهيس من بني االجتماعية والعالقات

 . مجاعية حلياة طريقة رةهجو  يف إذا اإلجرامي فالنسق ، مباشر غري بشكل النسق ذاه يف بالطابع
 ، عديدة مستويات على حيدث اجتماعي لتفاعل نتاج هأن على ، اإلجرامي النسق إىل النظر ذكره بقس ما كل على يرتتب .٤

  . النسق يف مونهيس ممن اآلخرين بسلوك السلوك ذاه عالقة حيث من إال معىن أي اجلانح الفرد لسلوك يصبح ال حبيث    
 جاحنة أخرى أفعاال ، النسق هعلي يدور الذي احملور ديع الذي األساسي النشاط جانب إىل اإلجرامي النسق حيوي كذلك .٥

      بالعضوية االنتماء ضوء يف حدودا اإلجرامي للنسق تضع السابقة والشروط األساسي النشاط تعزيز يف اهبوظيفت تقوم     
 . النسق أعضاء ا يلتزم اليت املشرتكة واملعايري القيم ضوء ويف ، النسق حدود يف املشرتكة     

 املشرتكة القيم النسق وجود بواسطة ، النسق ذاه يف التكامل حتقق طاملا حدوده على حيافظ اإلجرامي النسق بأن القول ميكن يثحب
 اليت واملعايري القواعد حيوي االجتماعي بناءه ألن . اجتماعي نسق هأن على واجلانح اإلجرامي للسلوك التصور يستند ذاوهل ، هب

  . اجلماعة اإلجرامية يف واملراكز االجتماعية واألدوار األوضاع حتدد

 السعودي المجتمع في اإلجرامي النسق: عشر  المحاضرة الثالثة
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 اهواستمرار  اهاستقرار  على يعمل وما اهألعضائ االجتماعية احلاجات ةهمواج حيقق ما املناشط من الوظيفي اهأداؤ  حيوي كما
 احلاجة حتقيق : اهمهأ ومن واستمراره اإلجرامي النسق بقاء تستدعي اجتماعية عوامل عدة ناكه أن العلم مع . ا كجماعةهوبقائ

تمع يف التقليدية األنساق فشلت اليت االجتماعية   .اخل...االقتصادي ، الرتبوي ، األسري ا
 ينشأ من مهفمن : فاشلة اجتماعية خبرات من يعانون اإلجرامي النسق أعضاء معظم أن ذلك ، العصابة ألعضاء اهتقدم أن
 ال من مهومن ، مادية حاجة ذو مهومن ، دراسيا وظيفيا فشل من مهومن ، ظيفيالو  اهأدائ يف القصور اهيعرتي أو ، متصدعة أسر يف

 األنساق عجز تعكس اخلربات ههذو  . الدينية بالقيم تتمسك ال بيئة يف نشأ من مهومن ، هفراغ وقت لقضاء جمدية وسيلة جيد
 وه مجاعي حبل االجتماعي التكيف تون مشكالهيواج والشباب األحداث جيعل مما ، الوظيفي اهبأدائ القيام عن التقليدية

 : أھمھا من وظائف مهل حيقق إجرامي نسق وتكوين لعصابة االنضمام

  . باالنتماء اإلحساس خالل من األمن وحتقيق الطمأنينة □
  . األزمات وقت يف مهمع الوقوف □
  . والعطف املال تقدمي □
  . املتميزة االجتماعية واملكانة املتقدم املركز مهمنح □

   :السعودي النسق يف اإلجرامي النسق حقیقة

تمع يف االجتماعي للبناء املكونة الرئيسية األنساق ضمن من اإلجرامي النسق وجود للشك يدعي ال مبا ثبت لقد  ، السعودي ا
تمع يف أجريت اليت الدراسات من كثري توصل فقد  إىل ملتغريةا الفرتة ذهه يف واجلرمية اجلنوح رةهظا تفسري وحاولت السعودي ا
 واحملرمة اإلجرامية األفعال ممارسة مهعند ويشيع اهأعضاؤ  مييل ، إجرامية بعصابات يرتبطون واالحنرافات اجلرائم مرتكيب معظم أن
 أجريت اجلرمية مكافحة أحباث ملركز شاملة دراسة من تبني فقد ، السلوك واحنراف اجلنوح إىل الفرد دفع يف وقوي مؤثر دور اوهل
 بالدمام الفتيات ورعاية االجتماعية املالحظة دور نزالء أيضا الدراسة ومشلت وجدة املنورة واملدينة والرياض الدمام حاتإصال يف

 . ) العصابة  (إجرامية مجاعة مهورائ كان السرقة جبرائم مهعلي احملكوم من % ١.١٤ بأن املنورة واملدينة وجدة

 أتضح . الرياض مبدينة احلائر إصالحية يف والسرقة واألخالقيات واملخدرات السكر جرائم مرتكيب على أجريت اليت الدراسة ويف
رمني املنحرفني الرفاق من جلماعة مهانتماؤ  وه للجرمية مارتكا وراء العامل أن بصراحة ذكروا مهمن % ٢٠.٦ أن  ويف ، وا

رمني مجيع أن تبني ، باململكة ركزيةامل اإلصالحات يف واجري جنسية جبرائم مهعلي احملكوم تناول الذي البحث  اجلنسيني ا
 كثرية أعدادا تضم كبري حجم ذات جبماعات االرتباط إىل مييلون % ٥٩.٥ مهمن الغالبية وان ، إجرامية بعصابات يرتبطون

 أن تبني ياضالر  مبدينة احلائر إصالحية يف املخدرات متعاطي على أجريت اليت الدراسات ويف .  )فأكثر ستة ( األشخاص من
 . املخدرات يتعاطون إجرامية جلماعة االنتماء وه للمخدر مهتعاطي وراء الرئيسي العامل كان املتعاطني من % ٤٠

 باململكة االجتماعي هالتوجي ودور االجتماعية املالحظة دور يف اجلاحنني األحداث على أجريت اليت الشاملة الدراسة وأثبتت
  .اجلانح  حياة يف عزلة اجتماعية وجود ويستبعد إجرامية مجاعات للجاحنني % ٩٠ أن رميةاجل مكافحة أحباث مركز قبل من
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   :السعودي اتمع يف اإلجرامي النسق نشأة

 زواجية وحدات ليشمل اهإقامت نطاق ويتسع ، واالقتصادية االجتماعية للحياة حمورا السابقة املستقرة الفرتة يف العائلة كانت لقد
 النسق حميط يف اهمعظم قائمة يف الفرتة تلك يف االجتماعية لألفراد العالقات فتكون ، واسعة قرابية عالقات لتايلوبا ، متعددة
 العائلة وسيطرة ضبط من يزيد مما لألفراد االجتماعية العالقات أساس يه الفرتة تلك يف كانت القرابة أن ذاه ومعىن . القرايب
 اليت العائلية القيم شان من ويعلي ، اجلمعي الشعور يقوي مما ذاهو  ، معروفة ضيقة دائرة يف معالقا وحصر األوالد، سلوك على
  . اهغري  قيم أو تقاليد ناكه أن يعرف وال اإلطار ذاه يف الفرد وينشأ واجتماعية دينية قيم على أساسا تقوم

 الفرد على اوسيطر اهسلطت حبكم العائلة تلجأ حيث "الجنسية ارةهالط " قيمة الفرتة تلك يف العائلة اهعلي حترص اليت القيم مهأ
 فااعرت  مبثابة يعد للولد املبكر الزواج أن إىل باإلضافة ، مرغوبا يعد الدينية الناحية من هألن ، مبكرا هتزوجي إىل السابقة الفرتة تلك يف

 وظيفة حيقق مما ذاهو  الكاملة العائلية ملسؤولياتا حتمل على قادر هوان الرجولة مرحلة إىل الطفولة مرحلة من االبن بانتقال عائلي
 . احملرمة اجلنسية املمارسات وخاصة ، عام بشكل للجرمية امليل من يقلل مما"  الجنسية الحياة ضبط" يهو  مةهم اجتماعية

 هوتوج ، العائلية نهملا بذلك تغريت واالجتماعية االقتصادية التنمية برامج تنفيذ بدأ عندما ھ١٣٩٠ عام من املتغرية الفرتة ويف
 واحدة نةهم ميارسون سابقا مهوأبناؤ  الواحدة العائلة أفراد كان حني واحد يف آن يف خمتلفة أعمال ممارسة إىل أعضاء العائلة

تمع يف ةاملتغري  الفرتة يف القرايب النسق دائرة أن يعين ذاهو  .  والرعي الزراعة مثل اا وواجباهامهم أداء على مهبين فيما ويتعاونون  ا
 هل تكون قد فمثال ، خمتلفة اتهج من عالقات عدة هل تكون قد الفرتة ذهه يف فالفرد ، واألبناء األفراد لعالقات حمددة تعد مل

 أو،  االقتصادي النسق يف كعضو نةهامل يف العاملني ضمن من رفاق أو ، الرتبوي النسق يف كعضو املدارس يف الرفاق مع عالقة
تمع يف كعضو احلي أو اجلرية الدأو  مع عالقة تمع يف تروحيية مؤسسات إىل ينتسبون أفراد مع عالقة أو ، احمللي ا  كاألندية ا

 ولتعدد عالقات . القرايب و العائلي النسق داخل الفرد تفاعل تضاؤل إىل يؤدي بدورة ذاهو  ، الرتوحيي النسق يف كعضو واملراكز
تمع يف األبناء ارتباط زاد العائلي النسق نطاق الفرد خارج  مناذج على االطالع فرصة مهومنح واألصدقاء بالزمالء ماتصاهل كثر و ا

 يلمس اختالفات فاملالحظ ، الواحدة العائلة أعضاء قبل من واضحا يعد مل والقيم التقاليد يف التشابه فأصبح . السلوك من خمتلفة
،  أو السفر جرةاهل يف واحلرية اإلقامة مكان اختيار يف واحلرية ، تقدميه أو واجالز  وقت تأخري مثل ، حبتة فردية أسس على كثرية

  كانت اليت يه املستقرة الفرتة تلك يف العائلية اجلماعة أن اهإلي خنلص اليت والنتيجة . الرفاق اختيار يف الفردية احلرية وكذلك
 مجاعات إىل االجتماعية العالقات امتداد فرصة االبن املتغرية يةواالقتصاد االجتماعية الظروف منحت بينما ، األبناء عالقة حتدد

تمع يف ثقايف صراع عليه ترتب مما . العائلية متعددة غري اجلماعة  اهإلي ينتمي اجلماعات اليت تعدد جراء من األفراد بعض عند ا
   العامل الصراع اهذ مثل ورهظ أكد وقد . تمعا إجرامي يف نسق ورهلظ فرصة مينح السلوك يف والتناقض الصراع ذاه وكان ، الفرد

 عدد ازداد ، تعقيدا أكثر الثقايف البناء أصبح كلما أنها هفي افرتض اليت الثقايف الصراع لنظرية هصياغت عند  "سيلين ذورستن "
 وتعارض خالف يف اعةبكل مج اخلاصة القواعد تكون أن املمكن من وأصبح ، الفرد على ضغوطا متارس اليت املعيارية اجلماعات

 . احلضاري لعملية النمو نتيجة  "سيلين  "وفقا الفرتاضات الصراع وينشأ ، األخرى اجلماعات قواعد مع
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موعات من جمموعة من يتكون ، متجانس غري ثقايف بناء إىل األفراد بني الصراع هفي يندر متجانس جمتمع من لالنتقال ونتيجة  ا
 العادات واضطراب أفراده بني والشخصية االجتماعية العالقات بضعف أيضا ويتسم ، املتصارعة تماماتهاال ذات االجتماعية

 متعددة حياتية أوضاع أمام مهأنفس األفراد من الكثري جيد املتغري والثقايف االجتماعي البناء ظل ويف . السلوك وقواعد والتقاليد
 ستخالف - اهنوع عن النظر بغض - األوضاع ذهه يف الفرد استجابة فإن لذا ، متصارعة سلوكية وقواعد وتقاليد بعادات حمكومة
تمع اهمن يتكون اليت اجلماعات من معينة جلماعة السلوكية القواعد  . املتغري احمللي ا

    :السعودي اتمع يف اإلجرامي النسق نشأة
تمع يف الدراسات بعض أشارت لقد  وجود عن الرفاق وإجرام لالحنراف الفرد ميل نيب العالقة إبراز حاولت اليت السعودي ا
رمني من شلل أو" عصابات "  اجلماعات من اهغري  عن اهمتيز  اليت اهخصائص اوهل ، اإلجرامي النسق يف رئيسية وحدات تعد ا

رم أن تبني حيث ، للفرد االجتماعي التكيف من عديدة صورا اخلصائص رهوتظ . والثقافية االجتماعية  إىل مييل انحاجل أو ا
 أساسية مسات واملميزات املستويات ذهه ومتنح خاصة، بثقافة الرفاق ويتميز ، معينة واقتصادية وتعليمية عمرية مستويات مرافقة

تمع يف واجلاحنة اإلجرامية للعصابات ال ذا عنيت اليت الدراسات تتفق تكاد فقد . السعودي ا  اإلجرامية العصابة أن على ا
تمع يف احنةاجل أو  هلعشرت باأللفة ويشعر ، العمر يف لقرينة يرتاح فرد فكل ، العمر مستوى يف متجانسني الغالب أفرادا يف تضم ا

 يتجانسون مهو  ، متدنية تعليمية مستويات إىل تنتمي اجلرائم العصابات معظم فإن كذلك  . همع التعامل واالنسجام عند وبالتوافق
رم مع رمني اجلاحنني معظم فإن ذلك إىل باإلضافة ، متدن مبستوى أيضا يتميز الذي تعليمياملستوى ال يف ا  لالنضمام مييلون وا
 الوضع ا معهأعضاؤ  يتماثل مجاعات إىل االنتماء األقل على أو ، مهل بالنسبة متقدم اقتصادي مبستوى اهأعضاؤ  يتميز مجاعات حنو

تمع يف اإلجرامية اجلماعات خصائص يف نتمعن وعندما . للمجرم االقتصادي  مبستوى أو االقتصادية بالسمات خيتص ما سواء ا
 همع ال تصبح الذي احلد إىل ، االختالفات ندرة بسبب لألعضاء متبادل تكيف عملية حتقق اأ جند ، التعليم مبستوى أو العمر

 واملستوى االقتصادي املستوى يف ما نوعا ، قاربنيمت أعضاء بني حيدث فالتفاعل ، ملحوظة اجتماعية يةمهأ ذات االختالفات ذهه
تمع يف أجريت اليت اإلجرامية الدراسات بعض ذكرت نتائج فقد . العمر ومستوى ، التعليمي  اإلجرامية اجلماعات أن السعودي ا

تمع ثقافة يف أساسية مبادئ ضد سلوكيات وتصرفات اهل  البعض مهبعض مع التكيف من صورة ورهظ يف مهيسا مما ذاهو  ا
 . املقررة السلوكية القواعد سالمة يف التشكيك أھمھا من اليت التكيف عمليات بعض بسبب

 كما ، املقبولة السوية اجلماعات من اهغري  عن اهمتيز  اليت الثقافية اهخصائص اهل املنحرفة أو اإلجرامية  "العصابة " أن تبني فقد
 ثقافة أن على نهيرب  ذاهم و هووالي مهبأسر  تمونهي وال الصالة أداء على افظونحي ال العصابات أعضاء من الغالبية أن اتضح

تمع معايري مع التعارض وليدة يه . اإلجرامية اجلماعة ما أل ، مةهم اجتماعية وظيفة حتققان اخلاصيتان تانهاو  ، الرئيسية ا
 خترج أال يضمن الذي التساند وصيانة اجلماعة اسكمت على احلفاظ ويعين ، التكامل إىل اإلجرامية اجلماعة حاجات انهيواج

  والقيم واملبادئ املعايري عن كثريا تبتعد مهبين فيما التعامل يف الرفاق مجاعة ثقافة فإن كذلك ، وتتمزق اهمسار  عن اجلماعة
   .اإلسالمية 
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تمع يف اجلاحنة أو اإلجرامية العصابات أن السابق التحليل من ويبدو  أجزاؤه وتنسجم واحد ثقايف إطار يف تكون السعودي ا
تمع يف األخرى االجتماعية اجلماعات عن االنفصال إىل يؤدي مما ، ببعض اهبعض  االجتماعية امسا أن أساس على ، ا

 يعطي مما ، اهمع الفرد انسجام وعدم األسرة غياب ذلك على يساعد . مشرتكة وقيم مشرتك عام بنظام اهمتيز  العامة والثقافية
 أسس " ميكانيزم"  ذاهو  هأسرت مع هتفاعل من ويقلل ، باجلماعة واالرتباط لالنتماء الفرد يدفع الشلة رةهلظا عميقا انفعاليا عداب

 واليت ، الفرد شخصية يف اجلماعة ومعايري قيم استدخال اهضوئ على يتم اليت اإلجرامية اجلماعة ألفراد االجتماعية للتنشئة
تمع يف ودينية اعيةاجتم ومبادئ قيم تعارض  . ا
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    :اتمع يف االجتماعي والنسق اإلجرامي النسق بین التكامل
تمع أفراد لبعض هحيقق الذي اإلجرامي للنسق الوظيفي األداء إطار يف  النسق استمرار إىل املؤدية الضغوط حندد أن ميكن ، ا

تمع لبناء احملددة الرئيسية األنساق من باعتباره بقاءه تعزيز أو ، اإلجرامي تمع يسعى والذي ، ا  هعلي احملافظة إىل ككل ا
   :يلي ما العوامل مهأ ومن

  : العائلي النسق في الضبط ضعف .١
تمع على طرأت اليت واالقتصادية االجتماعية التغريات أن  هزواج بعد الفرد إقامة منط يف تغري إىل أدت ، املتغرية الفرتة ذهه يف ا

 العائلة أعضاء مع القيامة عدم هعلي ترتب الذي األمر ، وأوالده هزوجت مع اجلديد املستقل املسكن إىل األبوي املسكن من هوانتقال
 النووية األسرة خضوع عدم ذلك على فرتتب ، العائلي البيت عن جغرافيا البعد أو ، واألشقاء واألعمام اآلباء مهو  األساسيني

 وبالتايل . اجلماعية املسؤولية يف وضعف  )العائلة (اجلماعية الروح لسيادة التام اخلضوع ) األوالد ، الزوجة ، األب ( الصغرية
 يف ضعف إىل األحوال معظم يف أدى مما ، مهوأوالد  )املستقلني ( اآلباء تصرفات على العائلية العرفية التقاليد سيطرة يف ضعف
  )األعمام  ، األشقاء ، األجداد ( األقارب مشاركة عدم جراء من العائلي، البيت عن املستقلة املنازل داخل االجتماعي الضبط

 عندما املنزل عن األقارب غياب مشكلة وتربز . األقارب ؤالءه قبل من األبناء سلوك على اإلشراف يقلل وبالتايل املسكن يف
 من األب وقوامة شخصية تكون أو ، طويلة ملدة املنزل عن الغياب اآلباء بعض املتغرية واالجتماعية االقتصادية الظروف جترب

 السلطة يف ضعف ذلك على فيرتتب . الزائد والعطف التدليع أسلوب ويلجأ إىل األوالد تربية يف األب اونهيت أو ضعيفة األساس
 اخلطاء وارتكاب األوامر عصيان يف بناءاأل ويتمادى ، هأبنائ على اهوتنفيذ القرارات اختاذ على األب قدرة فتتأثر ، املنزل داخل
 أثناء العائلة يف حيدث كان ما وهو  . املنزل داخل بديلة عناصر من الضبط ،أو السليم هالتوجي أو الرادع العقاب يتلقوا أن دون
 مرحلة يف األوالد كان سواء ، املنزل داخل لألوالد التنشئة االجتماعية يف املشاركني األقارب بكثرة اليت تتميز السابقة املستقرة الفرتة

 هجبدت يرتبط أو ، األب من أقوى بصورة هألبي جده أو ، هعم من السلوك وضبط هالتوجي االبن جيد فقد ، الشباب أو الطفولة
 اجتماعي اكحر  إىل األسر املتغرية واالقتصادية االجتماعية الظروف اهفي دفعت اليت املتغرية الفرتة يف أما . أقوى بصورة هعمت أو هألبي

املناطق واملدن  إىل األصلي املوطن خارج جرةباهل أخرى وتارة ، األبوي السكن خارج باإلقامة تارة يكون ، القرايب خارج النسق
  سلطة يف تدرجيي حتول حيدث كما ، ) األقارب سلطة ( العائلية السلطة عن األبناء ينفصل أن ذلك جراء من فيحدث . األخرى

 منح مما ، حمدودة هسلطت وأصبحت كثريا احلال تغري . العائلية السلطة من تستمد وقوية مطلقة هسلطت نتكا أن فبعد ، األب
 من وأضعف أقل عادة فيكون ، مهسلوك وضبط األوالد تصرفات على اإلشراف مبركز اهوقيام ) األم ( املرأة مركز الرتفاع فرصة

  . االجتماعي الضبط عملية إجناز يف ألسرا بعض يف دور خلل ذلك على فيترتب ، ) األب ( أسلوب
 حيث مهآباء ضد األوالد خطأ حجم من خيفف قد األقارب باقي عن خاص مبسكن االستقالل أن السابق التفسري من ويبدوا

 . األسرة خارج األقارب من أحد أمره وعصيان لألب الولد إساءة إىل يطلع ال

 :عشر  المحاضرة الرابعة
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   : وه السعودية األسر بعض عند عياالجتما الضبط ضعف في متهسا التي العوامل ومن 
 بعض بسبب ) األم لهأ ( األخوال حنو الفرتة ذهه يف بالعالقة مههواجتا ،  )األب لهأ ( مهبأعمام األوالد عالقة يف التغري

 للرجل تقريبا مساوية اهوجعلت ، باألسرة االجتماعي األم مركز ارتفاع يف تمهسا اليت ) العمل ، التعليم ( احلضرية املتغريات
 العملية ذهه يف ورئيسي مهم بدور يقومون األعمام أن باعتبار االجتماعي الضبط عملية على أثر العالقة اجتاه يف التغري ذاهو 

  .األخوال دور من أكثر
 كثريا هالرتباط ، العائلة يف متقدم اجتماعي مبركز السابقة التقليدية املستقرة الفرتة خالل حيظى كان العم أن : ذلك وتفصيل
 بعيد حد إىل فيعمالن ، والعم األب يوجد أن السائدة واالجتماعية االقتصادية الظروف تفرض حيث ، األبوي القرايب باالحندار

 تمامهاال من مزيد العم وأوالد للعم فكان ، أب وهف العائلة يف االجتماعية الناحية من األب مع يتساوى فكان . املعاملة بنفس
  .العم أوالد أو األخ الدأو  شؤون يف والتدخل

 األب فإخوة ذلك وعلى ، اإلخوة مجاعة أفراد األخص وعلى القرابية اجلماعة أفراد بقية إىل األغلب غياب يف الدور ذلك وميتد
 ، كبري حد إىل موأخواهل األبناء بني الكلفة ترتفع ذلك من العكس وعلى ، األب ما يتمتع التني والسيطرة السلطة أيضا ميثلون

 . اجلانب ولني بالعطف تتسم اليت ممهأ حنو ا يتصرفون اليت الطريقة بنفس مهحنو  فيتصرفون
  : اإلجرامي النسق استمرار یدعم األسري النسق في الصراع .٢

 عوامل كل من خالية تكون أن على اإلسالم حرص لذلك ، مالئمة اجتماعية بيئة اهجيعل بأن األسرة على اإلسالم حيرص
 اهأعضائ بني التكيف يتحقق حىت والصراعاخلالف 

  .  األسرة داخل االجتماعية همبنزلت الفرد يشعر أن  :االجتماعي التكيف سمات ومن 
 اهجبانبي للفرد السيئة املعاملة ألن ، واالنتماء بالراحة ويشعره األسرة إىل الفرد يشد ما ذاهو  ، احلسنة املعاملة طريق عن وذلك

 بالراحة تشعره بديلة تعويضية ظروف التماس إىل تقوده أو ، هلهأ وبني هبيئت يف غريبا الفرد جتعل ) مامتهاال وعدم ، الشدة  (
  . أخرى جبماعة لاللتصاق شعوره ازداد اهعن ابتعد أو هأسرت عن انعزل وكلما ، واالنتماء
 هانتمائ طريق عن هويته اللتماس هدفعفت ، الفرد يةهو  لضياع مصدرا األسرة تكون ، األسرة من السيئة املعاملة ذهه وبسبب

 اليت للمعاملة واالجتماعية الدينية ولالعتبارات . اجلرمية أو اجلنوح إىل يندفع وبالتايل ، هوعائلت هبيت خارج فاسدة جاحنةجلماعات 
رمون اجلاحنون ا حظي  اإلصالحات يف أجريت اليت الميدانية الدراسات نتائج خالل وتبين من ، مهأسر  قبل من السعوديون وا
 معاملة أو ، والشدة بالقوة تتسم فمعاملة نقيض، طريف يف يقع واجلرائم ملرتكيب االحنرافات الشائع املعاملة منط أن ، املالحظة ودور
تمع يف اجلرائم مرتكيب عند السائدة املعاملة منط نفسر وعندما . تمامهاال وعدم بالدلع تتسم  إىل هنرجع فإننا ، السعودي ا

 يف حتوال يتطلب ذاهو  ، لألوالد االجتماعي املركز ارتفاع يف الوقت بنفس تمهوسا ، األقارب واالجتماعية االقتصادية التغريات
تمع يف القرابية والعالقات االجتماعي التغيري دراسة من تبني فقد . مهمع املعاملة أسلوب  لآلباء السائدة املعاملة أن السعودي ا
 كان املعاملة من النمط ذاهو  ، والشدة بالقسوة تتميز كانت السابقة املستقرة الفرتة خالل األسرة يف األوالد مع لةالعائ وأعضاء
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  .لألوالد حمدودة واحلرية لألب املطلقة السلطة اهفي توجد السابقة التقليدية االجتماعية احلياة أن ارهباعتبا ، السابقة الفرتة مع يتالءم
  : التربوي قالنس في التصدع .٣
تمع يف االجتماعية والتنشئة الرتبية كانت ، تقليديا تمع كانا عندما االجتماعي التغيري مرحلة قبل السابقة املستقرة الفرتة يف  ا

 لواجباتوا وااللتزامات والعادات والقيم الدين الطفولة مرحلة منذ اهإطار  يف الفرد يتعلم حيث . العائلية الوحدة على ترتكز السعودي
 الرتبية حتقيق يف كبرية يةمهأ ذات تعد العائلة كانت لذلك . املستحب للسلوك موجات مبثابة هل وتكون ، والطرق اخلاصة بالسلوك

تمع ثقافة يف املثلى السلوكية املعايري تقبل على األفراد يدرب اهطريق فمن ، اهقواعد وترسيخ  الفرد إحاطة إىل دف كما . ا
تمع يف جنهواملست ستحسنامل بالسلوك  السلوك من أمناطا تعلموا وقد األوالد فينشأ ، جنهاملست وتقبح املستحسن هل فتزين ، ا
االت شىت يف واخلربات  نطاق وخارج داخل األوالد لسلوك االجتماعي الضبط األثر يف حتقيق أكرب هل بالتايل ذاهو  ، وامليادين ا

 يعد حيث ، العام الرأي سيادة السابقة الفرتة تلك يف هوج أكمل الرتبوية على اهرسالت ألداء يةالعائل الوحدة دعم وقد . العائلة
   . ولةهبس ديين أو ثقايف مبدأ أي خمالفة أو السائد السلوك على يتعدى ال كان فالفرد ، االجتماعي الضبط وسائل مهأ من

تمع يف واالجتماعية ديةاالقتصا التنمية خطط برامج نفذت عندما املتغرية الفرتةويف   الوظيفة على ذلك وأثر ، السعودي ا
 خاصة الفرد لدى الروح االستقاللية إىل اجلماعية الروح من العائلة يف تدرجيي حتول ناكه وأصبح ، للعائلة واالجتماعية االقتصادية

تمع أن ذلك على ترتب.  واملعيشة والسكن نةهبامل يتعلق ما  مع بالتعاون أفراده تنشئة مةهم عاتقة على أخذ الفرتة ذهه يف ا
تمع وثقافة يتالءم مبا وذلك ، األسرة  واجب من أن إذ . األفراد على التعليم وفرضت املدارس الدولة فأنشأت ، السائدة ا
 يتم حىت والرعاية يةاحلما حيتاج إىل فالفرد ، واالجتماعية األخالقية والنقائض العيوب من خالية اجتماعية بيئة ختلق أن املدرسة

   . املستقرة الفرتة تلك يف العائلة مسؤولية من مةهامل ذهه وكانت ، الفساد ةجما على قادرا ويصبح هنضج
  يف الرتبيةن وأ خاصة ، اهوحد املسؤولية ذه تقوم أن واألسرة العائلة تستطيع ال الحضرية الظروف بسبب املتغرية الفرتة يف أما
تمع مع على التكيف هيعين متكامال شامال فرديا إعدادا الطفل إعداد إىل عىتس احلديث اهومهمف  هدافهأ وحتقيق الكبري إفراد ا

تمع يف الرتبية إن أخر ومبعىن  إلى دفهت املتغرية الفرتة ذهه يف الرتبية وأصبحت اهوظائف ناحية من تطور اهعلي طرأ السعودي ا
تمع الكبري يف صاحلا عضوا يصبح يثحب هسلوك وتعديل اجتماعيا الطفل تشكيل  احلياة مع التكيف على وقادرا هإلي ينتمي الذي ا

تمع يف الرتبية تعدد مصادر فرض ما ذاهو  ، اجلديدة االجتماعية تمع أنشأ األسر إىل فباإلضافة ، ا  داهواملع املدارس ا
 ، برزت املشكلة اهن ومن ، املدارس إىل اهأوالد تربية يف مةهامل وأوكلت الرتبية عملية يف األسر بعض تأثري فضعف واجلامعات

تمع يف الفرد فشل أصبح فقد امليل  حنو فرصة همينح ذاه، و  الدراسي التحصيل يف هضعف أو املدرسة يف هبإخفاق كثريا مرتبطا ا
تمع يف ثاألحدا وجنوح اجلرمية اجتماع علم دراسات يف شاع هأن حىت . منحرفة وعالقات سلوكيات إىل أن  ، السعودي ا

 واالنثروبولوجية اليت االجتماعية الدراسات بعض من تبني وقد . التعليمي املستوى يف تدن يرد إىل وإجرام الشباب احلدث احنراف
تمع يف أجريت   . االجتماعية التنشئة أثناء مهأوالد مع اآلباء عالقة يف التغري وتناولت السعودي ا

  الظروف بسبب أو ، األوالد مركز يف وارتفاع اآلباء سلطة يف ضعف بسبب ، األسر لبعض الرتبوية دواراأل يف ضعفا اكهن أن
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 . جتارية وظائف أو اقتصادية بأعمال االرتباط على اآلباء أجربت احلضرية اليت 
 يف قويا حىت كان السابقة املستقرة رتةالف تلك يف اهأوالد سلوك ضبط يف العائلة دور أن العلم مع ، املدرسة إىل الرتبية مةهم وأوكلوا
 . مهآبائ إىل الرجوع دون معينا تصرفا يتصرفوا أن األوالد يستطيع فال ، التقليدية بالسلطة تتميز كانت اليت الشباب مرحلة

 بسبب املناقشة أسلوب وهو  للمعاملة جديد منط على اآلباء بعض احلضرية الظروف أجربت فقد املتغرية الفرتة ذهه يف أما
 .ه إلي الرجوع دون التصرف حرية األوالد منح مما هسلطت عن األب تنازل أو ، األوالد ارتفاع مركز

تمع أسر بعض أن إىل ذكره سبق مما وخنلص  -      فرطت األسر بعض إن حىت ، اهألوالد هوالتوجي الرتبية عملية يف اهدور  ضعف ا
تمع إىل معا بشكل الرتبية مةهم وأوكلت العملية ذهه يف   أفراد من كثري سلوك وأصبح . وخاصة املدرسة الرتبوية همبؤسسات ا
تمع      إىل ترجع قد أو هنفس احلدث إىل ترجع وقد ، متعددة عوامل إىل ذلك يرجع وقد ، الرتبوية املدرسة وظيفة جناح نيهر  ا
  .ه وج أكمل على الرتبوي اهبدور  اهقيام فرصة املدرسة نحال مي املدارس واألفراد عن األحداث انسحاب أو وانقطاع ، معا االثنني 

تمع يف اليت اإلجرامية الدراسات ذلك أكدت وقد  أن فتبين ، باجلرمية املرتبطة العوامل عن الكشف حاولت واليت السعودي ا
رمني معظم   . اهمن ربواهل اهإلي باحلضور االلتزام وعدم ، املدرسة عن الغياب مشكلة مهلدي كان ا
تمع يف للمدرسة الرتبوية الوظيفة على بالتأكيد سيؤثر مما ، املدارس عن مهانقطاع أو متسر ذلك على ترتب وقد  أن حيث ، ا
رمني غياب كثرة  ، اجلرائم بارتكاب أكيدة عالقة اهل عوامل نشأة إلى أدى ، مبكرة عمرية مرحلة يف املدارس من موتسر ا

 املؤسسات تراعي أن ينبغي هفإن ذلك أساس وعلى . اجلاحنة األنشطة ممارسة حنو وامليل ، الفرد عند فراغال حجم يف الزيادة :لمث
تمع يف الرتبوية    :التالي النحو على السعودي ا

 ، رساملدا يف احلرة األنشطة زيادة جيب كما ، للتالميذ وجذابة مغرية لتكون املدرسية الربامج وتتعدد تتنوع أن الضروري من .أ
      وذلك ، امليدانية والزيارات االجتماعية النشاطات وتكثيف ، الثقافية واحلصص الفنية واحلصص الرياضية احلصص وإضافة   
 .  دفةها نشاطات وتعليم ملمارسة فرصة مينحون اليوم فرتات معظم اجللوس من التالميذ يتمكن حىت   
   : أھمھا . كثرية مشكالت هعلي يرتتب ذاهو  طويلة امد بأن تتميز واليت بةللطل الصيفية اإلجازة يف النظر إعادة ينبغي. ب

 . الرتبوي هوالتوجي اإلشراف عن الفرد انقطاع     
  . التعليم عن هوانقطاع هتسرب دون للحيلولة الطلبة بعض غياب مشكلة دراسة على العمل .ج
  الرتبية بعملية دوره ويقل ، للطالب العلمية املعلومات إيصال مةهمب لقياما على يركز املتغرية الفرتة ذهه يف املعلم أن املالحظ .د

 . للطلبة السلوك وتعديل   
  : الترویحي النسق في التصدع .٤

تمع يف اجتماعية رةاهكظ الفراغ رةاهظ أن يالحظ  ذاه على طرأت اليت واالقتصادية االجتماعية بالتغريات تأثر قد السعودي ا
تمع تمع يف االجتماعي التغيري على أجريت اليت البحوث أثبت فقد . ا  واالقتصادي االجتماعي الوضع أن السعودي ا
  . مهفراغ وأوقات مهعمل أوقات بني ميزجون كان فقد ، الفراغ أوقات اخنفاض يف مهسا الفرتة لتلك والثقايف
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 التجانس عدم على األفراد جيرب كان الذي االقتصادي النظام توبالذا ، التقليدية االجتماعية األنظمة تزتها املتغرية الفرتة ويف
 اهأساس وعلى ، زمنية بأوقات وحمددة رمسية وتربوية نيةهم بنشاطات يرتبطون األفراد جعل مما ، وباملسكن نةهبامل العائلة مع

 . والفراغ العمل بني الفواصل تتضح
تمع يف األفراد عند الفراغ رةهظا بروز إىل يؤدي مما ، ماهبين الفجوة يف اتساع ذاه من وينتج   رهيظ ما عادة والذي ، ا

 . للطالب بالنسبة املدرسي االلتزام من التحرر عند أو ، الرمسي العمل أوقاتخارج 
رمني اجلاحنني عند اإلجرامية واألفعال السلوكية واالحنرافات االجتماعية املشكالت من كثري فإن ذلك أساس وعلى  ترتبط وا

 . الفراغ بأوقات ثرياك
   :الدیني النسق في القصور .٥
تمع يف اإلجرامي النسق بقاء دعت اليت الرئيسية العوامل من والعائلة األسرة قبل من وخاصة الديني هالتوجي في القصور إن  ا

تمع يف العائلية السلطة كانت فقد ، السعودي  االجتماعي التدريب عن طريق صحتر  املستقرة احلياة أثناء السابقة الفرتة يف ا
 . أسالمية دينية ومبادئ تعاليم من اهمعظم يف تنطلق اليت االجتماعية املعايري على اهأعضاء تنشأ أن على

 جيب ما وكل ، ذلك غري وه وما مباح وه وما جائز غري وه وما جائز وه وما خطأ، وه وما صحيح وه ما كل حتديد وهو 
 عن والبعد و باحلياة وااللتزام اخللق وحسن الرحم وصلة الوالدين وبر والصيام بالصالة كاألمر ، يكون أال جيب وما يكون أن

 املبادئ حفظ يف دور لألب وطاعة احرتام من اهعلي ترتب وما ، الفرتة تلك يف السلطة لقوة كان وقد . واملنكرات الفحشاء
 . الفرد هفي يعيش الذي احملدود اإلطار وه السابقة الفرتة تلك يف مةهامل ذه القيام يف العائلة جناح على يساعد ومما . الدينية

 ، العائلي النسق داخل األوالد ومعايري منزلة من فأعلى ، واالقتصادي االجتماعي التغيري حدث فقد املتغرية الفرتة ذهه يف أما
   . األقارب عن مستقل سكنمب االستقالل على كذالك وساعد العائلة عن اقتصاديا األفراد استقالل يف مهوسا

  . األب لسلطة االجتماعي رهاملظ يف تغري ذلك كل على ترتب
  : الفترة ذهه في لألوالد الدينية التنشئة في والعائلة األسرة دور على كذلك آثر ومما □

   .العائلة خارج الفرد تربط اليت العالقات تعدد بسبب اجلمعي الشعور اخنفاض    
  
  
  
  

 .. بالتوفيق مجيعا.. د ا مت حبم          

  


