
 



  ١ .. انـإعداد هت                                                                                                                             إميان شومان    /د  –علم االجتماع مبادئ     

  
 الفصل األول

  تعريف علم االجتماع
  : تعريف علم االجتماع

 ًاالجتماع علم نشأة:   أوال .  
   ًاالجتماع علم يف الدراسة موضوع: ثانيا .  
 ًالتطبيقي االجتماع علم و النظري االجتماع علم:   ثالثا .  
 ًاالجتماع علم ميادين:  رابعا . 

  
 ..نشأة علم االجتماع : أوالً  

   .الثامن عشر  بداية القرن )١(
كان التفكري يف دراسة اتمع يدخل يف دائرة اهتمام الفالسفة االجتماعيني الذين كانوا يهتمون عادة بوصف ما جيب  -

  .أن يكون عليه اتمع ، من وجهة نظرهم ، أكثر مما كانوا يهتمون بدراسة اتمع الواقعي ، دراسة موضوعية 

فقد منت . كانت أقدم يف الظهور من علم االجتماع  )  Social Philosophy (حيث أن الفلسفة االجتماعية  -
عصر ( هذه الفلسفة منواً ملحوظاً يف اليونان القدمية ، وتبلورت يف العصور الوسطى ، وازدهرت يف القرن الثامن عشر 

   .، الذي سبق مباشرة مولد علم االجتماع ) التنوير 
  . منتصف القرن التاسع عشر  )٢(
، والشعور بأن الظواهر " الوضعية " د بدأ علم االجتماع يف الظهور كعلم مستقل حيث بدأت فكرة القوانني وق  -

  .االجتماعية ختضع كغريها من الظواهر ، لقوانني تنظم سريها وتطورها 

  وكان هذا الشعور هو العامل احلاسم يف تطور الدراسات االجتماعية وخضوعها للتفكري العلمي   -
 . لنصف األول من القرن العشرين ا )٣(

           “  هربرت سبنسر : " على يد كثري من العلماء االجتماعيني ، أمثال  وقد حقق علم االجتماع تقدماً حامساً - 
 )Herbert Spencer  (إميل دور كيم " يف اجنلترا ، و) "Emile Durkeim   ( فرديناند تونيز " يف فرنسا ، و

 ) "Ferdinand Tonnies  ( ماكس فيرب " و ) "Max Weber  (تولكوت بارسونز " يف أملانيا ، و "          
 )Talcott Parsons  ( ألفني جولدنر " و ) "Alvin Gouldner  ( يف الواليات املتحدة األمريكية.  

       ابن خلدون : ، ومها ويف تناولنا لنشأة علم االجتماع ، ال نستطيع أن نغفل فضل رائدين من مؤسسي هذا العلم  -
   ) .   Auguste Comte" ( أوجست كونت " و 
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 .  Sociology) علم االجتماع ( مصطلح ) ٤(

وهو مصطلح مزيج من . يف القرن التاسع عشر امليالدي )    Auguste Comte" ( أوجست كونت " فقد صاغه  -
  إىل العلم )  logy( إىل اتمع ، ويشري املقطع اآلخر )  Socio( يشري أوهلما : الالتينية واليونانية ويتكون من مقطعني 

 " . علم االجتماع " ومن مث فإن املصطلح يعطينا تعريفاً أولياً هلذا العلم على أنه 

اليت )  Social Statics( األستاتيكا االجتماعية : علم االجتماع إىل قسمني رئيسني مها " كونت " وقد قسم  -
. اليت تدرس حركة اتمع املستمرة )  Social Dynamics( اتمع ، والديناميكا االجتماعية  تدرس شروط وجود

لعلم االجتماع هو التقسيم التقليدي ـ الذي كان يتبع يف عصره ـ لعلم " كونت " وهذا التقسيم الذي ذهب إليه 
   .الفيزياء 

  . املفكر العريب ابن خلدون )٥(
وقد سبق يف ذلك . العريب ابن خلدون ، على أنه املؤسس األول لعلم االجتماع يف العامل أمجع جيب أن ننظر إىل املفكر  -
  .الذي يعده الغربيون أول مؤسس لعلم االجتماع يف الغرب ، وذلك حبوايل مخسة قرون ونصف " كونت " 

  ضوع ، ومسائل ، ومنهج وقد كان ابن خلدون أول من حتدث عن علم االجتماع بوصفه علماً مستقالً ، أي له مو -
  . وأسلوب علمي يتميز به 

 .. موضوع الدراسة يف علم االجتماع  : ثانياً   

  .دراسة اتمع ) أ  (  

  .دراسة النظم االجتماعية ) ب ( 

   .دراسة األفعال والعالقات االجتماعية ) ج ( 
  . دراسة اتمع) أ ( 
ماء االجتماع الذين جعلوا دراسة اتمع هو املوضوع األساسي يف علم ويف هذا الصدد ، جند أن هناك كثري من عل -

 . االجتماع 

  . “ الدراسة العلمية للمجتمع “ علم االجتماع بأنه )   H . Giddings(“ هنري جيدجنز “ وقد عرف  -
  . “ علم اتمع “ علم االجتماع بأنه )   L . Ward(“ لستر وارد “ وقد عرف  -
الدراسة الوصفية املقارنة التفسريية “ علم االجتماع بأنه )  R . Maunier( “ ينيه مونييه ر“ وقد عرف  -

  . “ للمجتمعات اإلنسانية حبسب ما تشهد به مشاهدا يف الزمان واملكان 

   .دراسة النظم االجتماعية ) ب ( 
سة يف علم االجتماع ، كثرة ومما يؤكد أمهية دراسة النظم االجتماعية كموضوع أساسي من موضوعات الدرا -

 . التعريفات اليت وضعها علماء االجتماع ملفهوم النظام االجتماعي 
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“ ، فقد ذهب إىل ذلك كل من “ علم دراسة النظم االجتماعية “ هناك من العلماء من يعرف علماء االجتماع بأنه   -
  . يف فرنسا )  A . Cuvillier( “ لييه أرمان كوفي” م ، و ١٩٠١يف عام )   E . Durkheim( “ إميل دور كامي 

   .دراسة األفعال والعالقات االجتماعية ) ج ( 
يرى كثري من علماء االجتماع أن دراسة األفعال والعالقات االجتماعية تعترب هي املوضوع األساسي املتميز يف علم  -

 . االجتماع 

علم دراسة التفاعالت “ االجتماع هو إىل أن علم )  M . Ginsberg( “ موريس جرتبرج “ فقد ذهب   -
  . “ والعالقات اإلنسانية ، ظروفها وآثارها 

الدراسة العلمية “ أنه ميكن تعريف علم االجتماع بوجه عام على أنه )  J . L . Turner( “ ترينر “ وقد ذهب   -
  . “ للعالقات االجتماعية بأشكاهلا البسيطة واملعقدة 

  وعلى عكس ما سبق
  بدراسة مجيع وجهات النظر القدمية واحلديثة اليت تدور حول موضوع الدراسة يف علم االجتماع “ انكلز “ فقد قام  .١

ميكن ترتيبها ترتيباً تنازلياً تبعاً للحجم ودرجة التعقيد مث ذهب إىل أن هذا العلم يهتم بثالثة موضوعات أساسية متميزة ، 
 . قات االجتماعية اتمعات ، والنظم ، والعال: على النحو التايل 

الدراسة “ تعريفاً مطوالً لعم االجتماع على أنه )  Eilbert S . Stewart( الربت ستيورات “ وقد وضع  .٢
 . “ للجماعات ، النظم ، والتنظيمات ، والعالقات االجتماعية بني أعضاء اتمعات : العلمية للمجتمع 

تعريفاً مطوالً لعلم )  Pitirim A . Sorokin( سوروكني  بيترمي“ كما وضع عامل االجتماع األمريكي املعاصر  .٣
دراسة اخلصائص العامة املشتركة بني مجيع أنواع الظواهر االجتماعية ، والعالقات بني هذه األنواع  “ االجتماع على أنه 

 . “ وكذلك العالقة بني الظواهر االجتماعية وغري االجتماعية 

عن طريق الشكل  - “ سوروكني “ طبقاً ملا ورد يف تعريف  -االجتماع وميكن توضيح موضوع الدراسة يف علم  .٤
  ) .  ١( رقم 

  
  اللون االخضر العالقات املتبادلة... / ... اللون االصفر اخلصائص املشتركه  
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  )١(شكل رقم 
  يوضح موضوع الدراسة يف علم االجتماع 

 “سوروكني “ من وجهة نظر 

  -   :الدراسة يف علم االجتماع على النحو التايل  لإلطار العام ملوضوع“ انكلز “ تصور 

  

   ) :السوسيولوجي ( التحليل ) أ ( 
وحتديد أبعاد املنهج العلمي املتبع يف ) السوسيولوجي ( ويتضمن دراسة الثقافة اإلنسانية ، واتمع  ، وحتديد املنظور  -

  . الدراسة 
  :الوحدات األساسية للحياة االجتماعية ) ب ( 

 تضمن األفعال والعالقات االجتماعية ، والشخصية االنسانية ، واجلماعات ، واتمعات احمللية ، والتنظيمات وي -
 . والسكان ، واتمع 

  :النظم االجتماعية األساسية ) ج ( 

تربوي ، والنظام وتشتمل نظام األسرة والقرابة ، والنظام االقتصادي ، والنظام السياسي ، والنظام الديين ، والنظام ال -
  .التروحيي ، والنظام اجلمايل 

  :العمليات االجتماعية األساسية ) د ( 

 وتتضمن عمليات التباين والتدرج ، والتعاون ، والتوافق ، واالتصال ، والتنشئة االجتماعية ، والضبط االجتماعي  -
  .واالخنراط االجتماعي ، والتكامل االجتماعي ، والتغري االجتماعي 
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  أسئلة احملاضرة األويل
  

 ما املقصود بعلم االجتماع ؟: ١س

  ٩، ص  ٨ص / ج

  

  تكلمي عن نشأة علم االجتماع ؟: ٢س

  ٤، ص  ٣ص / ج

  

  أكتيب ما تعرفيه عن املفكر العريب ابن: ٣س
  خلدون ؟

  ٥ص / ج

 

  ما املقصود مبوضوع الدراسة يف علم: ٤س
  االجتماع ؟  

  ٩، ص  ٨ص / ج

 

  ملوضوع الدراسة يف علم االجتماع ؟لإلطار العام “ انكلز “ ور اشرحي تص: ٥س
 ١٤، ص  ١٣ص /ج
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  احملاضرة الثانية
  االجتماع علم تعريف األول الفصل تابع

  
  ..علم االجتماع النظري و علم االجتماع التطبيقي : ثالثاً 

إال أم خيتلفون حول ما إذا . سليم اإلنساين يتفق علماء االجتماع على أن علم االجتماع يؤدي إىل املعرفة والفهم ال  -
إذ . كان هذا العلم يسعى إىل اكتشاف احلقائق االجتماعية من أجل استخدامها يف احلياة العملية وتكوين جمتمع أفضل 

  ، ويرى البعض اآلخر أنه علم تطبيقي )   Theoritical(يرى بعض علماء االجتماع أن علم االجتماع ، علم نظري 
 )Applied   ( م ال يرون أنبينما جند علماء آخرين ، يرون أن هذا العلم ، علم نظري وتطبيقي يف آن واحد ، بل أ ،

   .هناك أية حدود فاصلة بني علم االجتماع النظري و علم االجتماع التطبيقي 
  .علم االجتماع النظري : أوالً 

      )  .  R . Pierstedt( “ ببريستد “ اع علم نظري حبث ومن أمثلة العلماء الذين ذهبوا إىل أن علم االجتم -
  ) .  B . Berry( “ بريي ” و)  M . Weber(  “ ماكس فيرب ” و
إذ أن اهلدف املباشر . أن علم االجتماع يعترب علماً نظرياً ، وليس علماً تطبيقياً " بريستد " وعلى سبيل املثال ، يذكر   -

فعلم االجتماع يشبه . عرفة حول اتمع البشري ، وليس االستخدام العملي هلذه املعرفة لعلم االجتماع هو اكتساب امل
وحيث أن علماء الطبيعة ، ال يقومون ببناء الكباري ، كما أن علماء النفس ال . كل من علم الطبيعة وعلم النفس 

  ال حيدد أسئلة حول السياسة العامة  كذلك فإن علم االجتماع. يقومون مبعاجلة الناس املصابني بأي      مرض نفسي 
  .   وال جيب أن يقدم للمشرعني األساس الذي تقام عليه القوانني 

ويذهب العلماء الذين يرون أن علم االجتماع علم نظري ، إىل أن الغاية األوىل هلذا العلم ، هو دراسة الظواهر أو   -
أي أن علم . وانني أو القواعد أو االحتماالت اليت ختضع هلا النظم االجتماعية دراسة حتليلية وضعية ، الكتشاف الق

إذ أن التطبيق من اختصاص . االجتماع ، علم نظري يقوم بدراسة الظواهر والنظم االجتماعية دف املعرفة فحسب 
ينة خمتلفة تتعلق علوم أخرى يطلق عليها العلوم االجتماعية التطبيقية ، تلك العلوم اليت تتميز عادة بإتباعها لسياسات مع

باخلدمات االجتماعية والترفيهية والتشريع والسياسة وغري ذلك من جماالت تطبيقية تقوم عادة باستخدام ما يكشفه علم 
  .االجتماع 

  .علم االجتماع التطبيقي : ثانياً 

أحد الرواد  ) F . Leplay( “ فريدريك لوبالي “ ، أنه ميكن اعتبار )  P . Sorokin( “ سوروكن “ ويرى  -
إذ اكتشف منهجاً حمدداً لتحليل احلقائق االجتماعية املتعلقة باألسرة وقد توصل إىل عدة ’ األوائل لعلم االجتماع التطبيقي 

  . فروض واقتراحات عملية تتعلق بتحسني األحوال االجتماعية 
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ضوا ذلك االجتاه الذي يرى أن علم م ، ظهر بعض علماء االجتماع الذين عار١٩٧٠،  ١٩٦٠ويف الفترة ما بني عامي  -
االجتماع علم نظري حبت ، وذهب هؤالء العلماء ، أن هذا العلم علم تطبيقي يهتم بوضع حقائق احلياة االجتماعية يف 

  )   H. S. Becker" ( بكر " و )   A. Gouldner" ( جولدنر " ومن أمثلة هؤالء العلماء . جمال التطبيق العملي 
   ) .  A. M. Lee" ( يل " و )   J. D. Colfax " (كولفاكس " و
إذ يدرس هذا . ويهدف علم االجتماع التطبيقي ، إىل استخدام املعرفة السوسيولوجية يف حل املشكالت االجتماعية  -

ظم العلم ، مدى إمكانية وضع حقائق علم االجتماع والنظرية االجتماعية يف جمال التطبيق العملي وحماولة االرتقاء بالن
ويدخل يف إطار هذا العلم ، الدراسات املتعلقة بالتنظيم والتنسيق واملسح . واألوضاع القائمة ومعاجلة املعتل منها 

االجتماعي والرقابة االجتماعية والتخطيط االجتماعي واهلندسة االجتماعية وما إىل ذلك من األمور اليت ينطوي عليها 
  .اإلصالح االجتماعي 

االجتماع ، ضرورة تشجيع هذا االجتاه حنو علم االجتماع التطبيقي ، إذ أن واجب علم االجتماع يرى بعض علماء  -
هو دراسة احلقائق واملشكالت اليت م اتمع لكي ميكن االستفادة من هذه الدراسات يف األغراض التطبيقية ، ولقد 

ضرورياً متفقاً عليه بني العلماء يف كل بالد العامل وخاصة  أصبح هذا االجتاه العلمي حنو تطبيقات العلوم خلدمة اتمع أمراً
وجند أن هناك فكرة غري مستقرة عند غري املتخصصني ، بأن علم االجتماع مسئول عن . يف اجنلترا والواليات املتحدة 

. والفرد  تقدمي العون العلمي للتغلب على خمتلف أنواع املشكالت على مستوى اتمع ككل أو على مستوى اجلماعة
ورمبا كانت هذه الفكرة مستقاة من العلوم الطبيعية واحليوية ، اليت أمكن استخدام نتائجها يف التغلب على كثري من 

   .الصعوبات اليت كانت تواجه كفاءة اإلنسان يف تطويع اإلمكانيات الطبيعية من أجل مزيد من التقدم التكنولوجي 
  .يقي يف آن واحد علم االجتماع النظري والتطب:  ثالثاً

باإلضافة إىل أنه ال . جند أن هناك كثري من العلماء الذين يرون أن علم االجتماع علم نظري وتطبيقي يف آن واحد  -
إذ أن علم االجتماع مطالب بأن يستمر يف دراسة املوضوعات اليت تسهم يف تدعيم . توجد حدود فاصلة بني العلمني 

كما أنه مطالب يف نفس الوقت بأن يدرس . الشمويل لقضايا اتمع على املستوى املقارن  بنائه النظري ومتكنه من الفهم
:  مثلموضوعات أو تطبيقات هلا أولوية من وجهة نظر اتمع أو أقسامه املختلفة ، أو املسئولني عن أنشطته العديدة 

باإلضافة إىل دراسات التنظيمات . االجتماعية  التربية ، والتنشئة االجتماعية ، اجلرمية ، ومشاكل األسرة ، والتنمية
  .االجتماعية اليت تواجه أهدافاً ذات صلة وثيقة مبطالب الناس مثل املستشفيات والسجون والنوادي 

  . تصنيف عامل االجتماع األمريكي : رابعاً 
  ) L . F. Ward( “لستر وارد " 

قد اهتم مبشكلة )  L . F . Ward" ( لستر وارد " ماع األمريكي ويف هذا الصدد ، جيدر بنا أن نشري إىل عامل االجت -
ويرى أن علم . وقد فرق بني علم االجتماع النظري وعلم االجتماع التطبيقي . امليادين الرئيسية لعلم االجتماع 

: ى تساؤالت مثل االجتماع النظري ، يدرس ظواهر اتمع وقوانينه كما توجد بالفعل ، وأن هذا العلم حياول اإلجابة عل



  ٨ .. انـإعداد هت                                                                                                                             إميان شومان    /د  –علم االجتماع مبادئ     

ما هي النتائج ؟ : أما علم االجتماع التطبيقي فإنه يسعى إىل اإلجابة عن سؤال واحد هو . ماذا ؟ وملاذا ؟ وكيف ؟ 
ويرجع ذلك إىل أنه يهتم باملثاليات االجتماعية واالعتبارات األخالقية ، ويهدف إىل تقدمي أساليب يستخدمها اإلنسان 

ومع ذلك فإن علم االجتماع التطبيقي علم وليس فن ، وطاملا أنه يقدم مبادئ عامة . ة للنهوض بالظروف االجتماعي
 . نسترشد ا 

  .خالصة القول :  خامساً

وعموماً فإن علم االجتماع مل يعد يقتصر على جمرد كونه علماً أكادميياً أو نظرياً حبتاً ، وإمنا أصبح يتجه بشكل متزايد   -
، يسعى إىل تطبيق نتائج دراسات علم االجتماع على الواقع االجتماعي دف حل املشكالت  آلن يكون علماً تطبيقياً

 . االجتماعية وتسهيل عمليات االصالح االجتماعي 

ونرى أن هذا االجتاه الذي يدعو إىل أن يكون علم االجتماع ، علماً نظرياً وتطبيقياً يف آن واحد ، ميكن أن يثري   -
)  North Whitehead( “ نورث هوايتهد “ إذ أن املعرفة العلمية ـ كما يذكر .ياة االجتماعية معرفتنا حبقائق احل

. ويتمثل املصدر النظري يف الرغبة يف الفهم واكتساب املعرفة . املصدر النظري واملصدر التطبيقي : تستمد من مصدرين 
   .ول على األهداف اليت سبق حتديدها أما املصدر التطبيقي ، فيتمثل يف الرغبة يف توجيه أفعالنا للحص

  
 .. ميادين علم االجتماع : رابعاً 

  علم االجتماع إىل“ سوروكني “ قسم العامل )١(

  
  
  
  
  

  
  
  

 “ سوروكني “ علم االجتماع العام وعلوم االجتماع اخلاصة عند 

جتماع العام وعلوم االجتماع اخلاصة علم اال: علم االجتماع إىل قسمني “ سوروكني “ قسم عامل االجتماع املعاصر   -
 -:  وذلك على النحو التايل 

علم االجتماع العام هو العلم الذي يدرس اخلصائص املشتركة بني الظواهر االجتماعية الثقافية يف  نواحيها البنائية ) ١(
   : ومن مث ينقسم علم االجتماع العام إىل قسمني . والدينامية 
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  . العام الذي يدرس بناء وتكوين الظواهر االجتماعية الثقافية  علم االجتماع البنائي) أ(
علم االجتماع الدينامي العام الذي يدرس العمليات االجتماعية املتكررة ، مثل التفاعل والتنشئة االجتماعية والتوافق ) ب(

  .   االجتماعي 
  .علوم االجتماع اخلاصة  )٢(
وم بنفس ما يقوم به علم االجتماع العام ، إال أن كل منها يتناول أي ميادين الدراسة يف علم االجتماع ـ فهي تق -

دراسة جمموعة خاصة من الظواهر االجتماعية الثقافية اليت مت اختيارها إلجراء دراسة مركزة عليها ، وذلك مثل دراسات 
 بدأت تظهر حديثاً مثل علم باإلضافة إىل علوم االجتماع اخلاصة اليت. السكان ، واتمع احلضري ، واألسرة ، واجلرمية 

 . االجتماع االقتصادي 

أن هذه امليادين املتخصصة اليت ظهرت يف علم االجتماع ، إمنا نتجت )  G. D. Mitchell" ( ميتشل " ويذكر   -
امليادين من مث فقد ظهر يف علم االجتماع كثري من . عن منو املعرفة واملزايا الواضحة اليت تترتب على تقسيم العمل العلمي 

فهناك ميادين هلا أصول قدمية مثل علم االجتماع األسري . املتخصصة ، اليت ختتلف من حيث قدمها وتاريخ نشأا 
Sociology of Family   وهناك فروع أخرى حديثة كعلم االجتماع الصناعي ،Industrial Sociology  

إسهام العلوم االجتماعية يف حل مشكالت العمل الذي نشأ نتيجة لنمو علم االجتماع وحاجة أصحاب العمل إىل 
  الصناعي 

  :ميادين الدراسة يف علم االجتماع : تابع 

وجند أن بعض ميادين الدراسة يف علم االجتماع ، قد ختصصت يف دراسة أمناط معينة من اتمعات والعالقات  -
 : االجتماعية داخل هذه اتمعات ، وذلك مثل امليادين التالية 

  Nomadic Sociology -علم االجتماع البدوي  - ١
  Rural  Sociology  -علم االجتماع الريفي - ٢
  Urban Sociology  - علم االجتماع احلضري - ٣
  اتمع يف املوجودة املختلفة االجتماعية النظم أمناط أو أشكال بعض دراسة حول تدور أخرى ميادين هناك أن جند كما -

  : اآلتية امليادين مثل وذلك
                                 Sociology of Education  التربوي االجتماع علم - ١
                                         Economic Sociology   االقتصادي االجتماع علم - ٢
                                         Political Sociology  السياسي االجتماع علم - ٣
       Sociology of Religion   الديين االجتماع علم - ٤ 
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وقد تزداد درجة التخصص يف بعض هذه امليادين ، إىل درجة أننا جند أن هناك بعض امليادين اليت ال تتناول دراسة نظاماً  -
وعلى سبيل املثال ، إىل جانب . بأكمله من النظم االجتماعية األساسية يف اتمع ، بل تتناول جانباً أو أكثر من هذا 

 :                   املتخصصني يف ميادين علم االجتماع االقتصادي ، جند أن هناك متخصصني يف امليادين التالية 

     Sociology of Organization .. علم اجتماع التنظيم - ١ 
   Industrial Sociology .. علم االجتماع الصناعي - ٢ 

     Sociology of work .. ع الصناعيعلم االجتما - ٣
 -: باإلضافة إىل هذه امليادين املتخصصة السابقة ، جند أن علم االجتماع يتضمن ميادين أخرى متعددة ، أمهها   -

  Sociology of Deviance -علم االجتماع االحنراف - ١
   Medical Sociology - علم االجتماع الطيب  - ٢
    Sociology of Knowledge - علم االجتماع املعرفة - ٣
  Linguistics Sociology -علم االجتماع اللغوي  - ٤
   -  Sociology of Literatureاآلداب  علم اجتماع - ٥
  .خالصة القول ) ٣( 

 ويتضح مما سبق ، أن علم االجتماع ، علم واسع يقوم بدراسة اخلصائص العامة لكل أنواع الظواهر االجتماعية   -
كما يتضح لنا أن علم االجتماع يتضمن عدداً كبرياً من امليادين . ة إىل دراسة العالقات املتبادلة بني هذه الظواهر باإلضاف

 . املتخصصة 

وعلى الرغم من وجود التداخل بني هذه امليادين املختلفة ، إال أن لكل من هذه امليادين استقالله النسيب ، كما أن   -
   ) .السوسيولوجية ( تبادل بني هذه امليادين اليت ترتبط فيما بينها يف إطار النظرية هناك درجة من االعتماد امل

  
 أسئلة احملاضرة الثانية

 قارين بني جمال الدراسة يف كل من علم االجتماع النظري وعلم االجتماع التطبيقي ؟: ١س

  ١٦ص  ٤الربجراف رقم +  ١٥ص  ٢الربجراف رقم  /ج
  

اشرحي هذه العبارة “ ء الذين يرون أن علم االجتماع علم نظري وتطبيقي يف آن واحد هناك كثري من العلما“: ٢س
  موضحه مفهومي علم االجتماع النظري وعلم االجتماع التطبيقي ؟

  نفس االجابة السابقة/ ج
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 ما هى ميادين الدراسة يف علم االجتماع ؟: ٣س

  ٢٠، ص  ١٩ص :    / ج
  لعلم االجتماع ؟ “ني سوروك“ تكلمي عن تقسيم العامل:  ٤س

  نفس االجابة السابقة/ ج
  

  أسئلة على الفصل األول
  

  -: أكملي كل مما يأيت : ١س
  الديناميكا االجتماعية، الستاتيكا االجتماعية ا: علم االجتماع إىل قسمني   رئيسني مها “ كونت “ قسم )  ١(
لسوسيولوجي ، الوحدات األساسية للحياة التحليل ا ملوضوع الدراسة يف علم االجتماع “ انكلز “ تصور ) ٢(

 .االجتماعية ، النظم االجتماعية االساسية ، العمليات االجتماعية االساسية 

  علم االجتماع العام ، علوم االجتماع اخلاصة  :هي “ سوروكني“ميادين علم االجتماع عند  )٣(
  جتماع الديناميعلم االجتماع البنائي العام ، علم اال  :ينقسم علم االجتماع العام إىل  )٤(

  
  - :أجييب بعالمة صح أو خطأ فيما يلي : ٢س

 ) X( علم االجتماع أقدم من الفلسفة االجتماعية ) ١(

 )  (بدأ علم االجتماع يف الظهور كعلم مستقل من حوايل منتصف القرن التاسع عشر ) ٢(

 ) X.  ( قافية علم االجتماع الدينامي الذي يدرس بناء وتكوين الظواهر االجتماعية الث) ٣(
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  احملاضرة الثالثة
  علم االجتماع والعلوم االجتماعية الفصل الثالث

 
 .. مقدمة الفصل الثالث

، يف )  Science Physical( عن غريها من العلوم الطبيعية )  Social Sciences( ختتلف العلوم االجتماعية  -
أما العلوم . النتائج اليت تترتب على نشاطاته الفردية واالجتماعية أن األوىل حتاول فهم أفعال اإلنسان نفسه ومعرفة 

 . الطبيعية ، فهي تتعامل مع جمهودات اإلنسان لفهم ظواهر الكون 

               وتتفق العلوم االجتماعية عن غريها من العلوم الطبيعية يف استخدام كل منهما للمنهج أو الطريقة العلمية  -
 )Scientific Method  ( ا عملية الكتساب أو تنمية املعرفة بطريقة منظمة تعتمد على حتديداليت تتلخص يف أ

املشكلة ، وصياغة الفروض أو األفكار اليت تدور حول كيفية حل هذه املشكلة ، مث اختبار هذه الفروض وأخرياً حتليل 
  . النتائج واستخالص التعميمات 

 :وهذه العلوم اخلمسة هي . ة ، عادة ما يتم تصنيفها على أا علوم اجتماعية ونالحظ أن هناك مخسة علوم أكادميي -
            وعلم االقتصاد )  Anthropology(واالنثروبولوجيا )  Psychology( علم االجتماع ، وعلم النفس 

 )Economic   ( وعلم السياسة ، )Science Political . (   
  علم االجتماع : مسة السالفة الذكر ، جند أن هناك ثالثة من هذه العلوم ـ وهي ومن هذه العلوم االجتماعية اخل -

وعلم النفس ، واالنثروبولوجيا ـ تعد جماالت عامة أو دراسات واسعة للسلوك اإلنساين مما أدى إىل وجود تداخل كبري 
 .  وانب حمددة من السلوك اإلنساين بينما جند أن علمي السياسة و االقتصاد حيددان أنفسهما يف ج. بني هذه العلوم 

وتوزيعها )   Wealth( إذ يهتم علم االقتصاد بدراسة السلوك االقتصادي ، والتركيز على دراسة مصادر الثروة  -
يف )  Power( كما يهتم علم السياسة بدراسة السلوك السياسي ، والتركيز على دراسة ظاهرة القوة . داخل اتمع 

  . فة اتمعات املختل
  .أمهية علم االجتماع بالنسبة للعلوم االجتماعية :  )أ(

" ومن مث فقد جعله . ويعترب علم االجتماع من أكثر العلوم اتصاالً وتداخالً مع غريه من العلوم االجتماعية األخرى   -
الرياضة ، : النحو التايل يتربع فوق قمة العلوم من حيث التعقيد ، وذلك يف ترتيبه املشهور للعلوم على " أوجست كونت 

 . مث الفلك ، فالطبيعة ، فالكيمياء ، فالبيولوجي ، وأخرياً علم االجتماع 

وحيث أنه من . ويشبه علم االجتماع يف أمهيته بالنسبة للعلوم االجتماعية ، أمهية الرياضيات بالنسبة للعلوم الطبيعية   -
كذلك ال ميكن دراسة علم االقتصاد أو علم . رفة عن الرياضيات املستحيل دراسة علم الطبيعة دون إملام ببعض املع

   .السياسة مع جتاهل علم االجتماع 
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  .تداخل علم االجتماع والعلوم االجتماعية اآلخرى ): ب(

وإذا كانت العلوم االجتماعية تشترك يف دراسة سلوك اإلنسان يف اتمع ، فمن الطبيعي أن يكون هناك بعض التشابه  -
 . التداخل بني جمال الدراسة يف علم االجتماع وجماالت الدراسة يف العلوم االجتماعية األخرى أو 

أن احلدود اليت تفصل بني العلوم )  Mourice Duverger" ( موريس دوفرجيه " يذكر العامل الفرنسي  - 
وإن اجتاه . وليس هلا قيمة يف حد ذاا  االجتماعية املختلفة هي حدود غري واضحة متاماً ، بل أا حدود زائفة أو متصنعة

العلوم االجتماعية حنو توسيع نطاق دراستها ، ينطوي على نوع من املخاطرة ، إذ أن ذلك يؤدي إىل زيادة التداخل بني 
  . هذه العلوم 

تايل ، والذي ال)  ٢( وقد يتضح التداخل بني علم االجتماع وغريه من العلوم االجتماعية املختلفة ، يف الشكل رقم  -
لتوضيح العالقة بني هذا " علم االجتماع " يف مطلع كتابه )   .Federico Ronald C" ( رونالد فيدريكو " عرضه 

 . العلم وغريه من العلوم االجتماعية 

  
 يوضح العالقة بني علم االجتماع والعلوم االجتماعية اآلخرى  ) ٢(شكل توضيحي رقم 
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 مجيع العلوم االجتماعية تستخدم الطريقة العلمية يف احلصول على البيانات وحتليلها

 
 (ج): مفهوم علم االجتماع عند " سوروكني "

قد وضع حدوداً للتميز بني علم االجتماع وغري من العلوم " سوروكني " أن عامل االجتماع األمريكي املعاصر  -
دراسة اخلصائص العامة املشتركة بني مجيع أنواع " نه وذلك عندما قام بتعريف علم االجتماع على أ. االجتماعية األخرى 

" . الظواهر االجتماعية ، والعالقات بني هذه األنواع ، وكذلك العالقة بني الظواهر االجتماعية غري االجتماعية   

أن علم االجتماع ، علم واسع مركب خيتص بدراسة اخلصائص املشتركة بني " سوروكني " ويتضح مما ذهب إليه  -
باإلضافة إىل دراسة العالقات املتبادلة بني الظواهر . ظواهر االجتماعية بوجه عام ، والعالقة املتبادلة بني هذه الظواهر ال

. االجتماعية وغري االجتماعية   
  خصائص الظواهر االجتماعية) : د(

و يف حالة عزلة عن بقية نواحي احلياة أال أننا نالحظ أن كالً من الظواهر االجتماعية املختلفة ال توجد مستقلة بنفسها أ -
 . إذ أن الظواهر االجتماعية تعتمد على بعضها وتؤثر يف بعضها وتتأثر ببعضها . االجتماعية 

ومن مث أصبح من غري املمكن أن منيز بني علم االجتماع وبني العلوم االجتماعية األخرى من حيث املوضوع ، ويصبح  -
ذه احلالة من ناحية وجهة النظر ، أو زاوية الدراسة فحسب ، حيث جند أن وجهة نظر علم ضرورياً أن يكون التمييز يف ه
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االجتماع عامة ، مبعىن أنه يدرس الظواهر االجتماعية ككل يعتمد على بعضه ويؤثر يف بعضه ويتأثر ببعضه ، وهو خيالف 
 أا خاصة أو متحيزة لناحية من النواحي قد بذلك العلوم االجتماعية األخرى اليت ختتلف وجهة نظرها من هذه الناحية يف

تكون اقتصادية أو سياسية أو دينية مثالً ، متجاهلة بذلك اعتماد الظواهر االجتماعية على بعضها وأن احلياة االجتماعية 
   .عموماً كل ال يتجزأ 

   اهتمامات علم االجتماع) : هـ(
  Common( للظواهر االجتماعية ، إمنا يهتم بالنواحي الشائعة  ويستدل مما سبق ، على أن عامل االجتماع يف دراسته -

وذلك نظراً ألن النواحي . هلذه الظاهرة )  Unique( للظواهر االجتماعية ، وال يهتم كثرياً بتلك النواحي الفريدة 
ي حبكم هذا الوصف يغلب الشائعة هي اليت البد أن يكون هلا صلة وثيقة بتردد الظاهرة واجتاهها ، أما النواحي الفريدة فه

وعلى هذا األساس ، فإن علم االجتماع ال يدرس ظاهرة بعينها يف . أال يكون هلا دور فعال يف تردد الظاهرة وانتشارها 
زمان ومكان معينني إال كوسيلة لدراسة الظاهرة دراسة عامة ، دف التوصل إىل القوانني أو القواعد أو االحتماالت اليت 

 . اهر االجتماعية يف تطورها ختضع هلا الظو

وسنحاول اآلن أن نشرح بشيء من التفصيل ، وأن نوضح نواحي التشابه أو االختالف بني علم االجتماع وبني بعض  -
   .علم النفس ، و األنثروبولوجيا ، وعلم االقتصاد ، وعلم السياسة : العلوم االجتماعية ، وهي 

   علم االجتماع والعلوم االجتماعية ) :و(
   التركيز هنا على العالقة بني علم االجتماع والعلوم االجتماعية

  
  
  
  
  
  
  

  ..  علم النفس:  أوالً  
ويشترك كل من علم النفس وعلم االجتماع يف أما . يعد علم النفس ، أحد العلوم االجتماعية وثيقة الصلة بعلم االجتماع  -

ومن مث يوجد كثري من التداخل بني العلمني ، كما يوجد بعض . للسلوك اإلنساين يعدان جماالت عامة ، أو دراسات واسعة 
 . التداخل بينهما وبني غريمها من العلوم االجتماعية األخرى 
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وجند أن مدخله يف الدراسة ومفاهيمه عادة ما تتعامل مع الناس على املستوى الفردي  إذ . ويهتم علم النفس بدراسة الفرد  -
. علم بدراسة العمليات العقلية البشرية ، مثل اإلدراك ، والذاكرة ، والذكاء ، والعواطف ، والتعلم ، واالجتاه  الدافعية يقوم هذا ال

   .وعندما يتم شرح السلوك مبثل هذه املصطلحات ، يقال أنه قد مت فهم العوامل النفسية هلذا السلوك 

 .. عالقة علم االجتماع بعلم النفس - ١

إال أن عامل النفس يركز يف . بأن كال من علم النفس وعلم االجتماع ، يهتم بدراسة السلوك اإلنساين  ميكن القول -
  دراسته على سلوك الفرد ، أما عامل االجتماع ، فانه يدرس السلوك االجتماعي ، وهو ليس جمرد سلوك عدد من األفراد 

عله مع عدد من اجلماعات االجتماعية اليت ينتمي إليها ، وخضوعه إذ أنه ينتج عن معيشة اإلنسان يف البيئة االجتماعية وتفت
  .للمعاير االجتماعية 

  Personality"الشخصية " ويظهر التداخل الواضح بني علمي النفس واالجتماع يف دراسة كل منهما ملوضوع  -
ها من السمات أو اخلصائص اليت وهي عبارة عن هذا النسق املنظم للسلوك ، واالجتاهات ، واملعتقدات ، والقيم ، وغري

فالشخصية هي عبارة عن مسات وخصائص الناس اليت تنظم مشاعرهم حول أنفسهم ، واجتاهام حنو املواقف . متيز الفرد 
   .املختلفة ، وميوهلم حنو العمل 

  مفهوم الشخصية عند علم االجتماع وعلم النفس - ٢

  بالنسبة لعلم النفس ، كما أا تعترب أحد املوضوعات األساسية يف هذا العلم ويعد مفهوم الشخصية ، مفهوماً أساسياً  -   
ويف نفس الوقت تعترب الشخصية أحد األبعاد اهلامة للحقيقة االجتماعية اليت يدرسها علم االجتماع ، حيث أن البعد 

  ، عادة ما يهتمون بدراسة السلوك الفعلي إال أن علماء النفس . النفسي ال ميكن جتاهله أثناء دراستنا للظواهر االجتماعية 
أما علماء االجتماع ، فإم عادة ما يهتمون بدراسة املواقف . والتركيز على دراسة بناء وعمليات الشخصية يف حد ذاا 

نة من أي أن علماء االجتماع عادة ما يهتمون بدراسة أثر أمناط معي. االجتماعية اليت تؤدي إىل أمناط معينة من السلوك 
  .العالقات االجتماعية يف ظهور مسات أو خصائص شخصية حمددة 

  بني علم االجتماع وعلم النفس التداخل - ٣

والشك أن هناك تداخل واضح بني كل من علم النفس و علم االجتماع ، وخاصة بعد أن تبني خطأ وجهة نظر العامل  -
  يرى أن اجلماعة وحدها هي مصدر احلقيقة االجتماعية  الذي كان)  E. Durkheim" ( إميل دور كامي " الفرنسي 

وأنه جيب الفصل أو التمييز بني الظواهر االجتماعية وغريها من الظواهر النفسية ، إذ أن الظواهر االجتماعية متميزة ـ من 
  ماعية معينة ومن اخلطأ البالغ أن نفسر ظاهرة اجت. حيث النوع ـ عن خصائص األفراد أعضاء اتمع وخارجة عنهم 

  باعتبارها نتاجاً للعمليات النفسية الفردية ، فالظواهر االجتماعية تتميز باالستقالل ، والبد من فصلها عن الظواهر النفسية 
   .باإلضافة إىل أن البحث عن تفسري مالئم هلذه الظواهر االجتماعية جيب أن يتم يف نطاق اتمع نفسه 
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  ماع وعلم النفسبني علم االجت التكامل - ٤

وذلك " . دور كامي " هذا وقد اجته بعض علماء االجتماع الكالسيكيني ، اجتاهاً خيالف ذلك االجتاه الذي ذهب إليه  -
     )  M. Weber" ( ماكس فيرب " و )  W. Thomas" ( وليام توماس " كما يبدو من آراء بعض العلماء مثل 

فقد أكد هؤالء العلماء أمهية العوامل النفسية ، وتأكيد التكامل بني كل من علم  ) . V. Pareto" ( فلفريدو باريتو " و
ـ وهو أحد علماء االجتماع املعاصرين من )  T. Parsons" ( تولكوت بارسونز " بل أن . النفس و علم االجتماع 

علم االجتماع يقترب كثرياً من علم أنصار االجتاه الوظيفي يف علم االجتماع ـ يف معاجلته للنسق االجتماعي ، إمنا جيعل 
  .النفس 

. قد قام بتوضيح العالقة بني علم االجتماع وغريه من العلوم االجتماعية ، وخاصة علم النفس " باريتو " واحلقيقة أن   - 
  للمجتمع  إذ قام بتوضيح أمهية دراسة دوافع األفراد حىت يتسىن لنا تفسري احلياة االجتماعية ، وفهم البناء االجتماعي

  )   Psychological Sociology( مما كان له أثر كبري يف ظهور علم االجتماع . وإدراك عوامل التغري االجتماعي 
  بني علم االجتماع النفسي وعلم النفس االجتماعي العالقة - ٥

سة البعد النفسي للحقيقة وإذا كان علم االجتماع النفسي ، هو ميدان من ميادين الدراسة يف علم االجتماع يهتم بدرا -
ويهتم هذا . ، يعد أحد ميادين علم النفس )  Social Psychology( فإن علم النفس االجتماعي . االجتماعية 

 . امليدان بدراسة كيفية انفعال الفرد إزاء أحوال اتمع الذي يعيش فيه 

إذ أن البحوث اليت . فردي بالبيئة االجتماعية يهتم علم النفس االجتماعي بدراسة كيفية تأثر الشخصية والسلوك ال  -
   .يقوم ا هذا العلم ، عادة ما تلقي الضوء حول الطريقة اليت تؤثر ا البيئة االجتماعية يف سلوك اإلنسان 

  خالصة القول - ٦

حول الفرد  ويركز علم النفس اهتمامه. ويتضح مما سبق ، أن هناك تداخل كبري بني كل من علمي النفس واالجتماع  -
أما علم النفس . كما يركز علم االجتماع اهتمامه حنو اتمع ودراسة العالقات االجتماعية . ودراسة السلوك الفردي 

االجتماعي ، فإنه يوجه اهتمامه حنو دراسة التفاعل بني الفرد واتمع ، أو بني الشخصية الفردية والبناء االجتماعي ، مما 
 . وجهات النظر بني علمي النفس واالجتماع يؤكد وجود التقارب يف 

وال ميكن دراسة أي . الفرد ، واتمع ، والثقافة : واحلقيقة أن هناك تكامل وتفاعل مستمر بني ثالثة عوامل هي  - 
" وهذا ما يؤكده بشدة عامل االجتماع املعاصر . عوامل من هذه العوامل الثالثة مبعزل عن غريه من العوامل األخرى 

، الذي اعترب أن الفرد والشخصية من جهة ، واتمع والثقافة من جهة أخرى ، عناصر )  P. Sorokin" ( روكني سو
   .مستقلة ومتفاعلة داخل إطار نسق واحد 

  ..األنثروبولوجيا : ثانياً 
  مفهوم علم األنثروبولوجيا - ١

 . تزال جتتاز املائة سنة األوىل من عمرها  تعترب األنثروبولوجيا من أحدث العلوم االجتماعية ، إذ أا ال -
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  Anthroposاألول  : مستمد من أصلني يونانيني )  Anthropology" ( األنثروبولوجيا " وجند أن مصطلح  -
  اإلنسان " ومن مث يعطينا املصطلح تعريفاً أولياً لألنثروبولوجيا عل أا علم . مبعىن علم )   logos(مبعىن إنسان ، والثاين 

أن االهتمام الرئيسي لألنثروبولوجيا )  Clyde Kluckhohn" ( كاليد كلو كهون " ويذكر العامل األمريكي   -
ما هو جمرى التطور اإلنساين من الناحيتني البيولوجية والثقافية ؟ : يتركز حول حماولة اإلجابة على بعض التساؤالت مثل 

ر ؟ وهل هناك أية ارتباطات جوهرية بني اجلوانب الطبيعية املختلفة وهل هناك مبادئ عامة أو قوانني حتكم هذا التطو
لإلنسان وبني عادات الشعوب يف املاضي واحلاضر ؟ وملاذا جند أن هناك أمناط معينة من الشخصية متيز جمتمعات معينة 

  . دون غريها ؟ 
  )فروعها ( أقسام األنثروبولوجيا - ٢

إذ ترى املدرسة اإلجنليزية ، أا تنقسم إىل ثالثة أقسام رئيسية . األنثروبولوجيا وقد اختلفت اآلراء يف حتديد أقسام   -
  ) Cultural Anthropology(، واألنثروبولوجيا الثقافية ) Physical Anthropology( وهي األنثروبولوجيا الطبيعية 
مريكية أن األنثروبولوجيا تنقسم بينما ترى املدرسة األ)  Social Anthropology( و األنثروبولوجيا االجتماعية 

وذلك على أساس أن األنثروبولوجيا . إىل قسمني رئيسيني فقط ، ومها األنثروبولوجيا الطبيعية و األنثروبولوجيا الثقافية 
االجتماعية تعترب أحد فروع الدراسة داخل األنثروبولوجيا الثقافية ، حيث أن موضوع العلم األول يدور حول دراسة 

، اليت متثل )  Culture( ، الذي يعد أحد القطاعات الكربى للثقافة )   Social Structure(االجتماعي  البناء
 . املوضوع الرئيسي للدراسة يف األنثروبولوجيا الثقافية 

ته وختتص األنثروبولوجيا الطبيعية بدراسة اجلوانب الطبيعية لإلنسان مثل تطور اجلنس البشري ، وخصائصه ، وتصنيفا -   
 . أما األنثروبولوجيا الثقافية ، فتهتم بدراسة الثقافة أو طريق معيشة اإلنسان . 

ونظراً لكثرة وتنوع املوضوعات اليت تدخل يف إطار الثقافة ، فقد انقسمت األنثروبولوجيا الثقافية إىل عدة فروع مثل   -   
وعلم )  Archeology( علم اآلثار ، و)  Ethnology( وعلم األثنولوجيا ) Ethnography( األثنوجرافيا
و األنثروبولوجيا  ،)  Economic  Anthropology( واألنثروبولوجيا االقتصادية  )  Linguistics( اللغويات 
، وهي ذلك الفرع الذي يطلق عليه أحياناً الثقافة والشخصية )  Psychological Anthropology( النفسية 

ختلفة اليت تدخل يف نطاق األنثروبولوجيا الثقافية ، يتناول دراسة عنصر أو أكثر من وجند أن كل فرع من هذه الفروع امل
عناصر الثقافة ، وعالقته بالظواهر االجتماعية األخرى ، أو حياول تتبع جمرى التطور الثقايف لإلنسان ، واملبادئ أو القوانني 

   .اليت حتكم هذا التطور 
  بولوجياعالقة علم االجتماع بعلم األنثرو - ٣

. وقد يبدو االختالف بني األنثروبولوجيا الثقافية وعلم االجتماع يف أمناط اتمعات اليت مييل كل منهما حنو دراستها  -   
بينما مييل علماء . إذ مييل علماء األنثروبولوجيا حنو تركيز اهتمامهم حول دراسة األنساق التقليدية أو اتمعات البدائية 

أي أن األنثروبولوجيا تم دراسة اإلنسان البدائي أو غري املتعلم ، بينما يتناول . راسة اتمعات احلديثة االجتماع حنو د
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والواقع أن هذه احلقيقة األساسية متارس تأثرياً كبرياً على مضمون . علم االجتماع بدراسة احلضارات األكثر تقدماً 
ىل دراسة اتمعات من مجيع جوانبها ، دراسة كلية شاملة ، أما علماء فاألنثروبولوجيون مييلون إ. العلمني وموضوعهما 

االجتماع فيميلون غالباً حنو دراسة قطاعات أو أجزاء معينة من اتمع ، مثل دراسة نظاماً معينه كنظام األسرة ، أو 
  .دراسة عملية معينة مثل احلراك االجتماعي 

- تمع الذي يدرسونه حيث يالحظون السلوك مالحظة مباشرة ، ويسجلون وعادة ما يعيش األنثروبولوجيون يف ا
واملنهج األنثروبولوجي هو بالضرورة منهج كيفي )  Informants( العادات واألعراف مستعينني يف ذلك باإلخباريني 

ليالم غالباً ما تكون ومن مث فإن حت. أما علماء االجتماع فغالباً ما يعتمدون على اإلحصاءات واالستبيانات يف دراستهم 
وباإلضافة إىل ذلك ، فإن الوسط الطبيعي لعامل األنثروبولوجيا هو اتمعات احمللية الصغرية . كمية وكيفية يف نفس الوقت 

 . املكتفية بذاا ، بينما يدرس عامل االجتماع اتمعات الكبرية احلجم والعمليات االجتماعية املعقدة 

ا االختالف الذي قد يبدو بني علم االجتماع و األنثروبولوجيا ، فإننا جند أن هناك درجة كبرية وعلى الرغم من هذ - 
فلكل من العلمني . بل أن األنثروبولوجيا تعد من أقرب العلوم االجتماعية إىل علم االجتماع . من التقارب بني العلمني 

  .مفاهيم كثرية مشتركة ، ومتفقة متاماً
  لوجيا الثقافيةتغريات األنثروبو - ٤

االنتقال من دراسة : كما شهدت األنثروبولوجيا الثقافية تغريات جوهرية يف الثالثني سنة األخرية ، وأهم هذه التغريات  -
اتمعات البدائية إىل دراسة اتمعات املتمدينة ، سواء على املستوى القومي الواسع أو املستوى احمللي الضيق ، فقد 

احلديثة بتحديد معامل الثقافات الكربى مثل الثقافة الصينية والثقافة األمريكية والثقافة اليابانية والثقافة اهتمت الدراسات 
أي أن . الفرنسية ، وختصصت بعض هذه الدراسات يف دراسة اجلاليات أو اجلامعات االثنية اليت تعيش يف تلك الثقافات 

من دراسة اتمعات البدائية اليت تكاد تنقرض يف الوقت احلاضر ، واالجتاه اهتمام علماء األنثروبولوجيا الثقافية قد حتول 
ومن مث أصبح كل من علماء االجتماع و األنثروبولوجيا الثقافية . حنو دراسة اجلماعات يف اتمعات الصناعية احلديثة 

  . يتناولون دراسة موضوعات تكاد تكون متشاة إىل درجة كبرية 
  املقارنعلم االجتماع  - ٥

فإن هناك درجة أكرب من التشابه بني . وإذا كان هناك هذا التشابه بني األنثروبولوجيات الثقافية وعلم االجتماع   -
األنثروبولوجيا االجتماعية ـ وهي أحد فروع األنثروبولوجيا الثقافية من وجهة نظر املدرسة األمريكية ـ وبني علم 

مما . حنو دراسة العالقات االجتماعية وحتليل البناء االجتماعي للمجتمعات اإلنسانية إذ يتجه كل من العلمني . االجتماع 
يطلق على األنثروبولوجيا االجتماعية اسم علم )  Radcliffe Brown" ( راد كليف براون " جعل العامل االجنليزي 

  ) .  Comparative Sociology( االجتماع املقارن 
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  ماع واالنثروبولوجيا الثقافية وعلم النفسالتكامل بني علمي االجت - ٦

ونرى أن هناك نوع من التكامل بني كل من علمي االجتماع و األنثروبولوجيا الثقافية ، باإلضافة إىل وجود درجة    -
 . من التكامل بينهما وبني علم النفس 

لنفس يركز يف دراسته على من حيث أن علم ا)  Ralph Linton( “ رالف لينتون “ ويؤكد ذلك ما ذهب إليه  -
وقد أصبح اليوم . الفرد ، ويركز علم االجتماع على دراسة اتمع ، كما تركز األنثروبولوجيا الثقافية على دراسة الثقافة 

  . واضحاً مدى التكامل بني الفرد واتمع والثقافة ومدى التفاعل املستمر بني هذه العوامل الثالثة 

لذي حياول دراسة أحد هذه العوامل مبعزل عن غريها من العوامل اآلخرى ، فإنه لن حيقق هدفه ومن مث فإن الباحث ا - 
  من الدراسة

  

  أسئلة احملاضرة الثالثة
  

 ما هى أمهية علم االجتماع بالنسبة للعلوم االجتماعية ؟: ١س

 اشرحي عالقة علم االجتماع بعلم النفس ؟: ٢س

 تماع وعلم النفس ؟بني علم االج ما املقصود بالتكامل: ٣س

 اشرحي عالقة علم االجتماع باألنثروبولوجيا ؟: ٤س

 بني علم االجتماع األنثروبولوجيا ؟ ما املقصود بالتكامل: ٥س

 اذكري أقسام األنثروبولوجيا ؟: ٦س

 ما هى العالقة بني علم االجتماع وعلم النفس و األنثروبولوجيا ؟: ٧س
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 احملاضرة الرابعة.
  .جتماع والعلوم االجتماعية اآلخرى تداخل علم اال

 
" وقد يتضح التداخل بني علم االجتماع وغريه من العلوم االجتماعية املختلفة ، يف الشكل التايل ، والذي عرضه  -

لتوضيح العالقة بني هذا العلم " علم االجتماع " يف مطلع كتابه )   .Federico Ronald C" ( رونالد فيدريكو 
 . م االجتماعية وغريه من العلو

  
  .. علم االقتصاد: ثالثاً  

  تعريف علم االقتصاد) : أ( 

  منذ القدم )  Adam Smith" ( أدم مسيث " فقد عرفه )  Economic( هناك تعريفات متعددة لعلم االقتصاد  -
وقد كان مفهوم الثروة " . علم الثروة ، وميدان يقتصر على دراسة طبيعة ثروة األمم وأسباا ومظاهرها اخلارجية " بأنه 

عندما أطلق على مؤلفه الذي وضع أسس االقتصاد الكالسيكي اسم " آدم مسيث " يف دراسة االقتصاد مسيطراً على فكر 
 ) .  Wealth of Nations" ( ثروة األمم " 

االقتصادي ، رأي  واحلركة يف مفهوم النشاط" الديناميكية " وعندما ظهر أن التعريف السابق الذكر ، ال يعرب عن  -
ومن مث أصبح موضوعه " . علم إنتاج الثروة ، وتوزيعها واستهالكها " بعض العلماء توسيع جمال هذا العلم حىت أصبح 

إىل )  Distribution ( إىل التوزيع )  Production( يتمثل يف حركة دائرية تتجدد على الدوام من اإلنتاج 
   ) . Consumption ( االستهالك 

العلم الذي يهتم بدراسة ذلك اجلزء من النشاط الفردي واالجتماعي " ل العلماء إىل تعريف آخر لالقتصاد على أنه توص -
آدم " وهكذا تبدو الثروة ـ اليت أهتم ا تعريف " . الذي نكرسه للوصول إىل أحسن الظروف املادية لتحقيق الرفاهية 
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ومن مث تبدو الصلة واضحة متاماً . لتحقيق حياة أفضل للفرد واتمع  منذ القدم ـ كوسيلة لتحقيق الرفاهية أو" مسيث 
 . بني جمال علم االقتصاد وعلم االجتماع 

 Paul" ( ساميو لسون " وقد يتضح موضوع الدراسة يف علم االقتصاد بشكل واضح من ذلك التعريف الذي وضعه  -

A . Samuelson  ( تمع ألساليب تنظيم املوارد اإلنتاجية دراسة كي" فقد عرفه بأنه . هلذا العلمفية اختيار األفراد وا
   " .النادرة من أجل إنتاج خمتلف السلع وتوزيعها لالستهالك بني األفراد ومجاعات اتمع ، يف احلاضر املستقبل 

  )  Neil J. Smelser" ( مسلسر " رؤية ): ب(

   :القتصاد ، وهى كما يلي حول أهم التغريات االقتصادية اليت يهتم ا عامل ا

  .اإلنتاج ، وهو يتطلب من عامل االقتصاد االهتمام بكيفية حتديد مستوى اإلنتاج من حيث الكم والكيف  - ١

: أساليب تنظيم املوارد ، وهى تتطلب من عامل االقتصاد حماولة معرفة عوامل أو عناصر اإلنتاج وهى على الترتيب  -  ٢
  .ال ، والتنظيم األرض ، والعمل ، ورأس امل

توزيع الثروة ، وهذا يتطلب معرفة األفراد واجلماعات الذين يقومون باستهالك البضائع واخلدمات الناجتة عن العملية  - ٣
  .اإلنتاجية 

  علم االجتماع االقتصادي) : ج(

إذ أن . وبني املتغريات االجتماعية  إال أننا ال نستطيع أن ننكر االتصال الوثيق بني املتغريات االقتصادية السالفة الذكر ، -
  وإن حماولة تفسري أحدمها مبعزل عن األخرى . هناك قدر من التساند بني املتغريات االقتصادية واملتغريات االجتماعية 

مما أدى إىل ظهور ميدان مستقل من ميادين الدراسة يف علم االجتماع هو علم االجتماع . جيعل التفسري غري واضح 
 . الذي يعين بدراسة اجلوانب االجتماعية للحياة االقتصادية )  Economic Sociology( دي االقتصا

حماولة منظمة لتطبيق مناذج التفسري واملتغريات السوسيولوجية " أن علم االجتماع االقتصادي هو " مسلسر " ويذكر   -
  املتعلقة باإلنتاج ، والتوزيع ، والتبادل  واإلطار املرجعي لعلم االجتماع يف دراسة جمموعة من النشاطات املعقدة

  " . واستهالك السلع النادرة واخلدمات 
ويكشف هذا التعريف السابق ، على أن علم االجتماع االقتصادي يهدف أساساً إىل تقدمي صورة واضحة للعالقات    -

ر فيها وترتبط معها يف سياق احلياة االجتماعية املتبادلة بني اجلوانب االقتصادية اخلالصة واجلوانب غري االقتصادية اليت تؤث
   .ونسيجها املتشابك 

  املتغريات االقتصادية واملتغريات السوسيولوجية : )د(

وعلى سبيل . والواقع أن هناك قدر كبري من التساند االمبرييقي بني املتغريات االقتصادية واملتغريات السوسيولوجية  -
ميكن أن يؤدي إىل إحداث ) متغري اقتصادي ( ة املستمر مبستويات األجور داخل املصنع املثال ، جند أن اهتمام اإلدار

 . تغريات سياسية واجتماعية داخل وخارج املصنع 
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وهذا ما . وجند أن الفكر االقتصادي قد أسهم يف جمال الكشف عن األبعاد السوسيولوجية يف احلياة االجتماعية  -
وباملثل ، فإن املفكر السوسيولوجي قد أسهم يف " . آدم مسيث " قتصاديني مثل يكشف عنه آراء بعض املفكرين اال

  الكشف عن اجلوانب االجتماعية للحياة االقتصادية
، وما ذهب )  H. Spencer" ( هربرت سبنسر " وذلك كما يتضح من خالل آراء بعض رواد علم االجتماع مثل  -

)  M. Weber " ( ماكس فيرب " و )  E . Durkheim" (ل دور كامي إمي: " إليه بعض الكتاب الكالسيكيني أمثال 
   ) . V . Pareto " ( فلفريدو باريتو " و )  G . Simmel" ( جورج زميل " و 

     "باريتو " إسهامات عامل االجتماع اإليطايل :  )هـ(

ائف من أن يطور اهتماماته باملشكالت قد متكن من خالل تنقله بني الوظ" باريتو " جند أن عامل االجتماع اإليطايل  -
       " لوزان " االقتصادية ، وقد نشر عدة مقاالت ممتازة يف االقتصاد ، وكانت سبب يف تعيينه أستاذا لالقتصاد جبامعة 

 )Lausanne  ( وقد اهتم أول األمر بدراسة االقتصاد على أسس رياضية ، مما جعله يقدم إسهامات قيمة يف جمال
. ولكنه يف دراسته ملسائل االقتصاد ملس أن التفسري يتم يف حدود ضيقة وبالرجوع إىل عوامل حمددة . الرياضي  االقتصاد

أن الظواهر االقتصادية ال يؤثر فيها اإلنسان من حيث هو إنسان مادي فحسب كما يرى علم " باريتو " وقد أدرك 
ومن مث فقد قاده التفسري االجتماعي لالقتصاد إىل . جتماعية االقتصاد ، ولكنها تتأثر بعوامل متعددة اجتماعية وغري ا

وقد مت هذا التحول عندما بدأ يدخل يف التفسري االقتصادي عوامل . التحول من امليدان االقتصادي إىل امليدان االجتماعي 
ي الذي ورد يف كتابه وجند أن نتيجة هذا التحول قد ظهرت يف عمله األساس. أخرى ال متت إىل اال االقتصادي بصلة 

  ) .  The Mind and Society " ( العقل واتمع " والذي ترجم بعد ذلك بعنوان " مقدمة يف علم االجتماع " 

 ..علم السياسة : رابعاً 

 . علم السياسة) : أ(

سة أنواع وعلم االقتصاد من حيث اهتمام كل منهما بدرا)  Political Science (يتشابه كل من علمي السياسة  -
 . حمددة من العالقات االجتماعية ، وإمهال دراسة أنواع أخرى من العالقات 

 . وينقسم علم السياسة إىل مبحثني أساسيني) : ب(

وتتناول برامج النظرية السياسية ، دراسة اآلراء املتعلقة باحلكومة ، مثل تلك اآلراء اليت قدمها :  النظرية السياسية) ١(
 . للي وجان جاك روسو أفالطون وميكيافي

  .وتتناول برامج اإلدارة فغالباً ما تزود الدارس بوصف شامل لبناء اهليئات احلكومية ووظائفها :  واإلدارة احلكومية) ٢(

  عالقة علم االجتماع بعلم السياسة) : ج(

تمامه يف دراسة ظاهرة وإذا كان علم االجتماع يهتم بدراسة كل جوانب اتمع ، فإن علم السياسة يكرس كل اه  -
وإذا كان علم االجتماع يويل اهتماماً كبرياً بالعالقات املتبادلة . كما تتجسد يف التنظيمات الرمسية )  Power( القوة 
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بني كافة النظم االجتماعية ـ مبا يف ذلك احلكومة ـ فإن علم السياسة مييل إىل االهتمام بالعمليات الداخلية اليت حتدث 
 . ة داخل احلكوم

وقد أدرك علماء االجتماع أن الدراسة املستقلة لنظام الدولة أو غريه من النظم السياسية لن تنتهي إىل تصور نظري   -
ومن مث ظهر . واضح ومتكامل ، وأنه البد من إدراك العالقة بني النظم السياسية وغريها من النظم اليت يتكون منها اتمع 

  . ة يف علم االجتماع ، هو علم االجتماع السياسي ميدان مستقل من ميادين الدراس

  (د) : علم االجتماع السياسي 
. ويهتم علم االجتماع السياسي بدراسة الظواهر والنظم السياسية يف ضوء البناء االجتماعي والثقافة السائدة يف اتمع  -

. والظروف االجتماعية والثقافية السائدة يف اتمع مبعىن أن هذا العلم ، يربط دراسته للظواهر والنظم السياسية باألوضاع 
ويعين علم االجتماع السياسي بصفة خاصة بدراسة البريوقراطية كما تتمثل يف التنظيمات احلكومية الرمسية ، وعلى 

 . األخص مشكالا الداخلية 

البناء االجتماعي والثقايف وتتأثر به يف نفس ـ وعلى الرغم من أن الدراسة املنهجية للظواهر السياسية الواقعية اليت تؤثر يف 
) علم االجتماع السياسي ( ألرسطو  إال أن عبارة " السياسة " الوقت هي دراسة قدمية جداً ، قد ترجع إىل ظهور كتاب 

 )Political Sociology  ( م  ١٩٤٥مل تستخدم استخداماً عاماً إال بعد عام .  
  رق الدراسة السوسيولوجية ، باإلضافة إىل الطرق املستخدمة يف دراسة االجتاهات ويستخدم علم االجتماع السياسي ط  -

ومجاعات   يف تفسري جمموعة من النظم والظواهر االجتماعية مثل السلوك السياسي ، والنظم السياسية الرمسية وغري الرمسية 
  . اسي الصفوة وعضويتها وعملية اختاذ القرارات وكيفية تشكيل الرأي العام السي

  خالصة القول) : هـ(

. ونالحظ أن هناك نوع من االلتقاء بني دراسات كل من علم السياسة و علم االجتماع السياسي يف الوقت احلاضر    -
 . M " ( ماكس فيرب " ولقد لعب العلماء البارزين أمثال . إذ يشترك كل من العلمني يف دراسة كثري من املوضوعات 

Weber  ( يتشلز روبرت م" و ) "R . Michels  ( ويف نفس الوقت . دوراً هاماً يف تطوير علم االجتماع السياسي
" ومن هؤالء العلماء . جند أن هناك بعض العلماء السياسيني يولون اهتماما خاصاً بالدراسات السلوكية يف علم السياسة 

 ) .  R . Dahl " ( روبرت دال " ، و )  V . O . Key" ( كي 

  من خالل كتابات هؤالء العلماء ، أن هناك مزجاً شديداً بني التحليل السوسيولوجي والتحليل السياسي ويتضح  -
فقد زادت درجة التقارب والتداخل بني كل . حبيث ميكن القول ، بأن هناك علماً سلوكياً جديداً قد بدأ يظهر يف الوجود 

   .اعية تستخدم بشكل متزايد يف تشكيل سياسة الدولة من علمي السياسة واالجتماع ، وقد أصبحت البحوث االجتم
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  أسئلة احملاضرة الرابعة

 ما هى أمهية علم االجتماع بالنسبة للعلوم االجتماعية ؟: ١س

 اشرحي عالقة علم االجتماع بعلم االقتصاد ؟: ٢س

 بني علم االجتماع وعلم االقتصاد ؟ ما املقصود بالتكامل: ٣س

 الجتماع بعلم السياسة ؟اشرحي عالقة علم ا: ٤س

 ما املقصود علم االجتماع السياسي ؟: ٥س

 ما هى العالقة بني علم االجتماع وعلم االقتصاد وعلم السياسة ؟: ٦س
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 احملاضرة اخلامسة
  الثقافة : الفصل الرابع
  

  ..مقدمة للفصل الرابع 
ة ، يثبت أا دارت حول عدد قليل من املسائل أن اختبار النظريات االجتماعية املاضية واحلاضر" تيماشيف " يذكر    -

 -: أمهها ميكن التعبري عنه باألسئلة التالية 
 ما الثقافة وما اتمع ؟) أ (  

 ما الوحدات األساسية اليت ميكن أن حتلل على أساسها كل من الثقافة واتمع ؟) ب ( 
 ما العالقة بني الثقافة واتمع والشخصية ؟) ج ( 
  العوامل اليت حتدد حالة الثقافة وحالة اتمع ، أو التغري يف كل  منهما ؟ ما) د ( 

فقد . أمهية دراسة كل من الثقافة واتمع والشخصية بالنسبة لعامل االجتماع " تيماشيف " ـ  ويتضح مما ذهب إليه 
احث الذي حياول دراسة أحد هذه ومن مث فإن الب. أصبح اليوم واضح مدى التكامل بني هذه العوامل الثالثة السابقة 

 العوامل مبعزل عن غريها من العوامل األخرى ، فإنه لن حيقق هدفه من الدراسة 
بالنسبة لعامل االجتماع ، إذا علمنا أننا ال ميكن أن نفهم اختالف )   Culture(ويتضح أمهية دراسة موضوع الثقافة  -

دون دراسة ثقافة هذه اتمعات فالثقافة هلا تأثري كبري يف توجيه وضبط  سلوك اجلماعات اليت تنتمي إىل جمتمعات خمتلفة ،
مع البيئة ، أو تغري هذه البيئة )  Adaptation( سلوك األفراد داخل اتمع باإلضافة إىل أا تساعدهم على التكيف 

 .حبيث تؤدي إىل إشباع احتياجام املختلفة 
االجتماع لدراسة موضوع الثقافة ، إال أنه جيب مراعاة أن عامل االجتماع ال يدرس  ومع هذه األمهية اليت يوليها علماء  -

ولكن عامل االجتماع يهتم غالباً . الثقافة لذاا ، إذ أا تشكل املوضوع الرئيسي للدراسة يف علم األنثروبولوجيا الثقافية 
ثال ، جند أن عامل االجتماع ال يدرس الفن من حيث هو بدراسة هذا املوضوع نظراً ملا تلقيه الثقافة من ضوء على سبيل امل

وسوف حناول فيما يلي . ولكنه يدرسها دف فهم العالقات االجتماعية . فن ، وال االختراع من حيث هو كذلك 
  . شرح مفهوم الثقافة ، وعرض أهم خصائصها ، وعناصرها األساسية ، مع توضيح املقصود بالتكامل الثقايف 

  وعات الفصل الرابعموض       
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  .. مفهوم الثقافة :أوالً  
          ويف هذا الصدد جيدر بنا أن نشري أوالً ، إىل أن هناك نوع من اجلدل أو املناقشات اليت ال تنتهي حول اصطالح  -
 ) Culture  ( يترجم باللغة العربية إىل ) ون مفهوم الثقافة يف كما أن الناس قد يستخدم) . حضارة ( أو ) ثقافة

حيام اليومية لإلشارة إىل املعرفة أو قراءة الصحف واالت ، أو ممارسة بعض الفنون كاملوسيقى ، أو الذهاب إىل 
    ومن مث فإن هذا املفهوم الشائع لدى عامة الناس يقسم اتمع إىل صفوة . األوبرا أو املتاحف أو املسارح ، وغري ذلك 

 )Elite  (ة ، ومجهور أقل ثقافة مثقف.  
فكل أعضاء اتمع الذين يتحدثون بلغته قد اكتسبوا . ويستخدم علماء االجتماع مفهوم الثقافة بطريقة خمتلفة متاماً   -

الثقافة ، سواء أكانوا أو مل يكونوا يقرأون الصحف واالت ، أو ميارسون بعض الفنون ، أو يذهبون إىل املتاحف  أو 
 ذلك فاكتساب الثقافة ـ من وجهة نظر علماء االجتماع ـ يتطلب جمرد مشاركة األفراد يف حياة اتمع املساح وغري 

  .وليس بالضرورة املشاركة يف حياة الصفوة املثقفة 
  

ونستعرض فيما . وهذا وقد وضع علماء االجتماع و األنثروبولوجيا عدة تعاريف ملفهوم الثقافة ، كل بطريقته اخلاصة 
  .هذه التعريفات على  سبيل اإلملام بوجهات النظر املختلفة  يلي بعض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 ) Culture(مفهوم الثقافة  ) أ(

  ) A Culture( ومفهوم ثقاة ما 

األفكار وامناط السلوك  دون  ) ب(
 االشياء املادية

اجلوانب املادية والغري مادية يف  ) ت(
 احلياة البشريه

  الثقافة جتريد معنوى للسلوك  ) ث(

  اجلانب الرمزي  ) ج(
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  .. ) A Culture) (ثقافة ما ( خيتلف عن مفهوم )  Culture( مفهوم الثقافة :  )أ(
أن مفهوم )  John Biesanz" ( جون بيسانز " و )  Mavis H . Biesang"  ( مافيس بيسانز " يرى  -

فاملفهوم األول يشري إىل اجلزء الذي نتعلمه ) .  A Culture) (ثقافة ما ( خيتلف عن مفهوم )  Culture( ة الثقاف
 .أما املفهوم الثاين ، فيشري إىل طرق احلياة املميزة هلذا اتمع . من السلوك اإلنساين 

يشري إىل جممل التراث ) الثقافة ( ، من حيث أن مفهوم " بيدج " و " ماكيفر " ويؤكد ما سبق ، ما ذهب إليه  -
  .إىل التراث االجتماعي تمع معني ) ثقافة ما ( االجتماعي للبشرية ، بينما يشري مفهوم 

 .. مفهوم الثقافة يدل على كل اجلوانب املادية وغري املادية يف احلياة البشرية:  )ج(

يدل على كل اجلوانب املادية وغري املادية يف احلياة  ويف أوائل القرن العشرين ، اتسع مفهوم الثقافة ، حبيث أصبح - 
يف مطلع كتابه عن )  E. B. Tylor" ( تيلور " ويتضح ذلك من التعريف الكالسيكي البسيط الذي وضعه . البشرية 

املعرفة إن الثقافة أو احلضارة ـ مبعناها الواسع ـ هي ذلك الكل املركب الذي يشمل : " حيث يقول ) الثقافة البدائية ( 
والعقائد والفن واألخالق والقانون والعرف وكل املقدرات والعادات األخرى اليت يكتسبها اإلنسان من حيث هو عضو 

لإلشارة إىل خصائص " تيلور " وقد يستخدم بعض علماء االجتماع هذا املفهوم الواسع الذي ذهب إليه " . يف اتمع 
أن مفهوم الثقافة قد )   Ronald C. Federico" ( فيدريكو  رونالد" ويف هذا الصدد ، يذكر . السكان 

القيم ، واملعتقدات ، والسلوك ، واألدوات ، اليت حيافظ عليها : يستخدم لإلشارة إىل بعض اخلصائص السكانية مثل 
وغري مادية ـ اليت إذاً مفهوم الثقافة يتضمن كل جوانب احلياة اإلنسانية ـ من مادية . اتمع ، وتنتقل من جيل إىل جيل 

  .يتعلمها ويشارك فيها أعضاء اتمع 
 ..الثقافة جتريد معنوي للسلوك :  )د(

وباإلضافة إىل االجتاهات السابقة يف تفسري مفهوم الثقافة ، فإننا جند أن هناك اجتاه يرى أن الثقافة جتريد معنوي للسلوك   -
من مالحظته للواقع احملسوس الذي يشتمل على أشكال السلوك  مبعىن أن الثقافة جمموعة من األفكار جيردها العامل

إن الثقافة : " هذا االجتاه بقوله )  R. Redfield" ( ردفيلد " ويوضح . املكتسب اخلاص مبجتمع أو جبماعة معينة 
 " .تبدو يف طريقة العمل والصناعة ولكنها ال تتكون من العمل والصناعة 

 ..انب الرمزي مفهوم الثقافة يهتم باجل:  )هـ(
ويؤكد ذلك ما ذهب . وأخرياً جند أن بعض التعريفات اليت ظهرت ملفهوم الثقافة ، تم باجلانب الرمزي وبتعلم الرموز  -

نسق من الرموز اليت هلا " من حيث أن الثقافة ميكن النظر إليها على أا )  Jonathan H. Tuner" ( ترينر " إليه 
أن هذا التعريف " ترينر " ويرى " وا وحيافظ عليها أفراد اتمع من أجل تنظيم شئون حيام داللة أو معىن ، واليت يك

" ومن التعريفات اليت تم أيضاً ذا اجلانب الرمزي ، تعريف . السابق ، يعد من أفضل التعاريف اليت وضعت للثقافة 
  " ات املعاين واليت تدرس يف إطار غري شخصي األشياء واألفعال ذ" للثقافة على أا )  L. White" ( هوايت 
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  .. خالصة القول) : و(
ويتضح مما سبق ، أن االجتاهات املختلفة يف تعريف الثقافة قد تأخذ اجتاهاً واقعياً يرى أن الثقافة هي كل ما يتكون من  -

أخذ الثقافة اجتاهاً جتريدياً يرى وقد ت. أشكال السلوك املكتسب اخلاص مبجتمع إنساين معني أو جبماعة معينة من البشر 
الثقافة جمموعة أفكار جيردها العامل من مالحظته للواقع احملسوس الذي يشتمل على أشكال السلوك املكتسب اخلاص 

وهذا االجتاه يعارض االجتاه التجريدي ويأخذ . وقد يظهر اجتاه ثالث يهتم باجلانب الرمزي . مبجتمع أو جبماعة معينة 
 " .     هوايت " واقعي على النحو الذي ذهب إليه باالجتاه ال

  كما يتضح من التعاريف السالفة الذكر ، أن بعضها يهتم بتوضيح مكونات الثقافة من جوانب مادية أو غري مادية    -
يف اليت تم باإلضافة إىل أن هناك بعض التعار. ويأخذ بعضها اجتاهاً بنائياً يهتم بالصيغ العامة وأمناط الفعل و السلوك 

  .باجلانب الرمزي 
إال أنه مما الشك فيه أن الثقافة ظاهرة . وعلى الرغم من هذه االختالفات اليت تبدو بني العلماء حول تعريفهم للثقافة   -

د عامة توجد يف مجيع اتمعات اإلنسانية وتؤثر يف عملية التفاعل االجتماعي والعالقات االجتماعية اليت حتدث بني األفرا
  .مما يوضح أمهية دراسة موضوع الثقافة بالنسبة لعامل االجتماع . داخل هذه اتمعات 

وعند دراستنا لثقافة اتمعات املختلفة ، جيب أن نتجنب امليل حنو احلكم على هذه الثقافات أو تقييمها مبصطلحات  -
إىل رؤيتنا هلذه الثقافات على أن هلا مكانة أدىن من مما قد يؤدي . تتفق مع قيمنا ومعايرنا ، وال تتفق مع هذه الثقافات 

بل جيب على عامل االجتماع أن يكون موضوعياً وأن يأخذ وضعاً يتسم بالنسبية الثقافية ، وأن حياول فهم . ثقافتنا 
أنه )  B. Malinofski" ( مالينوفسكي " ويف هذا الصدد ، يذكر . الثقافات األخرى يف ضوء مصطلحاا اخلاصة 

         فإن كالً من علماء االجتماع. عند دراسة القيم واملعايري األساسية للثقافة ، وحتديد أثرها على السلوك االجتماعي 
. و األنثروبولوجيا يقومون بدراسة ثقافة اتمعات املختلفة باستخدام املالحظة واملشاركة يف حياة سكان هذه اتمعات 

، وهي امليل حنو تقييم )  Ethnocentrism( رة اليت يطلق عليها التعصب الساليل مع جتنب الوقوع يف هذه الظاه
وتتطلب املوضوعية العلمية درجة كبرية من النسبية . الثقافات األخرى مبصطلحاتنا اليت قد ال تتفق مع هذه الثقافات 

 .ا اخلاصة اليت تتجنب تقييم الثقافات وفقاً ملصطلحاتن)  Cultural Relativity( الثقافية 

والشك أن عامل االجتماع يهتم بدراسة القيم واملعايري السائدة يف اتمعات املختلفة ، كما أنه يهتم بالتقييم املوضوعي  -
هلذه القيم واملعايري ، نظراً ملا تلقيه من ضوء على العالقات االجتماعية وميكن من فهم سلوك اجلماعات اليت تنتمي إىل 

  ة اتمعات املختلف
  .. خصائص الثقافة: ثانياً 

من التعاريف املختلفة اليت وضعها علماء االجتماع و األنثروبولوجيا ملفهوم الثقافة ، ومن املناقشات العلمية اليت دارت  - 
   : ميكن أن نستدل على أن الثقافة هلا خصائص كثرية متنوعة ، لعل أمهها اخلصائص التالية . حول هذه التعاريف 
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 . لثقافة تعد ظاهرة اجتماعية ا) أ(   
 .الثقافة تتميز باالستمرار ) ب(
 .الثقافة تعتمد على وجود الرموز ) ج(
 .الثقافة يتم تعلمها ، مبعىن أا مكتسبة ) د(
 ) . System( إن الثقافة نسق ) هـ(

  
 .الثقافة تعد ظاهرة اجتماعية ) : أ( 
توجد يف مجيع اتمعات اإلنسانية ، إال أن لكل جمتمع ثقافته الفريدة اليت على الرغم من أن الثقافة تعد ظاهرة اجتماعية  -

وجيب )  Cultural Relativity ( ولفهم الثقافات جيب أن ندرك أن هناك نسبية ثقافية . توضح طريقته يف احلياة 
 رؤية الثقافات يف ضوء قيمها ومعايريها ومبصطلحاا أكثر من رؤيتها مبصطلحاتنا

ي الفشل يف القيام ذه الوظيفة إىل احلكم على اآلخرين من منظور نسقنا املعياري ، وتقييم الثقافات مبصطلحاتنا ويؤد  -
واليت جتعلنا نرى الثقافات . اليت ال تتفق مع هذه الثقافات ، وحدوث تلك الظاهرة اليت يطلق عليها التعصب الساليل 

  . اليت تشغلها ثقافتنا األخرى على أا تشغل مكانة أقل من املكانة 
  .الثقافة تتميز باالستمرار ) ب(  
بل إن كثرياً من هذه املالمح . فللسمات الثقافية قدرة كبرية على االنتقال عرب الزمن . تتميز الثقافة باالستمرار  - 

ا لعدة أجيال ال لشيء والسمات اليت تتمثل بوجه خاص يف العادات والتقاليد والعقائد واخلرافات واألساطري حتتفظ بكيا
إال أا وجدت يف وقت من األوقات يف اتمع ، فتظل موجودة حىت بعد أن يزول السبب الذي أدى إىل ظهورها يف أول 

وقد يتعرض اتمع كله لبعض عوامل التغري اليت تبدل ـ بشكل مفاجئ أو بالتدريج ـ الظروف العامة التقليدية ، . األمر 
 .هذه السمات يف البقاء واالستمرار مع احتفاظها بصورا األصلية ومع ذلك تفلح بعض 

وجند أن انتقال الثقافة عرب الزمن وبني األجيال املختلفة ، من شأنه أن يؤدي إىل التراكم الثقايف ، الذي يساعد األفراد   
أو يف مكان معني ، على أن يتكيفوا مع  فالثقافة تساعد األفراد الذين يعيشون يف فترة زمنية معينة. على التكيف مع البيئة 

  .مشكالم باستخدام احللول اليت يتم التوصل إليها يف أوقات أو أماكن أخرى 
 .الثقافة تعتمد على وجود الرموز ) ج(
. ، مثل اللغة ، اليت تعد من أهم هذه الرموز اليت اخترعها اإلنسان )  Symbols( تعتمد الثقافة على وجود الرموز  -

وتعد اللغة هي األداة اجلوهرية اليت . تطيع اإلنسان أن يتعلم الثقافة وأن يكتسبها من خالل استخدامه هلذه الرموز ويس
وعن طريق . نستخدمها يف التقاط املعلومات حول الظواهر الثقافية املختلفة ، وهي األداة الرئيسية يف تنمية الثقافة 

ظيفته داخل اتمع ، ويتمكن من تطبيق خرباته املختلفة يف حل املشكالت مساعدة اللغة ، يستطيع اإلنسان أن يؤدي و
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ومع ذلك ، فيجب االنتباه إىل أن اللغة اليت نتعلمها متيل إىل أن حتدد تصورنا للعامل يف زاوية خاصة حمددة ، . اليت تواجه 
 ) . Linguistic Relativity" ( النسبية اللغوية " وهي الظاهرة اليت يطلق عليها اسم 

 .الثقافة يتم تعلمها ، مبعىن أا مكتسبة ) : د(

. إذ أن اإلنسان يكتسب عناصر الثقافة بالتعليم من اتمع الذي يعيش فيه . إن الثقافة يتم تعلمها ، مبعىن أا مكتسبة   -
وتتميز الثقافة بتمايزها . عن احليوان وهذا ما مييز اإلنسان . باإلضافة إىل أنه ميكن نقل عناصر الثقافة عرب األجيال املختلفة 

وجند أن العلماء الذين تعرضوا ملشكلة تعريف الثقافة . واستقالهلا عن األفراد الذين حيملوا وميارسوا يف حيام اليومية 
وث ويبعدون عنها بالتايل كل ما هو غريزي أو فطري أو مور" االكتساب " أو " التعليم " يعطون أمهية كربى لعنصر 

وعلى ذلك فإن معظم هذه التعريفات تؤكد أن الثقافة هي حصيلة العمل واالختراع واالبتكار االجتماعي ، أو . بيولوجيا 
وحني يتكلم علماء . أا حصيلة النشاط البشري ، وأن وجودها بذلك غري مرتبط بوجود األفراد من حيث هم أفراد 

لشعوب فإم يقصدون على العموم طرائق املعيشة وأمناط احلياة وقواعد األنثروبولوجيا واالجتماع عن ثقافة شعب من ا
العرف والتقاليد والفنون والتكنولوجيا السائدة يف ذلك اتمع واليت يكتسبها أعضاؤه ويلتزمون ا يف سلوكهم ويف 

 .حيام 

تمعه ، ألنه وجدها كذلك منذ نشأته وغالباً ما مييل الشخص العادي إىل االعتقاد بأنه يرث العادات السائدة يف جم -
ولكن األدلة كثرية على أن عادات اجلنس البشري وما يتفرع منها كلها . وسبق أن كانت سائدة يف عصر آبائه وأجداده 

فقد دلت األحباث اليت أجريت على األطفال حديثي الوالدة على عدم وجود أي نشاط موجه من أي نوع . أمور مكتسبة 
م ، وقد يقال أن مثل هذا النشاط يكون يف حالة كامنة ، وأنه سيظهر بعد فترة من الزمن وبعد مرحلة كان عند والد

ولكن الدراسات املتعددة اليت أجريت على التوائم املتماثلة قد غريت هذا الرأي األخري ، فقد تبني . معينة من منو الطفل 
األمر الذي ال ميكن إرجاعه إال لعامل . أساليب سلوكية خمتلفة أن التوائم املتماثلة يف الصفات الوراثية تظهر عليهم 

  .االكتساب الثقايف 
  

 أسئلة احملاضرة اخلامسة
 ما املقصود بالثقافة  ؟: ١س

  اشرحي تطور مفهوم الثقافة ؟: ٢س
قات االجتماعية الثقافة ظاهرة عامة توجد يف مجيع اتمعات اإلنسانية وتؤثر يف عملية التفاعل االجتماعي والعال“ : ٣س

  اشرحي هذه العبارة مع توضيح مفهوم الثقافة وخصائصها ؟“ 
  اذكري خصائص الثقافة ؟: ٤س

  
  



  ٣٢ .. انـإعداد هت                                                                                                                             إميان شومان    /د  –علم االجتماع مبادئ     

  احملاضرة السادسة
  

   ) System( الثقافة نسق ) هـ( 
  ، مبعىن أا كل معقد ، تتكون م)  System( إن الثقافة نسق  -

 :لتايل ن ثالثة قطاعات أو وحدات أو جوانب أساسية على النحو ا
  ) :  Cognitive( ـ اجلوانب اإلدراكية  ١

وعلى سبيل املثال ، عن طريق هذا اجلانب من الثقافة . وتشمل نسق املعرفة الذي يتدرج من املعتقدات إىل التكنولوجيا 
  .نتمكن من معرفة طريقة استخدام آلة معينة يف اإلنتاج 

  ) : Material( ـ اجلوانب املادية  ٢
  .ت ، واآلالت ، واللعب ، والسيارات ، وغريها من األشياء املادية اليت تستخدم يف تشكيل وتغيري البيئة وتشمل األدوا 
  ) :  Normative( ـ اجلوانب املعيارية  ٣

كما تتضمن القيم أو األفكار النهائية اردة حول ما هو صواب وما هو . وتتضمن املعايري أو القواعد اليت تنظم السلوك 
اإلضافة إىل أا تتضمن اجلزاءات ، أي املكافآت والعقوبات اليت تطبق بطريقة رمسية أو غري رمسية لفرض االمتثال ب. خطأ 

  .للمعايري ولضبط السلوك املنحرف 
ويوضح بعض علماء االجتماع مدى التداخل الكبري بني هذه اجلوانب الرئيسية الثالثة من الثقافة ، عن طريق الشكل رقم 

  .يل التا)  ٣( 
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   Cultural Universals  مفهوم العموميات  

وتعد الثقافة كل معقد إىل أبعد حدود التعقيد نظراً الشتماهلا على عدد كبري جداً من السمات واملالمح والعناصر اليت   -
مثالً ، ويرجع ذلك التعقيد إىل حد كبري " ور تيل" حاولت بعض التعريفات أن تذكر جانباً منها كما هو احلال يف تعريف 

إىل تراكم التراث االجتماعي خالل عصور طويلة من الزمن ، وكذلك استعارة كثري من السمات الثقافية من خارج 
 .اتمع نفسه 

ذات طابع موحد فعلى الرغم من أن اتمع كله تسوده ثقافة واحدة . ويبدو تعقد الثقافة ، عندما حنلل ثقافة اتمع   -
بل . فليس من الضروري حبال أن توجد كل السمات اليت تؤلف تلك الثقافة املوحدة ، يف كل قطاعات ذلك اتمع 

كثرياً ما يقتصر وجود بعضها على قطاع منها أو على جمتمع حملي معني بالذات دون بقية القطاعات أو اتمعات احمللية 
عطي الثقافة طابعها املميز ومقوماا اخلاصة هو وجود طائفة من السمات الرئيسية العامة واملعروف أن الذي ي. اليت تؤلفه 

  ) .  Cultural Universals" ( العموميات " اليت تسود اتمع كله وتفرض نفسها عليه واليت تعرف باسم 

مارسات اليت يشترك فيها كل أعضاء وتتمثل هذه العموميات الثقافية يف وحدة املشاعر ووحدة التقاليد والعادات وامل   -
بيد أن هذا ال مينع من أن توجد يف كل . اتمع ، واليت حترص اجلماعة عليها أشد احلرص وتعاقب على اخلروج عليها 

فعلى الرغم من وحدة السمات الثقافية . قطاع من قطاعات اتمع ، أو يف كل مجاعة حملية فيه ، ثقافته اجلزئية اخلاصة 
سية أو العموميات ، فقد ينفرد الرجال ببعض قواعد السلوك وبعض املمارسات من دون النساء ، كما قد يكون األسا

 . للمتزوجني أو اآلباء عادات اجتماعية متيزهم عن العزاب وعن األبناء وهكذا 

الوحدة ، وبذلك تعترب وإذا كانت العموميات هي اليت تعطي اتمع وحدته الثقافية وتعرب يف نفس الوقت عن تلك    -
تؤدي إىل ظهور التمايز )  Specialties" ( اخلصوصيات " عامالً من عوامل التكامل والتماسك يف اتمع ، فإن 

  . والتغاير والتفاوت داخل نطاق اتمع ، دون أن يتعارض ذلك مع التجانس الثقايف العام 
ى مدى التناسب بني العموميات واخلصوصيات ، مبعىن أنه كلما والواقع أن التجانس الثقايف يتوقف إىل حد كبري عل -

. زادت العموميات ظهر اتمع كوحدة ثقافية متجانسة ، كما هو الشأن يف اتمعات الصغرية واتمعات شبه املنعزلة 
ا تسود اتمع كله ولكن هذا ال مينع من القول بأن العموميات أقل يف العدد دائماً من اخلصوصيات رغم أ. 

بأن السمة الثقافية العامة متارس حبذافريها يف كل اتمع وتفرض نفسها على مجيع " العموميات " وقد توحي كلمة     -
فاملوقف الواحد كثرياً ما ميكن معاجلته بطرق خمتلفة وبأساليب ثقافية . أفراده بغري استثناء وهو أمر غري صحيح متاماً 

للحم وإنضاجه مثالً يعترب مسة ثقافية عامة يف اتمع ، فإن ذلك ال يستلزم بالضرورة طهيه فإذا كان طهي ا. متنوعة 
بل أن ذلك قد يتخذ أشكاالً عديدة ختتلف من شخص آلخر ، بل ومن وقت آلخر . وإنضاجه بطريقة معينة بالذات 

         " البديالت " مية بني عدد من أي أنه ميكن التمييز يف كل مسة من هذه السمات العمو. بالنسبة للشخص الواحد 
 )Alternatives  ( أو األمناط املختلفة اليت ميكن تطبيقها يف املوقف الواحد.  
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  ..التكامل الثقايف : ثالثاً 
تبني من دراستنا خلصائص الثقافة ، أا نسق ، وهي كل معقد تشتمل على مسات ثقافية عامة ، باإلضافة إىل  -

وجند أن الثقافة يف حفظها لكياا واحملافظة على منطها العام تعمل على إدماج املتغريات . ائل الثقافية اخلصوصيات ، والبد
 .املختلفة يف كياا حبيث يقدر هلا البقاء واالستمرار ككيان له منط عام وهذا ما يطلق عليه اسم التكامل الثقايف 

ن االنسجام الداخلي واالرتباط الوظيفي بني عناصر الثقافة املختلفة ويقصد بالتكامل الثقايف ، أن هناك قدراً معيناً م -
وإن عدم وجود هذا التكامل يف الثقافة يسبب اضطراباً . وبالتايل بني عناصر اتمع املختلفة ، يضمن للثقافة عدم احنالهلا 

  .ها من فقدان للتكيف داخل اجلماعة للفرد ويفقد اتمع كفاءته وتظهر أنواع من الصراع قد تكون خطرية ملا يترتب علي
وليس معىن التكامل الثقايف أن تظل الثقافة على حال واحدة من اجلمود والثبات أو أن يكون هذا التكامل الثقايف تاماً  -

  .قافة ولكن املقصود من التكامل الثقايف أن تكون هناك درجة معينة من االتزان بني العناصر املختلفة اليت تكون الث. كامالً 
 .العموميات الثقافية ): أ(

. الداخلي ضد قوى التغاير اليت متثلها اخلصوصيات الثقافية  وجند أن العموميات الثقافية هي اليت تعطي اتمع جتانسه -
وليس من الشك يف أن أية حماولة لدراسة الثقافة اليت تسود أي جمتمع من اتمعات احمللية مهما صغر حجمه ومهما بدا 

ن جتانس ثقافته وبساطتها ، ينطوي على كثري من الصعوبات الناشئة عن ضرورة البحث عما تنطوي عليه السمات م
فمهما . الثقافية العامة من بديالت وما خيتفي حتتها من خصوصيات حىت ميكن فهم الثقافة يف حدا وتكامل أجزائها 

تتألف فيه مجيع العناصر اجلزئية رغم اختالفها وتنوعها بل  يكمن من تعقد الثقافة وتركيبها ، فهي كل واحد متكامل ،
وكثرياً ما توجد مسات ثقافية بعينها يف أكثر من جمتمع واحد ، ولكن ترتيب هذه السمات . وتضارا يف بعض األحيان 

رة الثقافة أو وعالقتها بعضها ببعض خيتلف يف كل جمتمع عن اتمعات األخرى ، مما يؤدي يف النهاية إىل اختالف صو
أي أن تشكيل الثقافة يتوقف إىل حد كبري على ترتيب هذه السمات داخل اتمع وفق مبدأ معني . شكلها يف كل منها 

 .أو عدد من املبادئ أو أنساق القيم السائدة يف اتمع 
  رؤية بعض العلماء حول التكامل الثقايف:  )ب( 
أن مجيع الثقافات يف مجيع مستويات التعقيد والبساطة قد )  Ruth Benedict" ( روث بنديكت " وترى   -

فعندما تفحص وتقارن طرق السلوك املختلفة اليت تكون حمتوى ثقافة معينة ، فإننا . استطاعت أن حتقق التكامل الثقايف 
 ) . Cultural Pattern(  جند أن من الواضح أن هذه الثقافة تدور حول مركز معني هو النمط الثقايف 

يف أن الثقافة هلا طابع واحد ختضع له يف مجيع أنواع السلوك " بنديكت " قد انتقد )  M. Obler" ( أوبلر " إال أن  -
أنه ال يوجد حمور " أوبلر " ويرى . املوجودة يف اتمع ، وذهب إىل أن هناك حماور متعددة لكل ثقافة ال حموراً واحداً 

  . ، بل أن هناك حماور متعددة يف كل ثقافة يدور حوهلا هذا التكامل الثقايف واحد يدور على أساسه التكامل الثقايف
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   مفهوم التكامل الثقايف داخل اتمعات:  )ج(
إذ أن هذه اتمعات . ويف اتمعات التقليدية غري الصناعية ، جند أن الثقافة عادة تكون متكاملة إىل درجة كبرية   - 

            ومن مث تكون الثقافة متجانسة . وتتشابه القيم بني أعضاء هذه اتمعات . نسبياً  عادة ما تكون صغرية احلجم
 )Homogeneous  ( بشكل عام ، كما أن درجة التغري الثقايف )Cultural Change  ( تكون ضعيفة

 .جداً يف هذه اتمعات التقليدية 

  ون العناصر الثقافية املختلفة ليست على درجة كبرية من التكامل الثقايف أما يف اتمعات الصناعية احلديثة ، فعادة ما تك
فغالباً ما تكون هذه اتمعات الصناعية كبرية احلجم ، وتتضمن مجاعات كثرية متباينة ، لكل منها طريقة حياة خمتلفة إىل 

  . درجة ما عن غريها من اجلماعات 

كما أن هذه اتمعات تتميز بسرعة عمليات )  Heterogeneous(  فثقافة هذه اتمعات تعترب غري متجانسة -
ومتيل . ويترتب على ذلك حاجة العناصر الثقافية املختلفة إىل التكيف مع هذه التغريات . التغري االجتماعي والثقايف 

ن ذلك يؤدي إىل ترك ومبجرد ظهور أية تغريات يف أحد عناصر الثقافة ، فإ. الثقافات املختلفة حنو أن تصبح متكاملة 
  .العناصر األخرى يف حالة تفكك وعدم تكامل ، أو خملفة وراءها مقاومة شديدة هلذه التغريات 
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  أنواع الثقافات:  )د(
  

  

  

  

  

  

 

أحدمها : التوترات اليت حتدث يف الثقافة إىل عاملني رئيسيني )  Lan Robertson" ( الن روبرتسون " ويرجع 
أما العامل )  Ideal Culture( وبني الثقافة املثالية )  Real Culture( ض املوجود بني الثقافة الواقعية التعار

                      الثاين للتوترات اليت حتدث يف الثقافة ، فريجع إىل وجود هذه الثقافات اليت يطلق عليها الثقافات الفرعية 
 )Subcultures  ( والثقافات املضادة) Countercultures . (  
" كاليد كلوكهون " واقعية ومثالية ، يرجع أساساً إىل عامل األنثروبولوجيا األمريكي :  وجند أن تقسيم الثقافة إىل قسمني 

 )Clyde Kluckhohn  ( الذي ميز بني منطني من أمناط التصرف الثقايف ، أحدمها مثايل يعرب عن ما يفعله أو يقوله
موقف معني إذا ما متسكوا متاماً بالقيم اليت توجه تصرفام ، بينما يعرب النمط الثاين ـ وهو الواقعي ـ  أفراد اتمع يف

  .عن التصرفات الفعلية لألفراد يف املواقف املختلفة 
الثقافة  أن أحد املصادر العامة للتوترات اليت حتدث يف الثقافة ، هو التعارض الذي يوجد أحياناً بني" روبرتسون " ويذكر  

املثالية ، كما يعرب عنها يف القيم واملعايري اليت يدعى الناس اإلميان ا ، وبني الثقافة الواقعية اليت يعرب عنها الناس يف 
وعلى سبيل املثال ، جند أن الناس يف الواليات املتحدة يؤمنون باملساواة ، ومع ذلك جند . تصرفام وسلوكهم الواقعي 

وأحياناً ما يزداد التعارض بشكل كبري بني الثقافة املثالية والواقعية . ع من التمييز العنصري بني السكان هناك يف الواقع نو
  املثالية والواقعية : مما يؤدي إىل زيادة التوترات يف الثقافة ، ويتطلب األمر إجراء بعض التغيريات للتقريب بني الثقافتني  -

 .ينهما ، مما يؤدي إىل حتقيق التكامل الثقايف والعمل على وجود درجة من االنسجام ب
أما املصدر الثاين للتوترات اليت حتدث يف الثقافة ، فيتمثل يف وجود اجلماعات اليت ال تشارك مشاركة كاملة يف الثقافة   -

 قافتها إىل درجة كبرية وهذه اجلماعات تعد شائعة يف اتمعات الصناعية احلديثة اليت تتميز بتباين ث. السائدة داخل اتمع 
باإلضافة إىل تباين . ففي هذه اتمعات توجد اختالفات ثقافية متعددة بني سكاا الذين يتباينون من حيث الدين واملهنة 

  .هؤالء السكان من حيث مناطقهم األصلية وجمتمعام احمللية اليت ينتمون إليها 
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  قافة الكلية للمجتمع ، إال أن هلا قيمها اخلاصة املتميزة ، ومعايريها والثقافات الفرعية ، هي مجاعات تشارك يف الث -
أي أن هلذه اجلماعات جمموعة من الطرق املميزة للتفكري والشعور والعمل اليت يكوا أعضاء هذه . وأسلوا يف احلياة 

الفرعية املختلفة املوجودة يف اتمع  وقد تؤدي زيادة حدة االختالفات بني الثقافات. اجلماعات مبعزل عن اتمع الكبري 
 . ، وعدم االتفاق حول األهداف واملثاليات والسياسات )  Value Conflict) ( صراع القيم ( إىل حدوث ظاهرة 

. أما الثقافات املضادة ، فهي ثقافات فرعية ولكنها تتميز بوجود التعارض الشديد بينها وبني الثقافة السائدة يف اتمع  -
شترك أعضاء هذه الثقافات املضادة يف جمموعة من الطرق املميزة للتفكري والشعور والعمل متيز سلوكهم كأعضاء يف وي

  .هذه اجلماعات ، وتعد خمتلفة ومتضاربة إىل حد بعيد مع نظريها يف اتمع الكبري 
وقد يشارك الفرد ـ أثناء حياته يف هذه  .وجند أن اتمعات احلديثة املعقدة ، تتضمن جمموعات من الثقافات الفرعية   -

ومن مث قد يصعب على أغلب األفراد فهم . اتمعات ـ يف أكثر من ثقافة فرعية واحدة ، لكل منها خصائص خمتلفة 
ومن أجل هذا كان علم االجتماع ضرورة ثقافية واجتماعية ملحة يف العصر . أقرام الذين ينتمون إىل نفس الثقافة الكلية 

ديث ، فهو وحده الذي يعطى صورة متكاملة حلياة اتمع ، ويعطي أمهية بالغة للمسائل املتعلقة باالختالفات احل
ونرى أنه من الواجب على علما االجتماع أن يأخذوا ـ أثناء دراستهم . واملتشاات اليت تظهر بني أقسام اتمع 

ن حياولوا فهم سلوك وتصرفات أعضاء هذه الثقافات الفرعية يف للثقافات الفرعية ـ وضع يتسم بالنسبية الثقافية ، وأ
ضوء املعايري والقيم السائدة يف هذه الثقافات نفسها ، ومن مث ميكن أن يكون هلؤالء العلماء دور هام يف إحداث التكامل 

 . الثقايف داخل اتمع 
  

  

  السادسةأسئلة احملاضرة 
  

  اذكري خصائص الثقافة ؟: ١س
 

  قصود مبفهوم العموميات ؟ما امل: ٢س
  

اشرحي هذه “ اتمعات توجد اختالفات ثقافية متعددة بني سكاا الذين يتباينون من حيث الدين واملهنة “ : ٣س
  العبارة مع توضيح وخصائص الثقافة والتكامل الثقايف ؟

  
  اذكري أنواع الثقافات ؟: ٤س
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  احملاضرة السابعة
  ) عية والثقافيةالعمليات االجتما(  الفصل السابع

 
 .. مقدمة للفصل السابع

وسوف نتناول يف هذا الفصل موضوع العمليات االجتماعية والثقافية ، وذلك للتعرف على العوامل املختلفة اليت حتدد   -
 .حالة كل من الثقافة واتمع ، أو التغري يف كل منهما 

)  Cultural system( والنسق الثقايف )  Social structure( وإذا كان كل من البناء االجتماعي   -
فإن العمليات االجتماعية والثقافية تشري إىل أمناط التفاعل املتكررة املستمرة اليت )  Static" ( الثبات " يتضمن معىن 

  ) . Dynamic" ( الدينامية " توجد عادة يف احلياة االجتماعية والثقافية وتتضمن معىن التغري أو التحول أو 
على الرغم من وجود الترابط والتداخل الوثيق بني كل من العمليات االجتماعية والثقافية ، نتيجة ألن التفاعل و  - 

الثقافة ، واتمع ، والشخصية ، كما : االجتماعي الثقايف يتضمن يف الواقع ثالثة عناصر مترابطة ومتفاعلة ومتساندة وهي 
إال أننا سوف حناول التعرف على كل من هذه العمليات االجتماعية " . سوروكني " ذهب إىل عامل االجتماع املعاصر 

  .والثقافية فيما يلي 
  ..العمليات االجتماعية  :أوالً  

، أمناط التفاعل املتكررة اليت توجد عادة يف احلياة )  Social Processes( يقصد بالعمليات االجتماعية   -
ات االجتماعية ، األمناط اهلامة املتكررة للسلوك االجتماعي اليت متيز التفاعالت وبتعبري آخر ، يقصد بالعملي. االجتماعية 

 .بني األفراد واجلماعات 

وليس من الضروري أن تتم هذه . وتنشأ العمليات االجتماعية نتيجة التفاعل بني األفراد عن طريق اإلشارات واللغة  -
التليفون ، أو الرسائل ، أو : ن تتم االتصاالت بعدة طرق مثل االتصاالت عن طريق عالقات الوجه للوجه ، إذ ميكن أ

  .الكتب ، أو الرسم ، أو عن طريق قطعة من املوسيقى 
                      وجند أن عمليات التفاعل االجتماعي بني الناس قد تصنف بطرق خمتلفة ، منها العمليات الترابطية  -
 )Associative  (ب بني الناس ، ومنها العمليات االنفصالية اليت تؤدي إىل التقار )Dissociative  ( اليت

كذلك ختتلف العمليات االجتماعية اليت تقوم بني األفراد يف طبيعتها ومظهرها ، فمنها ما يؤدي إىل . تؤدي إىل االنقسام 
التجاذب والتكامل مثل عمليات التنافس والصراع ، ومنها ما يؤدي إىل )  Disintegrative( التنافر والتفكك 

)Integrative  ( كعمليات التعاون والتوافق االجتماعي ،.  
وهناك من . وتشكل دراسة العمليات االجتماعية ، أحد املوضوعات األساسية اليت يهتم علم االجتماع بدراستها  -

              " مسول " عرف فقد . علماء االجتماع من جيعل دراسة العملية االجتماعية أساس الدراسة يف علم االجتماع 
 )A. W. Small  ( دبرييل " كما عرفه " . علم العملية االجتماعية " علم االجتماع بأنه ) "Dupreel  (بأنه "
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                      " بوجاردس " وقد أيدمها يف ذلك بعض العلماء مثل " . علم دراسة العمليات والعالقات االجتماعية 
 )E. S. Bogardus  ( جور فتش " و ) "G. Gurvitch . ( 
أحدمها يدرس الظواهر االجتماعية : كما أن هناك بعض علماء االجتماع الذين يقسمون علم االجتماع إىل فرعني  -

واآلخر يدرس )  Macro sociology( الكربى ، مثل دراسة اتمعات ككل أو دراسة االجتاهات العاملية الواسعة 
) .  Micro sociology( الصغرى ، مثل دراسة األدوار االجتماعية والعالقات بني األفراد  الظواهر االجتماعية

  .ومن مث يركز هذا الفرع األخري يف دراسته على العمليات االجتماعية 
كثر أ" عالقات " العمليات االجتماعية اليت حتدث يف اتمع ، ليست غاية يف حد ذاا ، بل هي مؤقتة ، تؤدي إىل تكوين 

. وال تكمن أمهيتها يف حد ذاا بقدر ما تكمن فيما تسهم به من استمرار يف احلياة االجتماعية . دواما واستمرارا 
)  Sovereignty( فالتنافس بني األفراد ـ مثالً ـ يؤدي إىل تفوق بعضهم على بعض مما يؤدي إىل ظهور السيادة 

صول إىل حل وسط يرتضيه اجلميع ، ويؤدي التعاون كذلك إىل جناح وقد يؤدي إىل عدم تفوق أحد من املتنافسني والو
 .املتعاونني وتفوقهم مثالً أو ارتفاعهم يف السلم االجتماعي 

على تلك العالقات املؤقتة اليت تنشأ بني ) العمليات االجتماعية ( لذلك جند أن بعض علماء االجتماع يطلق اسم   -
   ) العالقات ( تماعية وغري ذلك ، ألا عالقات ال تعد غاية يف ذاا ، ويطلقون اسم األفراد من تعاون وتنافس وتنشئة اج

 )Relations  ( على الصالت اليت تنشأ بني األفراد على أثر وصول العمليات االجتماعية إىل عالقات أكثر استقرار
 Social) ( النظم االجتماعية ( العلماء ، أن ويرى هؤالء ) . القيادة ( وثباتا ، كعالقة السيادة أو اخلضوع أو الزعامة 

Institutions  ( ليست إال عالقات اجتماعية ثبتت مع الزمن واستقرت وتبلورت إىل حد ما نتيجة آلالف العمليات
  . االجتماعية اليت أدت مع الزمن وعرب األجيال املختلفة إىل تبلور هذه النظم واستقرارها 

وستناول فيما يلي دراسة هذه العمليات الرئيسية اليت تقوم بدور هام يف حياة . ومعقدة  العمليات االجتماعية كثرية -
  .التعاون ، واملنافسة ، والتوافق االجتماعي ، والتغري االجتماعي : اتمعات ، وهى العمليات التالية 
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 .. التعاون) أ ( 

تماعية اليت حتدث نتيجة للتفاعل بني األفراد يف إحدى العمليات االج)  Cooperation( تعد عملية التعاون  -
وبتعبري . ويقصد بالتعاون ، تلك اجلهود املشتركة بني فردين أو أكثر من أجل حتقيق أهداف أو مصاحل مشتركة . اتمع 

 .تبادلة آخر ، التعاون هو العملية اليت عن طريقها حياول األفراد أو اجلماعات حتقيق أهدافهم من خالل املساعدة امل
وتتميز احلياة االجتماعية بوجود قوى خمتلفة تعمل على اتصال األفراد بعضهم ببعض ، ويتميز االتصال عادة بنوع من -

فالناس عندما يتصلون ببعضهم البعض ، وحني يعملون معاً من أجل حتقيق هدف مشترك مسي هذا . التضامن أو التعاون 
  .التصرف أو هذه العملية تعاوناً 

فنحن نصف األفراد بأم . قد يأخذ التعاون أشكاالً عديدة ، لعل أمهها هذا الشكل الذي يربز يف جمال العمل و  -
إال أن . مبعىن أم يؤدون وظيفة معينة ، حيث يقومون مجيعاً بنفس العمل . متعاونون إذا اشتركوا يف عمل شيء واحد 

العمل ، كأن يعمل األفراد معاً لتحقيق غاية عامة على أساس أن كالً  هناك نوعاً آخر من األعمال يتطلب أنواع خمتلفة من
. منهم يعمل عمالً متخصصاً خمالفاً ملا يعمله اآلخر ، فالتعاون هنا قائم برغم اختالف عمل كل من األفراد املتعاونني 

  .عمل ونالحظ أن هذا النوع األخري من التعاون ناتج عن التخصص يف اتمع احلديث وتقسيم ال
 .. املنافسة) ب ( 
، من أهم العمليات االجتماعية اليت حتدث يف اتمع ، وتؤدي إىل )  Competition( تعترب عملية املنافسة    -

 . التنافر والتفكك ، بل أا قد تعرض النظام االجتماعي إىل نوع من اخللل الوظيفي 
يبذهلا األفراد أو اجلماعات من أجل الفوز أو التفوق على بعضهم  وميكن تعريف املنافسة بأا عبارة عن اجلهود اليت  -

أي أن التنافس هو عملية تزاحم األفراد واجلماعات من . البعض واحلصول على املكافآت اليت تعد حمدودة من حيث الكم 
  . أجل احلصول على نفس األهداف أو املصاحل ، يف الوقت الذي تكون فيه الفرص حمدودة 

  ية التنافس ، جند أن كل فرد يسعى إىل حتقيق املكسب أو اهلدف لنفسه كامالً ، أو أخذ نصيب األسد منه ويف عمل -
سواء كان هذا املكسب أو اهلدف يتمثل يف احلصول على املال ، أو القوة ، أو النفوذ أو حتقيق األمن ، أو غري ذلك من 

   .املكاسب أو األهداف 
ما حياولون حتقيق أهدافهم ، دون إحلاق الضرر باآلخرين أو تدمري منافسيهم ، وذلك على وجند أن املتنافسني عادة    -

      النحو الذي حيدث عندما تشتد عملية التنافس بني األفراد أو اجلماعات ، ويتحول التنافس بينهم إىل نوع من الصراع 
 )Conflict  . (ول األفراد أو اجلماعات حتييد أو إحلاق الضرر أو الذي ميكن تعريفه بأنه العملية اليت عن طريقها حيا

أي أن الصراع يشري إىل اجتاه األفراد أو اجلماعات حنو التفوق أو الفوز على غريهم من األفراد أو . التخلص من منافسيهم 
  . اجلماعات املعارضة ، وإبعادهم عن املنافسة بأية طريقة ممكنة 
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 .. التوافق االجتماعي) ج (  
للتعبري عن عملية التراضي أو الصلح بني )  Accomodation( خدم علماء االجتماع مصطلح التوافق  يست -

وعلى هذا األساس ال يطلق هذا االصطالح إال أن على . األطراف املتنافسة أو املتصارعة سواء كانوا أفراداً أو مجاعات 
 . من كانوا يف حالة متنافسة سابقة أو عداء سابق لوقوع التوافق

أي أنه . وميكن تعريف التوافق بأنه أحد العمليات االجتماعية اليت تعين بتقليل الصراع واستعادة التفاعل السلمي   -
كما ميكن تعريف التوافق بأنه النهاية املؤقتة أو الدائمة للصراع الذي . التكيف السلمي بني مجاعات متنافسة أو عدائية 

مما يشري إىل أن التوافق قد . وظائفها جبانب بعضها البعض بدون أي عداء واضح  يسمح للجماعات املتعارضة بأن تؤدي
  .    ال يعمل على إزالة أسباب اخلالف ائياً ، ولكنه يعمل على توقف الصراع بشكل مؤقت أو إخفائه عن الظهور 

اة للتعبري عن العملية اليت اليت يستخدمها علماء احلي)  Adaptation" ( التكيف " وتعادل كلمة التوافق كلمة   -
للتعبري عن التغريات " التكيف " وال يستخدم اصطالح . يتمكن ا الكائن احلي من جماراة ظروف البيئة احمليطة به 

االجتماعية ، وإمنا يستخدم بدالً منه اصطالح التوافق للتعبري عن التغري الذي حيدث يف العادات واالجتاهات ومناذج 
 .الفنية والنظم والتقاليد وغريها من النواحي االجتماعية اليت تنتقل من جيل إىل جيل التصرف واخلربة 

وجند أن هناك صور سلوكية خمتلفة من التوافق يلجأ إليها األفراد أو اجلماعات دف التوافق مع الظروف احلياة املتغرية   -
اف املتنازعة من حيث تفوق أحدها قوة أو نفوذاً  ، كما أي أن للتوافق أشكاالً متعددة تتفق مع نوع العالقة بني األطر. 

التوافق أو التقريب : وقد يتخذ التوافق عدة صور سلوكية أو أشكال خمتلفة مثل . تتفق مع نوع الثقافة السائدة يف اتمع 
  )  Arbitration( والتحكيم )  Mediation( ، والوساطة )  Compromise( بني وجهات النظر 

               ، والعملية القضائية  )  Contract( ، والتعاقد )  Toleration( ، والتسامح )  Truce(  واهلدنة
 )Judicial Process  ( االستسالم : باإلضافة إىل أن عملية التوافق قد يكون هلا أشكال أخرى مثل             
  )Yielding  ( والتربير ، )Rationalization  . ( 
لتوافق أو التقريب بني وجهات النظر ، أحد أشكال عملية التوافق اليت عن طريقها يتم االتفاق على أن تقوم ويعد ا -

اجلماعة املتنازعة باحلصول على بعض أهدافها دون احلصول عليها مجيعاً ، وذلك من أجل التخفيف من حدة اخلالفات أو 
 .الصراعات 

وميكن للوسيط . ني األطراف املتنازعة إلجياد الرغبة بينهم يف حل خالفام وتقوم عملية الوساطة على أساس اجلمع ب  -
أن يقترح أساساً للتوفيق إذا مل يتمكن كل من الفريقني من االتفاق على أسس معينة ، واقتراحات الوسيط يف هذه احلالة 

كيم يكون ملزماً لألطراف وذلك على عكس التحكيم ، حيث جند أن قرار هيئة التح. غري ملزمة ألي من الطرفني 
املتنازعة ، وتتكون هيئة التحكيم كما هو احلال يف الوساطة من أفراد غري متحيزين ألي من األطراف املتنازعة ، بل إن 

  .عدم التحيز هنا ضروري جداً ألن قرار اهليئة ملزم 
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ف املتنازعة على الكف عن اخلالف أو أما اهلدنة ، فهي شكل من أشكال التوافق يشري إىل حدوث االتفاق بني األطرا  -
  .الصراع على الرغم من عدم القدرة على حل املشكالت اليت أدت إىل هذا اخلالف أو الصراع 

وحيدث التسامح عندما يكون من الصعب أن يتنازل كل من الفريقني املتنازعني عن بعض األهداف أو املصاحل اليت    -
على التسامح عادة بعد أن يكونا قد قطعا مرحلة طويلة من اخلالف والصراع دون أن ويتفق الطرفان . يرغبون يف حتقيقها 

يصل أي منهما إىل نتيجة قاطعة مما يدفعهما إىل الرغبة يف الكف عن صراعهما ، رغبة يف إعادة األمن والسالم ، مع 
  أو تعديل أمناط سلوك الطرف اآلخر  احتفاظ كل منهما بشعوره واجتاهاته حنو اآلخر ، ودون حماولة أي من الطرفني قبول

وعادة ما حيدث التسامح نتيجة لصعوبة إقناع أحد الطرفني لآلخر بوجهة نظره مع رغبته يف الوقت نفسه يف حتقيق عدد 
 .من املصاحل املشتركة اليت ال ميكن حتقيقها مع استمرار الرتاع أو اخلالف 

 جمموعتني من األفراد أو اجلماعات ، على أن يقوم كل منهما أو ال يقوم ويشري التعاقد إىل هذا االتفاق الذي حيدث بني -
ومن مث يؤدي التعاقد إىل . بعمل شيء حمدد يف مقابل احلصول على بعض املزايا أو املكاسب من اموعة األخرى 
  .االتفاق املشترك التخفيف من حدة اخلالفات أو الصراعات اليت قد حتدث بني اموعتني إذا مل يتم بينهما هذا 

وقد يلجأ األفراد أو اجلماعات املتنازعة إىل القضاء كوسيلة حلل مشكالم والفصل فيها ، مما يؤدي إىل إزالة أسباب  -
 .اخلالفات وإعادة االنسجام بني األطراف املتنازعة 

، وال يكون أمام املغلوب وقتئذ إال أن وذلك يف حالة انتصار أحد الطرفني املتنازعني . وأحياناً ينتهي الصراع باالستسالم 
وعادة ما . يستسلم وخيضع للشروط اليت يفرضها املنتصر ، فإذا مل يرض ا واصل صراعه مع احتمال القضاء عليه كلية 

يكون االستسالم إما للقوة املادية أو للتهديد الذي يصدر عن طرف يشعر بقوته عن اآلخر ، كما قد يكون استسالماً 
  .العقلية إذا كان استسالماً للرأي للقوة 

. وباإلضافة إىل أشكال التوافق االجتماعي السالفة الذكر ، جند أن هناك شكل آخر للتوافق يطلق عليه عملية التربير   -
ويف هذا الشكل يربز العامل النفسي إلحالل التوافق حمل الرتاع ، على أن يتم ذلك على أساس وضع أسس لتربير هذا 

ويف احلاالت اليت يتم . عن طريق إبراز معلومات جديدة عن موضوع اخلالف تعمل على إرضاء كل من الطرفني  التوافق
فيها هذا التوافق حتل الصداقة حمل العداء ، ولكن يصعب مع ذلك توافر التوافق الكامل نظراً لصعوبة توحيد التفكري بني 

خيدم كل منهم اآلخر ، إال أن كل منهم سيظل حمتفظاً بطريقته يف األطراف املتنازعة ، فهم وإن كانوا سيعملون معاً و
  هالتفكري وبوجهة نظر

 .. التغري االجتماعي) د ( 
أهم املوضوعات اليت شغلت علماء االجتماع ، ويستدل )  Social change( يعترب موضوع التغري االجتماعي   -

السوسيولوجية  ( لتغري االجتماعي ، باإلضافة إىل تعدد النظريات على ذلك من كثرة التعاريف اليت وضعها العلماء ملفهوم ا
 .اليت حتاول تفسري أسباب التغري االجتماعي 
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التحول يف أمناط البناء االجتماعي ، والنظم االجتماعية ، والسلوك " ومن العلماء من يعرف التغري االجتماعي ، بأنه  -
بينما جند أن " التحول يف البناء االجتماعي يف اجتاه معني " اء آخرون بأنه كما يعرفه علم" . االجتماعي ، على مر الزمن 

  " .التغري يف حجم وتكوين وتنظيم اتمع ، باإلضافة إىل التغري يف العالقات بني األفراد واجلماعات " هناك من يعرفه بأنه 
الف أو تطور ، سواء يف البناء االجتماعي أو يشري التغري االجتماعي إىل العملية اليت عن طريقها حيدث حتول أو اخت -

ونالحظ أن هذا التغري االجتماعي ليس إال جزءاً من عملية أكرب وأوسع من . العالقات االجتماعية ، خالل فترة من الزمن 
إىل ، واليت تشري )  Cultural change( عمليات التغري يف اتمع ، وهي تلك اليت يطلق عليها اسم التغري الثقايف 

  .التغري يف ثقافة اتمع 
إذ أن التغري سنة . ومن املالحظ أن اتمع اإلنساين شأنه يف ذلك شأن األفراد ومظاهر الطبيعة األخرى ، يف تغري دائم   -

وال يأخذ التغري صورة واحدة يف مجيع األحوال ، فتارة يكون هادئاً ، حيدث تدرجيياً بشكل يكاد . من سنن الوجود 
وقد يكون التغري شامالً عاماً ، وقد يقتصر على ناحية أو عدة نواح من .  شعورياً ، وتارة يكون عنيفاً جارفاً يكون ال

 .احلياة االجتماعية 
وقد شغلت حقيقة التغري االجتماعي عقول كثري من املفكرين ، وال تزال تثري عدداً كبرياً من املسائل والتساؤالت اليت   -

ما هو االجتاه الذي يسري فيه التغري : ومن أمثلة هذه التساؤالت . الجتماع حىت اآلن إجابات شافية مل جيد هلا علماء ا
االجتماعي ؟ وهل يتجه حنو هدف معني ؟ وما هو الشكل أو األشكال اليت يتشكل ا التغري االجتماعي ؟ وهل التغري يف 

تغري يف املستقبل أكثر سرعة مما هو عليه اآلن ؟ وما هو عصرنا احلاضر أسرع مما كان عليه يف املاضي ؟ وهل سيكون ال
  مصدر التغري االجتماعي ؟ وما الذي جيب عمله لضبط عملية التغري االجتماعي والتحكم فيها ؟

  وهي حمرية ليس فقط لصعوبة اإلجابة عليها . هذه هي بعض التساؤالت احملرية اليت يثريها موضوع التغري االجتماعي   -
ا من صلة وثيقة مبصري اإلنسانية ، فالتغري االجتماعي معناه التغري اإلنساين ، وكل تغري يف اتمع ينعكس أثره على بل ملا هل

ومن مث جيب االهتمام بدراسة موضوع التغري االجتماعي ، مع التركيز بصفة خاصة على حماولة . اإلنسان بالضرورة 
  .التعرف على أهم مصادر هذا التغري 

  :أن هناك مصادر كثرية متداخلة ومتعددة للتغري االجتماعي ، لعل أمهها املصادر التالية " روبرتسون " ويذكر 

  :مصادر التغري االجتماعي   
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 .. مصادر التغري االجتماعي
  ) Physical environment( البيئة اجلغرافية  - ١
 مناخ وتضاريس وتربة ومواد أولية  ، وما تتضمنه من)  Physical environment( البيئة اجلغرافية   -

 .ومجيعها تؤثر يف مدى التغري االجتماعي ، على الرغم من أا من النادر أن تسبب هذا التغري 
  ) Ideas( األفكار  - ٢
، إذ أا ميكن أن تكون أحد مصادر التغري االجتماعي عن طريق تفاعلها مع املصادر أو العناصر )  Ideas( األفكار   -
 .خرى املسببة للتغري االجتماعي األ
  ) Technology( التكنولوجيا  - ٣
، إذ أا ميكن أن تكون أحد مصادر التغري االجتماعي عن طريق تفاعلها مع املصادر أو العناصر )  Ideas( األفكار   -

 .األخرى املسببة للتغري االجتماعي 
  ) Cultural innovation( التجديد الثقايف  - ٤
  .، الذي يأخذ أشكاالً متعددة مثل االكتشاف واالختراع )  Cultural innovation( تجديد الثقايف ال  -
  ) Human action( الفعل اإلنساين  - ٥
تستطيع أن تؤثر ) مثل احلكومة ( مبعىن أن األفراد واجلماعات واهليئات )  Human action( الفعل اإلنساين   -

 .تغري االجتماعي تأثرياً كبرياً يف عملية ال

ويتضح من مصادر التغري االجتماعي السالفة الذكر ، أن هناك مصادر خمتلفة للتغري ، بعضها خارج عن نطاق اإلرادة 
اإلنسانية مثل البيئة اجلغرافية وما تتضمنه من عوامل طبيعية خمتلفة كاملناخ ، والتربة ، وبعضها اآلخر يرجع إىل النشاط 

وجيب إدراك أن التغري حيدث يف اتمع نتيجة لكثري من العوامل املتداخلة . جتماعية والثقافية املختلفة اإلنساين والعوامل اال
  اليت يؤثر بعضها يف البعض اآلخر ، من عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية وغري ذلك

 أسئلة احملاضرة السابعة
  ما املقصود بالعمليات االجتماعية ؟: ١س

 
  ي أنواع العمليات االجتماعية ؟اشرح: ٢س

  
  اذكري مصادر التغري االجتماعي؟: ٣س

  
  ؟) التعاون ، واملنافسة ، والتوافق االجتماعي ، والتغري االجتماعي (قارين بني العمليات االجتماعية  اآلتية : ٤س
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  احملاضرة الثامنة
  تابع الفصل السابع

 
  .. العمليات االجتماعية والثقافية

إن النسق الثقايف ليس يف حالة استقرار وثبات دائم ، بل أنه يتغري باستمرار ، سواء كان هذا التغري يشمل اجلوانب  -
) األشياء ( أو يشمل اجلوانب املادية ) القواعد والقيم ( ، أو يشمل اجلوانب املعيارية منها ) املعرفة ( اإلدراكية من الثقافة 

ويف مجيع األحوال ، نالحظ أن . أكثر من هذه اجلوانب ، أو يشملها مجيعاً يف وقت واحد وقد يشمل التغري جانب أو  -
وجند أن هناك بعض . ظاهرة عاملية حتدث يف مجيع اتمعات اإلنسانية )  Cultural change( التغري الثقايف 

و العمليات الثقافية هي . ايف اليت تؤدي إىل حدوث هذا التغري الثق)   Cultural processes(العمليات الثقافية 
التجديد ، واالنتشار ، واملزج : ومن أهم هذه العمليات الثقافية . الطرق اليت عن طريقها تنتقل الثقافة وتنتشر وتتغري 

 . الثقايف ، والتمثل الثقايف ، والتخلف الثقايف أو اهلوة الثقافية 
  العمليات الثقافية: تابع 

  -: لعمليات الثقافية فيما يلي وسوف نتناول كل من هذه ا -

.............  
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  . التجديد) أ ( 
 ، االختراع أو االكتشافات ، ويعترب كل منها أحد مصادر التغري الثقايف يف اتمع )  Innovation(ويعين التجديد  -

وبناء على ذلك ، فإن . من العناصر بعضها مع بعض  وميكن أن نعرف االختراع بأنه طريقة مستحدثة يف مزج أنواع -
، أو اجلوانب غري املادية كابتكار ) كاختراع الصاروخ ( االختراعات تشمل مجيع جوانب الثقافة ، سواء اجلوانب املادية 

  .أفكار جديدة يف علم االجتماع أو علم النفس 
فاكتشاف مواد جديدة داخل . دوث عملية التغري الثقايف كما يعد االكتشاف أحد مظاهر التجديد ، اليت تؤدي إىل ح  -

  . اتمع ، قد يؤدي إىل حدوث سلسلة واسعة من التغريات ، وخاصة يف اتمعات التقليدية البسيطة 
قد أدرك أمهية االختراع )  G . Tarde " ( جربييل تارد " ويف هذا الصدد ، جند أن عامل االجتماع الفرنسي  -

ويتضمن . فقد ذهب إىل أن االختراع واحملاكاة ميثالن النمط املميز للعملية االجتماعية . النسبة للتغري الثقايف واحملاكاة ب
االختراع غالباً عنصراً يعمل على التغري ، عادة ما يكون نوعاً من التأليف املبتكر بني عناصر قائمة بالفعل ، أو تكامالً 

ويتأثر معدل االختراعات يف اتمع مبقدار الصعوبة اليت ) . حملاكاة اختراعات قدمية أو ا( مثمراً موعة من االبتكارات 
وأخرياً بالظروف . تواجه حتقيق التكامل بني األفكار ، وكذلك مبستوى االستعدادات العقلية الفطرية عند أعضائه 

اكاة هي العملية اليت جتعل االختراع ومن مث فإن احمل. االجتماعية اليت قد تكون مشجعة أو غري مشجعة لالختراعات 
 .مقبوالً من الناحية االجتماعية 

  . االنتشار الثقايف) : ب( 
وحيث أن . إىل عملية انتقال السمات الثقافية من ثقافة إىل أخرى )   Diffusion(يشري مفهوم االنتشار   -

. االنتشار يعد من أهم عوامل التغري الثقايف لذلك جند أن . االختراعات أو االكتشافات تعترب عمليات نادرة احلدوث 
وهذا ما أكده عامل . فغالبية التغريات الثقافية ، حتدث نتيجة النتشار أو استعارة السمات الثقافية من اتمعات املختلفة 

 من العناصر% ) ٩٠( الذي ذهب إىل أن حوايل )  Ralph Linton" ( رالف لينتون " األنثروبولوجيا األمريكي 
ويلعب التقليد .  الثقافية اليت تكون أية ثقافة ، إمنا يتم اكتساا عن طريق االنتشار واالستعارة من اتمعات املختلفة 

فقد . وقد أدرك ذلك املفكر العريب ابن خلدون منذ القرن الرابع عشر . واحملاكاة دوراً هاماً بالنسبة لعمليات التغري الثقايف 
سري بسهولة ويسر إذا كان املقلد منظوراً إليه بالسمو والرفعة ، إذ أن الشخص املغلوب مولع أبداً ذهب إىل أن التقليد ي

أمهية التقليد واحملاكاة بالنسبة للتغري الثقايف وحتقيق التوازن يف البيئة " تارد " كما أدرك املفكر الفرنسي . بتقليد الغالب 
 .لة من الناحية االجتماعية إال عن طريق عملية احملاكاة كما أن االختراعات ال تصبح مقبو. االجتماعية 

والنتشار الثقافة جيب توافر عدة عناصر ، منها وجود بعض السمات أو العناصر الثقافية اليت تستحق أن تنشر ، ومنها   -
 ثقافات املختلفة ضرورة وجود طريقة أو وسيلة تستعمل كأداة للنشر ، كاإلذاعة والكتب واألشخاص الذين ينتقلون بني ال
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أما من ناحية كيفية انتشار الثقافة ، فنجد أن هذا االنتشار قد . هذا من ناحية العناصر الواجب توافرها النتشار الثقافة  -
ففي احلالة األوىل يستعري اتمع العناصر الثقافية من جمتمع آخر ، ويف . يكون طواعية أو يكون عن طريق اجلرب واإللزام 

  .ثانية تفرض سلطة أمرة نوعاً من الثقافة على مجاعة مغلوبة على أمرها احلالة ال
وقد يصبح بعد ذلك عرضة . ونالحظ أن النمط الثقايف الذي يلقي قبوالً من اجلماعة ، يدخل يف تكوين ثقافتها الكلية   -

وكلما زادت فترة التفاعل . تلفة لالنتشار إىل جمتمعات أخرى ، عن طريق االحتكاك الثقايف والتفاعل بني الثقافات املخ
  .واالحتكاك الثقايف بني اتمعات املختلفة ، زادت االستعارات الثقافية ، وبالتايل ترتفع معدالت التغري الثقايف 

 .  املزج الثقايف) : جـ ( 

ثقافات املختلفة إذا إىل العملية اليت حتدث بني عدد من اتمعات ذات ال)  Acculturation( يشري املزج الثقايف   - 
ما اتصلت هذه اتمعات بعضها ببعض فتتأثر كل ثقافة باألخرى عن طريق إعارة واستعارة السمات الثقافية املختلفة ، 

ودون أن تندمج إحداها يف األخرى اندماجاً . ولكن دون أن تفقد أي من تلك الثقافات مقوماا ومظهرها األصلي 
 .كامالً 

ومن أمثلة . ملية املزج الثقايف بني أجناس خمتلفة بدون حدوث اختالط بيولوجي بني هذه األجناس وميكن أن تتم ع  -
  ذلك ، ما حدث لزنوج أمريكا الشمالية حيث ال نستطيع أن ندعي أم قد اندجموا اندماجاً تاماً مع السكان البيض 

كما أم قد أضافوا عناصر ثقافية جديدة إىل الثقافة  ولكنهم الشك قد تأثروا م من الناحية الثقافية على نطاق واسع ،
  . مثل تلك اليت تأثرت ا اللغة نتيجة إضافة كلمات جديدة إليها ، أو تلك اليت تأثرت ا الفنون  - األمريكية 

ونفس . ة ما حدث يف جنوب أفريقيا بني العناصر األوربية والعناصر امللون. ومن أمثلة عمليات املزج الثقايف أيضاً  -
فنجد أن هذه القبائل قد استعارت العناصر . الشيء ميكن أن يقال بالنسبة للقبائل اهلندية اليت تعيش يف الواليات املتحدة 

الثقافية املختلفة من بعضها البعض ، كما أا استعارت كثرياً من السمات الثقافية من السكان البيض يف الواليات املتحدة 
 .لثقافة اهلندية يف الثقافة األمريكية وذلك دون اندماج ا -
أن كل من عملييت االنتشار واملزج الثقايف ، تعترب من أهم )  Margaret Mead" ( مارجريت ميد " وتذكر   -

مما . وعندما حتدث عملية املزج الثقايف بني ثقافتني ، فإا تؤدي إىل تنمية كل منهما . مصادر التغري يف كثري من املواقف 
إىل أن عملية املزج الثقايف ، هي عملية ذات اجتاهني ، مبعىن أن هناك تأثريات متبادلة حتث بني الثقافات اليت حتتك  يشري

  . ببعضها ، وإن كانت الثقافة األقوى تكون أشد تأثرياً يف الثقافة األضعف 
 . التمثيل الثقايف) د (  
إىل العملية اليت عن طريقها حتاول اجلماعات ذات أمناط السلوك )  Assimilation( يشري التمثل أو التمثيل الثقايف  -

أي أن هذه العملية تؤدي إىل اندماج أو . املختلفة ، أن تندمج مع بعضها البعض يف وحدة اجتماعية وثقافية مشتركة 
ملستخدم يف علم واصطالح التمثيل الثقايف يشبه نفس االصطالح ا. انصهار ثقافتني أو أكثر يف وحدة ثقافية متجانسة 

وظائف األعضاء ، وهو التمثيل الغذائي ، وذلك ألن اجلسم يقوم بعملية التمثيل على املوارد الغذائية اليت تدخله ، وهي 



  ٤٨ .. انـإعداد هت                                                                                                                             إميان شومان    /د  –علم االجتماع مبادئ     

عناصر غريبة عنه ، فيحوهلا إىل موارد ختتلف كلية يف تركيبها وتكوينها عن املواد الغذائية نفسها ألا أصبحت جزءاً من 
ك احلال فيما يتعلق بالتمثيل الثقايف ، حيث تندمج الثقافات وتنصهر يف بوتقة واحدة وخيرج منط وكذل. اجلسم نفسه 

 .ثقايف جديد خيتلف كلية عن العناصر الثقافية اليت اشتركت يف تكوينه قبل بدء عملية التمثيل الثقايف 
خمتلف دول العامل ، واستيطام للواليات ومن أشهر عمليات التمثيل الثقايف ، تلك العملية اليت حدثت للمهاجرين من  -

فقد ترتب على ذلك تفاعل واندماج عدة ثقافات أوروبية قدمية ، وظهور ثقافة واحدة مشتركة هلؤالء . املتحدة األمريكية 
 .املهاجرين ، وهي الثقافة األمريكية العامة 

عزلة ، ومدى التشابه الثقايف ، ومدى االختالف أو وجند أن هناك عدة عوامل تؤثر يف عملية التمثيل الثقايف ، مثل ال  -
التقارب يف الصفات اجلسمية ، واالختالط البيولوجي ، ومدى الشعور بالبعد االجتماعي ، ومدى تكافؤ الفرص يف 

  .النشاط االقتصادي 
 .. التخلف الثقايف) هـ ( 
" للعامل األمريكي " التغري االجتماعي "  كتاب يف)  Cultural lag( ورد مفهوم التخلف الثقايف أو اهلوة الثقافية   -

يف كتابه السالف الذكر ، لنظريته " أوجربن " فقد عرض . م  ١٩٢٢الذي نشره عام )   W . Ogburn" ( أوجربن 
يف التخلف الثقايف ، واليت تعد دليالً قاطعاً على مدى إحساس علماء الغرب باآلثار اليت ميكن أن تترتب على كل تغري 

العنصر : يف نظريته السابقة ، أن الثقافة تضم عنصرين أساسيني مها " أوجربن " ويرى . نولوجي يف احلياة االجتماعية تك
ويقصد بالعنصر املادي ، التكنولوجيا واألدوات والوسائل املادية املختلفة ، على . املادي ، العنصر الالمادي أو املعنوي 
أن التغريات اليت تطرأ " أوجربن " ويرى . ت والتقاليد وأسباب التفكري يف اتمع حني يتضمن العنصر املعنوي ، العادا

ـ ال يتزامن متاماً )  Adaptive culture( على جزء من الثقافة الالمادية ـ الذي يطلق عليه اسم الثقافة التكيفية 
عاً من التخلف الثقايف الذي يرجع إىل تفاوت فيشهد اتمع نتيجة لذلك نو. مع التغريات اليت تطرأ على الثقافة املادية 

 .املادية والالمادية : معدالت التغري الثقايف يف الناحيتني 
السالفة الذكر ، أن التخلف الثقايف أو اهلوة الثقافية ، تشري إىل املوقف الذي يتغري " أوجربن " ويتضح من خالل نظرية   -

ويف غالبية . رع مما يتغري به غريها من العناصر أو املكونات األخرى للثقافة فيه أحد عناصر أو مكونات الثقافة ، بشكل أس
احلاالت جند أن الثقافة غري املادية تتخلف بالنسبة للثقافة املادية ، مما يؤدي إىل حدوث مشكالت اجتماعية متعددة داخل 

 .اتمع 
هل دائماً ما تتغري : عدد من التساؤالت مثل وقد أثارت نظرية التخلف الثقايف ـ كما الحظ بعض الدارسني ـ   -

" الثقافة املادية بشكل أسرع من الثقافة غري املادية ؟ ويف هذا الصدد ، جند أن أحد علماء االجتماع املعاصرين ، وهو 
من حيث أن العناصر املادية تتغري بسرعة أكرب من " أوجربن " ال يؤيد ما ذهب إليه )  P . Sorokin" ( سوروكني 

  . تغري العناصر غري املادية 
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 . التخلف الثقايف) هـ ( 
أن يف معظم اتمعات ، ويف غالبية فترات التاريخ ، جند أن الثقافة غري املادية قد تغريت " سوروكني " إذ يذكر   -

اتمعات احلديثة ، هي ونالحظ أن غالبية التغريات اليت حدثت يف الثقافة املادية يف . بشكل أسرع من تغري الثقافة املادية 
وحىت يف هذه احلالة ، فإن التغريات يف املعرفة والعلم ـ اليت تعترب عادة جزءاً . هذه التغريات اليت ترتبط بالثورة الصناعية 

            " فيرب " وقد أكد . من الثقافة غري املادية ـ هي اليت أدت إىل هذه التغريات اليت حدثت يف الثقافة املادية 
 )M . Weber  ( ا ـ صحة ما ذهب إليه إذ تبنت له أن " . سوروكني " ـ من خالل بعض الدراسات اليت قام

  . األفكار والقيم قد تؤدي إىل ظهور ومنو الثقافة املادية 
  

  

 أسئلة احملاضرة الثامنة
  

 اشرحي املقصود بالعمليات الثقافية ؟: ١س
  

  مليات الثقافية ؟ما هو أمهية التجديد يف الع: ٢س
  

  تكلمي عن االنتشار الثقايف من وجهة نظر علماء  االجتماع  ؟: ٣س
  

  األجناس ؟ كيف يتم عملية املزج الثقايف بني أجناس خمتلفة  بدون حدوث اختالط بيولوجي بني هذه: ٤س
  

  ما هي العوامل اليت تؤثر يف عملية التمثيل الثقايف ؟: ٥س
  

  الثقايف ؟اشرحي املقصود بالتخلف : ٦س
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  احملاضرة التاسعة
  ) النظم االجتماعية(  الفصل الثامن

 
   .. مقدمة للفصل الثامن

يف دراسات علمي االجتماع )  Social Institution" ( النظام االجتماعي " على الرغم من شيوع مصطلح  -
ومن مث جند أنفسنا أمام عدد هائل من . ح واالنثروبولوجيا ، إال أن العلماء مل يتفقوا بعد على تعريف واحد هلذا املصطل

ونكتفي باإلشارة إىل بعض هذه التعريفات اليت وضعت ملفهوم النظام . التعريفات اليت تتفاوت يف البساطة والتعقيد 
 .االجتماعي لكي نتبني مدى االتفاق أو االختالف بني العلماء حول هذا املفهوم 

ذلك النسق من املمارسات واألدوار " ، أن النظام االجتماعي هو )  E. B. Reuter" ( إدوارد رويتر " يرى   -
وتلك األداة اليت تنظم هذه املمارسات وتشرف على تنفيذ . االجتماعية اليت تدور حول قيمة معينة أو جمموعة من القيم 

 " .قواعد التعامل 
األساليب املوضوعية واملعترف ا " أن النظم االجتماعية هي )  M. Ginsberg" ( موريس جرتبرج " كما يرى  -

  " .واليت حتكم العالقات بني األفراد أو اجلماعات 

الصور أو األشكال الثابتة اليت " النظام االجتماعي بأنه )  Robert M. Maciver" ( روبرت ماكيفر " ويعرف  -
  " .يدخل الناس مبقتضاها يف عالقات اجتماعية 

الطرق اليت ينشئها وينظمها اتمع " النظم االجتماعية ، على أا )  W. Ogburn" ( وليام أوجربن " كما يعرف  -
  " .لتحقيق حاجات إنسانية ضرورية 

منط منظم من السلوك " ، فقد عرف النظام االجتماعي بأنه )  Elbert W. Steward" ( الربت ستيوارد " أما   -
 " .ت أساسية معينة للمجتمع واألفكار ، والعادات ، يصمم من أجل مقابلة احتياجا

ومع أن هذه التعريفات السابقة ، ختتلف يف ألفاظها ويف مضامينها ، فإا تتفق كلها قي أن النظام االجتماعي هو  -
كما يشري مفهوم النظام االجتماعي بوجه عام ، إىل كل ما هو قائم وثابت ومنظم . األساليب املقررة للسلوك االجتماعي 

  .يف اتمع 

أنه يوجد قدر متزايد من االتفاق بني )  Society" ( اتمع " يف كتابه )  E. Chinoy" ( شينوي " ويؤكد  -
مما يؤكد أن العلماء . العلماء على ضرورة استخدام كلمة نظام لإلشارة فقط إىل أمناط السلوك املتفق عليه أو املقرر 

ثابتة للسلوك ، وذلك على الرغم من أن العلماء قد عربوا عن هذا  ينظرون إىل مفهوم النظام االجتماعي على أنه طريقة
 املفهوم بألفاظ خمتلفة
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فهي تشكل آمالنا يف املستقبل ، كما تشكل سلوكنا يف الوقت . وتؤثر النظم االجتماعية يف كثري من جوانب حياتنا   -
ود بعض عوامل التفكك االجتماعي داخل ويتمتع كل نظام اجتماعي بدرجة من التماسك ، على الرغم من وج. احلاضر 

وخيتلف عدد النظم االجتماعية كما . ويرتبط كل نظام اجتماعي بغريه من النظم املختلفة املوجودة يف اتمع . هذا النظام 
وتتميز اتمعات احلديثة بالتخصص الشديد يف . تتباين درجة ختصصها من جمتمع إىل آخر ، ومن فترة زمنية إىل أخرى 

مشكلة تأمني الغذاء واملأوى ، : النظم اليت يدور كل منها حول مشكلة حمددة من مشكالت احلياة االجتماعية ، مثل 
فالنظم االجتماعية تساعد البشر يف التعامل مع هذه . وحفظ النظام ، وإعداد النشئ للمشاركة يف شئون اتمع 

  .شكالت االجتماعية اليت تواجه اإلنسان يف حياته االجتماعية ومن مث تساعد النظم على حل امل. املشكالت األساسية 

هذا وقد حاول بعض علماء االجتماع  واالنثروبولوجيا التعرف على أمناط السلوك االجتماعي اليت ترتبط معاً لتؤلف  -
) .  Social System(نظاماً واحداً ، وكذلك حتديد النظم االجتماعية ذاا اليت ترتبط معاً لتكون نسقاً اجتماعياً
ويرجع ذلك التضارب إىل . ويف حماولة العلماء تصنيف النظم االجتماعية ، حدث كثري من التضارب يف حماولتهم 

اختالف احملكات اليت أقيمت عليها هذه التصنيفات واختالف األسس اليت استند عليها هؤالء يف حماوالم ترتيب األمناط 
وال يزال هناك جدل ومناقشات بني العلماء حول أي العناصر تدخل يف تكوين .اتالسلوكية حبسب ما بينها من عالق

 .نظام معني بالذات 
وقد كان االجتاه السائد بني العلماء الذين اهتموا بتصنيف النظم االجتماعية هو حماولة الربط بني النظم وحاجات   -

اجات اليت تشعر ا اجلماعة احمللية أو اتمع الكبري ، وقد اتمع ، على أساس أن النظم االجتماعية تنشأ إلشباع هذه احل
 تتفاوت هذه احلاجات يف األمهية ، مبعىن أن هناك حاجات جوهرية أساسية ال ميكن للحياة االجتماعية أن تستمر بدوا 

صورون ظهور نظام من إال أن معظم العلماء ال يت. بينما توجد حاجات أخرى أقل منها أمهية وقد ميكن االستغناء عنها 
  .النظم االجتماعية إن مل تكن هناك حاجة معينة ترتبط بظهوره واستمراره 

وعموماً ، فإن موضوع تصنيف النظم االجتماعية ، كان من بني أهم املشكالت اليت شغلت علماء االجتماع  -
ومكوناته ، باإلضافة إىل أن دراسة النظم واالنثروبولوجيا ، نظراً ألمهية هذا املوضوع بالنسبة لفهم البناء االجتماعي 

 .االجتماعية  متكننا من إجراء الدراسة املقارنة للمجتمعات املختلفة ، مما يؤدي إىل فهم اتمع اإلنساين بأسره 
لتربية األسرة والقرابة ، وا: ويتفق كثري من العلماء على أن أهم النظم االجتماعية  األساسية املوجودة يف اتمع ، هي  -

  .والدين ، واالقتصاد ، والدولة 
 -:النظم االجتماعية تتفق يف بعض اخلصائص العامة البارزة ، مثل اخلصائص التالية 

يؤدي النظام االجتماعي وظيفة معينة يف احلياة االجتماعية مادام اتمع نفسه يعترف به ويقره ، كما أنه خيضع ملعايري  - ١
 .اتمع ويتمسك ا أشد التمسك  راسخة وقيم ثابتة يؤمن ا



  ٥٢ .. انـإعداد هت                                                                                                                             إميان شومان    /د  –علم االجتماع مبادئ     

      إن النظام االجتماعي ، باعتباره هو السلوك املقنن ، يرتبط وجوده يف اتمع بوجود بعض اجلزاءات االجتماعية  - ٢
 )Social Sanctions  ( مورمبا كان السبب األساسي يف إتباع الناس للنظم االجتماعية السائدة يف جمتمعا ،

 ذه النظم هو اخلوف من التعرض لتلك اجلزاءات ومتسكهم.  
والواقع أن معظم النظم االجتماعية تبلغ درجة عالية من التعقيد ويدخل . ليس النظام جمرد ظاهرة بسيطة يف تكوينها  - ٣

ن النظم اجلزئية بل أن بعض النظم ميكن حتليله أوالً إىل عدد م. يف تكوينها عدد كبري جداً من العناصر املتداخلة املتشابكة 
  وعلى أية حال فإن أي نظام اجتماعي. األكثر بساطة ، واليت تتألف بدورها من جمموعة من تلك العناصر املتشابكة 

مهما يبدو عليه من بساطة ألول وهلة ، ليس يف حقيقته إال شبكة معقدة من العالقات اليت حتتاج إىل كثري من اجلهد 
  . لتحليلها وفهمها 

طأ أن نعتقد أن النظام االجتماعي ـ مهما كانت بساطته ـ خيدم هدفاً واحداً فقط ، أو أنه يشبع حاجة من اخل - ٤
فمعظم النظم االجتماعية تشبع يف الواقع أكثر من حاجة وتؤدي بالتايل إىل أكثر من وظيفة يف احلياة . واحدة فقط 
 .االجتماعية 

مالمح احلياة االجتماعية اليت تستمر يف الوجود أجياالً طويلة ، مبعىن أن  تستخدم دائماً لتشري إىل" نظام " إن كلمة  - ٥
وجود النظام ال يرتبط بوجود األفراد ، وإمنا يتعدى وجوده حياة األفراد ، كما أنه يتمتع بقدرة كبرية على الصمود يف 

. اعية تعد ثابتة نسبياً حيث أا تتغري ببطء أي أن النظم االجتم. وجه التغريات الطارئة اليت يظن أا كفيلة دمه وإزالته 
ونالحظ أن النظم الكربى يف اتمع مثل النسق االقتصادي ، تكون أقل عرضة للتغري من النظم احملدودة مثل نظام اإلنتاج 

  .أو التوزيع أو االستهالك 

  :تمع ، وهي وسوف نستعرض فيما يلي خصائص بعض أشكال أو أمناط النظم االجتماعية اهلامة يف ا
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  ..الزواج واألسرة   :أوالً  

وعلى الرغم من وجود ارتباط ) .  Family( هو األساس الذي تقوم عليه األسرة )  Marriage( يعد الزواج  -
كبري بني مفهومي الزواج واألسرة ، إال أننا جيب أن ندرك أن كل منهما يعد نظاماً اجتماعياً مستقالً ، وسوف نتحدث 

 .يلي عن كل من هذين النظامني  فيما
  

  
 : نظام الزواج ) أ ( 
فهو يؤدي وظيفة هامة يف احلياة . يعد الزواج نظاماً اجتماعياً ، إذ ينطبق عليه أهم خصائص النظم االجتماعية   -

، وهو يشبع االجتماعية ، وهو نوع من السلوك املقنن الذي يرتبط وجوده يف اتمع بوجود بعض اجلزاءات االجتماعية 
أكثر من حاجة من احلاجات االجتماعية ، كما أنه يتمتع بقدرة كبرية على الصمود يف وجه التغريات اليت حتدث يف 

  .وسوف حناول التعرف على مفهوم الزواج ، وكيف تطور هذا النظام ، وأهم أشكاله الرئيسية فيما يلي . اتمع 
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 ..مفهوم الزواج  - ١
يف حني أن التزاوج مفهوم بيولوجي  ) . سوسيولوجي (  مفهومي الزواج والتزاوج ، فاألول مفهوم هناك فرق كبري بني -

 .وجند ظاهرة التزاوج معروفة عند احليوانات ، يف حني أن الزواج ظاهرة اجتماعية يتسم ا البشر 
األجزاء الذي أنشأه اتمع لتكوين " فمن العلماء من يعرفه بأنه . ويعرف علماء االجتماع مفهوم الزواج بعدة طرق   -

وحدة جنسية دائمة نسبياً بني فردين أو أكثر ، على أن تكون هذه " ومن العلماء من يعرف الزواج بأنه " . األسرة 
النمط االجتماعي الذي على " كما أن هناك من العلماء من يعرف الزواج بأنه " . الوحدة مقبولة من الناحية االجتماعية 

العالقة اليت " باإلضافة إىل أن هناك من يعرف األسرة بأا " تم االتفاق بني شخصني أو أكثر على تكوين أسرة أساسه ي
تربط رجالً أو عدة رجال بامرأة أو عدة نساء بشرط أن تتفق وتقاليد اجلماعة أو يؤيدها القانون ، وتنطوي هذه العالقة 

  " .على حقوق وواجبات بالنسبة للطرفني وأوالدمها 
ويستدل من التعاريف السالفة الذكر ، على أن الزواج نظام اجتماعي ، وإجراء يتم اختاذه كشرط أويل لتكوين األسرة  -

ويشترط يف العالقة أو الرابطة لكي تكون زواجاً أن تتم تبعاً للشروط اليت حتددها العادة أو القانون مهما كان . بعد ذلك 
ومن مث يعد الزواج نظاماً اجتماعياً يساهم بنصيب كبري يف تنظيم اجلماعة ، ويف .  شكل هذه العادات أو هذه القوانني

تنظيم الغريزة اجلنسية ، وهو يقوم على تفضيل العالقة الدائمة بني الطرفني والرغبة يف احلياة املشتركة ، ومما يشجع على 
   يستنكرها اتمع ذلك احتقار اجلماعة ملن ينصرف عنه إىل عالقة أخرى من العالقات اليت

 ..تطور الزواج  - ٢

اليت تتناول دراسة الزواج كنظام اجتماعي ، قليلة نسبياً ، ومل حتظ بالتقدير أو ) السوسيولوجية ( الزالت الدراسات  -
 . وذلك على الرغم من أن الزواج ظاهرة اجتماعية عاملية وعامة يف كافة اتمعات اإلنسانية. االهتمام الذي تستحقه 

وجند أن . وقد اهتمت الدراسات اليت حاولت دراسة تطور الزواج ، أن تضع بعض الفروض عن األشكال األوىل للزواج 
ـ أي زواج رجل واحد بامرأة )  Monogamy( هذه الدراسات قد سيطر عليها عادة فكرة إقامة الزواج األحادي 

يأيت يف اية )  Polygamy( أي أن الزواج التعددي . واحدة ـ يف اية سلسلة التطور االجتماعي لنظام الزواج 
أنساق روابط " يف كتابه )  L. H. Morgan" ( لويس مورجان " ويتضح ذلك مما ذهب إليه . مراحل تطور األسرة 

  Systems of Consanguinity and Affinity in Human Family " ( القرابة واملصاهرة يف العائلة اإلنسانية 
الصادر عام )  Ancient Society" ( اتمع القدمي " ، كما يتضح ذلك أيضاً يف كتابه  ١٨٧٠عام  الصادر) 

١٨٧٧ .  
" . مورجان " ، الذي ذهب إىل عكس ما ذهب إليه )  E. Westermark" ( وستر مارك " وجاء بعد ذلك    -

،  ١٩٢١الصادر عام )  History of Human Marriage" ( تاريخ الزواج اإلنساين " وقد ذكر يف كتابه 
يف سبيل إثبات " وستر مارك " وقد اعتمد . أن اإلنسان كان يتبع يف األصل نظام الزواج األحادي وليس الزواج التعددي 

وجهة نظره السابقة ، على ذكر بعض األمثلة اليت انتقاها عن الزواج األحادي الذي يتم بني بعض الشعوب اليت كانت 
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الطعام واليت كان ينظر إليها بعض العلماء االجتماعيني ـ من أنصار نظرية التطور ـ على أا أكثر  تشتغل بالصيد ومجع
إال أن كل هذه احملاوالت اليت ذهب إليها العلماء أثناء دراستهم لتطور نظام الزواج  .الشعوب ختلفاً من الناحية االقتصادية 

  .قد ظلت جمرد فروض مل يثبت صحتها بعد  
  ..ال الزواج أشك -  ٣
وميكن تصنيف األشكال املتعددة للزواج يف شكلني . يظهر الزواج يف اتمعات اإلنسانية يف صور أو أشكال متعددة  -

الذي قد يأخذ شكل تعدد )  Polygamy( ، و الزواج التعددي )  Monogamy( الزواج األحادي : أساسيني مها 
 ) .marriage Group(، أو الزواج اجلماعي )  Polyandry (، أو تعدد األزواج )  Polygany( الزوجات 

و الزواج األحادي ، هو الزواج الذي يتم بني رجل واحد وامرأة واحدة يف فترة معينة ، أما الزواج التعددي ، فهو   -
  .الزواج الذي يتم بني ثالثة أشخاص أو أكثر 

ندما تتزوج امرأة واحدة برجلني أو أكثر ، أو يأخذ شكل وقد يأخذ الزواج التعددي ، شكل تعدد األزواج ، وذلك ع  -
. تعدد الزوجات ، عندما يتزوج رجل واحد بامرأتني أو أكثر ، وأخرياً يأخذ الزواج التعددي ، شكل الزواج اجلماعي 

  . وذلك عندما يتم الزواج بني رجلني أو أكثر مع امرأة أو أكثر 

  ـ: الشكل التايل وميكن أن تتضح أهم أشكال الزواج ، من  -

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

 

 
 

 
 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 امرأه رجل
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ويظهر تدخل اتمع يف . وال يوجد أي جمتمع من اتمعات خيضع فيه الزواج حلرية الفرد املطلقة يف اختيار شريك حياته 
جيب أن يتم من داخل مجاعة حمددة   فقد يصر اتمع على أن زواج أفراد اجلماعة. اختيار الزوج أو الزوجة بصور متعددة 

. أي يتم اختيار الزوج أو الزوجة من داخل مجاعة حمددة ، أي يتم اختيار الزوج أو الزوجة من داخل اجلماعة االجتماعية 
وعلى العكس مما سبق ، فقط تفرض ) .  Endogamy( ويطلق على هذا النمط من الزواج اسم الزواج الداخلي 

. أي يتم اختيار الزوج أو الزوجة من خارج مجاعة حمددة . ا أن يتم الزواج من خارج اجلماعة اجلماعة على أعضائه
 ) . Exogamy(ويطلق على هذا النمط من الزواج اسم الزواج اخلارجي 

تمعات تقريباً حترم الزواج بني األخوة واألخوات ، أو بني اآلباء ، وبنام ، أو وباإلضافة إىل ما سبق ، جند أن كافة ا
إال أا ختتلف من جمتمع إىل . أي أن اتمعات تتفق فيما بينها من حيث أن هناك درجات للتحرمي . زواج االبن من أمه 

 آخر تبعاً الختالف الثقافة 
  .. نظام األسرة ) ب ( 
ي أو الفسيولوجي بني اآلباء فهي ليست نوعاً من التكتل الطبيع. إن األسرة شأا شأن الزواج ، من حيث أا نظام اجتماعي  

باإلضافة إىل أا . ينشأ عن احتاد اجلنسني فقط ، بل أا نظام اجتماعي قبل كل شيء وينطبق عليها مفهوم النظام االجتماعي 
 .والدولة   النظام التربوي ، والنظام االقتصادي : ترتبط بغريها من النظم االجتماعية املوجودة يف اتمع مثل 

فهي أيضاً . افة إىل أن األسرة تعد نظاماً اجتماعياً عاملياً ، بل أا من أهم النظم املوجودة يف اتمعات املختلفة وباإلض 
مجاعة اجتماعية ، بل أا املثل األول للجماعة األولية من حيث أا تقوم على عالقات املواجهة املباشرة الوثيقة ، والتعاون 

  " تشارلز كويل " الشخصية والعواطف ، على حد تعبري عامل االجتماع األمريكي  الواضح ، وحرية التعبري عن
 )C . H . Cooley  . (  

وسوف حناول فيما يلي معرفة املقصود باألسرة ، والتعرف على كيفية تطورها ، وأهم أشكاهلا الرئيسية ، باإلضافة إىل 
  توضيح أهم الوظائف االجتماعية لألسرة 

  
  
  
  
  
  
  
.  

  

 

 تعريف األسرة) ١(

 تطول األسره) ٢(

 أشكال األسرة) ٣(

 الوظائف االجتماعية لالسرة) ٤(
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  .. تعريف األسرة - ١
اجلماعة القرابية اليت عن طريقها يتم " إذ يرى بعض العلماء أن األسرة هي . اختلف العلماء حول حتديد مفهوم األسرة 

بناء اجتماعي يتكون من " ويرى بعض العلماء أن األسرة " . تربية األبناء وقضاء بعض االحتياجات اإلنسانية احملددة 
ويذهب بعض العلماء ، إىل أن األسرة " . الذين يرتبطون عن طريق روابط الدم ، أو الزواج ، أو التبين مجاعة من الناس 

مجاعة دائمة نسبياً من الناس الذين يرتبطون عن طريق سلسلة من النسب و الزواج ، أو التبين ، والذين يعيشون معاً " هي 
" وقد يعرف بعض العلماء األسرة بأا " . مسئولية حنو الصغار ، ويشكلون وحدة اقتصادية ، ويبدي أعضاؤها البالغون 

مجاعة تتكون من زوج وزوجة وأطفاهلما أو بدون أطفال ، ويؤدون بعض الوظائف بشكل مستقل داخل شبكة القرابة 
 " الواسعة 

ن الشائع بني مجيع إذ أنه م. ويتضح من التعاريف السابقة لألسرة ، أن بعض العلماء جيمع بني الزواج واإلجناب  -
بل أن البعض يرى . ومن مث تعترب األسرة نتيجة للزواج . شعوب العامل أن املتوقع من الزواج أن يؤدي إىل تكوين األسرة 

ومن القواعد العامة سواء عند البدائيني أو يف اتمعات احلديثة أن مثل . أن الزواج الذي ال تصاحبه ذرية ال تكون أسرة 
عقيم من السهل جداً أن تنفصم عراه ، وهذا ما جعل كالً من العرف والقانون مييز متييزاً اجتماعياً هاماً بني هذا الزواج ال

 .الزواج الذي مل يأت بأطفال وبني ذلك الذي أنتج أطفاالً 
 ومن جهة أخرى ، يتضح من بعض التعاريف السابقة لألسرة ، أن هناك من العلماء من ال يشترط وجود األطفال -

    " أوجربن " ويؤكد ذلك ما ذهب إليه . فاألسرة تتكون على الرغم من عدم إجناب األطفال . كشرط لتكوين األسرة 
 )W . Ogburn  ( ارابطة اجتماعية من زوج وزوجة وأطفاهلما أو بدون أطفال ، أو من " عندما عرف األسرة بأ

ومن مث يتضح لنا أن أوجربن كان واقعياً عندما اعترب أن الزوج " . زوج مبفرده مع أطفاله ، أو زوجة مبفردها مع أطفاهلا 
  .    والزوجة حىت إذا مل ينجبا أطفاالً يكونان أسرة 

  ..تطور األسرة   - ٢

وقد حاول بعض علماء االجتماع الذين تأثروا بفكر . أصبح مذهب التطور حيظى بقبول كبري يف مطلع القرن العشرين  -
ومن تبعه من العلماء ، أن يكتشفوا املراحل الضرورية لتطور بعض جوانب )  H . Spencer" ( هربرت سبنسر " 

 . احلياة االجتماعية والثقافية 
ويف جمال تطور األسرة ، أكد هؤالء العلماء ، أن هذا التطور قد بدأ مبرحلة اإلباحية اجلنسية ، مث مر خالل مرحلة األسرة 

  .وهي األسرة اليت كانت تسود فيها سيادة سلطة األم ونسبة القرابة إليها )  Matriarchal Family( األموية 
وعندما تقدمت اتمعات إىل حالة االستقرار تطور نظام األسرة واختذ شكالً يغلب عليه الطابع السياسي وظهرت سيادة  

يتمتع فيها األب اليت )  Patriarchal Family(ومن مث ظهرت األسرة األبوية . سلطة األب داخل األسرة 
وقد استقر التطور أخرياً . ويف هذه األسرة يتحكم األب يف أمورها ويتوىل مجيع الشئون االقتصادية . بالسلطة املطلقة 

  عندما ظهرت األسرة الزواجية
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  )Conjugal Family  ( أو اليت يطلق عليها األسرة النووية )Nuclear Family  ( وهي أسرة صغرية
ومتثل األسرة الشكل السائد اليوم يف اتمع احلديث ، وخاصة يف . من الزوج والزوجة واألبناء املباشرين احلجم ، تتكون 

      ونالحظ أنه يف خالل القرنني املاضيني ، قد حدث حتول أو تغري واضح يف أمناط األسرة املمتدة .   اتمعات الصناعية
 ) Extended family  ( تمعات . إىل األسرة النوويةتمعات التقليدية أو اوعادة ما توجد األسر املمتدة يف ا

اليت متر مبرحلة ما قبل الصناعة ، بينما توجد األسر الزواجية أو النووية يف اتمعات الصناعية احلديثة  وقد وجد العامل 
ور األسرة النووية على أن هناك بعض األسباب اليت تؤدي إىل ظه) William Goode" ( وليام جود " األمريكي 

ومن هذه األسباب أن احلياة يف اتمع الصناعي تتطلب ) .  Industrialization( حنو يصاحب ظهور التصنيع 
. نوعاً من احلراك أو التنقل اجلغرايف ، إذ أن العال الصناعيني مثالً جيب أن يذهبوا إىل حيث توجد األعمال وفرص الترقي 

ومن مث فإم . ء ذلك ، يف حالة إذا كانت االلتزامات حنو األقارب تربطهم مبنطقة حمددة ولكنهم ال يستطيعون أدا
  .ينفصلون عن األقارب ويكنون أسراً نووية 

إذ أن األسرة النووية حترر أعضائها . والشك أن األسرة النووية هي الشكل أو النمط املالئم للمجتمعات الصناعية املتقدمة 
رتباط باألقارب ، وتشجعهم على احلركة واالنتقال ، وهذا الوضع يتفق مع طبيعة العمل الناعي الذي من قيود املكان واال

إال أننا نعترض على القول بأن التصنيع وحده هو املسئول عن هذا التحول . حيتاج إىل قوة عمل متحركة جغرافياً ومهنياً 
إذ أن هناك عوامل أخرى . املمتدة إىل األسرة النووية  أو التغري أو التطور الذي حدث يف شكل األسرة ، من األسرة

وعلى سبيل . متعددة ـ مثل العوامل الدينية والتربوية والسياسية ـ قد تؤدي إىل هذا التغري الذي حيدث يف شكل األسرة 
مع ذلك ، ال نستطيع و. املثال ، جند أن منط األسرة املمتدة كان هو النمط السائد يف الصني قبل حتوهلا إىل جمتمع صناعي 

القول بأن التصنيع وحده هو الذي أدى إىل هذا التحول يف شكل األسرة الصينية ، إذ أن هناك عوامل سياسية هامة قد 
 .   لعبت دوراً أساسياً يف هذا التحول 

  .. أشكال األسرة  - ٣
     األسرة الزواجية أو النووية : ة ومها من خالل احلديث عن تطور األسرة ، تناولنا لنمطني أو شكلني من أشكال األسر -

 .واألسرة املمتدة 
وبتعبري آخر ، هي أسرة تتكون من الوالدين واألبناء . من الزوج والزوجة واألبناء ) النووية ( وتتكون األسرة الزواجية  -

فهي تتكون من الزوج والزوجة  ،) العائلية ( الذين يعيشون معاً مبفردهم يف معيشة واحدة مستقلة ، أما األسرة املمتدة 
  .وأبنائهما الصغار ، كما تضم املتزوجني منهم مع أبنائهم ، ويقيم اجلميع يف مرتل واحد غالباً أو يف عدة منازل متجاورة 

            وجند أن كل فرد يف اتمع ، عادة ما ينتمي إىل منطني من أمناط األسرة ، أحدمها هي أسرة التنشئة أو التوجيه - 
 )Family of Orientation  ( أما النمط الثاين . وهي األسرة اليت تتكون من الفرد مع والده ووالدته واألخوة

، وتتكون من الفرد مع )  Family of Procreation( من أمناط األسرة ، فيطلق عليه أسرة التناسل أو اإلجناب 
              وقد يطلق على هذه األسرة أيضاً اسم . يولد ا الفرد أي أن أسرة التوجيه هي األسرة اليت . زوجته وأبنائه 
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 )Consanguine Family  .  ( ا ألنفسنا عن طريق الزواجومن . أما أسرة اإلجناب ، فهي األسرة اليت نكو
  ) . Conjugal Family( مث يطلق عليها أيضاً اسم األسرة الزواجية 

منط :  شكلني أو منطني مهاألسر قد تصنف على أساس قواعد اإلقامة أو السكن إىل وجيدر بنا أن نشري أيضاً إىل أن ا
، ويف هذا النمط يتوقع أن يعيش الزوجني مع أسرة )  Matrilocal residence pattern( اإلقامة األموية 

                              اإلقامة األبويةفهو منط  أما النمط الثاين ،. ينتقل الزوج لإلقامة مع أسرة زوجته مبجرد الزواج أي. الزوجة 
 )Patrilocal residence pattern  ( حيث يتوقع أن يعيش الزوجني مع أسرة الزوج مبجرد إمتام الزواج ، .

 .وهذا هو منط اإلقامة السائدة يف كثري من اتمعات 
 .. الوظائف االجتماعية لألسرة  - ٤

نفسها مبستلزمات احلياة املختلفة من مأكل ومشرب وملبس ومأوى ، وقد كانت تنتج  كانت األسرة قدمياً تقوم بكفاية
كما كانت األسرة تشرع لنفسها وتبني احلقوق والواجبات وحتدد عالقتها باألسر األخرى ، هذا . كل ما حتتاج إليه 

ومن مث كانت األسرة يف مبدأ . يها عالوة على ما كانت تقوم به األسرة حنو أفرادها من وضع القيم اخللقية املتعارف عل
وبالقدر الذي تقضيه حاجاا االقتصادية . نشأا تقوم جبميع الوظائف االجتماعية تقريباً يف احلدود اليت يسمح هلا نطاقها 

 . أي أن األسرة كانت مبثابة هيئة مستقلة تقوم مبختلف الوظائف االجتماعية. والدينية واخللقية والقضائية والتربوية 

أما اآلن فقد قلت وظائف األسرة نسبياً ، حيث . وظلت األسرة إىل عهد قريب تقوم بغالبية الوظائف االجتماعية املتعددة 
جند األسرة تشتري طعامها وكسائها ، وتستأجر مسكنها بدالً من بنائه ، وأخذ اتمع يسلبها وظائفها واحدة بعد 

خاصة على أسس مستقلة عن األسرة متاماً ، فانتزعت منها وظيفتها التشريعية  األخرى بعد أن ينشئ لكل وظيفة منها هيئة
اليت حتولت إىل االس النيابية وما إليها من هيئات متارس نفس العمل ، كما انتزعت منها وظيفتها الدينية بعد أن أنشئ 

 . لإلشراف على شئوا هيئات دينية خاصة مثل املساجد 
يضاً وظائفها التعليمية وأنشئ لإلشراف عليها هيئات خاصة تتمثل يف وزارات التربية واملعاهد كما انتزع من األسرة أ

أما عن وظائف األسرة االقتصادية ، فقد تقلصت هي األخرى وأنشئ لإلشراف عليها . واملؤسسات الرياضية والثقافية 
تصادية واملالية ، وأصبح الفرد بذلك ال ينتج هيئات تتمثل يف املصارف واملصانع والشركات واجلمعيات ذات الصفة االق

لنفسه وأسرته كما كان يفعل من قبل ، وإمنا ينتج للمجتمع ، كما أصبح ال يكاد يستهلك شيئاً من إنتاجه اخلاص وال من 
 .إنتاج أسرته ، وإمنا يستهلك يف العادة إنتاج غريه ، وأصبح اتمع العام هو املشرف على مجيع هذه الشئون 

على الرغم مما فقدته األسرة من وظائف متعددة ، إال أا الزالت حتتفظ بعدد من الوظائف االجتماعية اهلامة ، لعل و 
  إمداد اتمع باألعضاء اجلدد ، ورعاية وتنشئة األطفال ، ومنح املراكز االجتماعية : أمهها الوظائف االجتماعية التالية 

  .وإشباع احلاجات الشخصية 
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األسرة على الرغم مما فقدته من وظائف ، الزالت تؤدي وظائفها البيولوجية اليت تتعلق بتنظيم السلوك اجلنسي وجند أن 
  إذ ال تزال األسرة هي أصلح نظام للتناسل ، يضمن للمجتمع منوه واستمراره عن طريق إجناب األطفال . واإلجناب 

 .وتزود اتمع باألعضاء اجلدد 
وقد سبق أن .  تزال تقوم بوظيفتها التربوية ، والقيام بعملية التنشئة االجتماعية األولية لألطفال كما جند أن األسرة ال-

  ذكرنا أن األسرة تعترب من أهم هيئات التنشئة االجتماعية بالنسبة لألطفال ، ويعاوا يف عمليات التنشئة املدرسة 
ة هي اجلماعة اإلنسانية األوىل اليت يتعامل معها الطفل واليت فاألسر. ومجاعات النظراء ، ووسائل االتصال اجلماهريية 

هذه السنوات اليت يؤكد علماء النفس والتربية ، أنه هلا أكرب األثر يف تشكيل . يعيش معها السنوات املبكرة من عمره 
لى نفسه من خالل التفاعل و األسرة هي البيئة االجتماعية األوىل اليت يبدأ فيها الطفل بتكوين ذاته والتعرف ع. شخصيته 

  . مع أعضاء األسرة ، الذين ينقلون إليه ثقافة اتمع الذي يعيش فيه ، ويعدوه لالشتراك يف حياة هذا اتمع 
ويذكر بعض العلماء ، أن األسرة هي اليت متنح األفراد يف بعض اتمعات للمراكز االجتماعية اليت يشغلوا داخل اتمع  

أن املكانة ) "  G. Murdock" ( مريدوك " ويف هذا الصدد ، يذكر . رتبطة ذه املراكز االجتماعية واألدوار امل
ونالحظ أن األسرة أيضاً  " . االجتماعية للفرد قد تتوقف على الوضع األسري أكثر مما تتوقف على اجناز الفرد أو كفاءته 

هؤالء األعضاء ـ من األطفال والبالغني ـ بشر ، وهلم إذ أن . الزالت تقوم بإشباع احلاجات الشخصية ألعضائها 
احتياجات مادية ، باإلضافة إىل االحتياجات العاطفية واالجتماعية ، اليت ميكن إشباعها من خالل التفاعل بني أعضاء 

 . ن واحلماية فاألسرة هي اجلماعة األولية اليت تعمل على أن توفر ألعضائها أكرب قدر من العطف والشعور باألم. األسرة 
فعلى الرغم من . وباإلضافة إىل مجيع هذه الوظائف االجتماعية لألسرة ، جند أن األسرة متارس أنشطة اقتصادية متنوعة  

أن األسرة يف اتمع احلديث أصبحت مجاعة مستهلكة للسلع واخلدمات ، أكثر من كوا مجاعة منتجة هلا ، كما كان 
إذ أن األسرة وحدة . إال أن األسرة الزالت تقوم على التعاون وتقسيم العمل بني أعضائها . ة شأا يف اتمعات التقليدي

اقتصادية متضامنة يقوم فيها األب بإعالة زوجته وأبنائه ، وتقوم األم بأعمال املرتل ، وقد تعمل الزوجة أو بعض األبناء 
األبناء وحدة متعاونة من الناحية االقتصادية ، ويتم ومن مث يشكل الزوج والزوجة و. فيزيدون بذلك من دخل األسرة 

  . تقسيم العمل بينهم بشكل متفق عليه حسب ظروف كل جمتمع 
 

  أسئلة احملاضرة التاسعة
  ؟   ما املقصود بالنظم االجتماعية :١س

  ؟اشرحي خصائص النظم االجتماعية  :٢س
اشرحي هذه العبارة مع توضيح مفهوم “ ظيم اجلماعة يعد الزواج نظاماً اجتماعياً يساهم بنصيب كبري يف تن“  :٣س

  ؟الزواج و تطور الزواج وأشكال الزواج  
 ؟تكلمي عن أهم الوظائف االجتماعية لألسرة  :٤س
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  احملاضرة العاشرة
  ) النظم االجتماعية(  الفصل الثامن: تابع 

 
  ..النظام التربوي : ثانياً 

أحد النظم االجتماعية اهلامة اليت يتضمنها البناء )  Educational Institution( يعد النظام التربوي -
نظراً ألا )  Education(وقد أصبح من أهم مميزات العصر الذي نعيش فيه ، االهتمام بشئون التربية . االجتماعي 

" عشرين اسم قد أصبحت ضرورة حيوية للمجتمع ، حىت أن عدداً من رجال الفكر مل يترددوا يف أن يطلقوا على القرن ال
وحيث أن التربية هي الوسيلة األساسية للتقدم اإلنساين ، واألساس الذي جيب أن يقوم عليه كل إصالح " عصر التربية 

لذلك سوف نتناول فيما يلي مفهوم ) .  J. Dewey" ( جون ديوي " اجتماعي على حد تعبري عامل التربية األمريكي 
األنساق التربوية يف اتمعات املختلفة ، وأخرياً نعرض ألهم وظائف النظام النظام التربوي ، مث نتحدث عن مناذج 

 .التربوي يف اتمع 

  
  
  .. مفهوم النظام التربوي) أ ( 
التدريب الرمسي " فقد عرفه بعض العلماء على أنه . وضع املهتمون بشئون التربية ، عدة تعريفات للنظام التربوي   -

جمموعة من العمليات اليت توجه بوجه خاص حنو " وقد عرفه أيضاً بعض العلماء بأنه " . منظمة الذي يتم بطريقة شعورية 
وهناك من يعرف النظام " . البناء االجتماعي الذي يؤكد اتصال املعرفة " كما عرفه البعض اآلخر بأنه " اكتساب التعليم 
عملية النقل الرمسية " كما أن هناك من يعرفه بأنه " . نظامية  نقل املعرفة واملهارات والقيم بطريقة رمسية" التربوي على أنه 

أو غري الرمسية للمعرفة اليت يتم اختيارها ، وللمهارات ، والقيم ، الالزمة إلعداد األفراد كي يصبح هلم عضوية فعالة داخل 
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دراسة هذا النظام نظراً ألمهيته بالنسبة ويستدل من هذه التعارف املتعددة للنظام التربوي ، على اهتمام العلماء ب" . اتمع 
كما يستدل أيضاً من هذه التعاريف على أن هناك من العلماء من جيعل مفهوم النظام التربوي ضيقاً حبيث . للمجتمع 

التعليم  إذ ميكن النظر إىل. يتضمن فقط معىن التربية الرمسية أو التعليم ، وهو أحد العناصر األساسية حملتوى العملية التربوية 
باعتباره املظهر الرمسي للتربية يف دور العلم واملؤسسات التربوية اليت ختتار نوعية معينة من املعارف ، لتربط الفرد مبجتمعه 

  .وبتراثه الثقايف واالجتماعي 

أي  غري الرمسية كما جند أن هناك من العلماء من جيعل مفهوم النظام التربوي واسعاً حبيث يتضمن معىن التربية الرمسية و -
و التربية الرمسية هي اليت . فالتربية قد تكون رمسية أو غري رمسية . التربية اليت حتدث بقصد أو بدون قصد على حد سواء 

أما التربية غري الرمسية ، فهي . تتم داخل املدرسة ، وهي نوع من التربية املدروسة واملقصودة اليت تتم عن طريق املدرسني 
يقة غري مدروسة وغري مقصودة خارج نطاق املدرسة ، عن طريق األسرة ، أو مجاعات النظراء ، ووسائل اليت تتم بطر

والشك أن الظاهرة التربوية أعم وأمشل . االتصال اجلماهريية ، وعن طريق أية هيئة أخرى من هيئات التنشئة االجتماعية 
والتربية ذا املعىن عملية . امينه ووسائله ، من النظام التعليمي من ظاهرة التعلم ، وأن النظام التربوي أكثر اتساعاً يف مض

عامة ومستمرة إلعداد الفرد للتكيف داخل الوسط االجتماعي الذي يعيش فيه ، وإلمداده بعناصر ثقافية ، وتزويده مبظاهر 
 .التحضر واجنازات العلم والتكنولوجيا ، وإرشاده بوسائل تبصريه وتوعيته 

   النظرة الواسعة إىل مفهوم الظاهرة التربوية ، ميكن تعريف هذه الظاهرة ـ من وجهة النظر االجتماعية ويف ضوء هذه -
نسق اجتماعي يقوم بدور وظيفي يف إعداد وتنشئة وتشكيل النشئ من خالل وسائل ومؤسسات وأجهزة هلا " بأا  -

خالقية ، ليكون عضواً يف جمتمعه ، حييا حياة سوية يف بيئته فاعلية تكوين الفرد ويئته من الناحية اجلسمية والعقلية واأل
عملية تشكيل وإعداد أفراد إنسانيني يف جمتمع معني ، يف زمان ومكان " كما ميكن القول ، بأن التربية هي " . االجتماعية 

تيسر هلم عملية التعامل مع معينني حىت يستطيعوا أن يكتسبوا املهارات والقيم واالجتاهات وأمناط السلوك املختلفة اليت 
ويشري هذا املفهوم األخري للتربية ، إىل أا عملية إنسانية يقوم ا أفراد إنسانيون دف تنمية " البيئة االجتماعية املادية 

 .كما يشري هذا املفهوم إىل أن مناذج األنساق التربوية ختتلف من جمتمع إىل آخر . أفراد آخرين 
   .. التربوية يف اتمعات املختلفة مناذج األنساق) ب ( 
، فحيث يتواجد الفرد يف حالة تفاعل مع غريه من أفراد )  Social Phenomenon( التربية ظاهرة اجتماعية  -

كظاهرة حمددة أمناط التعامل والضوابط اليت تشكل طبيعة العالقات االجتماعية وتزود األفراد " التربية " اتمع ، تنبثق 
وجند أن التفاعل االجتماعي بني الفرد وبيئته االجتماعية واالقتصادية هو . والقوالب الفكرية والسلوكية السوية  باألمناط

وللتربية بوصفها . احملور الذي ترتكز عليه اإلجراءات التربوية اليت تعد الفرد وتشكل شخصيته وترسي مقومات ثقافته 
ع ، ويف كل طور من أطوار حياته ، نوع غالب للتربية ال سبيل للحياد عنه ففي كل جمتم. ظاهرة اجتماعية ، صفة اإللزام 

وإذا مل ميتثل الطفل . ويتمثل هذا اإللزام التربوي يف العادات والنظم اخلاصة بتنشئة األطفال وذيبهم . أو الفرار منه 
اذة ال يقرها اتمع ، الذي قد يوقع عليه لقواعد التربية السائدة يف جمتمعه ، فإنه يفشل يف حياته وينحرف حنو اجتاهات ش
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وباإلضافة إىل ما سبق ، فإن التربية عملية . نوع من العقاب ، دف إعادة امتثاله لقواعد التربية املعمول ا يف اتمع 
 تماء إليه اجتماعية حتدث نتيجة للتفاعل بني األفراد يف اتمع ، وتؤدي إىل ارتباط الفرد مبجتمعه ، والشعور باالن

  .والتضامن معه ، وجتعل الفرد يشعر بأنه مترابط مع تراث اجتماعي عام له ماضيه وحاضره ومستقبله 
فإن . وعلى الرغم من أن التربية ظاهرة اجتماعية توجد يف كافة اتمعات اإلنسانية ، سواء أكانت بدائية أو متقدمه  -

وجند أن لكل . خر ، بل وختتلف يف اتمع الواحد من فترة إىل أخرى مناذج األنساق التربوية ختتلف من جمتمع إىل آ
والشك . جمتمع أمناطه اخلاصة يف التربية سواء من ناحية املواد اليت تلقن للنشئ أو ناحية الوسائل املستخدمة يف هذا التلقني 

ائل التربية مرتبطة هي األخرى باملواد أو كما أن وس. أن املواد اليت تلقن ترتبط أشد االرتباط باألهداف العليا للمجتمع 
  وعلى سبيل املثال ، جند يف اتمع الذي يعيش على مجع الثمار والصيد . املوضوعات اليت تلقن وبالنظام الثقايف يف جمموعه 

رية أن التربية تستهدف تعليم كيفية مجع الثمار وأساليب القنص والصيد ، وما إىل ذلك من الوسائل اليت تعد ضرو
ويف اتمعات البدائية ذات الثقافات البسيطة غري املعقدة ، ال ميكن من الضروري . الستمرار احلياة يف مثل هذا اتمع 

فالتربية يف هذه اتمعات البدائية . إقامة وسائل رمسية تنظيمية للتعليم كاملدارس واجلامعات اليت جندها يف اتمع احلديث 
  .على أا نشاط اجتماعي متخصص يقوم به مدرسني متخصصني  ال ميكن النظر إليها

  ـ إذ أن التربية يف مثل هذه اتمعات البسيطة ال متارس بشكل مستقل ، ويقوم ا عادة األسرة ، واجلماعة القرابية 
طة اليت قد متارس نوعاً ومع ذلك قد جند بعض اتمعات البسي. واتمع ككل من خالل املشاركة يف أعباء احلياة اليومية 

" وقد أكد ذلك ، ما ذكره . من التعليم الرمسي أشبه بذلك النوع الذي ميارس عن طريق املدارس يف اتمعات احلديثة 
حيث أعطى )  Social Organization" ( التنظيم االجتماعي " يف كتابه عن )  R. H. Lowie" ( لوي 

ة الرمسية اليت تتم يف بعض اتمعات البدائية ، دف تدريب األبناء على كيفية لنا بعض األمثلة هلذا النوع من التربي
ويف اتمعات املتقدمة ، جند أن .مواجهة أعباء احلياة ، وإعدادهم إعداداً مهنياً يتفق مع احتياجات هذه اتمعات البسيطة 

اد فترة التعليم املنظم الذي يتلقاه الفرد داخل املدارس أو إذ تزد. التربية الرمسية هي الطابع الغالب يف مثل هذه اتمعات 
أي أن التربية الرمسية تكتسب أمهية كبرية يف اتمعات . اجلامعات ، كما تتكون مجاعة مهنية من املدرسني املتخصصني 

 .احلديثة ، ومتارس كنشاط اجتماعي مستقل 
ات املختلفة من حيث الوسائل التربوية فقط ، وإمنا ختتلف أيضاً من وال ختتلف النماذج أو األمناط التربوية يف اتمع -

ففي اتمعات القدمية و جمتمعات العصور الوسطى ـ مثالً ـ كانت املواد النظرية هي السائدة  . حيث املواد اليت تدرس 
لعصور احلديثة ، وخاصة يف أما يف ا. وكانت تستوعب كل مناهج الدراسة تقريباً ، وذلك كاخلطابة والسياسة والفلسفة 

اتمعات اليت تأخذ بأسلوب التصنيع ، جند أن العلوم التطبيقية ، أصبحت تشغل مكانة هامة يف مواد الدراسة ، تفوق 
فيليبس " ويذكر . أحياناً مكانة العلوم النظرية ، وذلك مثل تعليم امليكانيكا وما يتعلق بشئون احلرف والصناعات املختلفة 

 ) "B. Philips  ( فلم يعد هناك حاجة إىل عمل . ، أن األخذ بأسلوب التصنيع عادة يصاحبه اهتمام شديد بالتربية
األطفال يف املزارع املوجودة يف اتمعات الريفية التقليدية ، حيث يتم استخدام اآلالت الزراعية على نطاق واسع مما 
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بح من الضروري أن يعد األطفال أنفسهم إعداداً تربوياً يؤهلهم ومن مث أص. يؤدي إىل توفري كثري من األيدي العاملة 
                " بوتومور " ويؤكد ذلك ما ذهب إليه . للقيام بأنواع من املهن الصناعية اليت أصبح اتمع يف حاجة إليها 

 )T. Bottomore  (تمعات املتقدمة ، تتركز بصفة خاصة ، حول تطبيق العلم يف من حيث أن التربية الرمسية يف ا
 .حتسني مستوى اإلنتاج ، وتطوير نظم تقسيم العمل 

 .. وظائف النظام التربوي يف اتمع) ج ( 
  عندما نتحدث عن وظائف النظام التربوي يف اتمع ، فإننا بذلك نشري إىل األسباب اليت دعت إىل نشأة هذا النظام   -

 .يف اتمع والعوامل اليت أدت إىل ضرورة وجوده 
أنه ميكن تلخيص أهم الوظائف االجتماعية )  Edgar Z. Friedenberg" ( ويذكر عامل التربية األمريكي  -

  -: للنظام التربوي يف أربعة وظائف أساسية هي 
 .    نقل ثقافة اتمع : أوالً 
 .ها مساعدة الفرد على اختيار األدوار االجتماعية ، وتعليمه كيفية أدائ: ثانياً 
 إحداث التكامل بني الثقافة العامة للمجتمع وبني الثقافات الفرعية لألفراد واجلماعات اليت توجد داخل هذا اتمع : ثالثاً 
 الثقايف واالجتماعي)   Innovation( تعد التربية مصدر للتجديد : رابعاً 

. مهية هذه الوظائف االجتماعية للنظام التربوي يف أ" فريدنربج " تقريباً ، مع )  D . Swift " ( سويفت " ويتفق   -
 ـ: ، أن هناك على األقل أربع وظائف للتربية يف اتمع ، على النحو التايل " سويفت " إذ يذكر 

املعتقدات وبث عادات التفكري وعادات  ةتثبيت القيم وعادات اتمع ، وذلك ألن التربية خمططة من أجل تنمي: أوالً 
 .طالب ، وتلك العادات اليت يعتربوا ضرورية ومرغوبة يف اتمع العمل بني ال

باإلضافة إىل . على التربية أن حتافظ على التضامن االجتماعي عن طريق تنمية شعور التالميذ باالنتماء للمجتمع  :ثانياً 
 االلتزام بطريقة احلياة كما يفهموا

 .التراث االجتماعي  تنقل التربية املعرفة اليت تشتمل على :ثالثاً 
 .كما يتوقع من التربية أن تنمي املعرفة اجلديدة  :رابعاً 

هذا وقد تزايدت أمهية الوظائف االجتماعية للتربية يف اتمعات احلديثة ، وخاصة اتمعات الصناعية ، حيث يتم  -
مياً كان الشخص الذي يتعلم يعترب غري فقد. تطبيق العلم يف حماولة حتسني مستوى اإلنتاج ، وتطوير نظم تقسيم العمل 

أما اليوم فإن زيادة اإلنتاجية تعتمد على مدى التخصص ومستوى املهارة اليت حيصل عليها . منتج من الناحية االقتصادية 
 .الفرد عن طريق التعليم والتدريب 

أحدمها هي الوظائف املوجهة حنو : منطني ـ  ومهما تعددت الوظائف االجتماعية للتربية ، فإنه ميكن تقسيم هذه الوظائف إىل 
   ) . Societyـ   Centered(، واألخرى هي الوظائف املوجهة حنو اتمع ) Personـ   Centered( الفرد 
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 ويف النمط األول من الوظائف االجتماعية جند أن التربية تعمل على تدعيم مقدرات األفراد ، وتسهم يف حتقيق الذات   -
ية تنشئة اجتماعية بالنسبة للفرد ينتج عنها تشكيل الكائن اإلنساين ومنوه ، كما أن التربية عملية تعلم ألمناط فالتربية عمل 

أما يف . سلوكية خمتلفة ، واكتساب خلربات اجتماعية تؤدي إىل اكتساب األفراد اإلنسانيني ألمناط خمتلفة من الشخصية 
ة يف اتمع ، فإننا جند أن التربية تؤدي فوائد عملية ورمزية بالنسبة للنسق النمط الثاين من الوظائف اليت تؤديها التربي

إذ أن التربية تعمل على استمرار اتمعات اإلنسانية وبقائها نتيجة لنقل التراث الثقايف من األجيال السابقة . االجتماعي 
دمها شخصية تتجه حنو الفرد واألخرى اجتماعية أح: وإذا كانت التربية تؤدي منطني من الوظائف . إىل األجيال الالحقة 

وجند أن احلاجة إىل إقامة التوازن بني . فإن التربية تعمل أيضاً على إقامة التوازن بني هذين النمطني . تتجه حنو اتمع 
  . هذين النمطني ، تؤدي إىل ظهور عدد من املشكالت التربوية 

  
  أسئلة احملاضرة العاشرة

  
  بالنظام التربوي ؟ما املقصود : ١س

  
  اشرحي مناذج األنساق التربوية يف اتمعات املختلفة ؟:٢س

  
  قارين بني الوظائف النظام التربوي يف اتمع ؟: ٣س

  
  ؟ والعامل   سويفت“  فريدنربج" كل من عامل التربية األمريكي  قارين بني وظائف النظام التربوي يف اتمع عن: ٤س
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  ادية عشراحملاضرة احل
  النظم االجتماعية الفصل الثامن: تابع 

 
  .. النظام االقتصادي:  ثالثاً 

نظراً ألنه يعد أحد النظم األساسية )  Economic Institution( يهتم عامل االجتماع بدراسة النظام االقتصادي  -
لنشاط االقتصادي وبني املظاهر األخرى كما يهتم بدراسة العالقة بني ا. اهلامة اليت تدخل يف تكوين البناء االجتماعي 

 . للحياة اإلنسانية 

وإذا كان عامل االقتصاد يهتم بدراسة النظام االقتصادي من حيث وظائفه الداخلية كعوامل التشغيل والعرض والطلب  -
لى التنظيم وغري ذلك ، فإن عامل االجتماع يركز اهتمامه حول دراسة ما ميكن أن يكون للنظام االقتصادي من آثار ع

  . االجتماعي ككل ، وما ميكن أن يكون له من آثار على طرق معيشتنا وطرق تفكرينا عامة 
إذ أن هذه الدراسة متكننا من فهم اتمع ومعرفة . والشك من أمهية دراسة النظام االقتصادي بالنسبة لعامل االجتماع  -

ألنشطة االقتصادية اليت متارس ا ، إذ ميكن أن منيز بني اتمعات فعادة ما تصنف اتمعات على أساس ا. أمناطه املختلفة 
  . الزراعية ، واتمعات الصناعية 

وسوف نوضح فيما يلي مفهوم النظام االقتصادي ، وأهم أمناط التنظيم االقتصادي ، باإلضافة إىل توضيح أهم الوظائف 
  اليت يؤديها النظام االقتصادي يف اتمع

  
  
  
  
 

  

  مفهوم النظام االقتصادي) أ  (

البناء االجتماعي " فمن العلماء من يعرف النظام االقتصادي بأنه . وضع العلماء تعريفات متعددة للنظام االقتصادي   -
النظام الذي حيدد " ومن العلماء من يعرف النظام االقتصادي بأنه " . الذي يتركز حول إنتاج وتوزيع واستخدام الثروة 

" ويعرفه بعض العلماء بأنه " . لطاقة واملوارد الالزمة إلنتاج وتوزيع السلع واخلدمات اليت حيتاجها أعضاء اتمع الوقت وا
 " . البناء االجتماعي الذي يدور حول إنتاج ، وتوزيع ، واستهالك السلع واخلدمات 

م االقتصادي ، هو ذلك اجلانب من بأن النظا)  A . M . Sivers" ( سيفرز " ويذكر عامل االقتصاد األمريكي   -
   " مارشال جونز " كما يذكر . التنظيم االجتماعي الذي يستخدم املوارد من أجل إمداد أفراد اتمع بالسلع واخلدمات 

وظائف ) ج(
 االقتصادي النظام

  أمناط) ب(
 االقتصاديالتنظيم  

  مفهوم )أ(
 النظام االقتصادي
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 )M . Jones  . ( أن النظام االقتصادي ، عبارة عن جمموعة الوسائل املستخدمة مع األفكار والعادات ، يف تفاعلها مع
   .البعض دف استغالل البيئة يف سبيل إشباع احلاجات األساسية بعضها 

ويتضح من هذه التعاريف املتعددة ملفهوم النظام االقتصادي ، أن هناك شبه اتفاق أساسي بني العلماء ، على أن هناك   -
) Distribution( ، والتوزيع )  Production( ثالثة متغريات أو عمليات اقتصادية أساسية هي اإلنتاج 

وينظر االقتصاديون إىل العملية االقتصادية بوجه عام ، باعتبارها ترتبط أساساً ) .  Consumption( واالستهالك 
 . باإلنتاج واالستهالك 

ويترتب على . فاإلنتاج يقوم على حشد املوارد واستغالهلا ، أما االستهالك فهو استعمال النتاج النهائي لتلك العملية  -
  املواد اخلام ، ورأس املال ( الستهالك ، ضرورة وجود أسلوب حمدد للتوزيع ، مبعىن نقل املواد األساسية لإلنتاج اإلنتاج وا
  . إىل املنشأة اإلنتاجية ، مث توصيل املنتجات بعد ذلك إىل املستهلكني ) والعمل 

 :رتبطة ذه العمليات االقتصادية الثالث امل) السوسيولوجية ( ويهتم علماء االجتماع مبحاولة الكشف على املتغريات   -
إذ أننا ال نستطيع أن ننكر هذا االتصال الوثيق بني األهداف االقتصادية وبني األهداف . اإلنتاج ، التوزيع ، االستهالك 

قع أن هناك والوا. مما جعل علماء االجتماع يهتمون بدراسة اجلانب االقتصادي للحياة االجتماعية . االجتماعية يف اتمع 
، وأن حماولة تفسري املتغريات االقتصادية مبعزل عن ) السوسيولوجية ( قدر من التساند بني املتغريات االقتصادية واملتغريات 

وجيب أن نأخذ يف االعتبار دائماً أن الظواهر االجتماعية يف اتمع متبادلة . املتغريات االجتماعية جيعل التفسري غري واضح 
 . وتؤثر يف بعضها ، وتتأثر ببعضها يف نفس الوقت التأثري ، 

 .. أمناط التنظيم االقتصادي) ب ( 

إذ أن اتمعات تصنف . سبق أن حتدنا عن بعض أمناط التنظيم االقتصادي عندما عرضنا ألمناط اتمعات اإلنسانية    -
  فقد تصنف اتمعات إىل جمتمعات الصيد واجلمع .  عادة طبقاً ألنواع النشاط االقتصادي اليت متارس ا عدة أمناط خمتلفة

على وقد تصنف اتمعات بطريقة أخرى . وجمتمعات الزراعة املتنقلة ، وجمتمعات الزراعة املستقرة ، واتمعات الصناعية 
ملستقرة ، واتمعات جمتمعات الصيد واجلمع ، واتمعات الرعوية ، وجمتمعات الزراعة املنتقلة أو غري ا :  النحو التايل

 . الريفية ، واتمعات الصناعية 

فمن العلماء من يصنف أمناط التنظيم االقتصادي . وباملثل ، جند أن أمناط التنظيم االقتصادي قد تصنف بعدة طرق   -
ومن . تصاد املنوع اقتصاد اجلمع ، واالقتصاد التحويلي البسيط ، واالقتصاد التحويلي املعقد ، واالق: على النحو التايل 

  العلماء من يصنف أمناط التنظيم االقتصادي إىل اقتصاد الصيد واجلمع ، واالقتصاد الزراعي ، واالقتصاد الصناعي 
   .واالقتصاد الصناعي املتقدم 

:  الثالثاملرتبطة ذه العمليات االقتصادية ) السوسيولوجية ( ويهتم علماء االجتماع مبحاولة الكشف على املتغريات   -
إذ أننا ال نستطيع أن ننكر هذا االتصال الوثيق بني األهداف االقتصادية وبني األهداف . اإلنتاج ، التوزيع ، االستهالك 

والواقع أن هناك . مما جعل علماء االجتماع يهتمون بدراسة اجلانب االقتصادي للحياة االجتماعية . االجتماعية يف اتمع 
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، وأن حماولة تفسري املتغريات االقتصادية مبعزل عن ) السوسيولوجية ( ملتغريات االقتصادية واملتغريات قدر من التساند بني ا
وجيب أن نأخذ يف االعتبار دائماً أن الظواهر االجتماعية يف اتمع متبادلة . املتغريات االجتماعية جيعل التفسري غري واضح 

 . يف نفس الوقت التأثري ، وتؤثر يف بعضها ، وتتأثر ببعضها 

 .. أمناط التنظيم االقتصادي) ب ( 

إذ أن اتمعات تصنف . سبق أن حتدنا عن بعض أمناط التنظيم االقتصادي عندما عرضنا ألمناط اتمعات اإلنسانية   -
  ت الصيد واجلمع فقد تصنف اتمعات إىل جمتمعا. عادة طبقاً ألنواع النشاط االقتصادي اليت متارس ا عدة أمناط خمتلفة 

وقد تصنف اتمعات بطريقة أخرى على . وجمتمعات الزراعة املتنقلة ، وجمتمعات الزراعة املستقرة ، واتمعات الصناعية 
جمتمعات الصيد واجلمع ، واتمعات الرعوية ، وجمتمعات الزراعة املنتقلة أو غري املستقرة ، واتمعات : النحو التايل 
 . تمعات الصناعية الريفية ، وا

فمن العلماء من يصنف أمناط التنظيم االقتصادي . وباملثل ، جند أن أمناط التنظيم االقتصادي قد تصنف بعدة طرق   -
ومن . اقتصاد اجلمع ، واالقتصاد التحويلي البسيط ، واالقتصاد التحويلي املعقد ، واالقتصاد املنوع : على النحو التايل 

  أمناط التنظيم االقتصادي إىل اقتصاد الصيد واجلمع ، واالقتصاد الزراعي ، واالقتصاد الصناعي  العلماء من يصنف
   .واالقتصاد الصناعي املتقدم 

   -: وسوف نتحدث عن كل منط من هذه األمناط االقتصادية األربعة فيما يلي   -

 

 .. اقتصاد الصيد واجلمع - ١

النمط من أمناط التنظيم االقتصادي ، يرتكز نشاط السكان حول استخدام اإلنتاج الذي يوجد يف البيئة بصورة  ويف هذا -
 .طبيعية ، مثل صيد احليوانات املتوافرة يف البيئة ، أو استغالل النباتات الربية 

ص عامة ، منها وجود نوع بسيط من وجند أن اتمعات البسيطة اليت تتميز ذا النمط االقتصادي ، تتميز بعدة خصائ  -
. إذ يقوم الذكور بعمليات الصيد ، بينما تقوم النساء بعمليات اجلمع وااللتقاط . تقسيم العمل القائم على أساس النوع 

هذا . مما يشري إىل أن عمل املرأة يعد له قيمة أكرب من حيث تأمني الغذاء بالنسبة لقيمة العمل الذي يقوم به الرجل 
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وذلك يف . افة إىل ما تقوم به النساء عادة من أعمال أخرى تتعلق برعاية األطفال والقيام باألعباء املرتلية املختلفة باإلض
  .الوقت الذي يذهب فيه الرجال عادة للصيد مبفردهم ، أو يف مجاعات صغرية 

كما جند أن هناك قدر . يق القرابة ويف اقتصاد الصيد واجلمع ، جند أن النشاط االقتصادي ، يتم تنظيمه عادة عن طر  -
وتبدو املساواة واضحة بني الرجال والنساء على . كبري من املساواة بني األفراد يف اتمعات ، نظراً لقلة مصادر الثروة 

الغني أما عدم املساواة ، فقد تبدو مظاهرها بني األدوار اليت يقوم ا الب. الرغم من قيام كل منهما بأداء أدوار خمتلفة 
 . واألطفال 

  وباإلضافة إىل اخلصائص السالفة الذكر ، جند أن اقتصاد الصيد واجلمع ، يتميز بوجود نوع بسيط من التكنولوجيا   -
   .يتمثل يف وجود عصا احلفر ، واألقواس ، والسهام ، وغري ذلك من األشياء املادية البسيطة 

 .. االقتصاد الزراعي - ٢

سنة ، وذلك عندما اكتشف اإلنسان الزراعة  ١٠.٠٠٠النمط من التنظيم االقتصادي منذ حوايل  عرفت اتمعات هذا -
ومن مث عرف اإلنسان طريقه حنو . فقد عرف اإلنسان كيف يزرع األرض ، مث عرف كيف يستأنس احليوانات املختلفة 

وقد متكن اإلنسان من . لصيد واجلمع االستقرار يف مكان واحد بدالً من التنقل املستمر كما هو احلال يف اقتصاد ا
 . احلصول على كمية أكرب من الغذاء ، مما أدى إىل منو اتمعات من حيث احلجم 

ويتميز هذا النمط االقتصادي ، بأن كل من الرجال والنساء يقومون غالباً بأداء األدوار ، بل أن النساء قد تتحمل عبء  -
ويف ظل هذا النمط االقتصادي تظهر القيادات السياسية ، وذلك عندما . الرجال  القيام بكثري من األعمال اليت يتركها

   .تقوم مجاعة قرابية قوية بفرض سيطرا على اآلخرين 
ومن . كما تظهر األسواق ، ويبدأ استخدام النقود يف التعامل ، كوسيلة لتحديد قيمة السلع ، والعمل ، واخلدمات    -

اة بني األفراد يف هذا اتمع الزراعي ، وذلك عندما ميتلك بعض األفراد مصادر للثروة أكثر مما مث تبدو مظاهر عدم املساو
 .ميتلك األفراد اآلخرين

وقد . ويف الوقت احلاضر ، نالحظ أنه الزالت هناك كثري من اتمعات الزراعية يف أفريقيا وآسيا ، وجنوب أمريكا  -
ومع ذلك ، فإن الزراعة سوف تظل أحد املكونات األساسية . ت تأثري التصنيع تشهد هذه اتمعات تغريات واسعة حت

   .ألي منط من أمناط االقتصاد 
 .. االقتصاد الصناعي - ٣

وقد ترتب على ذلك ، حدوث تغريات جوهرية يف األوضاع . قامت الثورة الصناعية يف أوروبا يف القرن الثامن عشر  -
سنة ، إىل عدة نتائج مل تقف عند حد اجلانب  ٢٥٠ة الصناعية اليت ظهرت منذ حوايل إذ أدت هذه الثور. االقتصادية 

 . االقتصادي ، بل مشلت احلياة االجتماعية كلها 

وخيتلف منط االقتصاد الصناعي عن غريه من األمناط االقتصادية األخرى ، من حيث أن وسائل اإلنتاج أصبح ميتلكها  -
وقد متكن اإلنسان ، من حسن استخدام مصادر . إىل امتالكه ملكان العمل واملواد األولية  باإلضافة. متاماً صاحب العمل 



  ٧٠ .. انـإعداد هت                                                                                                                             إميان شومان    /د  –علم االجتماع مبادئ     

           القوى املختلفة من مياه ، وخبار ، وبترول ، وفحم ، ويورانيوم ، ومن مث أخذت اتمعات طريقها حنو التحضر 
 )Urbanization  . ( كما . التنظيمات البريوقراطية بدالً من القرابة وأصبح النشاط االقتصادي يتم تنظيمه عن طريق

  . أصبحت الدولة أو احلكومة تتدخل من أجل تنظيم االقتصاد واحلياة االجتماعية 
إال أن هذه . وعلى الرغم من استمرار مظاهر عدم املساواة بني األفراد يف ظل هذا النمط من التنظيم االقتصادي   -

كما يقل تأثري القرابة ، اليت تفقد . ر عدم املساواة اليت توجد يف منط االقتصاد الزراعي املظاهر تكون بدرجة أقل من مظاه
   .كثرياً من وظائفها يف اتمع 

 .. االقتصاد الصناعي املتقدم - ٤

 ذا النمط ويف ه. ويوجد هذا النمط االقتصادي يف بعض اتمعات احلديثة املتقدمة مثل الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا  -
جند أن نسبة القوى العاملة اليت تعمل يف الزراعة ، تثبت تقريباً عند مستوى منخفض جداً ، مع استمرار النقص يف نسبة القوى 

  .العاملة اليت تعمل يف الصناعة ، وزيادة نسبة القوى العاملة اليت تعمل يف اخلدمات 

، من منظمة العمل الدولية  ١٩٧٢العمل السنوية ، الصادرة عام  وهذا ما يؤكده الشكل التايل الذي ورد يف إحصائيات -
   .املوجودة يف جنيف بسويسرا 

 نسبة القوى العاملة يف خمتلف أمناط األدوار االقتصادية

 اتمعات الزراعية

  )اهلند ( 

  
 اتمعات الصناعية

  )بولندا ( 

  
 اتمعات الصناعية املتقدمة

  )كية الواليات املتحدة األمري( 

  
  اخلدمات: اصفر/  الصناعة   : ا خضر /   الزراعة : امحر
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 .. وظائف النظام االقتصادي) ج (  

  إذ أن هناك اقتصاد يقوم على الصيد واجلمع . تبني لنا مما سبق أن هناك عدة أمناط خمتلفة من أمناط التنظيم االقتصادي  -
وجند . صناعة ، باإلضافة إىل وجود اقتصاد يقوم على الصناعة املتقدمة و اقتصاد يقوم على الزراعة ، اقتصاد يقوم على ال

 . أن كل منط من هذه األمناط االقتصادية املختلفة ، تؤدي عدة وظائف أساسية يف سبيل إشباع احتياجات أعضاء اتمع 

وجند أن لكل . وامللبس واملأوى والواقع أن اإلنسان ، كائن بيولوجي له عدة احتياجات أساسية مثل احلاجة إىل الغذاء  -
  . ثقافة وسائلها الفنية اليت دف إىل استغالل البيئة من أجل إشباع هذه االحتياجات األساسية لإلنسان 

ومن مث ظهر النظام االقتصادي ، الذي تبدو وظيفته األساسية يف استخدام املوارد املتاحة واستغالهلا يف إنتاج وتوزيع   -
  اإلنتاج : أي أن أهم وظائف النظام االقتصادي هي . اليت توجه حنو إشباع احتياجات أعضاء اتمع السلع واخلدمات 

 . والتوزيع ، واستهالك السلع واخلدمات 

كما . ، مجع واستغالل املوارد البشرية والطبيعية يف إنتاج السلع واخلدمات )  Production( ويتضمن اإلنتاج   -
، نقل املوارد األساسية لإلنتاج إىل اهليئات اإلنتاجية ، باإلضافة إىل نقل املنتجات )  Distribution( يتضمن التوزيع 

، فيتضمن استخدام أو )  Consumption( أما االستهالك . من هذه اهليئات اإلنتاجية إىل اهليئات املستهلكة 
  . استعمال السلع واخلدمات 

  أسئلة احملاضرة احلادية عشر

 د بالنظام االقتصادي ؟ما املقصو: ١س

 اشرحي أمناط التنظيم االقتصادي يف اتمعات املختلفة ؟:٢س

 تكلمي عن وظائف النظام االقتصادي يف اتمع ؟: ٣س

  اتمع من حيث املفهوم ومنط ووظائف كل منهما ؟ قارين بني النظام التربوي و النظام االقتصادي يف: ٤س
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  احملاضرة الثانية عشر
  ل التاسعالفص

 
 .. مقدمة للفصل التاسع املشكالت االجتماعية

على املستوى الواقعي ال ميكن وضع أنه ال ميكن  وضع الفواصل العميقة بني علم االجتماع النظري وعلم االجتماع  -
عية ، مثل ومن مث حياول عدد من علماء االجتماع االستفادة من هذا العلم يف حل عديد من املشكالت االجتما. التطبيقي 

ونظراً . مشكلة الطالق ، والتمييز العنصري ، والصراع الصناعي ، واإلسكاين غري املالئم ، واملناطق املتخلفة ، والبطالة 
لذلك سنحاول . ألمهية دراسة املشكالت االجتماعية بالنسبة لعلماء االجتماع ، وخاصة املهتمني منهم باجلانب التطبيقي 

هوم املشكالت االجتماعية ، وكيف ميكن تصنيف املشكالت االجتماعية املتكررة اليت تواجه فيما يلي التعرف على مف
اتمع ، مث توضيح العالقات املتبادلة بني املشكالت االجتماعية والتغري االجتماعي ، وأخرياً دراسة أسباب املشكالت 

 .  االجتماعية وأهم العوامل املؤدية إىل ظهورها 

، الذين يرون أن علم " بريي " و " فيرب " و " بريستد "  الفصل األول أن هناك بعض العلماء مثل سبق أن ذكرنا يف -
اجتماع يعد علماً نظرياً ، مبعىن أنه يهدف إىل اكتساب املعرفة حول طبيعة اتمع البشري ، دون حماولة االستخدام 

 . العملي هلذه املعرفة 

اك جمموعة أخرى من علماء االجتماع الذين يرو أن علم االجتماع علماً تطبيقياً وعلى العكس مما سبق ، ذكرنا أن هن -
كولفاكس " و " بكر " و " جولدنر " ومن هؤالء العلماء . يهتم بوضع حقائق احلياة االجتماعية يف جمال التطبيق العملي 

  " . يل " و " 
وجية يف حل املشكالت االجتماعية ، وفما يلي عرض ـ ويهدف علم االجتماع التطبيقي إىل استخدام املعرفة السوسيول

  . ألهم جوانب موضوع املشكالت االجتماعية 
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  .. مفهوم املشكلة االجتماعية : أوالً 
هي موقف يؤثر يف عدد من األفراد ، حبيث يعتقدون ـ أو يعتقد )  Social Problem( املشكلة االجتماعية  -

ومن مث تصبح املشكلة االجتماعية موقفاً . رون يف اتمع ـ بأن هذا املوقف هو مصدر الصعوبات واملساوئ اآلخ
 . موضوعياً من جهة ، وتفسرياً اجتماعياً من جهة أخرى 

" بأن املشكلة االجتماعية ميكن تعريفها بأا )  G . Leslie"  ( لسلي " و )  P . Horton " ( هورتون " ويذكر  -
ظرف يؤثر يف عدد كبري من الناس ، بطرق تعترب غري مرغوبة ، مما يوجد الشعور بأنه ميكن القيام بعمل ما ، من خالل 

 D . R . Cressey) " ( كريسي " و )  J . W . Coleman"  ( كوملان " وقد ذهب " . الفعل االجتماعي اجلمعي 

شكلة االجتماعية فهي تنشأ عندما تزداد الفجوة بني القيم إىل أن علماء االجتماع قد اختلفوا حول كيفية نشأة امل
بينما جند أن هناك فريق آخر من علماء . واملثاليات املوجودة يف اتمع وبني السلوك الواقعي ألعضاء هذا اتمع 

معني ميثل مشكلة االجتماع الذين يرون أن املشكلة االجتماعية توجد عندما يعتقد عدد كبري من أفراد اتمع بأن ظرف 
  . االجتماعية 

        بني املشكالت االجتماعية ) املشكالت االجتماعية املعاصرة ( يف مؤلفه )  L . Wirth" ( ويرث " كما ميز   -
. فاملشكالت االجتماعية هي موقف منحرف عن موقف مرغوب فيه . واملشكالت السوسيولوجية أو املشكالت العلمية 

يولوجية ، فهي  معرفية ، تظهر حينما ال تكون العالقات بني األحداث معروفة ، وهي نوع من أما املشكالت السوس
 . الصعوبات اليت تواجه املعرفة السوسيولوجية للمجتمع اإلنساين 

فاملشكالت االجتماعية . ويتضح مما سبق ، أن التعرف على املشكلة االجتماعية يتطلب أوالً التعرف على قيم اتمع  -
ومن مث تكون دراسة القيم مدخالً أساسياً لفهم املشكالت االجتماعية ومدى امتدادها . كس التوجيه ألقيمي للمجتمع تع

أي أنه ليست . ويكفي لظهور املشكلة االجتماعية أن يتأثر ا عدد كبري من أفراد اتمع دون حتديد لعددهم . وعمقها 
ومية يف كل أرجاء اتمع لتكون أهالً للدراسة ، ذلك ألن اتساع نطاق هناك حتمية يف أن تكون املشكلة ذات صفة عم

اتمع احلديث ميكن أن يؤدي إىل وجود جمتمعات حملية ذات روابط خمتلفة ، وميكن أن يترتب عليها مشكالت خمتلفة 
ي أو اإلقليمي ، أو على أي أن الباحث للمشكالت االجتماعية ميكنه أن يدرس هذه املشكالت على املستوى احملل. أيضاً 

  . مستوى اتمع بأسره 
  ..تصنيف املشكالت االجتماعية :  ثانياً 

، أي أنه مركب من عدد من العناصر )  Social System( ميكن النظر إىل اتمع على اعتبار أنه نسق اجتماعي   -
وبتعبري آخر ، ميكن النظر إىل اتمع . زمن أو املكونات اليت ترتبط ببعضها البعض بشكل ثابت نسبياً خالل فترة من ال

  على اعتبار أنه نسق يتكون من أنساق فرعية ، أو من عدد من األجزاء املترابطة املتكاملة ، اليت يوجد بينها اعتماد متبادل 
 . اً جوهرياً ولكل نسق احتياجات أساسية البد من الوفاء ا حىت ميكن استمرار النسق ، وإال فإن النسق قد يتغري تغري
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وإذا كان اتمع نسق يتألف من أنساق فرعية ، فقد يكون لكل مستوى مشكالته االجتماعية األساسية حبيث يصعب  -
أي أننا كلما . تفسري املشكالت اليت حتدث يف مستوى النسق ككل يف ضوء املشكالت اليت حتدث يف أنساقه الفرعية 

ق األكرب ، قد جند مشكالت اجتماعية جديدة متيز كل مستوى من مستويات حتركنا من األنساق األصغر إىل األنسا
  . التحليل السوسيولوجي ومن مث فإن تفسري مشكالت كل مستوى جيب أن يكون نابعاً منه ومعرباً عنه 

 النسق( يف نظريته عن )  T. Parsons" ( تالكوت بارسونز " ويؤكد ما سبق ، ما ذهب إليه العامل األمريكي   -
حيث ذهب إىل أن لكل مستوى من مستويات األنساق االجتماعية مشكالته النوعية اليت متيزه عن غريه من ) االجتماعي 

عن طريقة عمل النسق االجتماعي ، ذكر أن كل نسق البد أن جيد حالً لعدد من " بارسونز " فعندما حتدث . األنساق 
و شروط أساسية لكي يستمر يف البقاء يطلق عليها اسم الشروط أو املشكالت ، أو أن يواجه على األقل أربع مشكالت أ

وهذه املشكالت ال تتعلق بالتنظيم االجتماعي فحسب ، بل ) .  Functional requisites( املتطلبات الوظيفية 
االجتماعية وهذه املشكالت األساسية اليت تواجهها كافة األنساق . ترتبط أيضاً باحلاجات الشخصية لدى أعضاء اتمع 

" وقد كشف . هي مشكلة التكيف ، ومشكلة حتقيق اهلدف ، ومشكلة التكامل ، ومشكلة ضبط أو خفض التوتر 
عن التساند بني النسق الكبري وأنساقه الفرعية يف حني كشف أيضاً عن االستقالل الذي تتمتع به األنساق " بارسونز 

 . التحليل مشكالته األساسية النوعية  الفرعية ، مما يشري إىل أن لكل مستوى من مستويات

املشكالت االجتماعية املتكررة اليت تواجه أي جمتمع إىل ثالث جمموعات )  A . Inkeles" ( انكلز " وقد صنف 
 :وهذه اموعات الثالث هي . أساسية ، تتعلق كل منها بنمط خمتلف من أمناط التكيف مع حقائق احلياة االجتماعية 

  

  
  

 .. اموعة األوىل

اموعة األوىل من املشكالت املتكررة اليت تواجه اتمع ، هي املشكالت النامجة عن التكيف مع البيئة اخلارجية )  ١(  
تسمح هلا  فإذا أرادت مجاعة معينة أن تستمر يف الوجود ، فالبد هلا من تطوير تكنولوجيا. الطبيعية واإلنسانية على السواء 

بتوفري احلد األدىن من الطعام ، وامللبس ، واملأوى املناسب حلجمها ، ومناخها ، وبيئتها اجلغرافية ، وغري ذلك من 
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كما يتعني على اجلماعة أن تستعد لتوفري مقومات وجودها يف املدى الطويل ، ومحاية نفسها من األخطار . الظروف 
 . الطبيعية واإلنسانية 

 .. انيةاموعة الث

فاتمع ال يستطيع . وتتعلق اموعة الثانية من املشكالت بإشباع االحتياجات اإلنسانية الفردية ألعضاء اتمع )  ٢(  
وال تقتصر هذه االحتياجات الفردية على احتياجات األفراد . أن يستمر يف البقاء إذا فشل يف إشباع احتياجات أفراده 

ى واملسكن ، وإمنا تتضمن أيضاً إشباع بعض االحتياجات النفسية والثقافية والفسيولوجية لألفراد األولية إىل الطعام واملأو
كما جيب أن يقوم اتمع . باإلضافة إىل إشباع حاجام إىل االتصال باآلخرين للتنفيس عن التوتر أو التخلص منه . 

وجيب على . م إىل اإلحساس باملكانة ، واحترام النفس بتوفري بعض االحتياجات األخرى لألفراد ، واليت تتمثل يف حاجا
  .كل جمتمع يساعد أفراده على التكيف مع مثل هذه املشكالت الفردية السالفة الذكر 

  اموعة الثالثة

ويؤدي التكيف مع ظروف احلياة اجلمعية إىل جمموعة ثالثة من املشكالت اليت يتحتم على كل جمتمع مواجهتها )  ٣(   
ورمبا كانت احلاجة إىل إشباع . فاإلنسان ال يستطيع البقاء يف بيئته الطبيعية دون حياة اجتماعية . لعمل على حلها وا

وعندما جيد اإلنسان نفسه حييا يف مجاعات ، يواجه على الفور . احتياجاته االجتماعية هي اليت تدفعه إىل احلياة املشتركة 
ذلك أن األفراد الذين يعيشون معاً جيب أن يقوموا بإجياد . ز املستوى الفردي جمموعة خاصة من املشكالت اليت تتجاو
ومن مث توصل اإلنسان إىل تكوين الوحدات األساسية للحياة االجتماعية من . نوع من التنسيق والتكامل بني أفعاهلم 

ذه الوحدات األساسية للتنظيم ولقد كان تكوين اإلنسان ملثل ه. مجاعات ، وجمتمعات حملية ، وتنظيمات ، وجمتمعات 
 ويتبني مما سبق . االجتماعي أكثر أمهية وأبعد تأثرياً من اختراع اإلنسان لألدوات يف متييز العامل اإلنساين عن العامل احليواين 

ن وجيب على كل جمتمع أ. أن هناك ثالث جمموعات من املشكالت االجتماعية املتكررة اليت تواجه اتمعات اإلنسانية 
يعمل على حتقيق التكيف مع مثل هذه املشكالت حىت ميكن توفري احلد األدىن من الشروط الالزمة للحياة االجتماعية 

  .اإلنسانية 

  أسئلة احملاضرة الثانية عشر

 ؟ ما املقصود باملشكالت االجتماعية: ١س

 اشرحي تصنيف املشكالت االجتماعية ؟: ٢س

  والتصنيف ؟ من حيث املفهومتكلمي عن املشكالت االجتماعية : ٣س

  
  االجتماعية  ؟ للمشكالت) A . Inkeles" ( انكلز " اذكري تصنيف : ٤س
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  احملاضرة الثالثة عشر
  املشكالت االجتماعية الفصل التاسع: تابع 

 
  ..املشكالت االجتماعية والتغري االجتماعي : ثالثاً 

اجتاه واحد بني املشكالت االجتماعية والتغري االجتماعي ، حبيث قد يذهب بعض العلماء إىل أن هناك عالقة ذات  -
  والواقع أن هناك عالقة ذات اجتاهني بني التغري االجتماعي . حتدث املشكالت االجتماعية نتيجة لعملية التغري االجتماعي 

ومن جهة أخرى جند . ة فمن جهة ، يؤدي التغري االجتماعي إىل حدوث املشكالت االجتماعي. واملشكالت االجتماعية 
إذ أن عملية حل املشكلة . أن العمل على حل هذه املشكالت االجتماعية ، يتطلب إحداث بعض التغريات االجتماعية 

وقد يؤدي . تتضمن تغيري الظروف املؤدية إىل ظهورها إىل درجة القضاء عليها ائياً أو التخفيف من حدا على األقل 
وكلما زادت سرعة واستمرار عملية التغري االجتماعي  . إىل تغري كلي لطابع احلياة االجتماعية حل املشكالت االجتماعية 

وقد تظهر هذه املشكالت على مستوى اتمع احمللي أو . زادت احتماالت ظهور املشكالت االجتماعية داخل اتمع 
" روبرت دنتلر " الت االجتماعية ـ كما يذكر وقد تزداد حدة ظهور املشك. اإلقليمي ، أو على مستوى اتمع بأسره 

 )Robert Dentler  (-  تمعات احملليةعلى مستوى ا . 

أوهلما ، أنه خالل السنوات : وتشري كثري من الدراسات اليت أجريت على اتمعات احمللية إىل حقيقتني أساسيتني   -
وقد ترتب على هذه التغريات نتائج متعددة . سريعة ومستمرة األخرية شهدت غالبية اتمعات احمللية تغريات اجتماعية 

 منها ، حدوث تعديالت يف كل من اخلصائص السكانية هلذه اتمعات ، والنسق االيكولوجي ، والبناء االقتصادي 
 . واألمناط التنظيمية 

أثناء  -ذه اتمعات احمللية احلديثة قد عانت أما احلقيقة الثانية اليت تشري إليها دراسة اتمعات احمللية ، فهي أن معظم ه -
ومن بني . حدوث هذه التغريات االجتماعية ـ من كثري من املشكالت االجتماعية واالقتصادية والسكانية وااليكولوجية 

 سكان هذه املشكالت ، مشكلة االزدحام السكاين ، والفساد ، والفقر ، وعدم االستقرار يف املناطق احلضرية ، وتناقص ال
  . وااليار االقتصادي يف كثري من املناطق الريفية 

  )  Cultural Lag( عن التخلف الثقايف أو اهلوة الثقافية )  W. Ogburn" ( أوجربن " وقد سبق أن تناولنا نظرية   -
رأ على جزء من الثقافة ويف ضوء هذه النظرية ميكن القول بأن املشكالت االجتماعية تنشأ عندما ال تتزامن التغريات اليت تط

. الالمادية مع التغريات اليت تطرأ على الثقافة املادية ، نتيجة تفاوت معدالت التغري الثقايف يف الناحيتني املادية و الالمادية 
فالتخلف الثقايف يشري إىل املوقف الذي يتغري فيه أحد عناصر أو مكونات الثقافة ، بشكل أسرع مما يتغري به غريها من 

ويف غالبية احلاالت جند أن الثقافة غري املادية تتخلف بالنسبة للثقافة املادية ، مما . عناصر أو املكونات األخرى للثقافة ال
 . يؤدي إىل حدوث مشكالت اجتماعية متعددة داخل اتمع 
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ة عن التغري ويف ضوء ما سبق ، جند أن هناك دراسات متعددة قد حاولت دراسة املشكالت االجتماعية النامج -
   " زنانيكي " و )  W . I . Thomas" ( توماس " ومن هذه الدراسات ـ على سبيل املثال ـ دراسة . االجتماعي 

 )F . Znaniecki  ( فقد أرجع . ملشكالت التكيف اليت تواجه الفالحني البولنديني املهاجرين إىل الواليات املتحدة
 تلك التغريات االجتماعية الواسعة النامجة عن التصنيع ، والعلمانية ، واحلضرية الباحثان هذه املشكالت االجتماعية إىل 

 . والفردية 

ويتضح مما سبق ، أن هناك عالقات وتأثريات متبادلة بني التغري االجتماعي و املشكالت االجتماعية ، حبيث ميكن  -
دة املشكالت االجتماعية ، كلما زادت سرعة ويزداد حجم وح. اعتبار كل متغري مبثابة سبب ونتيجة للمتغري اآلخر 

وتبدو حدة هذه املشكالت االجتماعية على مستوى اتمع احمللي أكثر من حدا . واستمرار عملية التغري االجتماعي 
  . على مستوى اتمع بأسره 

 ..أسباب املشكالت االجتماعية : رابعاً 

والواقع أن هذه . التغري االجتماعي يف ظهور املشكالت االجتماعية  تبني لنا مما سبق ، أثر سرعة واستمرار عملية -
وقد كشفت كثري من الدراسات االجتماعية اليت أجريت يف . املشكالت حتدث نتيجة لعدة عوامل متداخلة ومترابطة 

 واالجتماعي الواليات املتحدة ، عن أن املشكالت االجتماعية ترجع بوجه عام إىل نواحي القصور يف التراث الثقايف
 . والبيولوجي ، فضالً عن نواحي القصور يف السياسات االجتماعية 

أن املشكالت )  John Bisanz" ( جون بيسانز " و )  Mavis H . Biesanz" ( مافيس بيسانز " ويرى 
  :االجتماعية ترجع إىل العوامل التالية 

 

 ..  عوامل املشكالت االجتماعية

، وهو ذلك النمط من السلوك الذي ينظر إليه عدد كبري من أفراد )  Deviant behavior(  السلوك املنحرف ) ١(
ومن أمثلة املشكالت االجتماعية . اتمع على اعتبار أنه ميثل ديد أو انتهاك للمعايري الثقافية والقيم السائدة داخل اتمع 

 . ، مشكلة تعاطي املخدرات  اليت تظهر نتيجة السلوك املنحرف
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وقد تنشأ بعض املشكالت االجتماعية ـ مثل مشكلة التمييز العنصري ـ نتيجة اعتراض سبيل أو إحباط األهداف ) ٢(
  . الشخصية لفئة اجتماعية من داخل إطار النسق االجتماعي 

يجة ديد استمرار التنظيم أو عدم كما قد تظهر بعض املشكالت االجتماعية ـ مثل مشكلة االنفجار السكاين ـ نت) ٣(
  . استقرار أو إثبات النسق االجتماعي نفسه 

   .وأخرياً قد تنشأ املشكالت االجتماعية نتيجة أي ظرف يهدد أسلوب احلياة داخل اتمع ) ٤(
 .. املداخل اليت تستخدم يف دراسة املشكالت االجتماعية

وهناك ثالثة . ية ، تعدد املداخل النظرية اليت تستخدم يف دراستها وقد ترتب على تعدد أسباب املشكالت االجتماع -
  مدخل االحنراف الشخصي : مداخل نظرية تعترب من أهم املداخل اليت تستخدم يف دراسة املشكالت االجتماعية ، وهى 

)   Value Conflict( ، ومدخل صراع القيم )  Social Pathology( وقد يطلق عليه مدخل املرض االجتماعي 
 ) .  Social Disorganization( ومدخل التفكك االجتماعي 

بدراسة دوافع وسلوك األفراد املنحرفني الذين يؤدي احنرافهم  ويهتم مدخل االحنراف الشخصي أو املرض االجتماعي) ١(
االجتماعية عن ويرى أصحاب هذا املدخل أنه ميكن عالج املشكالت . إىل حدوث املشكالت االجتماعية داخل اتمع 

   .طريق عملية التعليم أو إعادة التربية 
إذ تظهر املشكالت . ، فريجع املشكالت االجتماعية إىل صراع املصاحل واختالف القيم  أما مدخل صراع القيم) ٢( 

حاب هذا ويذهب أص. االجتماعية عندما يؤدي التغري االجتماعي إىل تكوين مجاعات خمتلفة هلا قيم متعارضة أو متصارعة 
 . املدخل إىل انه ميكن عالج املشكالت االجتماعية عن طريق إعادة توزيع القوة بني اجلماعات املتصارعة 

ويشري . يرجع املشكالت االجتماعية إىل ايار املعايري االجتماعية التقليدية  مدخل التفكك االجتماعيوأخرياً جند أن ) ٣(
وقد كان علماء االجتماع ) .    )Social systemيار النسق االجتماعي مفهوم التفكك االجتماعي إىل متزق أو ا

ـ ينظرون إىل التفكك االجتماعي على اعتبار أنه العامل املؤدي إىل ظهور ) شيكاغو ( األوائل ـ من أنصار مدرسة 
   .السلوك املنحرف 

ومتكامل ، ويتألف من عدة أجزاء مترابطة  ويفترض مدخل التفكك االجتماعي أن اتمع عبارة عن نسق ثابت نسبياً ، -
كما يفترض هذا املدخل أن هناك إمجاع أو اتفاق بني أفراد اتمع حول . لكل منها وظيفة تساعد على استمرار النسق 

ومن مث يرى أصحاب هذا املدخل أنه ميكن عالج املشكالت االجتماعية عن طريق تعديل أجزاء النسق حبيث . القيم 
 . فها على الوجه األكمل تؤدي وظائ

وجند أن االفتراضات اليت يقوم عليها مدخل التفكك االجتماعي قد ال تكون صحيحة متاما ، وخاصة عند التجربة   -
 فليست هناك فترات من الثبات الثقايف الكامل تنفصل بعضها عن بعض عن طريق دورات التغري االجتماعي . الواقعية 

   .وإعادة التنظيم ظواهر مستمرة وغري ثابتة نظراً آلن التغري والتفكك 
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 ..  خالصة القول
ومن اخلطأ االقتصار على القول بأن هذه املشكالت . ويتضح مما سبق ، أن هناك عدة أسباب لظهور املشكالت االجتماعية  -

رب من مواجهة هذه ففي مثل هذا القول . طبيعية وحتمية ، أو أن هذه املشكالت حتل نفسها بنفسها مع مرور الزمن 
 . املشكالت متهيداً للقضاء عليها أو التخفيف من حدا على األقل 

وجيدر بنا أن نشري إىل أن اجتاه علم االجتماع حنو دراسة أسباب ظهور املشكالت االجتماعية ، هو اجتاه قدمي ظهر مع  -
ت دف التعرف على أسباب بعض املشكالت ورمبا كان من أوائل الدراسات االجتماعية اليت أجري. نشأة هذا العلم 

االجتماعية تلك املسوح االجتماعية اليت أجريت يف بريطانيا حول مشكلة الفقر ، وبعض املشكالت األخرى املتعلقة 
بوت " وعلى سبيل املثال ، كشفت املسوح االجتماعية اليت قام ا . باحلياة احلضرية ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر

 ) "C . Booth  ( راونتري " و ) "B . S Rowntree  ( اية القرن التاسع عشر عن طبيعة مشكلة الفقر يف
وقد تبني من هذه املسوح بعض أسباب الفقر املدقع ، ونقص فرص العمالة املنتظمة . ومدى تغلغلها يف اتمع الصناعي 

عل هذه املسوح االجتماعية تؤثر تأثرياً كبرياً يف وضع مما ج. واحلوادث واألمراض اليت يقاسي منها العمال األجراء 
   .السياسة االجتماعية 

       بعنوان )   R . lavers" (ألفرز " و )  B . S Rowntree" (راونتري " كما تبني من الدراسة اليت قام ا  -
ـ وخاصة ما يتعلق منها بتحقيق العمالة ، أن السياسات االجتماعية اليت تتخذها دولة الرفاهية ) الفقر ودولة الرفاهية ( 

وزيادة املساعدات اليت تقدمها الدولة يف حاالت الضرورة كاملرض أو احلوادث ، كادت أن تقضي كلية على مشكلة 
 . الفقر بصورته األولية الواضحة 

جتماع يف التخطيط وتكشف مثل هذه الدراسات السالفة الذكر ، عن أمهية الدور الذي ميكن أن يقوم به عامل اال  -
إال أننا نود أن نؤكد على أن هدف علم . ووضع السياسة االجتماعية الرامية إىل التغلب على املشكالت االجتماعية 

 Social( وذلك على عكس اخلدمة االجتماعية . االجتماع األساسي هو فهم أسباب ظهور املشكالت االجتماعية 

Work  (دف مساعدة الناس اليت تستعني بالنظريات وطرق الب ، حث يف علم االجتماع وغريه من العلوم االجتماعية
مباشرة على حل مشكالم ، نظراُ ألن اخلدمة االجتماعية تركز اهتمامها إىل درجة كبرية حول التطبيق والتداخل حلل 

   .املشكالت االجتماعية 
  أسئلة احملاضرة الثالثة عشر

 ؟ ية بالتغري االجتماعياذكري عالقة املشكالت االجتماع :١س

 اشرحي أسباب املشكالت االجتماعية ؟: ٢س

  ) Mavis H . Biesanz" ( مافيس بيسانز " عند تكلمي عن العوامل اليت ترجع هلا املشكالت االجتماعية : ٣س
         ؟)  John Bisanz" ( جون بيسانز " و
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  احملاضرة الرابعه عشر
  علم االجتماع مراجعه  شاملة على مقرر مبادئ

  
 .. الفصل األول 

   تعريف علم االجتماع
 . نشأة علم االجتماع : أوالً    
  . موضوع الدراسة يف علم االجتماع : ثانياً   
  . علم االجتماع النظري و علم االجتماع التطبيقي : ثالثاً   

  . ميادين علم االجتماع :   رابعاً    
  نشأة علم االجتماع: أوالً  
  .لقرن الثامن عشر بداية ا .١
 . منتصف القرن التاسع عشر  .٢
 . النصف األول من القرن العشرين  .٣
  "أوجست كونت " عند) علم االجتماع ( مصطلح  .٤
   .وعلم االجتماع  املفكر العريب ابن خلدون .٥

  ..  موضوع الدراسة يف علم االجتماع :  ثانياً
  دراسة اتمع) أ ( 
  دراسة النظم االجتماعية) ب ( 
  .دراسة األفعال والعالقات االجتماعية )  ج( 

   - :لإلطار العام ملوضوع الدراسة يف علم االجتماع على النحو التايل “ انكلز “ تصور 
  ) :السوسيولوجي ( التحليل )  ١( 
  :الوحدات األساسية للحياة االجتماعية )  ٢( 
   :النظم االجتماعية األساسية )  ٣( 
   :ية األساسية العمليات االجتماع)  ٤( 
  .. علم االجتماع النظري وعلم االجتماع التطبيقي: ثالثاً  
  .علم االجتماع النظري : أوالً 
  .علم االجتماع التطبيقي : ثانياً 
  .علم االجتماع النظري والتطبيقي يف آن واحد :  ثالثاً
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أو نظرياً حبتاً ، وإمنا أصبح يتجه بشكل متزايد  وعموماً فإن علم االجتماع مل يعد يقتصر على جمرد كونه علماً أكادميياً
آلن يكون علماً تطبيقياً ، يسعى إىل تطبيق نتائج دراسات علم االجتماع على الواقع االجتماعي دف حل املشكالت 

 . االجتماعية وتسهيل عمليات االصالح االجتماعي 
علماً نظرياً وتطبيقياً يف آن واحد ، ميكن أن يثري  ونرى أن هذا االجتاه الذي يدعو إىل أن يكون علم االجتماع ، -

)  North Whitehead( “ نورث هوايتهد “ إذ أن املعرفة العلمية ـ كما يذكر .معرفتنا حبقائق احلياة االجتماعية 
. عرفة ويتمثل املصدر النظري يف الرغبة يف الفهم واكتساب امل. املصدر النظري واملصدر التطبيقي : تستمد من مصدرين 

  .أما املصدر التطبيقي ، فيتمثل يف الرغبة يف توجيه أفعالنا للحصول على األهداف اليت سبق حتديدها 
  ..ميادين علم االجتماع : رابعاً 

  علم االجتماع اخلاص   -٢علم االجتماع العام       -١:    علم االجتماع إىل“ سوروكني “ قسم العامل
  :االجتماع ومن ميادين الدراسه يف علم 

  Nomadic Sociology                      ـ علم االجتماع البدوي      ١
         Rural  Sociology                        ـ علم االجتماع الريفي          ٢
   Urban Sociology                          ـ علم االجتماع احلضري     ٣
   Sociology of Education                   ـ علم االجتماع التربوي   ٤
   Economic Sociology                   ـ علم االجتماع االقتصادي     ٥
   Political Sociology                      ـ علم االجتماع السياسي       ٦
  Sociology of Religion                       ـ علم االجتماع الديين    ٧
     Sociology of Organization                 ـ علم اجتماع التنظيم  ٨
   Industrial Sociology                         ـ علم االجتماع الصناعي ٩

                         Sociology of workـ علم االجتماع الصناعي ١٠
  Sociology of Deviance                ـ علم االجتماع االحنراف    ١١
   Medical Sociology                   ـ علم االجتماع الطيب            ١٢
                   Sociology of Knowledgeـ علم االجتماع املعرفة  ١٣
  Linguistics Sociology                ـ علم االجتماع اللغوي        ١٤
             Sociology of Literatureاآلداب  ـ علم اجتماع ١٥
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   اسئلة على الفصل االول تعريف علم االجتماع 
 ما املقصود بعلم االجتماع ؟: ١س
  تكلمي عن نشأة علم االجتماع ؟: ٢س
  أكتيب ما تعرفيه عن املفكر العريب ابن خلدون ؟: ٣س
  االجتماع ؟ ما املقصود مبوضوع الدراسة يف علم: ٤س
  الدراسة يف علم االجتماع ؟  لإلطار العام ملوضوع“ انكلز “ اشرحي تصور : ٥س
    قارين بني جمال الدراسة يف كل من علم االجتماع النظري وعلم االجتماع التطبيقي ؟: ٦س
  اشرحي هذه العبارة“ االجتماع علم نظري وتطبيقي يف آن واحد  هناك كثري من العلماء الذين يرون أن علم“ :٧س 
  التطبيقي ؟  تماع النظري وعلم االجتماعموضحه مفهومي علم االج 

  ما هى ميادين الدراسة يف علم االجتماع ؟: ٨س
  لعلم االجتماع ؟ “سوروكني “ تكلمي عن تقسيم العامل: ٩س
 ـ: أكملي كل مما يأيت : ١٠س

  علم االجتماع إىل قسمني  “ كونت “ قسم  •
  ..............،  : ...........رئيسني مها  

  . جتماعية ، الديناميكا االجتماعيةاالستاتيكا اال
  ـ: أكملي كل مما يأيت : ١٠س: تابع  
  .......،.......،.......،.......ملوضوع الدراسة يف علم االجتماع  “ انكلز “ تصور  •

ة التحليل السوسيولوجي ، الوحدات األساسية للحياة االجتماعية ، النظم االجتماعية االساسية ، العمليات االجتماعي
  . االساسية

  : هي “ سوروكني“ميادين علم االجتماع عند  •
                      ........... ،..............   

   علم االجتماع العام ، علوم االجتماع اخلاصة
  :ينقسم علم االجتماع العام إىل  •

                      ........... ،..............   
   ، علم االجتماع الديناميعلم االجتماع البنائي العام 

  -  :أجييب بعالمة صح أو خطأ فيما يلي : ١١س
  )   X(  .علم االجتماع أقدم من الفلسفة االجتماعية ) ١(
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  )( .   بدأ علم االجتماع يف الظهور كعلم مستقل من حوايل منتصف القرن التاسع عشر ) ٢(
   )   X.  ( واهر االجتماعية الثقافية علم االجتماع الدينامي الذي يدرس بناء وتكوين الظ) ٣(

      
 الفصل الثالث 

  علم االجتماع والعلوم االجتماعية  
  .أمهية علم االجتماع بالنسبة للعلوم االجتماعية :  )أ(
  .تداخل علم االجتماع والعلوم االجتماعية اآلخرى :  )ب(
  . “سوروكني " مفهوم علم االجتماع عند :  )ج(
  . لظواهر االجتماعيةخصائص ا) : د(
 فوق  ١٥اجلدول  ص<<  . علم االجتماع والعلوم االجتماعية ) :و(

  .علم السياسة  -٤.      علم االقتصاد - ٣.     االنثروبولوجيا -٢.     علم النفس -١ -:علم االجتماع 
 

  .. علم النفس: أوالً  
  عالقة علم االجتماع بعلم النفس - ١
  علم االجتماع وعلم النفسمفهوم الشخصية عند  - ٢
  بني علم االجتماع وعلم النفس التداخل - ٣
  بني علم االجتماع وعلم النفس التكامل - ٤
 بني علم االجتماع النفسي وعلم النفس االجتماعي  العالقة - ٥

 ..األنثروبولوجيا : ثانياً 
  مفهوم علم األنثروبولوجيا - ١
  )فروعها ( أقسام األنثروبولوجيا - ٢
  عالقة علم االجتماع بعلم األنثروبولوجيا - ٣
  تغريات األنثروبولوجيا الثقافية - ٤
  علم االجتماع املقارن - ٥
  التكامل بني علمي االجتماع واالنثروبولوجيا الثقافية وعلم النفس - ٦

  علم االقتصاد: ثالثاً  
  تعريف علم االقتصاد) : أ( 
  حول أهم التغريات االقتصادية اليت يهتم ا عامل االقتصاد) Neil J. Smelser " ( مسلسر " رؤية :  )ب(
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 علم االجتماع االقتصادي ) : ج(
  املتغريات االقتصادية واملتغريات السوسيولوجية : )د(
    " باريتو " إسهامات عامل االجتماع اإليطايل :  )هـ(

  ..علم السياسة : رابعاً 
  علم السياسة ) : أ(
  اسة إىل مبحثني أساسيني وينقسم علم السي) : ب(
 اإلدارة احلكومية) ٢(                النظرية السياسية) ١(
  عالقة علم االجتماع بعلم السياسة) : ج(
 علم االجتماع السياسي ) : د(

 أسئلة على الفصل الثالث
  علم االجتماع والعلوم االجتماعية  

  عية ؟ما هى أمهية علم االجتماع بالنسبة للعلوم االجتما: ١س
  اشرحي عالقة علم االجتماع بعلم النفس ؟: ٢س
  بني علم االجتماع وعلم النفس ؟ ما املقصود بالتكامل: ٣س
  اشرحي عالقة علم االجتماع باألنثروبولوجيا ؟: ٤س
  بني علم االجتماع األنثروبولوجيا ؟ ما املقصود بالتكامل: ٥س
  اذكري أقسام األنثروبولوجيا ؟: ٦س
  األنثروبولوجيا ؟  لعالقة بني علم االجتماع وعلم النفس وما هى ا: ٧س
  ما هى أمهية علم االجتماع بالنسبة للعلوم االجتماعية ؟: ٨س
  اشرحي عالقة علم االجتماع بعلم االقتصاد ؟: ٩س
  بني علم االجتماع وعلم االقتصاد ؟ ما املقصود بالتكامل: ١٠س
  ياسة ؟اشرحي عالقة علم االجتماع بعلم الس: ١١س
  ما املقصود علم االجتماع السياسي ؟: ١٢س
  ما هى العالقة بني علم االجتماع وعلم االقتصاد وعلم السياسة ؟: ١٣س
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 الفصل الرابع
  .. الثقافة

  :موضوعات الفصل الرابع 
  ..مفهوم الثقافة :  اوالً

ونستعرض فيما . افة ، كل بطريقته اخلاصة وهذا وقد وضع علماء االجتماع و األنثروبولوجيا عدة تعاريف ملفهوم الثق
  )٢٧صفحة (  .يلي بعض هذه التعريفات على  سبيل اإلملام بوجهات النظر املختلفة 

  .. خصائص الثقافة :ثانياً 
من التعاريف املختلفة اليت وضعها علماء االجتماع و األنثروبولوجيا ملفهوم الثقافة ، ومن املناقشات العلمية اليت دارت 

 ـ: ميكن أن نستدل على أن الثقافة هلا خصائص كثرية متنوعة ، لعل أمهها اخلصائص التالية . هذه التعاريف  حول
 . الثقافة تعد ظاهرة اجتماعية ) : أ( 
 . الثقافة تتميز باالستمرار ) ب(
 . الثقافة تعتمد على وجود الرموز ) ج(
  .الثقافة يتم تعلمها ، مبعىن أا مكتسبة) د(
 ) .  System( ن الثقافة نسق إ) هـ(
  ..التكامل الثقايف : ثالثاً 

 العموميات الثقافية ): أ(
 رؤية بعض العلماء حول التكامل الثقايف ): ب(
  مفهوم التكامل الثقايف داخل اتمعات): ج(
   أنواع الثقافات): د(

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٨٦ .. انـإعداد هت                                                                                                                             إميان شومان    /د  –علم االجتماع مبادئ     

 أسئلة على الفصل الرابع
  ) الثقافة( 

  
  ؟  ما املقصود بالثقافة: ١س
  اشرحي تطور مفهوم الثقافة ؟: ٢س
  اذكري خصائص الثقافة ؟: ٤س
  خصائص الثقافة ؟ وضحي أهم: ٥س
  ما املقصود مبفهوم العموميات ؟: ٦س
اشرحي هذه “ اتمعات توجد اختالفات ثقافية متعددة بني سكاا الذين يتباينون من حيث الدين واملهنة “ : ٧س

  لثقافة والتكامل الثقايف ؟العبارة مع توضيح وخصائص ا
  اذكري أنواع الثقافات ؟: ٨س
 
  

  

  

  

  

 

  
 

  
  ....  متت حبمد اهللا متت حبمد اهللا 

  ....بالتوفيق لكم مجيعا بالتوفيق لكم مجيعا 
  .. .. آخوكم هتـآن آخوكم هتـآن دعوآتكم دعوآتكم 


