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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 لىو األ ةالمحاضر 
 االجتماعنشأة علم 
 

تفكير  أنذ إمل حول هذا الموضوع اكاعداد مؤلف  إلى يحتاجذلك  أنحيث  عامة ياالجتماعتتبع تاريخ الفكر  لىإو في هذا الصدد ال نهدف 
تقل من أنحتى  مراحلمر في عدة  ياالجتماعالتفكير  أنو يكفي القول ب. نفسه  اإلنسانتفكير قديم قدم , لذي يحيط به افي المجتمع  اإلنسان

 .العلميه الموضوعيه  المرحله إلىالمرحله الفلسفيه 
 يهتمون عادة بوصف ما واأنكالذين  ييناالجتماع الفالسفة اهتمامالتفكير في دراسة المجتمع يدخل في دائرة  أنوقبل بداية القرن الثامن عشر ك

( ة الجمهوري )في كتاب  نأفالطو يكون عليه المجتمع من وجهة نظرهم أكثر مما يهتمون بدراسة المجتمع الواقعي دراسة موضوعية أمثال  أنيجب 
 ( .ا اليوتوبي ) كتابمور في  توماسو كما عبر عنه 

بل , ئنه بالفعل االكيبحث في الظواهر  موضوعيالم يكن تفكيرا ,  االجتماعي الفلسفي السابق على نشأة علم االجتماعهذا التفكير  أنو نالحظ 
 .الفيلسوف  يتخيله ناذي كالتفكيرا ذاتيا يعبر عن المثال االعلى  ناك

ه يضع نصب عينيه الوصول نأل ائباغتفكير  أو,  هيةالرفاو  لةالعدالتحقيق ا بهم اتز اإليير يجب اه يضع معنأل اريامعيكذلك يمكن تسميته تفكيرا 
 .هدف معين  أو غاية إلى

و , القديمه  نانموا ملحوظا في اليون لفلسفةافقد نمت هذه .  االجتماعقدم في الظهور من علم أ كانت يةاالجتماع الفلسفة أنو يتضح مما سبق 
 . االجتماعالذي سبق مباشرة مولد علم ( عصر التنوير)في القرن الثامن عشر  دهرتاز و , تبلورت في العصور الوسطى 

الظواهر  أنوالشعور بالوضعيه  ينانالقو في الظهور كعلم مستقل في حوالي منتصف القرن التاسع عشر إذ بدأت تظهر فكرة  االجتماعوقد بدأ علم 
 .تنظم سيرها وتطورها  ينانلقو تخضع كغيرها من الظواهر  يةاالجتماع

 .و خضوعها للتفكير العلمي  يةاالجتماعهذا الشعور العامل الحاسم في تطور الدراسات  ناو ك
يتغلب عليها في نهاية القرن  أنحتى استطاع  ائيةالغالتغلب على االتجاهات الفلسفيه و  الاو مح,  فشيئا شيئاخذ هذا االتجاه العلمي يقوى أو قد 

 .التاسع عشر 
 :يين أمثال االجتماعل من القرن العشرين على يد كثير من العلماء و خالل النصف األ احاسم تقدما االجتماعهذا و قد حقق علم 

  جلتراأنفي , هربرت سبنسر. 
  في فرنسا , اميل دور كيم. 
  يا أنفي الم, ماكس فيبر. 
  في الواليات المتحدة األمريكية, ت بارسونز تولكو . 
 

خاص وقد اعتبر حوادث التاريخ أكبر  تكون موضوعًا لعلم أندراسة المجتمع يمكن  أن إلىل من فطن أو   ( ابن خلدون )ويعد المفكر العربي 
قام به ابن خلدون  ويعتبر ما(  البشري جتماعاال أو انالعمر علم  )ونادى بقيام علم جديد للمجتمع سماه  يةاالجتماعمعمل تجرى فيه التجارب 

نجده يعرف التاريخ تعريفا اجتماعيا صرفا ,  الشهيرةو في مقدمته .  يانالمعمستقل واضح  اجتماعبمثابة بذر البذور ووضع القواعد لتأسيس علم 
.  يةعقلو ة مادي ةر او كل ما يعرض فيها من حض يةعاالجتما الحياة دراسةالذي يتمثل في لموضوع  هذا العلم الجديد و كشف عن ادراكه المبكر ي

  االجتماع ه قد جعلأنبل .  تحقيقهاه يفيد في ايضاح الوقائع التاريخيه  و أنبين هذا العلم الجديد و بين علم التاريخ من حيث  العالقةضح أو كما 
 .ة المدني السياسةوم االخرى مثل علم الخطابه و علم ساسا لدراسة التاريخ كما ميز بين موضوع هذا العلم الجديد و موضوعات بعض العلأ
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هو مصطلح مزيج بين الالتينيه و و في القرن التاسع العشر الميالدي "  جيست كونتأو  "فقد صاغه (  sociology) االجتماعما مصطلح علم أ
ليا أو المصطلح يعطينا تعريفا  فإنمن ثم العلم و  إلى (logy)يشير المقطع اآلخرو  المجتمع إلى( socio) الهمأو يتكون من مقطعين يشير و  ةينااليون

 ( . اجتماععلم  )ه أنلهذا العلم على 
التي حدثت في  الواسعةالتغيرات و  السيئة يةاالجتماعتلك العلوم  هذا العلم الجديد إنشاءجعلته يفكر في و ( كونت )ثرت في أالتي  العواملو من 

مثل  متعددةوما ترتب على ذلك من ظهور مشكالت اجتماعيه  ر هذا المجتمع في طريق التصنيعينتيجة س  -في عصره   –المجتمع الفرنسي 
علم جديد يتولى تفسير هذه  إنشاءو من ثم فكر كونت في   السكنيةل احو و سوء األ زدحاماال ومن اليوم  طويلةالناس عن اسرهم لساعات  فصالان

 . ياإلنسانالعلم بتطبيق المنهج العلمي في دراسة السلوك  يقوم هذا أنعلى التغيرات التي حدثت في المجتمع 
 

ية االجتماعوالديناميكا ,  ية التي تدرس شروط وجود المجتمعاالجتماعستاتيكا قسمين رئيسيين هما اإل إلى االجتماععلم " جست كونت أو " قسم 
لعلم  –يتبع في عصره  ناالذي ك –هو التقسيم التقليدي  االجتماع ملو هذا التقسيم الذي ذهب اليه كونت لع. التي تدرس حركة المجتمع المستمرة 

مما يوضح وجهة نظره (  يةاالجتماعالفيزياء  )يطلق على هذا العلم الجديد الذي يدرس المجتمع  أن البدايةكونت يرغب في  ناو قد ك. الفيزياء 
 .في الكون  الموجودة المختلفةهر المجتمع يمكن دراسته بنفس الطريقه التي يمكن بها دراسة الظوا أنفي 
 - حاليا فقد أعطى لهذا العلم اسمه الذي يستخدم - الحديث االجتماعفي ارساء دعائم علم على الرغم من اعترافنا بفضل المفكر الفرنسي كونت  و

 :ت مختلفة مثلالتعبير عنه يتخذ مصطلحا ناك نإ و اآلن يزال يستخدم حتى ال االجتماعتقسيمه لعلم  أن إلىباإلضافة 
  يةاالجتماعستاتيكا اإل بدال من,  ياالجتماعالبناء . 
  يةاالجتماعبدال من الديناميكا ,  ياالجتماعالتغير . 

و قد سبق في ذلك كونت الذي يعده . جمع أل لعلم االجتماع في العالم و ه المؤسس األأنبن خلدون على اننظر للمفكر العربي  أنه يجب أن إال
 االجتماعل من تحدث عن علم أو ابن خلدون  ناو قد ك. ذلك بحوالي خمسة قرون و نصف في الغرب و  االجتماعمؤسس لعلم ل أو  الغربيون

يه من المفكرين االجتماعيين مثل ه لم يكن كسابقأنكما . و اسلوب علمي يتميز به  و منهج  مسائل له موضوع و أي, بوصفه علما مستقال 
 .  معيناو تخيل له تنظيما  عن مجتمع مثالي تخيله  أو  ةضلايكون في جمهوريته الف أنو يتحدث عما ينبغي فالطون أ
 

 :  االجتماعموضوع الدراسة في علم 
في علم  المجتمع هو الموضوع األساسي دراسة جعلواالذين  االجتماع علماءهناك الكثير من  أننجد , و في هذا الصدد  :المجتمع  دراسة .1

كما . المجتمع  دراسةه أنعل , ليا لهذا العلم أو الذي وضعه كونت يعطينا تعريفا  االجتماعاصطالح علم  أنذكرنا  أنو قد سبق .  االجتماع
يدهم في أو قد . ه علم المجتمع أنب(  لستر وارد ) أيضاو عرفه , " العلميه للمجتمع  الدراسة" ه أنب االجتماععلم (  هنري جيدنجر )عرف 
بحسب ما تشهد به مشاهدتها  ةياإلنسانللمجتمعات  ةالتفسيري ةالمقارن ةالوصفي ةساالدر " ه أنب االجتماعي عرف علم الذ ( رينيه مونييه ) ذلك
 "  المكانو  الزمانفي 

كثرة التعريفات ,  االجتماعفي علم  الدراسةساسي من موضوعات أكموضوع  يةاالجتماعو مما يؤكد دراسة النظم :  يةاالجتماعدراسة النظم  .2
علم دراسة » ه  أنب االجتماعك من العلماء من يعرف علم اهن أن إلى ةضافباإل, فهوم النظام االجتماعي لم االجتماع علماء وضعها التي

 . «  يةاالجتماعالنظم 
موضوع تعتبر هي ال يةاالجتماع العالقاتو  األفعالدراسة  أن االجتماعيرى كثير من علماء  : يةاالجتماعو العالقات  دراسة األفعال .3

 ظروفها,  يةاإلنسان العالقاتالتفاعالت و  دراسةع هو علم اجتمعلم اال أن إلىفقد ذهب موريس جنربرج  االجتماعالمتميز في علم  األساسي
جون  أنو نجد  يةاالجتماعهو العلم الذي يدور حول العالقات  االجتماععلم  أن إلىرلز بيدج اكيفر و تشاذهب روبرت ما كم.  اهر اثآو 
عرفه فير  اكم. ية اإلنسانعالت اع التفاعل الذي ينشأ في اجتماسة التفاه علم در أن االجتماععلم  اجيلين و جون فيليب جيلين قد عرف يسلو 
م ابوجه ع االجتماعه يمكن تعريف علم أنببعض و قد ذهب تيرنر  بعضهمافي عالقتهما  يةاإلنسانو بيئته  اإلنسانسة الم در ه عأنيلد باتش

سي اسأكعنصر  يةاالجتماع العالقاترنز على اهمية ااكد ب اكم.  ةو المعقد البسيطة الهابأشك يةاالجتماع للعالقاتالعمليه  الدراسة هأنعلى 
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و , د افر ت بين األاسة العالقاأي در . عي اللسلوك الجمالعلميه  الدراسةهو  االجتماععلم  أنويرى ,  ناسنإلل يةاالجتماع اةتتكون منه الحي
 .عل معه اكل فرد يتصل بغيره و يتف أنس اسأعلى . ر اثآمن  اينشأ عنه او م اليهإمل التي تؤدي االعو 

 

 . او قصره او سطحيته اطتهاتتميز ببس, ر لذكا ةت السالفااغلب التعريف أنسبق  او يتضح مم
 . يةاالجتماعت او العالق األفعال أو  يةجتماعاالالنظم  أو م احد قد يكون المجتمع بوجه عاعلى موضوع و  االجتماعفي علم  الدراسةموضوع 

م افقد ق. للذكر  السالفةتتسع بحيث تشمل جميع وجهات النظر  االجتماعفي علم  االهتمامكلز قد جعل مجاالت أن أننجد  سبقا و على عكس م
هذا العلم يهتم بثالث  أن إلىثم ذهب ,  جتماعاالفي علم  الدراسةو الحديثة التي تدور حول موضوع ة النظر القديم وجهاتجميع  بدراسة كلزأن

 . يةاالجتماعت االعالق, النظم , ت االمجتمع: لي اللحجم ودرجة التعقيد على النحو الت اتبع ازلياتن اترتيب ايمكن ترتيبه ةمتميز ة ساسيأموضوعات 
 

 ةيناالث ةالمحاضر 
 التطبيقي االجتماعالنظري وعلم  االجتماععلم 

 

هذا العلم يسعى  ناهم يختلفون حول ما إذا كأنإال .  ياإلنسانالمعرفة والفهم السليم للسلوك  إلىيؤدي  االجتماععلم  أنعلى  تماعاالجيتفق علماء 
. علم نظري االجتماععلم  أنإذ يرى بعض العلماء . ية من أجل استخدامها في الحياة العملية وتكوين مجتمع أفضلاالجتماعاكتشاف الحقائق  إلى

هناك أية حدود فاصلة  أنهم ال يرون أن, بل  واحد نآه علم نظري وتطبيقي في أنبينما نجد آخرون يرون . ه علم تطبيقيأنلبعض اآلخر ويرى ا
 . التطبيقي االجتماعالنظري وعلم  االجتماعبين علم 

 .بيرستد وماكس فيبر وبيري :  علم نظري بحت االجتماععلم  أن إلىومن العلماء الذين ذهبوا 
. ين التي تخضع لهاناية دراسة تحليلية وضعية الكتشاف القو االجتماعالنظم  أولى لهذا العلم هي دراسة الظواهر و الغاية األ أن إلىيذهب هؤالء و 

أما التطبيق فمن اختصاص علوم أخرى يطلق . ية بهدف المعرفة فحسباالجتماععلم نظري يقوم بدراسة الظواهر والنظم  االجتماععلم  أنأي 
 .ية التطبيقيةاالجتماعليها العلوم ع

 هتم بوضع حقائق الحياةعلم تطبيقي ي االجتماععلم  أن, ظهر بعض العلماء الذين يروا (  م 1691 و 1691 )  وفي الفترة ما بين عامي
 .لي كولفاكس و بيكر و ومنهم جولدنر و. ية في مجال التطبيق العملياالجتماع

قوة فعالة لتخفيف اآلالم البشرية  االجتماععلم  أنا أو ر  و. ياالجتماعكثير من العلماء الذين اهتموا باإلصالح ,  وقد ظهر في الواليات المتحدة
 .وتوجيه البشر في طريق البحث عن المستقبل األفضل

ية وضع حقائق نامدى إمكية إذ يدرس هذا العلم االجتماعفي حل المشكالت  استخدام المعرفة السوسيولوجية إلىالتطبيقي  االجتماعويهدف علم 
ويدخل في . لة معالجة المعتل منهاو اضاع القائمة ومحو لة االرتقاء بالنظم واألو اية في مجال التطبيق العملي ومحاالجتماعوالنظرية  االجتماععلم 

هذا  إلىية وما االجتماعي والهندسة جتماعاالية والتخطيط االجتماعي والرقابة االجتماعإطار هذا العلم الدراسات المتعلقة بالتنظيم والتنسيق والمسح 
 . ياالجتماعمن األمور التي ينطوي عليها اإلصالح 

علم  أنإذ . ه ال توجد حدود فاصلة بين العلمينأن إلىباإلضافة . واحد نآعلم نظري وتطبيقي في  االجتماععلم  أنويرى فريق ثالث من العلماء 
عات التي تسهم في تدعيم بنائه النظري وتمكنه من الفهم الشمولي لقضايا المجتمع على المستوى يستمر في دراسة الموضو  أنمطالب ب االجتماع
المسئولين عن  أوأقسامه المختلفة  أولوية من وجهة نظر المجتمع أو تطبيقات لها  أويدرس موضوعات  أنه مطالب أيضا بأن, كما  المقارن

 .يةاالجتماعية والتنمية االجتماع, مثل التربية والتنشئة  شطته العديدةأن
 يكون علما تطبيقيا نأصبح يتجه بشكل متزايد أل إنما , و نظريا بحتا أولم يعد يقتصر على مجرد كونه علما أكاديميا  االجتماععلم  فإنوعموما 
 . ياالجتماعيات اإلصالح ية وتسهيل عملاالجتماعي بهدف حل المشكالت االجتماععلى الواقع  االجتماعتطبيق نتائج دراسات علم  إلىيسعى 
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. يةاالجتماعيثري معرفتنا بحقائق الحياة  أن, يمكن  واحد نآعلما نظريا وتطبيقيا في  االجتماعيكون علم  أن إلىهذا االتجاه الذي يدعو  أنونرى 
تمثل المصدر النظري في الرغبة في وي.  المصدر النظري والمصدر التطبيقي:  المعرفة العلمية كما يذكر نورث هوايتهد تستمد من مصدرين أنإذ 

 . , فيتمثل في الرغبة في توجيه أفعالنا للحصول على األهداف التي سبق تحديدها أما المصدر التطبيقي. الفهم واكتساب المعرفة
 

لعام هو العلم الذي يدرس ا االجتماععلم  أنيرى  و. الخاصة االجتماعالعام وعلوم  االجتماععلم :  قسمين إلى االجتماععلم (  سوروكين )قسم 
لهما علم أو :  قسمين إلىالعام  االجتماعومن ثم ينقسم علم .  الدينامية ية الثقافية في نواحيها البنائية واالجتماعالخصائص المشتركة بين الظواهر 

الدينامي العام الذي يدرس  االجتماععلم  أما القسم اآلخر فهو.  ية الثقافيةاالجتماعالبنائي العام الذي يدرس بناء وتكوين الظواهر  االجتماع
 . ياالجتماعية والتوافق االجتماعية المتكررة مثل التفاعل والتنشئة االجتماعالعمليات 
ية االجتماعل دراسة مجموعة خاصة من الظواهر و اكل منها يتن أنالعام إال  االجتماعالخاصة فهي تقوم بنفس ما يقوم به علم  االجتماعأما علوم 

 . االقتصادي االجتماعوالمجتمع الحضري واألسرة والجريمة وعلم  نا, وذلك مثل دراسات السك افية التي تم اختيارها إلجراء دراسة مركزة عليهاالثق
 تتحدث عن نمو المعرفة والمزايا الواضحة التي تترتب على تقسيم إنما االجتماعهذه الميادين المتخصصة التي ظهرت في علم  أنويرى ميتشل 
فهناك ميادين لها . كثير من الميادين المتخصصة التي تختلف من حيث قدمها وتاريخ نشأتها االجتماعومن ثم فقد ظهر في علم . العمل العلمي

 .الصناعي االجتماعاألسري وهناك فروع أخرى حديثة كعلم  االجتماعأصول قديمة مثل علم 
ية داخل هذه االجتماعمعينة من المجتمعات والعالقات  أنماطصصت في دراسة قد تخ االجتماعبعض ميادين الدراسة في علم  أنونجد 

 :المجتمعات وذلك مثل الميادين التالية
 .البدوي االجتماععلم  -1
 .الريفي االجتماععلم  -2
 .الحضري االجتماععلم  -3

 :التالية  الموجودة في المجتمع مثل الميادينية المختلفة االجتماعالنظم  أنماط أوهناك ميادين أخرى تدور حول دراسة بعض أشكال  أنكما نجد 
 .التربوي االجتماععلم  -1
 .االقتصادي االجتماععلم  -2
 .السياسي االجتماععلم  -3
 .الديني االجتماععلم  -4

دراسة نظام بأكمله من النظم  تتناولهناك بعض الميادين التي ال  أننا نجد أندرجة  إلى جة التخصص في بعض هذه الميادينوقد تزداد در 
االقتصادي نجد  االجتماعب المتخصصين في علم ناج إلى وعلى سبيل المثال أكثر من هذا أوبا ناج تتناولة في المجتمع بل األساسيية الجتماعا

 :هناك متخصصين في أن
 .علم اجتماع التنظيم -1
 .الصناعي االجتماععلم  -2
 .علم اجتماع العمل -3

 االجتماعوعلم  حرافنااليتضمن ميادين أخرى متعددة أهمها علم اجتماع  االجتماععلم  أننجد   هذه الميادين المتخصصة السابقة إلىوباإلضافة 
 . اللغوي وعلم اجتماع األدب االجتماعالطبي وعلم اجتماع المعرفة وعلم 

 

دراسة العالقات  إلىة باإلضاف يةاالجتماعواع الظواهر أنعلم واسع مركب يقوم بدراسة الخصائص العامة لكل  االجتماععلم  أنويتضح مما سبق 
وعلى الرغم من التداخل بين هذه . يتضمن عددا كبيرا من الميادين المتخصصة االجتماععلم  أنكما يتضح لنا . المتبادلة بين هذه الظواهر

يادين التي ترتبط فيما بينها هناك درجة من االعتماد المتبادل بين هذه الم أنكما  من هذه الميادين استقالله النسبيلكل  أنإال  دين المختلفةالميا
 .  في إطار النظرية السوسيولوجية
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 المحاضرة الثالثة
 والمنهج العلمي االجتماععلم 

 

نتيجة  اإلنساني والتصورات واآلراء والمعتقدات والحقائق التي تتكون لدى ناها عبارة عن مجموعة المعأنيمكن تعريف المعرفة ب  : المعرفة
 . الظواهر المختلفة المحيطة به الته المتكررة لفهمو المح

ومنها لمية الطريقة الع أوبطرق موضوعية عن طريق استخدام المنهج  اإلنسانفمن المعارف ما يكتسبه  اإلنسان المعرفة بعدة طرق مختلفةويكتب 
 . ذاتية تعتمد على تصور الفرد نفسه للمجتمع أوبطرق شخصية  اإلنسانما يكتسبه 

 : واع المعرفةأن
تتجه  أنوهي تلك المعرفة التي تقتصر على مجرد مالحظة الظواهر مالحظة بسيطة تقف عند مستوى اإلدراك الحسي دون  : ة الحسيةالمعرف -1

 .العالقات البسيطة بين الظواهرإدراك  إلىتسعى  أوإيجاد الصالت  إلى
فوراء األمور الواقعية المكتسبة بالمالحظة . قوى فوق طبيعيةبتفسير ظواهر الكون ب اإلنسانوهي نوع من المعرفة يقوم فيها  : المعرفة الفلسفية -2

وال تقتصر على العالم الطبيعي وحده بل ترتقي  البحث فة هذه المسائل بالدراسة والفلس تتناولو . مسائل أهم ومطالب أبعد تعالج بالعقل وحده
عللها ومبادئها  إلىل تفسير األشياء بالرجوع و اكما يح بالمبادئ الكلية إنما يهتم و ال يهتم البحث الفلسفي بالجزئياتو .  العالم الميتافيزيقي إلى
 . لىو األ

 أوها عملية الكتساب أنالطريقة العلمية التي يمكن تلخيصها ب أوباستخدام المنهج  اإلنسانوهي تلك المعرفة التي يكتسبها  : المعرفة العلمية -3
ألفكار التي تدور حول حل ا أووصياغة الفروض  مسألة الدراسة أوديد المشكلة منسقة تعتمد على تح أوتنمية المعرفة بطريقة منظمة 

 .وأخيرا تحليل نتائج الدراسة واستخالص التعميمات المشكلة ثم اختبار هذه الفروض
يدا عن التأثر عالم بعأي القدرة على رؤية ال العتماد على المالحظة الموضوعيةال اأو وتقوم الطريقة العلمية على سلسلة من اإلجراءات تتضمن 

وأخيرا االلتزام  والحصول على نتائج صادقة وثابتة كما تتضمن ضرورة استخدام القياس الدقيق اللتزام الموضوعية في البحث  بخبراتنا المباشرة
 . ل اآلخرينو ابالكشف الكامل عن نتائج البحث وجعلها في متن

 : مفهوم العلم وأهدافه الرئيسية
 .ين العامةناه بناء منسق من المعرفة توضح كيف تعمل القو أنوقد يعرف أيضا ب ه تراكم المعرفة المنسقةأنلعلم بمن الشائع تعريف ا

ه الطريقة المنطقية أنكما يعرف العلم ب. ه الطرق المنسقة المنطقية التي يمكن عن طريقها الحصول على المعرفةأنومن العلماء من يعرف العلم ب
 . خاللها مالحظة الحقائق وتصنيفها بهدف صياغة نظريات يمكن اختبارها والتأكد من مدى صحتهاوالمنسقة التي يمكن من 
 .العلم هو الدراسة الموضوعية المنظمة للظواهر الواقعية وما يترتب على ذلك من بناء للمعرفة أنيين على االجتماعويوافق كثير من العلماء 

التي تتكون منها  واع المعارفأنالمعرفة العلمية تعد أحد  ننظرا أل العلم ليس مرادفا لمفهوم المعرفة مفهوم أنويتضح من تحليل التعريفات السابقة 
المنسقة التي يمكن الحصول عليها عن طريق استخدام  أوالمعرفة العلمية هي نوع من المعرفة المنطقية المنظمة  أنكما يتضح منها  ثقافة المجتمع

 . الطريقة العلمية أوالمنهج 
 : بينناوتتكون المعرفة العلمية من ج

 .سية التي تزودنا بها أعضاء الحسب حسي نعتمد فيه على الخبرة الحناج : أحدهما
بين هذين  فصالانوال يوجد أي  المجردة ونعتمد فيه على العقل أومنطقي يسمى بالمعرفة العقلية  أوب عقلي نافهو ج :  ب اآلخرناأما الج

 .ومن خالل تفاعلهما تتقدم وتتطور المعرفة صلتين في سلسلة المعرفة العلميةحلقتين مت نيمثال وهما. بين للمعرفةناالج
واع المعارف غير العلمية وهي التجريد والعمومية والواقعية أنمعايير معينة تجعلها تختلف عن غيرها من  أوللمعرفة العلمية خصائص  أنكما 

 .والحياد األخالقي والموضوعية
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قامة الدليل عليها ومساعدتنا على  أوتتوافر فيها هذه الخصائص  أنفة العلمية والبد للمعر  المعايير العلمية السابقة حتى يمكنها اكتشاف الحقيقة وا 
 . التحكم أووالضبط  التفسير والتنبؤ أووالشرح  الوصف:  وهي تحقيق أهداف العلم الرئيسيةفهم العالم الذي نعيش فيه وبذلك يمكن 

أي  لة الفهم والتفسيرو امح إلىبل يتعدى ذلك  العلم ال يقف عند مرحلة الوصف أن تحقيقها إلىألهداف السابقة التي يسعى العلم ويتضح من ا
أي  آخر يتمثل في القدرة على التنبؤ تحقيق هدف إلىويؤدي الفهم والتفسير  ية المختلفةاالجتماعلة كشف العالقات التي تقوم بين الظواهر و امح

عن تلك التي ضاع مختلفة أو القواعد العامة التي يتم التوصل إليها عن طريق البحث العلمي على حاالت أخرى في  أوطباق المبادئ نان التأكد م
 . التحكم كلما زادت القدرة على التنبؤ القائم على أساس الفهم أووتزداد القدرة على الضبط  سبق استقراؤها منها

 : يةاالجتماعر ية الدراسة العلمية للظواهناإمك
ية بإتباع األساليب العلمية االجتماعدراسة الظواهر  أنوا يرون ناوك يةاالجتماععارض فريق من العلماء مبدأ تطبيق المنهج العلمي في الظواهر 

حول عدد من المسائل ي هؤالء المعارضين و اوتتركز دع ية من اختالفات جوهريةاالجتماعأمر ال يمكن تحقيقه لما بين ظواهر العلوم الطبيعية و 
وبعد الظواهر  ين اجتماعيةناقو  إلىوتعذر الوصول  يةاالجتماعواستحالة إجراء التجارب في الدراسات  يةاالجتماعالمتعلقة بتعقد المواقف 

 . يةاالجتماعوعدم دقة المقاييس  ية عن الموضوعيةاالجتماع
مما . والتي قد يجد نفسه مهتما بها اهتماما شخصيا ءا من الظاهرة التي يدرسهافسه جز ي يجد ناالجتماعالباحث  أنويرى بعض هؤالء المعترضين 

ية في االجتماععدم نجاح العلوم  إلىمما يؤدي  العقائد السائدة في مجتمعه أوية تتأثر بقيم الباحث واتجاهاته االجتماعيجعل دراسة الظواهر 
نجد  يةاالجتماعية الدراسة العلمية للظواهر نافي مقابل هؤالء العلماء الذين يشككون في إمكو  إعطائنا نتائج تماثل تلك التي قدمتها العلوم الطبيعية

يطور قدرته على  أن االجتماعومن ثم يجب على علم  يحتذي نمط العلوم الطبيعية أنعليه  االجتماععلم  أنفريقا آخر من العلماء الذين يرون 
 . ين في صيغة نظريات تماثل نظريات العلوم الطبيعيةناالقو ووضع هذه  ين والتنبؤ بالظواهرنااكتشاف القو 

مك االجتماعويدلل بعض العلماء على علمية علم  ية بعدة أدلة منها تزايد االعتماد على االجتماعية استخدام المنهج العلمي في دراسة الظواهر ناوا 
الرياضيات واألسلوب  إلىومما زاد من تدعيم االلتجاء  .  موضوعيةمما يجعل نتائجه صادقة و  ياالجتماعاألسلوب الكمي والرياضيات في البحث 

مما جعل من الصعب االعتماد على طريقة المالحظة فقط في دراسة الظواهر  يةاالجتماعالكمي تعقد الحياة في المجتمع الحديث وتعقد المواقف 
 . إلحصاءات في شتى أشكالهالغة الكم واالعتماد على ا إلىالبد من االلتجاء  أنومن ثم ك. يةاالجتماع

ه على الرغم من هذه االعتراضات التي أثارها بعض العلماء حول صعوبة استخدام المنهج العلمي في دراسة أن إلىنشير  أنوأخيرا يجدر بنا 
مك االجتماعوال يشكك في علمية علم  ذلك ليس مستحيال أنية إال االجتماعالظواهر  ذا  ية الدراسة العلمية للمجتمعناوا  هناك بعض الظواهر  كانتوا 
ونتيجة  االجتماعفقد يمكن دراستها في المستقبل بفضل الجهود المتواصلة لعلماء  حاليا باستخدام األساليب العلميةية التي يصعب دراستها االجتماع

 . يةاالجتماعابتكارهم لمناهج وأدوات حديثة أكثر دقة تتفق مع طبيعة الظواهر 
 

 المحاضرة الرابعة
 يةاالجتماعوالعلوم  االجتماعم عل

 
 النتائج التي تترتب على نشاطاته نفسه ومعرفة اإلنسانفهم أفعال  تحاوللى و األ أنية عن غيرها من العلوم الطبيعية في االجتماعتختلف العلوم 

 .لفهم ظواهر الكون اإلنسانفتتعامل مع مجهودات  أما العلوم الطبيعية. يةاالجتماعالفردية و 
 أوها عملية الكتساب أنالطريقة العلمية التي تتلخص في  أوية مع غيرها من العلوم الطبيعية في استخدام كل منهما للمنهج االجتماعلعلوم وتتفق ا

األفكار التي تدور حول حل المشكلة ثم اختبار هذه الفروض وأخيرا  أوتنمية المعرفة بطريقة منظمة تعتمد على تحديد المشكلة وصياغة الفروض 
 .تحليل النتائج واستخالص التعميمات
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 : هي ها علوم اجتماعية وأنعادة ما يتم تصنيفها على  هناك خمسة علوم أكاديمية أنونالحظ 
 . االجتماععلم  .1
 . علم النفس .2
 . ثروبولوجياناأل .3
 . علم االقتصاد .4
 . علم السياسة .5
 بنافسهما في جو أن نانجد علمي السياسة واالقتصاد يحدد ياإلنسانوك دراسات واسعة للسل أولى مجاالت عامة و وبينما تعد الثالثة علوم األ 

 .ياإلنسانمحددة من السلوك 
ية االجتماعفي أهميته للعلوم  االجتماعويشبه علم . ية األخرىاالجتماعمن أكثر العلوم اتصاال وتداخال مع غيره من العلوم  االجتماعويعتبر علم 

 .طبيعيةأهمية الرياضيات بالنسبة للعلوم ال
ذا  التداخل بين مجال  أويكون هناك بعض التشابه  أنفمن الطبيعي  في المجتمع اإلنسانية تشترك في دراسة سلوك االجتماعالعلوم  كانتوا 

 .ية األخرىاالجتماعومجاالت الدراسة في العلوم  االجتماعالدراسة في علم 
ية وهي علم االجتماعوبين بعض العلوم  االجتماعاالختالف بين علم  أوتشابه نوضح نواحي ال أنو  نشرح بشيء من التفصيل أن نل اآلو اسنح و

 . علم السياسة و علم االقتصاد و ثروبولوجياناأل و النفس
 : علم النفس .1

. ياإلنسانوك دراسات واسعة للسل أو مجاالت عامة ناهما يعدأنفي  نايشترك و  االجتماعية وثيقة الصلة بعلم االجتماعأحد العلوم  يعد علم النفس
في البيئة  اإلنساني الناتج عن معيشة االجتماعه يدرس السلوك فإن االجتماعأما عالم  س يركز في دراسته على سلوك الفردعالم النف أنإال 

 .يةاالجتماعوخضوعه للمعايير  ية التي ينتمي إليهااالجتماعية وتفاعله مع عدد من الجماعات االجتماع
 

 و بارة عن هذا النسق المنظم للسلوكهي ع و ي دراسة كل منهما لموضوع الشخصيةف االجتماعبين علمي النفس و ويظهر التداخل الواضح 
كما  فهوما أساسيا بالنسبة لعلم النفسويعد مفهوم الشخصية م. الخصائص التي تميز الفرد أوغيرها من السمات  و القيم و المعتقدات و تاالتجاها

 . يةاالجتماعالبعد النفسي ال يمكن تجاهله أثناء دراستنا للظواهر  أنحيث  االجتماعية التي يدرسها علم االجتماعلحقيقة تعتبر أحد األبعاد الهامة ل
علماء النفس عادة ما يهتمون بدراسة السلوك الفعلي ويركزون على دراسة بناء وعمليات  أنفي دراسة موضوع الشخصية  والفرق بين العلمين

 أنأي . معينة من السلوك أنماط إلىية التي تؤدي االجتماعهم عادة ما يهتمون بدراسة المواقف فإن االجتماعأما علماء . الشخصية في حد ذاتها
 . خصائص شخصية محددة أوية في ظهور سمات االجتماعمعينة من العالقات  أنماطعادة ما يهتمون بدراسة  االجتماععلماء 

يهتم بدراسة البعد  االجتماعمن ميادين الدراسة في علم  ناالنفسي كميد االجتماعفي ظهور علم  عاالجتماويظهر التداخل بين علمي النفس و 
الفرد إزاء أحوال المجتمع الذي  فعالاني كأحد ميادين علم النفس يهتم بدراسة كيفية االجتماعوكذلك ظهور علم النفس  يةاالجتماعالنفسي للحقيقة 

بحوثه عادة ما تلقي الضوء حول  أنإذ . يةاالجتماعي بدراسة كيفية تأثر الشخصية والسلوك الفردي بالبيئة عاالجتماويهتم علم النفس . يعيش فيه
 .اإلنسانية في سلوك االجتماعالطريقة التي تؤثر بها البيئة 

كما يركز علم . السلوك الفرديويركز علم النفس اهتمامه حول الفرد ودراسة . االجتماعهناك تداخل كبير بين علمي النفس و  أنويتضح مما سبق 
 ه يوجه اهتمامه نحو دراسة التفاعل بين الفرد وفإن ياالجتماعأما علم النفس . يةاالجتماعاهتمامه نحو المجتمع ودراسة العالقات  االجتماع
 .االجتماعس و مما يؤكد وجود التقارب في وجهات النظر بين علمي النف ياالجتماعبين الشخصية الفردية والبناء  أو المجتمع

 : ثروبولوجياناأل .2
ثروبولوجيا ناأل و ثروبولوجيا الثقافيةناأل و ثروبولوجيا الطبيعيةناأل:  ثالثة أقسام هي إلىوتنقسم  يةاالجتماعثروبولوجيا من أحدث العلوم نتعتبر األ
 .يةاالجتماع
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ثروبولوجيا نإذ يميل علماء األ. جتمعات التي يميل كالهما نحو دراستهاالم أنماطفي  االجتماعثروبولوجيا الثقافية وعلم ناالختالف بين األوقد يبدو 
 .نحو دراسة المجتمعات الحديثة االجتماعبينما يميل علماء  المجتمعات البدائية أوساق التقليدية نالثقافية نحو تركيز اهتمامهم حول دراسة األ

 أوفيميلون غالبا نحو دراسة قطاعات  االجتماعأما علماء  بها دراسة كلية شاملةنادراسة المجتمعات من جميع جو  إلىثروبولوجيون يميلون ناأل و
الوسط الطبيعي لعالم  أنكما . ياالجتماعدراسة عملية معينة مثل الحراك  أو سة نظام معين بعينه كنظام األسرةمثل درا  تمعأجزاء معينة من المج

 .ية المعقدةاالجتماعالمجتمعات الكبيرة الحجم والعمليات  االجتماعبينما يدرس عالم  فية بذاتهاالمحلية الصغيرة المكتثروبولوجيا هو المجتمعات ناأل
هناك درجة كبيرة من التقارب بين العلمين تظهر أكثر في  أننا نجد فإن ثروبولوجياناأل و االجتماعوعلى الرغم من هذا االختالف بين علم 

مما جعل العالم  يةاإلنساني للمجتمعات االجتماعية وتحليل البناء االجتماعالعلمين نحو دراسة العالقات ية إذ يتجه كل من االجتماعثروبولوجيا ناأل
 .المقارن االجتماعية اسم علم االجتماعثروبولوجيا نيطلق على األ(  نو ارادكليف بر  )جليزي ناأل
 :علم االقتصاد .3

 يةاالجتماعد بين المتغيرات االقتصادية والمتغيرات ناهناك قدر من التس أنإذ  يةتماعاالجيوجد اتصال وثيق بين المتغيرات االقتصادية والمتغيرات 
هو  االجتماعمستقل من ميادين الدراسة في علم  ناظهور ميد إلىمما أدى  فسير أحدهما بمعزل عن األخرى يجعل التفسير غير واضحلة تو امح و

 .ية للحياة االقتصاديةجتماعاالب نااالقتصادي الذي يعنى بدراسة الجو  االجتماععلم 
اهتمام اإلدارة المستمر  أننجد  فمثال تصادية والمتغيرات السوسيولوجيةد االمبيريقي بين المتغيرات االقناهناك قدر كبير من التس أنوالواقع 

 .ل وخارج المصنعإحداث تغيرات سياسية واجتماعية داخ إلىيؤدي  أنيمكن (  متغير اقتصادي )بمستويات األجور داخل المصنع 
الفكر السوسيولوجي قد أسهم  فإنوبالمثل . يةاالجتماعالفكر االقتصادي قد أسهم في مجال الكشف عن األبعاد السوسيولوجية في الحياة  أنونجد 

 .ية للحياة االقتصاديةاالجتماعب نافي الكشف عن الجو 
 :علم السياسة .4

علم السياسة يكرس كل اهتمامه في دراسة ظاهرة القوة كما تتجسد في التنظيمات  فإن معب المجتنايهتم بدراسة كل جو  االجتماععلم  ناإذا ك
ذا ك. الرسمية علم السياسة  فإن –بما في ذلك الحكومة  –ية االجتماعيولي اهتماما كبيرا بالعالقات المتبادلة بين كافة النظم  االجتماععلم  ناوا 
 .تحدث داخل الحكومةاالهتمام بالعمليات الداخلية التي  إلىيميل 

البناء  ضوءسة الظواهر والنظم السياسية في السياسي الذي يهتم بدرا االجتماعوالسياسة في ظهور علم  االجتماعويظهر التداخل بين علمي 
السياسي في الوقت  عاالجتماهناك نوع من االلتقاء بين دراسات كل من علم السياسة وعلم  أنونالحظ .  ي والثقافة السائدة في المجتمعاالجتماع
 .إذ يشترك كل من العلمين في دراسة كثير من الموضوعات الحاضر

 

 ةالخامس ةالمحاضر 
 ودراسة الثقافة االجتماععلم 

 
 :ها دارت حول عدد قليل من المسائل أهمهاأنيثبت  الحاضر ية في الماضي واالجتماعاختبار النظريات  أن(  تيماشيف )يذكر 

 مجتمع؟ما الثقافة وما ال -أ
 نحلل على أساسها كل من الثقافة والمجتمع؟ أنة التي يمكن األساسيما الوحدات  -ب
 ما العالقة بين الثقافة والمجتمع والشخصية؟ -ج
 ؟التغير في كل منهما أوما العوامل التي تحدد حالة الثقافة وحالة المجتمع  -د
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 فقد أصبح  االجتماعدراسة كل من الثقافة والمجتمع والشخصية بالنسبة لعالم  ويتضح مما ذهب إليه تيماشيف أهمية : أهمية دراسة الثقافة
عزل عن غيرها من ل دراسة أحد هذه العوامل بمو االباحث الذي يح فإنومن ثم  بين هذه العوامل الثالثة السابقةاليوم واضحا مدى التكامل 

 . ه لن يحقق هدفه من الدراسةفإن العوامل األخرى
مجتمعات  إلىنفهم اختالف سلوك الجماعات التي تنتمي  أننا ال يمكن أنإذا علمنا  االجتماعاسة موضوع الثقافة بالنسبة لعالم ويتضح أهمية در 

ها تساعدهم على أن إلىفالثقافة لها تأثير كبير في توجيه وضبط سلوك األفراد داخل المجتمع باإلضافة .  دون دراسة ثقافة هذه المجتمعات مختلفة
 .إشباع احتياجاتهم إلىتغير هذه البيئة بحيث تؤدي  أومع البيئة التكيف 

ها تشكل أنإذ  ال يدرس الثقافة لذاتها االجتماععالم  أنه يجب مراعاة أنإال  لدراسة موضوع الثقافة االجتماعومع هذه األهمية التي يوليها علماء 
على  وءضوع نظرا لما تلقيه الثقافة من ضيهتم غالبا بدراسة هذا المو  االجتماع ولكن علم ثروبولوجيا الثقافيةنللدراسة في األ األساسيالموضوع 
 .االجتماعفي علم  األساسيية التي تمثل الموضوع االجتماعالعالقات 

 

 لفنون ممارسة بعض ا أو قراءة الصحف والمجالت أوالمعرفة  إلىيستخدم الناس مفهوم ثقافة في حياتهم اليومية لإلشارة  : مفهوم الثقافة
 .صفوة مثقفة وجمهور أقل ثقافة إلىهذا المفهوم الشائع لدى عامة الناس يقسم المجتمع  فإنومن ثم . وغير ذلك كالموسيقى
من  –فاكتساب الثقافة  تحدثون بلغته قد اكتسبوا الثقافةفكل أعضاء المجتمع الذين ي هوم الثقافة بطريقة مختلفة تمامامف االجتماعويستخدم علماء 

 .وليس بالضرورة المشاركة في حياة الصفوة المثقفة مشاركة األفراد في حياة المجتمع يتطلب مجرد – االجتماعنظر علم  وجهة
 . لوجيا عدة تعاريف لمفهوم الثقافةثروبو ناأل و االجتماعوقد وضع علماء 
 : ومن هذه التعاريف

  الجزء الذي نتعلمه من  إلىل يشير و فالمفهوم األ عن مفهوم ثقافة ما الثقافة يختلفمفهوم  أن(  زناجون بيس )و (  زنامافيس بيس )يرى
ي االجتماعمجمل التراث  إلىمفهوم الثقافة يشير  أنأي . طرق الحياة المميزة لهذا المجتمع إلىي فيشير ناأما المفهوم الث. ياإلنسانالسلوك 
 . معيني لمجتمع االجتماعالتراث  إلىبينما يشير مفهوم ثقافة ما  للبشرية

  للثقافة (  فيليبس )وقد يتبين ذلك من تعريف . السلوك دون األشياء المادية مثل األدوات واآلالت أنماطقد يقتصر مفهوم الثقافة على األفكار و
ميز أفراد السلوك المتعلمة التي ت أنماطها ذلك الكل المتكامل من أنللثقافة ب(  هوبل )وكذلك تعريف . ها نسق من المعايير والقيمأنعلى 

 . المجتمع والتي ال تنتج عن العوامل الوراثية البيولوجية
  ويتضح ذلك من . ب المادية وغير المادية في الحياة البشريةنابحيث أصبح يدل على كل الجو  لقرن العشرين اتسع مفهوم الثقافةائل اأو وفي

الحضارة هي ذلك الكل  أوالثقافة  أن ): قافة البدائية حيث يقول في مطلع كتابه عن الث(  تايلور )التعريف الكالسيكي البسيط الذي وضعه 
من حيث هو  اإلنسانون والعرف وكل القدرات والعادات األخرى التي يكتسبها ناالمركب الذي يشمل المعرفة والعقائد والفن واألخالق والق

 .(  عضو في المجتمع
رونالد  )يذكر  وفي هذا الصدد. ناخصائص السك إلىلإلشارة (  تايلور )ي ذهب إليه هذا المفهوم الواسع الذ االجتماعوقد يستخدم بعض علماء 

األدوات التي يحافظ عليها  و السلوك و المعتقدات و القيم:  ية مثلنابعض الخصائص السك إلىمفهوم الثقافة قد يستخدم لإلشارة  أن(  فيدريكو
ية من مادية وغير مادية التي يتعلمها ويشارك فيها اإلنسانب الحياة ناثقافة يتضمن كل جو مفهوم ال فإنومن ثم  جيل إلىجيل  تنتقل من و المجتمع

 .أعضاء المجتمع
 الثقافة  أنبمعنى . الثقافة تجريد معنوي للسلوك أنهناك اتجاه يرى  أننا نجد فإن السابقة في تفسير مفهوم الثقافة االتجاهات إلىباإلضافة  و

بجماعة  أولعالم من مالحظته للواقع المحسوس الذي يشتمل على أشكال السلوك المكتسب الخاص بمجتمع مجموعة من األفكار يجردها ا
 . الثقافة تبدو في طريقة العمل والصناعة ولكنها ال تتكون من العمل والصناعة أنهذا االتجاه بقوله (  ردفيلد )ويوضح . معينة
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 من حيث (  تيرنر )ويؤكد ذلك ما ذهب إليه . ب الرمزي وبتعلم الرموزناتهتم بالج لثقافةعريفات التي ظهرت لمفهوم ابعض الت أنأخيرا نجد  و
التي يكونها ويحافظ عليها أفراد المجتمع من أجل تنظيم شئون معنى  أوها نسق من الرموز التي لها داللة أنالثقافة يمكن النظر إليها على  أن

 .ي والتي تدرس في إطار غير شخصيناذات المع األفعالها األشياء و نأللثقافة على (  هوايت )وكذلك تعريف .  حياتهم
الثقافة هي كل ما يتكون من أشكال السلوك المكتسب  أناالتجاهات المختلفة في تعريف الثقافة قد تأخذ اتجاها واقعيا يرى  أن,  ويتضح مما سبق
 قافة اتجاها تجريديا يرى الثقافة مجموعة أفكار يجردها العالم من مالحظتهوقد تأخذ الث. بجماعة معينة من البشر أوي معين ناسنإالخاص بمجتمع 

وهذا . ب الرمزيناوقد يظهر اتجاه ثالث يهتم بالج. بجماعة معينة أوللواقع المحسوس الذي يشتمل على أشكال السلوك المكتسب الخاص بمجتمع 
 . ( هوايت )لنحو الذي ذهب إليه االتجاه يعارض االتجاه التجريدي ويأخذ باالتجاه الواقعي على ا

 

أخذ بعضها اتجاها بنائيا يهتم وي غير مادية أوب مادية نابعضها يهتم بتوضيح مكونات الثقافة من جو  أنكما يتضح من التعاريف السالفة الذكر 
 .ب الرمزيناهناك بعض التعاريف التي تهتم بالج أن إلىباإلضافة . الفعل والسلوك أنماطبالصيغ العامة و 

الثقافة ظاهرة عامة توجد في جميع  أنه مما الشك فيه أنإال . وعلى الرغم من هذه االختالفات التي تبدو بين العلماء حول تعريفهم للثقافة
همية مما يوضح أ. ية التي تحدث بين األفراد داخل هذه المجتمعاتاالجتماعي والعالقات االجتماعية وتؤثر في عملية التفاعل اإلنسانالمجتمعات 

 .االجتماعالثقافة بالنسبة لعالم 
تقييمها بمصطلحات تتفق مع قيمنا ومعاييرنا وال  أونتجنب الميل نحو الحكم على هذه الثقافات  أن, يجب  وعند دراستنا لثقافة المجتمعات المختلفة

يكون  أن االجتماعبل يجب على عالم . ثقافتنا ة أدنى مننالها مك أنرؤيتنا لهذه الثقافات على  إلىمما قد يؤدي .  تتفق مع هذه الثقافات
 .مصطلحاتها الخاصة ضوءل فهم الثقافات األخرى في و ايح أن, و  يتخذ وضعا يتسم بالنسبية الثقافية أنموضوعيا و 

كال من علماء  فإن,  ياعاالجتمة للثقافة وتحديد أثرها على السلوك األساسيه عند دراسة القيم والمعايير أن(  مالينوفسكي )وفي هذا الصدد يذكر 
, مع تجنب  هذه المجتمعات ناثروبولوجيا يقومون بدراسة ثقافة المجتمعات المختلفة باستخدام المالحظة والمشاركة في حياة سكناأل و االجتماع

 . ق مع هذه الثقافاتوهي الميل نحو تقييم الثقافات األخرى بمصطلحاتنا التي قد ال تتف(  التعصب الساللي )الوقوع في ما يطلق عليه 
يهتم  االجتماععالم  أنوالشك .  وتتطلب الموضوعية العلمية درجة كبيرة من النسبية الثقافية التي تتجنب تقييم الثقافات وفقا لمصطلحاتنا الخاصة

, نظرا لما تلقيه من ضوء على  يرالمعاي , كما يهتم بالتقييم الموضوعي لهذه القيم و بدراسة القيم والمعايير السائدة في المجتمعات المختلفة
 . المجتمعات المختلفة إلىية ويمكن من فهم سلوك الجماعات التي تنتمي االجتماعالعالقات 

 
 المحاضرة السادسة
 خصائص الثقافة

 

 دارت حول هذه التعريفاتمية التي , ومن المناقشات العل ثروبولوجيا لمفهوم الثقافةناأل و االجتماعمن التعريفات المختلفة التي وضعها علماء 
 :, لعل أهم هذه الخصائص الثقافة لها خصائص كثيرة متنوعة أننستدل على  أنيمكن 

  لكل مجتمع ثقافته الفريدة التي توضح طريقته في  أن, إال  يةاإلنسانالثقافة تعد ظاهرة اجتماعية توجد في جميع المجتمعات  أنعلى الرغم من
بمصطلحاتها أكثر من رؤيتها  قيمها ومعاييرها و ضوءهناك نسبية ثقافية ويجب رؤية الثقافات في  أنندرك  نأولفهم الثقافات يجب . الحياة

, وتقييم الثقافات بمصطلحاتنا التي ال  الحكم على اآلخرين من منظور نسقنا الثقافي إلىويؤدي الفشل في القيام بهذه الوظيفة  . بمصطلحاتنا
ة أقل ناها تشغل مكأنوالتي تجعلنا نرى الثقافات األخرى على . لك الظاهرة التي يطلق عليها التعصب السالليتتفق مع هذه الثقافات وحدوث ت

 .ة التي تشغلها ثقافتنانامن المك
  بوجه خاص كثيرا من هذه المالمح والسمات التي تتمثل  أنبل .  عبر الزمن نتقالاالتتميز الثقافة باالستمرار فللسمات الثقافية قدرة كبيرة على

,  قات في المجتمعو ها وجدت في وقت من األأنها لعدة أجيال ال لشيء إال نافي العادات والتقاليد والعقائد والخرافات واألساطير تحتفظ بكي
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وقد يتعرض المجتمع كله لبعض عوامل التغير التي تبدل . ل األمرأو ظهورها في  إلىيزول السبب الذي أدى  أنفتظل موجودة حتى بعد 
 .لظروف العامة التقليدية ومع ذلك تفلح بعض هذه السمات في البقاء واالستمرار مع احتفاظها بصورتها األصليةا
التراكم الثقافي الذي يساعد األفراد على التكيف مع البيئة فالثقافة  إلىيؤدي  أنه أنتقال الثقافة عبر الزمن وبين األجيال المختلفة من شنا أنونجد 

يتكيفوا مع مشكالتهم باستخدام الحلول التي يتم التوصل إليها في  أنمعين على  نافي مك أولذين يعيشون في فترة زمنية معينة تساعد األفراد ا
 .أماكن أخرى أوقات أو 
 أنافة و يتعلم الثق أن اإلنسانويستطيع .  اإلنسانالتي تعد من أهم هذه الرموز التي اخترعها  ثقافة على وجود الرموز مثل اللغةتعتمد ال 

 ت حول الظواهر الثقافية المختلفةتعد اللغة هي األداة الجوهرية التي نستخدمها في التقاط المعلوما و ا من خالل استخدامه لهذه الرموزيكتسبه
بيق خبراته ويتمكن من تط يؤدي وظيفته داخل المجتمع أن اإلنسانيستطيع  وعن طريق مساعدة اللغة.  وهي األداة الرئيسية في تنمية الثقافة

 .المختلفة في حل المشكالت التي تواجهه
 ه يمكن أن إلىباإلضافة  تعليم من المجتمع الذي يعيش فيهيكتسب عناصر الثقافة بال اإلنسان أنإذ  ها مكتسبةأنبمعنى  الثقافة يتم تعلمها نإ

الثقافة بتمايزها واستقاللها عن األفراد الذين يحملونها وتتميز  ناعن الحيو  اإلنسانوهذا ما يميز  صر الثقافة عبر األجيال المختلفةنقل عنا
 . ويمارسونها في حياتهم اليومية

 أواالكتساب ويبعدون عنها بالتالي كل ما هو غريزي  أوالعلماء الذين تعرضوا لمشكلة تعريف الثقافة يعطون أهمية كبيرة لموضوع التعليم  أنونجد 
ها حصيلة أن أو ياالجتماعالثقافة هي حصيلة العمل واالختراع واالبتكار  أنعظم التعريفات تؤكد م فإنوعلى ذلك  موروث بيولوجيا أوفطري 

 .وجودها بذلك غير مرتبط بوجود األفراد من حيث هم أفراد أنو  شاط البشريالن
الحياة وقواعد العرف والتقاليد والفنون  أنماطهم يقصدون على العموم طرائق المعيشة و فإنعن ثقافة شعب من الشعوب  االجتماعوحينما يتكلم علماء 

 .والتكنولوجيا السائدة في ذلك المجتمع والتي يكتسبها أعضاؤه ويلتزمون بها في سلوكهم وفي حياتهم
ر سائدة في عص كانت أنه وجدها كذلك منذ نشأته وسبق نأل ه يرث العادات السائدة في مجتمعهأناالعتقاد ب إلىوغالبا ما يميل الشخص العادي 

 .عادات الجنس البشري وما يتفرع منها كلها أمور مكتسبة أنآبائه ولكن األدلة كثيرة على 
 ب أساسية على النحو التاليناجو  أووحدات  أوتتكون من ثالثة قطاعات  ها كل معقدأنبمعنى  الثقافة نسق أن : 
ب من الثقافة انعن طريق هذا الج ولوجيا وعلى سبيل المثالالتكن إلىتشمل نسق المعرفة الذي يتدرج من المعتقدات  و  ب اإلدراكيةناالجو  .1

 .تاجننتمكن من معرفة طريقة استخدام آلة معينة في اإل
 .تشمل األدوات واآلالت واللعب والسيارات وغيرها من األشياء المادية التي تستخدم في تشكيل وتغيير البيئة و  ب الماديةناالجو  .2
مجردة حول ما هو صواب وما هو األفكار النهائية ال أوكما تتضمن القيم  القواعد التي تنظم السلوك أويير تتضمن المعا و  ب المعياريةناالجو  .3

غير رسمية لفرض االمتثال للمعايير ولضبط السلوك  أوها تتضمن الجزاءات أي المكافآت التي تطبق بطريقة رسمية أن إلىباإلضافة  خطأ
 .المنحرف

 أنلت بعض التعريفات و اد حدود التعقيد نظرا الشتمالها على عدد كبير جدا من السمات والمالمح والعناصر التي حأبع إلىوتعد الثقافة كل معقد 
ي خالل عصور طويلة االجتماعتراكم التراث  إلىحد كبير  إلىويرجع ذلك التعقيد  . مثال (  تايلور )با منها كما هو الحال في تعريف ناتذكر ج

 .كثير من السمات الثقافية من خارج المجتمع نفسهمن الزمن وكذلك استعارة 
 أنالمجتمع كله تسوده ثقافة واحدة ذات طابع موحد فليس من الضروري بحال  أنفعلى الرغم من  ا نحلل ثقافة المجتمععندم ويبدو تعقد الثقافة
على مجتمع  أويقتصر وجود بعضها على قطاع منها  بل كثيرا ما ت التي تؤلف تلك الثقافة الموحدة في كل قطاعات ذلك المجتمعتوجد كل السما

 .المجتمعات المحلية التي تؤلفه أومحلي معين بالذات دون بقية القطاعات 
الذي يعطي الثقافة طابعها المميز ومقوماتها الخاصة هو وجود طائفة من السمات الرئيسية العامة التي تسود المجتمع كله وتفرض  أنوالمعروف 

لتي يشترك فيها وتتمثل هذه العموميات الثقافية في وحدة المشاعر ووحدة التقاليد والعادات والممارسات ا تي تعرف باسم العمومياتعليه وال نفسها
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والتي تحرص الجماعة  بر أسسا جوهرية في تكوين المجتمعكالشعائر والمعتقدات الدينية واللغة وما إليها من السمات التي تعت كل أعضاء المجتمع
 .أشد الحرص وتعاقب على الخروج عليها عليها

فعلى الرغم من . ثقافته الجزئية الخاصة في كل جماعة محلية فيه أوتوجد في كل قطاع من قطاعات المجتمع  أنهذا ال يمنع من  فإنومع ذلك 
 أوكما قد يكون للمتزوجين  ن دون النساءوك وبعض الممارسات مفقد ينفرد الرجال ببعض قواعد السل العموميات أوة األساسيوحدة السمات الثقافية 

 . اآلباء عادات اجتماعية تميزهم عن العزاب وعن األبناء
ذا  امل التكامل وبذلك تعتبر عامال من عو  تعبر في نفس الوقت عن تلك الوحدةالعموميات هي التي تعطي المجتمع وحدته الثقافية و  كانتوا 

. س الثقافي العامنايتعارض ذلك مع التج أندون  ت داخل نطاق المجتمعو اظهور التمايز والتف ىإلالخصوصيات تؤدي  فإن والتماسك في المجتمع
ه كلما زادت العموميات ظهر المجتمع أنبمعنى  تناسب بين العموميات والخصوصياتحد كبير على مدى ال إلىس الثقافي يتوقف ناالتج أنوالواقع 

العموميات أقل في العدد  أنولكن هذا ال يمنع من القول . معات الصغيرة والمجتمعات شبه المنعزلةفي المجت أنكما هو الش سةناكوحدة ثقافية متج
 .ها تسود المجتمع كلهأندائما من الخصوصيات رغم 
وهو أمر  السمة الثقافية العامة تمارس بحذافيرها في كل المجتمع وتفرض نفسها على جميع أفراده بغير استثناء أنوقد توحي كلمة العموميات ب

يعد سمة ثقافية عامة  طهي اللحم مثال نافإذا ك ق مختلفة وبأساليب ثقافية متنوعةفالموقف الواحد كثيرا ما يمكن معالجته بطر .  غير صحيح تماما
ومن وقت  بل أشكاال عديدة تختلف من شخص آلخرذلك قد يتخذ  أنبل  لضرورة طهيه بطريقة معينة بالذاتذلك ال يستلزم با فإن في المجتمع

المختلفة التي يمكن  نماطاأل أوه يمكن التمييز في كل سمة من هذه السمات العمومية بين عدد من البدائل أنأي .  آلخر بالنسبة للشخص الواحد
 .تطبيقها في الموقف الواحد

 
 ابعةالسة المحاضر 
 يةاالجتماعالجماعات 

 ةاألساسيالنقاط 
 . الجماعات:  الأو 
 .التنظيمات:  ياناث
 

وخالل سنوات حياته المبكرة يشترك في عضوية عدة  فالفرد يولد وينمو داخل األسرة. يةاإلنسانمجموعة متنوعة من الجماعات  إلىينتمي كل فرد 
جماعات أخرى كثيرة مثل جماعات األصدقاء وجماعات العمل  إلى تمائهان إلىباإلضافة  ل جماعات اللعب والجيرة والمدرسةجماعات مث
 .الترويحوجماعات 

. ية المتعددة التي ينتمي إليها الفرد خالل سنوات حياته المتعددةاإلنسانبدراسة أصل ونمو ونشاطات هذه الجماعات  االجتماعويهتم علماء 
كل  شخصية وخصائص أعضائها من األفرادالتي تختلف عن  لها شخصيتها وخصائصها المستقلة االجتماعية في نظر علماء اإلنسانوالجماعة 
 .  على حدة

هم يهتمون بالتعرف على الطرق التي عن أنأي  بنائها أوبدراسة تنظيم هذه الجماعات  االجتماعية يهتم علماء اإلنسانوعند دراسة الجماعات 
 .ضومعرفة الطرق النموذجية التي يتعامل بها األعضاء مع بعضهم البع مسئولية على أعضاء هذه الجماعاتطريقها يتم توزيع السلطة وال

ية اإلنسانهم يهتمون بدراسة االحتياجات التي تشبعها الجماعات أنأي  يةاإلنسانبالتعرف على وظائف هذه الجماعات  االجتماعكما يهتم علماء 
 . ودور هذه الجماعات بالنسبة للمجتمع ككل بالنسبة ألعضائها كأفراد

ية ووظائفها وتأثير هذه التغيرات بالنسبة ألعضائها اإلنسانناء هذه الجماعات بدراسة التغيرات التي تحدث في كل من ب االجتماعكما يهتم علماء 
ية اإلنسانه الدراسة العلمية لبناء ووظيفة الجماعات أنب االجتماععلم (  فيدريكو )سالفة الذكر يعرف  االجتماعفي ضوء اهتمامات علماء  و .كأفراد

 .والتغيرات التي تحدث بها
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يقوم على دراسة  االجتماعا جديدا من ميادين الدراسة في علم نامصطلح علم اجتماع الوحدات الصغيرة باعتباره ميدظهر  : الجماعات: أوال 
 .الدراسة السوسيولوجية للجماعات الكبيرة ناميد إلىوذلك في مقابل علم اجتماع الوحدات الكبرى الذي يشير  الجماعات الصغيرة

الفرد هو وحدة التحليل  أنكما  االجتماعة في علم األساسيدراسة الجماعات باعتبارها وحدة التحليل  أهمية كبيرة على االجتماعويعلق علماء 
 .ة في علم النفساألساسي

 خصائص عامة مشتركة أوالجماعة هي جمع من الناس الذين يتميزون بصفات  أن(  دنناز  )يرى  : مفهوم الجماعة . 
 . أكثر يتفاعلون بطريقة منظمة ويتشابهون مع بعضهم البعض أوفردين  الجماعة هي أن إلى(  فيدريكو )بينما يذهب 

مكن األفراد من القيام ات ومعايير واضحة تناتتكون من مجموعة قليلة من المك ها وحدة اجتماعية صغيرة نسبياأنالجماعة ب(  تيرنر )ويعرف 
 .بأدوارهم

فاعلون مع بعضهم البعض بطريقة منظمة على أساس وجود توقعات مشتركة لكل ها جمع من الناس يتأنالجماعة ب(  روبرتسون نال )كما تعرف 
 . منهم حول سلوك كل من األفراد اآلخرين

 .هم كذلكأنهم يشكلون جماعة وينظر إليهم اآلخرون على أنالجماعة مجموعة من األفراد يدركون  أن(  فيليبس )ويرى 
 .منظمس لهم بناء معين ويوجد بينهم اتصال وارتباط الجماعة مجموعة من النا أن إلى(  جنزبرج )ويذهب 
ها مجموعة من األفراد الذين يتصلون ببعضهم البعض خالل فترة كافية من الزمن تكفي لكي أنية على اإلنسانالجماعة  إلى(  زناهوم )وينظر 

 . ن طريق عالقة الوجه بالوجهيتم االتصال بين األفراد بشكل مباشر ع أنوذلك على  مكن كل منهم من االتصال باآلخرينيت
 .أكثر يرتبطون معا عن طريق التفاعل والتركز حول مجموعة من المصالح المشتركة أوها جمع من شخصين أنفيعرف الجماعة ب(  ستيوارت )أما 

 

بة لحجم الجماعة نجد البعض فبالنس اعة وكذلك األسس التي تقوم عليهاهناك اختالفات بين العلماء حول حجم الجم أنويتضح من هذه التعريفات 
ومنهم من يقصر الجماعة على مجموعة  خصائص مشتركة أويجعل نطاق الجماعة يتسع بحيث يشمل أي جمع من الناس يتميزون بصفات 

 أوون الصفات أما بالنسبة لألسس التي تقوم عليها الجماعة فقد تك ر يعتمد على عالقات الوجه بالوجهصغيرة من األفراد يقوم بينهم اتصال مباش
 .اشتراك أعضاء الجماعة في مجموعة من المصالح المشتركة أو االتصال بينهم التفاعل و أو ن األعضاءالخصائص العامة المشتركة بي

 

 و الشعور بالنوع أوالوعي :  مقياسا يتكون من ثالثة محكات هي(  دنناز  )مختلفة وضع  أنماط إلىلتصنيف الجماعات  : الجماعات أنماط 
 .على هدف معين التركز و ية بين األفراداالجتماععالقات ال

 :من الجماعات هي أنماطبين أربعة (  دننزا )بناء عليه ميز  و
الشعور  أوأعضاؤها ال يتميزون بالوعي  و ناواإلحصائيين وعلماء السك االجتماعجماعات تتكون عن طريق علماء :  الفئات اإلحصائية .1

 .وفئات السن مثلتها فئات القوى العاملةومن أ د تنظيم رسمي يضم هؤالء األعضاءو عدم وج إلىباإلضافة  بالنوع
 إلىباإلضافة  بوجود تفاعل اجتماعي بين أعضائهاولكنها ال تتميز  شعورهم بالنوع أوجماعات تتميز بوعي أعضائها :  يةاالجتماعالفئات  .2

 .لنساء والزنوجومن أمثلتها فئات الرجال وا أي تنظيم رسمي إلىتمائهم ناعدم 
هؤالء  أنإال  فاعل اجتماعي بين هؤالء األعضاءالشعور بالنوع مع وجود ت أوجماعات يتميز أعضاؤها بالوعي :  يةاالجتماعالجماعات  .3

 .ناومن أمثلتها جماعة األصدقاء واألقارب والجير  تنظيم رسمي إلىتماء ناألعضاء ينقصهم اال
تركز األعضاء حول  إلىباإلضافة  لنوع ويتفاعلون مع بعضهم البعضالشعور با أواؤها بالوعي جماعات يتميز أعض:  التنظيمات الرسمية .4

 .  ع والمستشفياتناومن أمثلتها الجامعات والمص هدف معين
 : من الجماعات الفرعية على النحو التالي أنماطعدة  إلىية االجتماعويمكن تصنيف الجماعات 

ن الواضح وحرية و اى عالقات الوجه للوجه المباشرة بين أعضائها كما تقوم على أساس عالقة التعجماعات تقوم عل:  ليةو الجماعات األ .1
 .التعبير عن الشخصية والعواطف
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ضعف  إلىهي جماعات اجتماعية تتميز بضعف الصالت بين أفرادها وبالتالي ضعف االستجابة بينهم باإلضافة :  ويةناالجماعات الث .2
 .الروابط العاطفية بينهم

 .هي الجماعات التي يرجع إليها الفرد في تقييم سلوكه:  لجماعات المرجعيةا .3
كذلك عن الجمع الذي  و اس الذين يجتمعون معا بشكل مؤقتالحشد الذي يتكون من عدد من الن أوومن المهم التفرقة بين الجماعة والجمهرة 

ة ما الجمع يتميز عن الحشد من حيث وجود درج ناك أنو  لون وحدة واحدةهم يمثأنيتكون من أي مجموعة من األفراد الذين ينظر إليهم معا على 
رتبط أفراده مما ينقص الحشد الذي ال ي النشاط كما يتميز أيضا بشعور أفراده بنوع مشترك من المصالح واألهداف و من التفاعل بين أفراد الجمع

 .من األرضأي وجودهم قريبين من بعضهم في مساحة معينة  سوى بالقرب الجغرافي
 

استخدام مصطلحات محددة مثل  إلىالتنظيم كما يميل البعض اآلخر  إلىيستخدم البعض مصطلح البيروقراطية لإلشارة  : التنظيمات: ثانيا 
د من غلبة الطابع التنظيمي الذي يع إلىوقد تشير كثرة المسميات والمصطلحات التي تستخدم للتعبير عن مفهوم التنظيم  المنظمة أوالمؤسسة 

 .هذا العصر قد أصبح عصر التنظيمات أنتشرت التنظيمات داخل المجتمعات الحديثة حتى ليخيل للمرء نافقد  العصر الحديث أبرز سمات
  وحدات اجتماعية تقام بطريقة عمدية من أجل تحقيق  أوها جماعات أنالتنظيمات على  إلىيمكن النظر  : ةاألساسيه أنماطمفهوم التنظيم و

 . دةأهداف محد
فهناك التنظيمات التي تحقق المنفعة كالتنظيمات الصناعية والتجارية التي يلتحق بها األفراد من أجل  مختلفة من التنظيمات أنماطهناك  أنونجد 

ل مث ظيمتركون ويساهمون في أهداف التنهم يشنوهناك تنظيمات اختيارية يلتحق بها األفراد أل سب شخصية مثل الحصول على الرواتبتحقيق مكا
 .كما يوجد بعض التنظيمات اإلجبارية التي تفرض العضوية فيها على األفراد بالقوة مثل السجون عضوية النقابات

 نظاما دقيقا من حيث تقسيم التنظيم المعقد فكل تنظيم كبير الحجم يتطلب  أنماطالبيروقراطية هي أحد  : النموذج المثالي للتنظيم البيروقراطي
ويطلق اسم البيروقراطية على هذا البناء الذي يوجه وينسق .  زيادة المهارة والكفاية في العمل إلى نايم العمل والتخصص يؤديتقس أنإذ  العمل

 .ويضبط مجهودات كثير من األفراد الذين يؤدون أعماال كثيرة ومتنوعة
 .خاصة في المجتمعات الصناعيةتشارها في المجتمع الحديث و ناالتنظيم التي يتزايد  أنماطوتعد البيروقراطية أحد 
الذي  ذجه المثالي للتنظيم البيروقراطيخصائص جوهرية للبيروقراطية ضمنها نمو  أوعدة مميزات (  ماكس فيبر )ي ناوقد حدد لنا العالم األلم

شخصي ونسق غير  وبناء رئاسي للسلطة ينطوي على نطاق محدد للمسئولية أهمها وجود درجة عالية من التخصصر و ايرتكز على عدة مح
الفصل بين الدخل الخاص والمرتب الذي يحصل عليه الفرد بصورة  و الخبرة الفنية وية وفقا للمقدرة ووتحديد العض للعالقات بين أعضاء التنظيم

 .رسمية
 دائما عن طريق  سلوك األفراد داخل التنظيمات ال يتحدد أنية عن االجتماعكشفت كثير من الدراسات  : التنظيم الرسمي وغير الرسمي

التنظيمات تمتلئ باألبنية غير الرسمية التي تعبر عن أهداف  أنفقد تبين  في نموذجه المثالي(  فيبر )امر والتعليمات كما ذكر و األ
إحداهما  فالتنظيم قد يبدو في صورتين ع أهداف واحتياجات التنظيم نفسهتختلف م أووالتي قد تتفق  جات العاملين داخل هذه التنظيماتواحتيا

 . رسمية واألخرى غير رسمية
أي العالقات المنطقية  مي هو التنظيم المكتوب على الورقالتنظيم الرس أنويميز البعض بين كل من التنظيم الرسمي وغير الرسمي على أساس 

.  ات المتبادلة القائمة على الحب والكراهيةأما التنظيم غير الرسمي فهو نظام العالق.  ين والسياسة المعمول بها داخل التنظيمناالتي تحددها القو 
وتظهر هذه الممارسات غير   ية المنظمة المتبعة داخل التنظيمالممارسات غير الرسمية التي تظهر في شكل استجابة للقواعد الرسم إلىويشير 

تتفق مع العالقات المنطقية التي تحددها خريطة  هذه العالقات التي قد ال ية التي تظهر بين أعضاء التنظيماالجتماعالرسمية من خالل العالقات 
 .البناء التنظيمي
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الموجودة في مدينة (  ثورنو اه )ع ناومن الدراسات المهمة التي يرجع إليها الفضل في اكتشاف التنظيم غير الرسمي تلك التي تمت في مص
وزمالئه من الباحثين في قسم البحث الصناعي التابع لجامعة  (لتون مايوأ )والتي قام بها  1632,  1629في الفترة ما بين عامي (  شيكاغو)
 .  إلدارة األعمال(  هارفارد)
 
 

 المحاضرة الثامنة
 يةاالجتماعتابع الجماعات 

 
 : ةاألساسيالنقاط 
 .المجتمعات المحلية : ثالثا
             .المجتمع : رابعا

 

 أوي لوحدة اجتماعية االجتماعفقد نتحدث عن النسق  حيث الحجم ودرجة التعقيد ة منياالجتماعساق نتختلف األ : المجتمعات المحلية:  ثالثا
وبين هاتين الوحدتين توجد مجموعة كبيرة من .  ي لوحدة اجتماعية كبيرة كاألمةاالجتماعوقد نتحدث عن النسق  لية صغيرة كاألسرةأو جماعة 
ية التي نطلق عليها اسم االجتماعاعة الجوار والقرية والبلدة والمدينة وهي الوحدات ية المختلفة من حيث درجة التعقيد مثل جماالجتماعالوحدات 

 .المجتمعات المحلية
 مفهوم المجتمع المحلي : 

الفرد قد يقضي حياته كلها  أندرجة  إلى اسم أعضائها أهدافا واسعة المدىويتق لمحلي هو جماعة تشغل منطقة معينةالمجتمع ا أن( فيليبس )يرى 
 .هذه المنطقةداخل 

هم أنكما  تماء إليهانويشعر أعضاؤها باال عة اجتماعية تشترك في إقليم معينالمجتمع المحلي عبارة عن جما أن(  روبرتسون نال )تذكر  و
 .يتقاسمون مجموعة من المصالح العامة

حيث يقومون بجزء كبير من  منطقة إقليمية محددة ويقيمون في جمع من الناس الذين يتفاعلون معاالمجتمع المحلي هو  أن إلى(  دنناز  )ويذهب 
 .نشاطاتهم اليومية

لإلقامة دائم  ناي التي يتم تشكيلها عن طريق نشاطات الناس اليومية في مكاالجتماعالفعل والتفاعل  أنماطه أنالمجتمع المحلي ب( تيرنر )ويعرف 
 .نسبيا
ويشتركون  نون في كافة نشاطات حياتهمو اويتع يشون معا في منطقة جغرافية محددةعالمجتمع المحلي هو جماعة من الناس ي أن( فيدريكو )ويرى 

 .هذه الجماعة إلىتماء نفي الشعور باال
المجتمع المحلي هو مجموعة من الناس يحتلون بقعة معينة من األرض ويربطهم معا نظام عام من القواعد  أن إلى(  ماكيفر وبيدج )كما يذهب 

 .حدد الصالت بينهمالتي تنظم حياتهم وت
زم توافره لوجود المجتمع الال األساسيالعنصر  المنطقة الجغرافية المحددة أواإلقامة  ناها جميعا تجعل من مكأنويتضح من التعريفات السابقة 

 : أكثر من العناصر التالية أوكل تعريف يركز على عنصر  أننجد  األساسيهذا العنصر  إلىباإلضافة  و المحلي
 .المصالح أوك في األهداف االشترا .1
 .بالعضوية المشتركة أوتماء نالشعور باال .2
 .وجود التفاعل بين األفراد والجماعات .3
 .وجود نظام عام من القواعد التي تنظم حياة الناس وتحدد الصالت بينهم .4
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 : هناك ثالثة عناصر أساسية البد من مراعاتها عند تعريف المجتمع المحلي هي أنويرى البعض 
 .ر مجموعة من األسر في منطقة جغرافية محددةو اتتج عندما .1
 .ي المتكاملاالجتماععندما يوجد بين أبناء ذلك المجتمع قدر ملحوظ من التفاعل  .2
 . تماء المشترك الذي ال يقوم على مجرد روابط القرابة الدموية فقطنباال أوعندما يتحقق لديهم إحساس بالعضوية المشتركة  .3

 . بقعة معينة من األرض كشرط لوجود المجتمع المحلي أولإلقامة  نايعترضون على ضرورة وجود مك الجتماعابعض علماء  أنويالحظ 
في  األساسيالعامل النفسي هو الرباط  أنونجد  ها تنتقل وراء الكأل ومع ذلك فهي تمثل مجتمعا محلياننظرا أل ثابت محدد نافالقبيلة ليس لها مك 

اإلحساس بالعضوية المشتركة دون اشتراط اإلقامة  أوالمجتمع المحلي يمكن تعريفه في ضوء كثرة التفاعل  فإنثم  ومن .مثل هذا المجتمع المحلي
 . المشتركة في منطقة جغرافية محددة

 المجتمعات المحلية أنماط :  
رابطة روحية تضم مجموعة هم على لئك األفراد الذين يرتكز اإلحساس بالعضوية عندأو وهو ينطبق على  النفسي أوالمجتمع المحلي الروحي  .1

تقوم له قائمة مع عدم وجود  أنالمجتمع المحلي يمكن  أنويوضح هذا النمط من المجتمعات المحلية . المعتقدات أو األصول أو من القيم
 .األرمن المتفرقة في أرجاء األرض أوومن أمثلته مجتمعات الغجر  إقامة مشترك نكام

الرابطة التي تجمع بين أفراده هي اإلقامة  أننجد  هذا النمط من المجتمعات المحلية وفي مجتمع االيكولوجيمجتمع اإلقامة ويطلق عليه ال .2
 أو القرية أو لدةالب أو جماعة الجوار أوي ناومن أمثلة هذه المجتمعات االيكولوجية المركب العمر  اية محددة اجتماعيناالمشتركة في منطقة سك

 .لةالدو  أو اإلقليم أو المدينة
وعندما تتناقص  ماالت حدوث التفاعل بين أي شخصينه كلما ازداد حجم الجماعة التي تسكن منطقة معينة كلما حدث تناقص في احتأنويالحظ 

ي ال يخلق نار المكو امجرد التج أنبمعنى . ه مجتمع محليأنيات التفاعل بين العضو العادي وأي عضو آخر يصعب وصف ذلك المجتمع بناإمك
 .تمعا محلياوحده مج

ه ال أنويرى البعض . االجتماعة في علم األساسيدراسة المجتمع تمثل أحد موضوعات الدراسة  أنعلى  االجتماعيتفق علماء  : المجتمع: ا رابع
نماية و االجتماعب الحياة ناب واحد من جو نايقتصر على دراسة ج أن االجتماعيتحتم على علم   االجتماععلم  أنأي  الكلي نايمكنه دراسة الكي ا 

 . ية التي تكون المجتمعاالجتماعومن ثم يصبح هدفه الكشف عن الصالت التي تربط النظم  يتخذ المجتمع وحدة للتحليل أنيمكن 
 تعريف المجتمع : 

 .مةويشتركون في ثقافة عا لون معا ويقيمون في نفس اإلقليمالمجتمع عبارة عن جماعة من أفراد يتفاع أن ( روبرتسون نال )ترى 
 .المجتمع هو جماعة تشغل إقليم وتتقاسم نفس الثقافة أن( فيليبس )ويذكر 
 .وتشترك في ثقافة توجه سلوكهم الناس تعيش في إقليم جغرافي معينالمجتمع هو جماعة من  أن إلى ( فيدريكو )ويذهب 
ولها  درجة ما إلىالذين يكونون وحدة مكتفية بذاتها  فرادية التي توجد بين عدد من األاالجتماعه شبكة العالقات أنالمجتمع ب  (دنناز  )ويعرف 

 .القدرة على االستمرار خالل األجيال المتعاقبة
ة ناوالقدرة على تزويد أفراده بجميع احتياجاتهم الضرورية دون االستع من الجمع يتميز باالكتفاء الذاتيه نوع معين أنب  (مارشال جونز )كما يعرفه 

 .بغيره من التجمعات
قدرة على االستمرار خالل األجيال ويعد يكون له ال شكل معين للمعيشة داخل إقليم خاص أوالمجتمع هو تنظيم من الناس  أن  ( ستيوارت )يرى و 

 .غير معتمد في وجوده على المجتمعات األخرى أو مستقال نسبيا
هناك  أنفيرى بعضهم  ل األسس التي يقوم عليها المجتمعو ح االجتماعهناك بعض االختالفات بين علماء  أنويستدل من التعريفات السابقة 

وجود وحدة ثقافية  و يةاإلنسانإقليم جغرافي معين إلقامة الجماعة  أو ناوجود مك:  البد من توافرهما كشرط لوجود المجتمع هما ناأساسي ناعنصر 
يز بدرجة ما من االكتفاء الذاتي والقدرة على البقاء خالل األجيال يتم أنالمجتمع البد  أنفي حين يرى البعض  يةاإلنسانتربط بين أفراد الجماعة 

 . المتعاقبة
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 بعضهم  أن, كما  مجتمعات ريفية ومجتمعات حضرية إلىالمجتمعات  االجتماعيصنف بعض علماء  : المجتمعات وخصائصها أنماط
 :  نماذج أساسية هي أو أنماطثالثة  إلىمعات البشرية كما يمكن تقسيم المجت , مجتمعات تقليدية ومجتمعات حديثة إلىيصنف المجتمعات 

 . التي تمر بمرحلة ما قبل الصناعة المجتمعات .1
 . النامية أوتقالية نالمجتمعات األ .2
 . المجتمعات الصناعية .3

 : رئيسية على النحو التالي أنماط أوخمسة أشكال  إلىية اإلنسانومن العلماء من يصنف المجتمعات 
 . جمعمجتمعات الصيد وال .1
 . المجتمعات الرعوية .2
 . المتنقلة أومجتمعات الزراعة غير المستقرة  .3
 . المجتمعات الزراعية .4
 . المجتمعات الصناعية .5

 : رئيسية على النحو التالي أنماطية بحيث تقتصر على ثالثة اإلنسانوقد يتم تصنيف المجتمعات 
 . المجتمعات التي تمر بمرحلة ما قبل الصناعة .1
 . عيةالمجتمعات الصنا .2
 . المجتمعات الصناعية المتقدمة .3

 . المجتمعات الصناعية و مجتمعات ما قبل الصناعة : نمطين فقط هما إلىالبعض يقسم المجتمعات  أنإال 
 . مجتمع الصناعة ومجتمع ما قبل الصناعةأهم االختالفات بين خصائص كل من شكل يوضح 

 

 ةالتاسع ةالمحاضر 
 يةاالجتماعالشخصية والتنشئة 

  : ةاألساسينقاط ال
 . يةاإلنسانالشخصية :  الأو 
 . يةاالجتماعالتنشئة  : ياناث
 

 و يةاالجتماعية في ضوء العوامل النفسية التي تتألف منها الحياة االجتماعرفض تفسير الظواهر  إلىيميل  االجتماعاالتجاه الشائع في علم  ناك
 أنية دون االجتماعنقدم تحليال سوسيولوجيا لكثير من المشكالت  أن نفمن الصعب اآل يثالحد االجتماعلكن هذا الموقف لم يعد متالئما مع علم 

سة العالقة بين المجتمع ومن هنا تبدو أهمية درا وصل إليها علماء النفس المعاصروننأخذ في االعتبار البعد النفسي والحقائق المختلفة التي يت
دورها الفعال في  إلىباإلضافة  ناسنبر أحد العناصر التي يتضمنها التصور السوسيولوجي لإلية تعتاالجتماععملية التنشئة  أنكما  والشخصية

 . وأهدافه ية يكتسب الفرد الثقافة ويستوعب قيم المجتمعاالجتماعوبمقتضى هذه التنشئة  يةاإلنسانتكوين بناء الشخصية 
 :  يةاإلنسانالشخصية :  الأو 
 أووغيرها من السمات  القيم و المعتقدات و االتجاهات و هذا النسق المنظم للسلوك )ها أنعلى  يمكن تعريف الشخصية:  مفهوم الشخصية 

ها وحدة متماسكة أن, بل  المستقلة نماطاأل أوالخصائص  أوالصفات  أووهي ليست مجموعة من السمات   . ( الخصائص التي تميز الفرد
بحيث ينتج عن هذا التفاعل وحدة متكاملة من الخصائص التي  البعض اآلخريتفاعل بعضها مع  و من السمات التي يكمل بعضها بعضا
 . تميز الفرد عن غيره من أفراد المجتمع
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وقد تكون  طبيعية أوحد معلوم في بيئة تجريبية  إلىتشار تماما يمكن التنبؤ بها نها استجابات نوعية واسعة االأنويمكن تعريف سمات الشخصية ب
 .وقد تكون معقدة ومتشابهة ن كل منها من عنصر واحديطة يتكو هذه السمات بس

 .متماثلة من سمات الشخصية أنماطها فئات من األشخاص يكون ألفراد كل فئة منهم أنالشخصية على  أنماط إلىكما يمكن النظر 
ومن ثم  يةاالجتماعن أساليب التنشئة وينشئون بأسلوب واحد م جماعة من األفراد في منطقة واحدةة فيبدو عندما تعيش األساسيأما نمط الشخصية 

 .  سن الرشد إلىالشخصية عندما يصلون  أنماطيصبح لهم نمط واحد من 
 جدت عند الثقافة ومظاهر الشخصية التي و  أنماطثروبولوجيا اكتشافات متتالية حول العالقة الوثيقة بين نسجل علماء األ : الثقافة والشخصية

بل من حيث تشكيلها لبناء   من حيث تأثيرها في السلوك فحسبال الدور الكبير الذي تلعبه الثقافةضح مما يو  كثير من الشعوب البدائية
ات السم أوتحديد الخصائص  إلىتهدف  كانت قام هؤالء العلماء بدراسات واسعة تعرف باسم بحوث الطابع القوميومن ثم .  الشخصية نفسه

الشعب وتميزه عن غيره من هذه الخصائص تكونت من خالل التراث الثقافي لهذا  أنر وذلك على اعتبا الشخصية التي تميز أحد الشعوب
يتكون من مركب   ( نموذج أساسي للشخصية ) إلىكما تستند  تنتج أن إلىكل ثقافة تميل  أنوقد برهنت هذه البحوث على  الشعوب

يتحقق  أناألكبر من أفراد مجتمع معين وليس بالضرورة  للشخصية قد يتحقق وجوده عند العدد األساسيوهذا النموذج  خصائص الشخصية
عند كثير من المجتمعات  (  ةاألساسينمط الشخصية  )ه يمكن تفسير أنكما كشفت هذه البحوث على  ده بالنسبة لجميع أفراد المجتمعوجو 

مط الشخصية السائد في كل مجتمع من المجتمعات هناك نوع من األخذ والعطاء بين الثقافة ون أنإذ  فكرة الثقافة السائدة فيها إلىبالرجوع 
 . يةاإلنسان

 وامل التي تؤثر في تكوين الع أووهي أحد المحددات  الفرد إلىية هي التي تحمل الثقافة اإلنسانالجماعة  أنالشك  : المجتمع والشخصية
 العضوية في جماعة معينة أنومعنى هذا  خصائص مشتركة أولهم صفات  أنفجميع األفراد الذين يكونون جماعة معينة نجد  الشخصية

القيم التي تقبلها الجماعة المعينة واألهداف التي توضحها ألعضائها واألدوار  أنونجد  جة من التشابه في شخصيات أعضائهاينتج عنها در 
 .هي بعض محددات الشخصية ألعضاء هذه الجماعة ي المشتركة فيهاناالمع ية التي تضعها لهم واالجتماع

ية ويحدد كل مجتمع األدوار االجتماعية التي يقوم بأدائها الفرد في عالقاته االجتماعها مجموعة األدوار أنالشخصية على  إلىمكن النظر وي
إحداث  إلىتهدف  إنما ية ألعضائهااإلنسانية المختلفة التي تحددها الجماعات االجتماعوهذه األدوار  التي يتوقع من أفراده القيام بهاية االجتماع

سهولة االتصال والتعامل وحسن  إلىمما يؤدي بدوره  في التكوين العام لشخصية األفرادينتج عنها عناصر مشتركة  توقعات سلوكية مشتركة
تهم ند إجراء تحليالية عاإلنسانإبراز الدور الذي تلعبه الشخصية  إلى االجتماعويميل عدد كبير من علماء   . ياالجتماعالتكيف ويسر التوافق 

 أنهم ال يعتقدون أنغير  ي للفرداالجتماعالعوامل المرتبطة بالشخصية تلعب دورا مهما في تحديد السلوك  أنهم يسلمون بفإنومن ثم  السوسيولوجية
  والتعليم والمهنة ا يحدده الدخلي للفرد كماالجتماعالوضع  أوهذه العوامل تتمتع بنفس القدر من التأثير الذي تتمتع به القوى البنائية الموضوعية 

 

 إلى االجتماعوينظر علماء  ية التي تحدث في المجتمعاالجتماعية من أهم العمليات االجتماعتعتبر عملية التنشئة :  يةاالجتماعالتنشئة  : يانثا
ومن ثم  اعة التي ينتمي إليهامعايير الجمفعن طريقها ينصاع الشخص ل يةاإلنسانها العملية التي عن طريقها تتكون الشخصية أنعلى  هذه العملية

ات الفطرية التي نولد مزودين تفاعل االستعداد إلىباإلضافة  راد في المجتمعية نتيجة تفاعل الفرد مع غيره من األفاالجتماعتتبلور الذات  أوتظهر 
 . مع العوامل الثقافية والبيئية بها
  ي التي نكتسب عن طريقها طرق التفكير والشعور االجتماعها عملية التفاعل أنبية االجتماعيمكن تعريف التنشئة  : يةاالجتماعمفهوم التنشئة

ها العملية التي عن طريقها نكتسب الثقافة بكل ما تتضمنه من معايير وقيم أنكما   . والعمل الضرورية للمشاركة الفعالة داخل المجتمع
وهذه العملية تعد في  . آخر إلىرد بناء الشخصية وتنتقل الثقافة من جيل ها العملية التي عن طريقها ينمي الفأنكما يمكن تعريفها ب. ورموز

المجتمع تنتقل ثقافته  أنية ويتكون بناء شخصيته كما االجتماعفعن طريقها يكتسب الفرد الذات  كل من الفرد والمجتمعغاية األهمية بالنسبة ل
ولكنه  يةاإلنسانال يولد حامال للصفات  اإلنسانية فاالجتماعالتنشئة  ية من خالل عمليةاالجتماعونحن نكتسب طبيعتنا  جيل إلىمن جيل 

تطيع الحياة بعيدا فالطفل يولد في بيئة اجتماعية وال يس . ي مع اآلخرين في المجتمعاالجتماعيكتسب هذه الصفات من خالل عملية التفاعل 
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عمليات  إلىالفرد يحتاج  أنإذ  اإلنسانلى من عمر و ر على السنوات األية تعد عملية مستمرة ال تقتصاالجتماعوعملية التنشئة  عن هذه البيئة
ال تكتمل  أنمما يترتب عليه  عمليات التفاعل ليس لها نهاية أنتنشئة مستمرة تبعا للمواقف الجديدة التي يتعرض لها طوال حياته ومعنى هذا 

 .الفرد ينمو باستمرار ويكتسب اتجاهات جديدة نحو الناس والعمل أنإذ  داية على اإلطالق وال تبقى الشخصية ثابتة أباالجتماععملية التنشئة 
  كما تحدث هذه العملية في جميع   .غير رسمية أورسمية  ية بطرق مختلفةاالجتماعتتم عملية التنشئة  : يةاالجتماعهيئات التنشئة

الجماعات المختلفة  أوى القيام بهذه العملية بعض الهيئات ويتول حديثة أوتقليدية  أومجتمعات بدائية  كانتسواء  يةاإلنسانالمجتمعات 
  .يةاإلنسانالموجودة داخل المجتمعات 

 : ولعل من أهمها في المجتمعات الحديثة
حمل لية التي تتو ها الجماعة األأن إلىوترجع أهميتها  ية في جميع المجتمعاتاالجتماعوتعتبر أهم الهيئات التي تقوم بعملية التنشئة  : األسرة .1

ففي األسرة يتعلم األطفال المعايير والقيم الثقافية ويكتسبون اللغة  لى من عمرهمو وخاصة في السنوات األ ولية الرئيسية في تنشئة األطفالالمسئ
 . وغيرها من الرموز والمهارات الضرورية الالزمة لحياتهم المقبلة

 واعأنوتقوم المدرسة بتنشئة األفراد وتعليمهم المهارات المتخصصة و  المجتمعشاؤها تحت إشراف ناوهي الهيئة الرسمية التي يتم  : المدرسة .2
ية باعتبارها البيئة المتخصصة التي االجتماعإذ تمارس المدرسة في المجتمع الحديث دورا مهما في القيام بعملية التنشئة  المعرفة المتنوعة

وفيها يتعلم األطفال طاعة اآلخرين  نائه على أسس وقواعد علمية سليمةتربية أب كل إليها المجتمع العملية التربوية وأصبح يعتمد عليها فيأو 
م بالمجتمع المشاركة في حياة المجتمع تقلل من اعتماد األطفال على أسرهم وتربطه أنكما  المجتمع وقيمه ومعاييره المختلفةواالمتثال لقواعد 

 .الكبير بروابط جديدة
التي  طفل يزداد ارتباطه بجماعة النظراءوكلما كبر ال ية للطفلاالجتماعماعة تأثيرا كبيرا بالنسبة للتنشئة وتمارس هذه الج : جماعة النظراء .3

ء معظم وقته في صحبة هذه قضا إلىوقد يميل الطفل  مستوى ويتقاسمون اهتمامات مشتركةتتكون عادة من أطفال من نفس السن ونفس ال
وكيف يتفاعل  صدقائهاكيف يختار  ها تعلم الطفلأن إلىوترجع أهميتها  ته مع الوالدين في األسرةمعظم وققضاء  إلىأكثر مما يميل  الجماعة

واع السلوك الذي قد يكون أنيمارس بحرية جميع  أنويستطيع الطفل  اة بينه وبين أعضاء هذه الجماعةو امعهم على أساس وجود نوع من المس
 . المدرسة أوبعضه محرما عن طريق األسرة 

 فهي تنقل إليهم كثيرا من األحداث مهما فيما يتعلق بتنشئة األفراد وسائل االتصال تلعب دورا أنوالشك  : االتصال الجماهيرية وسائل .4
تشافات الجديدة في االك أوأخبار االختراعات  إلىية والتغيرات التي تحدث في المجتمع والتي تتدرج من وقائع الحياة اليومية العادية االجتماع
وأداة لنقل أسمى األفكار  ياإلنسانمن أهم عوامل التقدم  أحسن استخدامهاإذا  تكون وسائل االتصال الجماهيرية أنويمكن  لمجاالتجميع ا

 .د أكبر عدد من األفرا إلىية اإلنسانوالمشاعر 
 

 ةالعاشر  ةالمحاضر 
 ية والثقافيةاالجتماعالعمليات 

 
 : ةاألساسيالنقاط 

 . ةياالجتماعالعمليات  : الأو 
 . العمليات الثقافية : ياناث
 

وتنشأ نتيجة التفاعل بين  يةاالجتماعالتفاعل المتكررة التي توجد عادة في الحياة  أنماطية االجتماعيقصد بالعمليات  : يةاالجتماعالعمليات :  الأو 
ومنها العمليات  التقارب بين الناس إلىتؤدي منها العمليات الترابطية التي  كما قد تصنف بطرق مختلفة ألفراد عن طريق اإلشارات واللغةا

والعمليات  بدراستها االجتماعة التي يهتم علم األساسيية أحد الموضوعات االجتماعوتشكل دراسة العالقات  نقساماال إلىفصالية التي تؤدي ناال
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وال تكمن أهميتها في  قات أكثر دواما واستمراراوين عالتك إلىية التي تحدث في المجتمع ليست غاية في حد ذاتها بل هي مؤقتة تؤدي االجتماع
 : ويمكن تحديد أهمها فيما يلي ية كثيرة ومعقدةاالجتماعوالعمليات  يةاالجتماعتسهم به من استمرار في الحياة  أنحد ذاتها بقدر ما يمكن 

 ن أشكال عديدة و اوقد يأخذ التع مصالح مشتركة وأأكثر من أجل تحقيق أهداف  أون تلك الجهود المشتركة بين فردين و ايقصد بالتع : نو االتع
هم يؤدون أنبمعنى  نون إذا اشتركوا في عمل شيء واحدو اهم متعأنفنحن نصف األفراد ب ا الشكل الذي يبرز في مجال العمللعل أهمها هذ

 منهم يعمل عمال متخصصا كال أنكما قد يعمل األفراد لتحقيق غاية عامة على أساس  وظيفة معينة حيث يقومون جميعا بنفس العمل
 . نينو ان هنا قائم برغم اختالف عمل كل من األفراد المتعو افالتع اآلخرمخالفا لما يعمله 

 إلىها قد تؤدي أنبل  التنافر والتفكك إلىية التي تحدث في المجتمع وتؤدي االجتماعتعتبر عملية المنافسة من أهم العمليات  : المنافسة 
الجماعات من أجل  أوها عبارة عن الجهود التي يبذلها األفراد أنب تعريف المنافسةيمكن و  لنوع من الخلل الوظيفي ياالجتماعتعريض النظام 

التنافس هو عملية تزاحم األفراد  أنأي  فآت التي تعد محدودة من حيث الكمالتفوق على بعضهم البعض والحصول على المكا أوالفوز 
 . في الوقت الذي تكون فيه الفرص محدودة المصالح أوألهداف والجماعات من أجل الحصول على نفس ا

 أودون إلحاق الضرر باآلخرين  أخذ نصيب األسد منه أو الهدف لنفسه كامال أوتحقيق المكسب  إلىكل فرد يسعى  أنوفي عملية التنافس نجد 
نوع من الصراع  إلىويتحول التنافس بينهم  الجماعات أود وذلك على النحو الذي يحدث عندما تشتد عملية التنافس بين األفرا تدمير منافسيهم

الصراع  أنأي  التخلص من منافسيهم أوإلحاق الضرر  أوالجماعات تحييد  أول األفراد و اه العملية التي عن طريقها يحأنالذي يمكن تعريفه ب
بعادهم عن المنافسة بأية طريقة  أوالفوز على غيرهم من األفراد  أوالجماعات نحو التفوق  أواتجاه األفراد  إلىيشير  الجماعات المعارضة وا 
 .ممكنة

  المتصارعة  أوالصلح بين األطراف المتنافسة  أومصطلح التوافق للتعبير عن عملية التراضي  االجتماعيستخدم علماء  : ياالجتماعالتوافق
التقريب بين وجهات النظر وعن طريقه يتم  أومنها التوفيق أشكال مختلفة  أووقد يتخذ التوافق عدة صور  . جماعات أووا أفرادا ناسواء ك

وكذلك الوساطة التي تقوم  الصراعات أوتقوم الجماعات المتنازعة بالحصول على بعض أهدافها للتخفيف من حدة الخالفات  أناالتفاق على 
حدوث االتفاق بين األطراف  إلىلهدنة التي تشير وكذلك ا جاد الرغبة بينهم في حل خالفاتهمعلى أساس الجمع بين األطراف المتنازعة إلي

ويحدث  الصراع أوهذا الخالف  إلىالصراع على الرغم من عدم القدرة على حل المشكالت التي أدت  أوالمتنازعة على الكف عن الخالف 
ويشير  تي يرغبون في تحقيقهاالمصالح ال أويتنازل كل من الفريقين المتنازعين عن بعض األهداف  أنالتسامح عندما يكون من الصعب 

ال يقوم بعمل شيء محدد في مقابل  أويقوم كل منهما  أنالجماعات على  أواالتفاق الذي يحدث بين مجموعتين من األفراد  إلىالتعاقد 
 تهم والفصل فيهاكوسيلة لحل مشكالالقضاء  إلى ناالمتنازع نافوقد يلجأ الطر  المكاسب من المجموعة األخرى أوالحصول على بعض المزايا 

يخضع للشروط يستسلم و  أنتصار أحد الطرفين المتنازعين وال يكون أمام المغلوب وقتئذ سوى ناوأخيرا ينتهي الصراع باالستسالم في حالة 
يكون  كما قد يصدر عن طرف يشعر بقوته عن اآلخرللتهديد الذي  أووعادة ما يكون االستسالم إما للقوة المادية  التي يفرضها المنتصر

 . استسالما للرأي نااستسالما للقوة العقلية إذا ك
  أوي االجتماعسواء في البناء  تطور أواختالف  أوالعملية التي عن طريقها يحدث تحول  إلىي االجتماعيشير التغير  : ياالجتماعالتغير 

 .التغير في ثقافة المجتمع إلىلثقافي والتي تشير سع هي عملية التغير اأو وهو جزء من عملية  ية خالل فترة من الزمناالجتماعالعالقات 
التجديد  و التكنولوجيا و األفكار و البيئة الجغرافية:  ي لعل أهمهااالجتماعهناك مصادر كثيرة متداخلة ومتعددة للتغير  أن  ( روبرتسون )ويذكر 
 .  ياإلنسانالفعل و الثقافي 

ية مثل البيئة الجغرافية اإلنسانهناك مصادر مختلفة للتغير بعضها خارج عن نطاق اإلرادة  نأي سالفة الذكر االجتماعويتضح من مصادر التغير 
التغير يحدث في المجتمع نتيجة لكثير من  أنويجب إدراك  ية والثقافية المختلفةاالجتماعي والعوامل اإلنسانالنشاط  إلىوبعضها اآلخر يرجع 

 . من عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية وغير ذلك اآلخر التي يؤثر بعضها في البعضالعوامل المتداخلة 
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ب نايشمل الجو  أو  (المعرفة)اإلدراكية من الثقافة  بناهذا التغير يشمل الجو  ناسواء ك النسق الثقافي يتغير باستمرار : العمليات الثقافية :ا يناث
يشملها جميعا في  أو بناأكثر من هذه الجو  أوبا ناوقد يشمل التغير ج  ( األشياء )ية ب المادنايشمل الجو  أو ( القواعد والقيم )المعيارية منها 

قها تنتقل والعمليات الثقافية هي الطرق التي عن طري.  حدوث هذا التغير الثقافي إلىهناك بعض العمليات الثقافية التي تؤدي  أنونجد  وقت واحد
 . الهوة الثقافية أوالتخلف الثقافي  و التمثل الثقافي و المزج الثقافي و تشارناال و دالتجدي  : الثقافيةالعمليات ومن أهم هذه  الثقافة وتنتشر وتتغير

ه طريقة أنب  يعرف االختراع و مصادر التغير الثقافي في المجتمعويعتبر كل منهما أحد  االكتشافات أوويعني التجديد االختراع  : التجديد .1
 حدوث عملية التغير الثقافي إلىكما يعد االكتشاف أحد مظاهر التجديد التي تؤدي .  اصر بعضها مع بعضواع من العنأنمستحدثة في مزج 

 . في المجتمعات التقليدية البسيطة وخاصة حدوث سلسلة واسعة من التغيرات إلىفاكتشاف مواد جديدة داخل المجتمع قد يؤدي 
ويلعب  يعد من أهم عوامل التغير الثقافيأخرى و  إلىتقال السمات الثقافية من ثقافة ناعملية  إلىتشار نيشير مفهوم اال : تشار الثقافيناال .2

العناصر  أومنها وجود بعض السمات  شار الثقافة يجب توافر عدة عناصرتنوال  المحاكاة دورا مهما بالنسبة لعمليات التغير الثقافي أوالتقليد 
وسيلة  أوضرورة وجود طريقة  إلىباإلضافة  العناصر الثقافية أوجتمع يتقبل هذه السمات ومنها ضرورة وجود م تنشر أنالثقافية التي تستحق 
 . كاإلذاعة والكتب واألشخاص الذين ينتقلون بين الثقافات المختلفة تستعمل كأداة للنشر

العناصر الثقافية  لى يستعير المجتمعو لحالة األوفي ا.  عن طريق الجبر واإللزام أوتشار طواعية نفقد يكون هذا اال تشار الثقافةناوبالنسبة لكيفية 
 . ية تفرض سلطة آمرة نوعا من الثقافة على جماعة مغلوبة على أمرهاناوفي الحالة الث من مجتمع آخر

عات أخرى مجتم إلىتشار نوقد يصبح بعد ذلك عرضة لال عة يدخل في تكوين ثقافتها الكليةبوال من الجماقالنمط الثقافي الذي يلقى  أنويالحظ 
الثقافي بين المجتمعات المختلفة زادت االستعارات  وكلما زادت فترة التفاعل واالحتكاك. عن طريق االحتكاك الثقافي والتفاعل بين الثقافات المختلفة

 .وبالتالي ترتفع معدالت التغير الثقافي الثقافية
دد من المجتمعات ذات الثقافات المختلفة إذا ما اتصلت هذه المجتمعات العملية التي تحدث بين ع إلىيشير المزج الثقافي  : المزج الثقافي .3

لثقافات مقوماتها تفقد أي من هذه ا أنولكن دون  ستعارة السمات الثقافية المختلفةبعضها ببعض فتتأثر كل ثقافة باألخرى عن طريق إعارة وا
 . دماجا كامالناتندمج إحداهما في األخرى  أندون  و ومظهرها األصلي

لمزج الثقافي عملية ذات عملية ا أنكما   اختالط بيولوجي بين هذه األجناس تتم عملية المزج الثقافي بين أجناس مختلفة بدون حدوث أنويمكن 
 .ألضعفالثقافة األقوى تكون أكثر تأثيرا في الثقافة ا كانت أنو  بين الثقافات التي تحتك ببعضها هناك تأثيرات متبادلة تحدث أنبمعنى  اتجاهين

تندمج مع  أنالسلوك المختلفة  أنماطالجماعات ذات  تحاولالعملية التي عن طريقها  إلىالتمثيل الثقافي  أويشير التمثل  : التمثل الثقافي .4
أكثر في وحدة ثقافية  أوصهار ثقافتين نا أودماج نا إلىهذه العملية تؤدي  أنأي .  بعضها البعض في وحدة اجتماعية وثقافية مشتركة

 . روبية قديمةأو دماج عدة ثقافات ناظهور الثقافة األمريكية نتيجة تفاعل و  ومن أشهر عمليات التمثيل الثقافي.  سةنامتج
واالختالط  التقارب في الصفات الجسمية أومثل العزلة ومدى التشابه الثقافي ومدى االختالف  ل تؤثر في عملية التمثيل الثقافيوهناك عدة عوام

 . ومدى تكافؤ الفرص في النشاط االقتصادي ياالجتماعى الشعور بالبعد ومد وجيالبيول
الذي نشره عام (  جبرنأو وليام  )للعالم األمريكي (  ياالجتماعالتغير  )الهوة الثقافية في كتاب  أوورد مفهوم التخلف الثقافي  : التخلف الثقافي .5

ال  -العادات والتقاليد وأساليب التفكير في المجتمع  –الثقافة الالمادية  التغيرات التي تطرأ على جزء من أن(  جبرنأو  )ويرى   م1622
ت معدالت و اتف إلىفيشهد المجتمع نتيجة لذلك نوعا من التخلف الثقافي الذي يرجع .  تتزامن تماما مع التغيرات التي تطرأ على الثقافة المادية

 .التغير الثقافي في الناحيتين المادية والالمادية
بشكل أسرع مما يتغير به غيرها من العناصر  مكونات الثقافة أوالموقف الذي يتغير فيه أحد عناصر  إلىالهوة الثقافية  أوالتخلف الثقافي  ويشير

 ناك أنالعناصر المادية للثقافة تتغير بسرعة أكبر من تغير العناصر غير المادية و  أنوفي غالبية الحاالت نجد  المكونات األخرى للثقافة أو
 . الثقافة غير المادية قد تغيرت بشكل أسرع من تغير الثقافة المادية أننجد  تمعات وفي غالبية فترات التاريخ ه في معظم المجأنالبعض يرى 
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 المحاضرة الحادية عشرة
 يةاالجتماعالنظم 

 الزواج واألسرة
 : ةاألساسيالنقاط 

  يةاالجتماعمفهوم النظم. 
  يةاالجتماعخصائص النظم. 
 ام الزواجنظ . 
 نظام األسرة. 
 

  العلماء لم  أنإال  ثروبولوجياناأل و االجتماعي في دراسات علمي االجتماععلى الرغم من شيوع مصطلح النظام  : يةاالجتماعمفهوم النظم
 : قوا على تعريف واحد لهذا المصطلحيتف
 مجموعة من القيم أوية التي تدور حول قيمة معينة االجتماعواألدوار ي هو ذلك النسق من الممارسات االجتماعالنظام  أن  ( إدوارد رويتر )يرى 

 .تلك األداة التي تنظم هذه الممارسات وتشرف على تنفيذ قواعد التعامل و
 .الجماعات أوية هي األساليب الموضوعية والمعترف بها والتي تحكم العالقات بين األفراد االجتماعالنظم  أن  ( موريس جنزبرج )كما يرى 
 .األشكال الثابتة التي يدخل الناس بمقتضاها في عالقات اجتماعية أوه الصور أني باالجتماعالنظام   ( روبرت ماكيفر )ويعرف 
ي هو األساليب المقررة المقننة للسلوك االجتماعالنظام  أنها تتفق كلها في فإنهذه التعريفات السابقة تختلف في ألفاظها وفي مضامينها  أنومع 
 .كل ما هو قائم وثابت ومنظم في المجتمع إلىكما يشير مفهوم النظام بشكل عام  يماعاالجت

على الرغم من وجود بعض عوامل التفكك  ل نظام اجتماعي بدرجة من التماسكويتمتع ك ب حياتناناية في كثير من جو االجتماعوتؤثر النظم 
 .ن النظم المختلفة الموجودة في المجتمعويرتبط كل نظام اجتماعي بغيره م ي داخل هذا النظاماالجتماع

وتتميز المجتمعات الحديثة بالتخصص  أخرى إلىومن فترة زمنية  آخر إلىية كما تتباين درجة تخصصها من مجتمع االجتماعويختلف عدد النظم 
اه السائد بين العلماء الذين اهتموا االتج ناوقد ك . يةاالجتماعالشديد في النظم التي يدور كل منها حول مشكلة محددة من مشكالت الحياة 

ية تنشأ إلشباع هذه الحاجات التي تشعر االجتماعالنظم  أنعلى أساس  الربط بين النظم وحاجات المجتمع لةو اية هو محاالجتماعبتصنيف النظم 
 و القرابة األسرة و:  الموجودة في المجتمع هية األساسيية االجتماعأهم النظم  أنويتفق كثير من العلماء  المجتمع الكبير أوبها الجماعة المحلية 

 . الدولة االقتصاد و الدين و التربية و
  يةاالجتماعخصائص النظم : 
ه يخضع لمعايير راسخة وقيم ثابتة أنكما  يقره ية مادام المجتمع نفسه يعترف به واالجتماعي وظيفة معينة في الحياة االجتماعيؤدي النظام  .1

 .سك بها أشد التمسكيؤمن بها المجتمع ويتم
في  األساسيالسبب  ناوربما ك يةاالجتماعيرتبط وجوده في المجتمع بوجود بعض الجزاءات  ي باعتباره هو السلوك المقنناالجتماعالنظام  .2

 .ية السائدة في مجتمعاتهم وتمسكهم بها هو الخوف من التعرض لهذه الجزاءاتاالجتماعإتباع الناس للنظم 
بعض النظم  أنبل  من العناصر المتداخلة المتشابكة ية تبلغ درجة عالية من التعقيد ويدخل في تكوينها عدد كبير جداعاالجتمامعظم النظم  .3

 .والتي تتألف بدورها من مجموعة من العناصر المتشابكة د من النظم الجزئية األكثر بساطةعد إلىال أو يمكن تحليله 
ية تشبع في الواقع أكثر من االجتماعفمعظم النظم  يشبع حاجة واحدة فقط أو هدفا واحدا فقطبساطته ال يخدم  كانتمهما  ياالجتماعالنظام  .4

 .حاجة وتؤدي بالتالي أكثر من وظيفة
د النظام ال يرتبط بوجود وجو  أنبمعنى  ةية التي تستمر في الوجود أجياال طويلاالجتماعمالمح الحياة  إلىكلمة نظام تستخدم دائما لتشير  أن .5

نماو  األفراد زالتهأنكما يتمتع بقدرة كبيرة على الصمود في وجه التغيرات الطارئة التي يظن  ديتعدى وجوده حياة األفرا ا   أنأي  ها كفيلة بهدمه وا 
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تكون أقل عرضة للتغير  ي المجتمع مثل النسق االقتصاديالنظم الكبرى ف أنونالحظ  ها تتغير ببطءأنية تعد ثابتة نسبيا حيث االجتماعالنظم 
 . االستهالك أوالتوزيع  أوتاج نمن النظم المحدودة مثل نظام اال

 

 وهو  يةاالجتماعفهو يؤدي وظيفة مهمة في الحياة  يةاالجتماعإذ ينطبق عليه أهم خصائص النظم  ايعد الزواج نظاما اجتماعي : نظام الزواج
 يةاالجتماعوهو يشبع أكثر من حاجة من الحاجات  يةاالجتماعنوع من السلوك المقنن الذي يرتبط وجوده في المجتمع بوجود بعض الجزاءات 

 .ه يتمتع بقدرة كبيرة على الصمود في وجه التغيرات التي تحدث في المجتمعأنكما 
 جراء يتم اتخاذه كشرط  : مفهوم الزواج اجا الرابطة التي تكون زو  أوويشترط في العالقة  األسرة بعد ذلك لي لتكوينأو الزواج نظام اجتماعي وا 

ويقوم الزواج على تفضيل العالقة الدائمة .  ينناهذه القو  أوشكل هذه العادات  ناون مهما كنقاال أوتتم تبعا للشروط التي تحددها العادة  أن
عالقة أخرى من العالقات التي  إلىومما يشجع على ذلك احتقار الجماعة لمن ينصرف عنه  رفين والرغبة في الحياة المشتركةبين الط

 .نكرها المجتمعيست
 أنويرى أغلب العلماء  لى للزواجو تضع بعض الفروض عن األشكال األ أنلت دراسة تطور الزواج و ااهتمت الدراسات التي ح : تطور الزواج 

 ي كتابه ف  ( نالويس مورج )  ومنهم ي لنظام الزواجاالجتماعيقع في نهاية سلسلة التطور  الزواج األحادي أي زواج رجل واحد بامرأة واحدة
وستر  ) ناك نا  و   1799عام   ( المجتمع القديم )وكذلك كتابه  1791الصادر عام   ( يةاإلنسانساق روابط القرابة والمصاهرة في العائلة أن )

وليس يتبع في األصل نظام الزواج األحادي  ناك اإلنسان أن  1621الصادر عام   ( ياإلنسانتاريخ الزواج  )  قد ذكر في كتابه  ( مارك
 .  الزواج التعددي

 ويمكن تصنيف األشكال المتعددة للزواج في شكلين  أشكال متعددة أوية في صور اإلنسانيظهر الزواج في المجتمعات  : أشكال الزواج
 . الزواج الجماعي أو تعدد األزواج أو الزوجات الزواج التعددي الذي قد يأخذ شكل تعدد و الزواج األحادي :  أساسيين هما

 . أما إذا تم من خارج الجماعة فيطلق عليه الزواج الخارجي اخلها يطلق عليه الزواج الداخليإذا تم زواج أفراد الجماعة من د و
 

 لنظام التربوي والنظام ية الموجودة في المجتمع مثل ااالجتماعها ترتبط بغيرها من النظم أن إلىباإلضافة  األسرة نظام اجتماعي : نظام األسرة
فهي أيضا جماعة  الموجودة في المجتمعات المختلفة ها من أهم النظمأنبل  ألسرة تعد نظاما اجتماعيا عالمياا أن إلىوباإلضافة . ي داالقتصا

 .ن الواضح وحرية التعبير عن الشخصية والعواطفو الية تقوم على عالقات المواجهة المباشرة الوثيقة والتعأو اجتماعية 
 ية اإلنساناألسرة هي الجماعة القرابية التي عن طريقها يتم تربية األبناء وقضاء بعض االحتياجات  أنلماء يرى بعض الع : تعريف األسرة

األسرة رابطة اجتماعية من  أن إلى(  جبرنأو  )فقد ذهب  وجود األطفال كشرط لتكوين األسرةهناك من العلماء من ال يشترط  ناك نا  و  المحددة
 . زوجة بمفردها مع أطفالها أو من زوج بمفرده مع أطفاله أو فالبدون أط أوزوج وزوجة وأطفالهما 

 ثم مرحلة األسرة األبوية  مرحلة اإلباحية الجنسية ثم مرحلة األسرة األموية  : األسرة مرت بمراحل تطورية هي أنيرى البعض  : تطور األسرة
تتكون  رة النووية وهي أسرة صغيرة الحجماألس أواألسرة الزواجية  واستقر التطور أخيرا عندما ظهرت يها األب بالسلطة المطلقةالتي يتمتع ف

 أوفي مقابل األسرة الممتدة في المجتمعات التقليدية  ائد اليوم في المجتمعات الصناعيةوتمثل الشكل الس لزوج والزوجة واألبناء المباشرينمن ا
 .المجتمعات التي تمر بمرحلة ما قبل الصناعة

 أشكال األسرة : 
 . وتتكون من الزوج والزوجة واألبناء الذين يعيشون معا بمفردهم في معيشة واحدة مستقلة  : ( النووية)  رة الزواجية األس .1
 ن منهم مع أبنائهم ويقيم الجميع في منزل واحدكما تضم المتزوجي الزوج والزوجة وأبنائهما الصغار تتكون من   : ( العائلة )  األسرة الممتدة .2

 . رةو اة منازل متجفي عد أوغالبا 
الفرد  وهي األسرة التي تتكون من التوجيه أواألسرة أحدهما هي أسرة التنشئة  أنماطنمطين من  إلىكل فرد في المجتمع عادة ما ينتمي  أنونالحظ 

 .  فرد مع زوجته وأبنائهوتتكون من ال جابناال أواألسرة فيطلق عليه أسرة التناسل  أنماطي من ناأما النمط الث مع والده ووالدته واألخوة



25 

 FULL MARK/ أختكم 

  ما فقدته األسرة من وعلى الرغم م يةاالجتماعاألسرة قديما بمثابة هيئة مستقلة تقوم بمختلف الوظائف  كانت : ية لألسرةاالجتماعالوظائف
 د المجتمع باألعضاء الجددإمدا:  لعل من أهمها الوظائف التالية ية المهمةاالجتماعها ال تزال تحتفظ بعدد من الوظائف أنإال  وظائف متعددة

شطة اقتصادية أناألسرة ال تزال تمارس  أن إلى باإلضافة  الشخصيةإشباع الحاجات  و يةاالجتماعمنح المراكز  و رعاية وتنشئة األطفال و
 .وتقوم األم بأعمال المنزل فيها األب بإعالة زوجته وأبنائهمتنوعة وتعد وحدة اقتصادية متضامنة يقوم 

 
 ةعشر ة يناالثة لمحاضر ا

 يةاالجتماعالنظم 
 النظام التربوي والنظام االقتصادي

 
 : ةاألساسيالنقاط 

 مفهوم النظام التربوي . 
 ساق التربوية في المجتمعات المختلفةننماذج األ . 
 وظائف النظام التربوي في المجتمع . 
 مفهوم النظام االقتصادي . 
 التنظيم االقتصادي أنماط . 
 اديوظائف النظام االقتص . 
 

 وهناك من العلماء من يضيق من مفهوم النظام  ياالجتماعيعد النظام التربوي أحد النظم المهمة التي يتضمنها البناء  : مفهوم النظام التربوي
التعليم  إلىإذ يمكن النظر  ة لمحتوى العملية التربويةاألساسيوهو أحد العناصر  التعليم أوالتربوي بحيث يتضمن فقط مفهوم التربية الرسمية 

 .لتربط الفرد بمجتمعه وبتراثه الثقافي تي تختار نوعية معينة من المعارفباعتباره المظهر الرسمي للتربية في دور العلم والمؤسسات التربوية ال
 

بدون قصد على  أود أي التربية التي تحدث بقص نى التربية الرسمية وغير الرسميةكما نجد من يوسع من مفهوم النظام التربوي بحيث يتضمن مع
أما التربية غير  ي تتم عن طريق المدرسينوهي نوع من التربية المدروسة والمقصودة الت لرسمية هي التي تتم داخل المدرسةوالتربية ا حد سواء
 االتصال جماعات النظراء ووسائل أو عن طريق األسرة وغير مقصودة خارج نطاق المدرسة فهي التي تتم بطريقة غير مدروسة الرسمية

 . يةاالجتماعالجماهيرية وعن طريق أية هيئة أخرى من هيئات التنشئة 
عداد أفراد أنية باالجتماعيمكن تعريفها من وجهة النظرة  مفهوم الظاهرة التربوية إلىهذه النظرة الواسعة  ضوءوفي  يين في ناسنإها عملية تشكيل وا 

السلوك المختلفة التي تيسر لهم عملية  أنماطيكتسبوا المهارات والقيم واالتجاهات و  نأمعينين حتى يستطيعوا  نامك و نافي زم مجتمع معين
كما  يون بهدف تنمية أفراد آخرينناسنإية يقوم بها أفراد ناسنإها عملية أن إلى ويشير هذا المفهوم للتربية.  ية والماديةاالجتماعالتعامل مع البيئة 

 .مجتمع آخر إلىوية تختلف من مجتمع ساق التربننماذج األ أن إلىيشير أيضا 
 

 من ناحية  أوه في التربية سواء من ناحية المواد التي تلقن للصغار أنماطلكل مجتمع  : ساق التربوية في المجتمعات المختلفةننماذج األ
وسائل التربية مرتبطة هي  أنكما  مجتمعالرتباط باألهداف العليا للالمواد التي تلقن ترتبط أشد ا أنوالشك  لوسائل المستخدمة في هذا التلقينا

نجد في المجتمع الذي يعيش على جمع الثمار  وعلى سبيل المثال الموضوعات التي تلقن وبالنظام الثقافي في مجموعه أواألخرى بالمواد 
ن الوسائل التي تعد ضرورية ذلك م إلىوما  القنص التربية تستهدف تعليم كيفية جمع الثمار وأساليب الصيد و أنوأساليب الصيد والقنص 

 . الستمرار الحياة في مثل هذا المجتمع
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ات التي ال يكون من الضروري إقامة وسائل رسمية تنظيمية للتعليم كالمدارس والجامع البسيطة غير المعقدة وفي المجتمعات البدائية ذات الثقافات
عي متخصص يقوم به مدرسون ها نشاط اجتماأن يمكن النظر إليها على فالتربية في هذه المجتمعات البدائية ال نجدها في المجتمع الحديث

والمجتمع ككل من  عات البسيطة ال تمارس بشكل مستقل ويقوم بها عادة األسرة والجماعة القرابيةالتربية في مثل هذه المجتم أنإذ  متخصصون
 .خالل المشاركة في أعباء الحياة اليومية

وتتركز بصفة خاصة حول تطبيق العلم في تحسين  ابع الغالب في مثل هذه المجتمعاتالتربية الرسمية هي الط نأنجد  وفي المجتمعات المتقدمة
 .تاج وتطوير نظم تقسيم العملنمستوى اال

نماو  لفة من حيث الوسائل التربوية فقطالتربوية في المجتمعات المخت نماطاأل أووال تختلف النماذج  ففي  لتي تدرسلف أيضا من حيث المواد اتخت ا 
تستوعب كل مناهج الدراسة تقريبا أما في العصور  كانتو  دةالمواد النظرية هي السائ كانتالمجتمعات القديمة ومجتمعات العصور الوسطى مثال 

 العلوم النظرية ةناا مكناتفوق أحي ة مهمة في مواد الدراسةناأصبحت تشغل مك العلوم التطبيقية أننجد  الحديثة وخاصة في المجتمعات الصناعية
 .يكا وما يتعلق بشئون الحرف والصناعات المختلفةناوذلك مثل تعليم الميك

 

 وظائف النظام التربوي في المجتمع : 
 :ية للنظام التربوي في أربع وظائف أساسية هياالجتماعه يمكن تلخيص أهم الوظائف أن(  فريدنبرج )يرى 
 . نقل ثقافة المجتمع .1
 . ية وتعليمه كيفية أدائهااالجتماعر األدوار مساعدة الفرد على اختيا .2
 . إحداث التكامل بين الثقافة العامة للمجتمع وبين الثقافات الفرعية لألفراد والجماعات التي توجد داخل المجتمع .3
 . ياالجتماعتعد التربية مصدرا للتجديد الثقافي و  .4

واآلخر هو  ما هو الوظائف الموجهة نحو الفردأحده:  نمطين إلىالوظائف ه يمكن تقسيم هذه فإن ية للتربيةاالجتماعومهما تعددت الوظائف 
ي من ناأما في النمط الث ة تعمل على تدعيم مقدرات األفراد وتسهم في تحقيق الذاتالتربي أنل نجد و وفي النمط األ الموجهة نحو المجتمعالوظائف 
التربية تعمل على استمرار  أنإذ  ياالجتماعية تؤدي فوائد عملية ورمزية بالنسبة للنسق الترب أننا نجد فإن التي تؤديها التربية في المجتمع الوظائف

 .األجيال الالحقة إلىية وبقائها نتيجة لنقل التراث الثقافي من األجيال السابقة اإلنسانالمجتمعات 
 

 و التوزيع و تاجناال  : هي ليات اقتصادية أساسيةعم أوهناك ثالثة متغيرات  أنهناك اتفاق بين العلماء على  : مفهوم النظام االقتصادي 
 . االستهالك
ننكر هذا  أننا ال نستطيع أنإذ  بهذه العمليات االقتصادية الثالثلة الكشف عن المتغيرات السوسيولوجية المرتبطة و ابمح االجتماعويهتم علماء 

د بين المتغيرات االقتصادية ناهناك قدرا من التس أنوالواقع  المجتمعية في االجتماعاالتصال الوثيق بين األهداف االقتصادية وبين األهداف 
 . ية يجعل التفسير غير واضحاالجتماعلة تفسير المتغيرات االقتصادية بمعزل عن المتغيرات و امح أن والمتغيرات السوسيولوجية و

 

 فقد تصنف .  مختلفة أنماطعدة  إلىي التي تمارس بها واع النشاط االقتصادنالمجتمعات تصنف عادة طبقا أل : التنظيم االقتصادي أنماط
قد تصنف  و.  المجتمعات الصناعية و مجتمعات الزراعة المستقرة و مجتمعات الزراعة المتنقلة و د والجمعمجتمعات الصي إلىالمجتمعات 

  المجتمعات الريفية و و غير المستقرة وأمجتمعات الزراعة المتنقلة  و المجتمعات الرعوية و مجتمعات الصيد والجمع إلىبطريقة أخرى 
 . المجتمعات الصناعية

 :فمن العلماء من يصنف التنظيم االقتصادي على النحو التالي م االقتصادي قد تصنف بعدة طرقالتنظي أنماط أنكما 
تاج الذي يوجد في البيئة بطريقة نالحول استخدام ا نايتركز نشاط السك التنظيم االقتصادي أنماطفي هذا النمط من  : اقتصاد الصيد والجمع .1

 .استغالل النباتات البرية أو البيئةات المتوافرة في ناطبيعية مثل صيد الحيو 
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سيم العمل القائم على أساس النوع إذ يقوم الذكور تتميز بوجود نوع بسيط من تق التي تتميز بهذا النمط االقتصاديالمجتمعات البسيطة  أنونجد 
 .  رعاية األطفال والقيام باألعباء المنزلية المختلفة إلىباإلضافة  االلتقاط ا تقوم النساء بعمليات الجمع وبينم بعمليات الصيد

المجتمع  اة بين األفراد فيو اكما نجد قدرا كبيرا من المس يتم تنظيمه عادة عن طريق القرابةالنشاط االقتصادي  أننجد  الجمع وفي اقتصاد الصيد و
 .اة واضحة بين الرجال والنساء على الرغم من قيام كل منهما بأداء أدوار مختلفةو اوتبدو المس لثروةنظرا لقلة مصادر ا

وغيرها من األشياء المادية  السهام و األقواس و يتمثل في وجود عصا الحفر  د بوجود نوع بسيط من التكنولوجياكما يتميز هذا النوع من االقتصا
 . البسيطة

النساء يتحملن القيام  أنبل  بأداء نفس األدوار جال والنساء يقومون غالباكل من الر  أنتميز هذا النمط االقتصادي بوي : االقتصاد الزراعي .2
وفي هذا النمط االقتصادي تظهر القيادات السياسية كما تظهر األسواق ويبدأ استخدام النقود في التعامل  ر من األدوار التي يتركها الرجالبكثي

وذلك عندما يمتلك بعض األفراد مصادر الثروة أكثر مما يمتلك  األفراد في هذا المجتمع الزراعي اة بينو ار عدم المسومن ثم تبدو مظاه
 . األفراد اآلخرون

تاج أصبح يمتلكها نوسائل اال أناالقتصادية األخرى من حيث  نماطيختلف نمط االقتصاد الصناعي عن غيره من األ : االقتصاد الصناعي .3
 . ليةو العمل والمواد األ ناامتالكه لمك إلىالعمل باإلضافة تماما صاحب 

اة التي و اها تكون بدرجة أقل من مظاهر عدم المسأنإال  فراد في ظل هذا النمط االقتصادياة بين األو اوعلى الرغم من استمرار مظاهر عدم المس
 .   وظائفها في المجتمعالتي تفقد كثيرا من  تاج الزراعي كما يقل تأثير القرابةنتوجد في نمط اال

نسبة  أنوفيه نجد  ة المتقدمة مثل الواليات المتحدةويوجد هذا النمط االقتصادي في بعض المجتمعات الحديث : االقتصاد الصناعي المتقدم .4
 تي تعمل في الصناعةوى العاملة المع استمرار النقص في نسبة الق تثبت تقريبا عند مستوى منخفض جدا وى العاملة التي تعمل في الزراعةالق

 . وزيادة نسبة القوى العاملة التي تعمل في الخدمات
 

 ل وكل نمط منها يؤدي عدة وظائف أساسية في سبي التنظيم االقتصادي أنماطمختلفة من  أنماطهناك عدة  : وظائف النظام االقتصادي
 . الخدمات استهالك السلع و التوزيع و ج وتانأما أهم وظائف النظام االقتصادي فهي اال إشباع احتياجات أعضاء المجتمع

ة األساسينقل المواد  كما يتضمن التوزيع تاج السلع والخدماتنااستغالل الموارد البشرية والطبيعية في المجتمع في  تاج جمع ونيتضمن اال و
 أوأما االستهالك فيتضمن استخدام  هيئات المستهلكةال إلىتاجية ننقل المنتجات من هذه الهيئات اإل إلىباإلضافة  تاجيةناإلالهيئات  إلى تاجنلإل

 . استعمال السلع والخدمات
 

 عشر ةالثالث ةالمحاضر 
 يةاالجتماعالمشكالت 

 

ة االستخدام لو ااكتساب المعرفة حول طبيعة المجتمع البشري دون مح إلىه يهدف أنبمعنى  يعد علما نظريا االجتماععلم  أنيرى بعض العلماء 
ية في مجال التطبيق االجتماععلم تطبيقي يهتم بوضع حقائق الحياة  االجتماععلم  أن االجتماعفي حين يرى بعض علماء  لمعرفةالعملي لهذه ا

ية مثل مشكلة الطالق والتمييز العنصري االجتماعاستخدام المعرفة السوسيولوجية في حل المشكالت  إلىالتطبيقي  االجتماعويهدف علم  العملي
 .غير المالئم والمناطق المتخلفة والبطالة ناي واإلسكوالصراع الصناع

هي موقف منحرف عن موقف ية االجتماعفالمشكالت  المشكالت العلمية أوية والمشكالت السوسيولوجية االجتماعويميز البعض بين المشكالت 
ين األحداث معروفة وهي نوع من الصعوبات التي أما المشكالت السوسيولوجية فهي مشكالت معرفية تظهر حينما ال تكون العالقات ب مرغوب فيه

 . ياإلنسانتواجه المعرفة السوسيولوجية للمجتمع 
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  يعتقد األعضاء اآلخرون في  أوية هي موقف يؤثر في عدد من األفراد بحيث يعتقدون االجتماعالمشكلة  : يةاالجتماعمفهوم المشكالت
ية موقفا موضوعيا من جهة وتفسيرا اجتماعيا ذاتيا االجتماعومن ثم تصبح المشكلة  ئو اهذا الموقف هو مصدر الصعوبات والمس أنالمجتمع ب

 .من جهة أخرى
ه أنمما يوجد الشعور ب بطرق تعتبر غير مرغوبة ظرف يؤثر في عدد كبير من الناس : هاأنية باالجتماعالمشكلة   ( لسلي ) , ( هورتون )يذكر  و

 .ي الجمعيجتماعاالمن خالل الفعل  يمكن القيام بعمل ما
ية تنشأ عندما تزداد االجتماعالمشكلة  أنية فهناك فريق من العلماء الذين يرون االجتماعحول كيفية نشأة المشكالت  االجتماعوقد اختلف علماء 

المشكلة  أنالعلماء يرون  بينما نجد فريقا آخر من لوك الواقعي ألعضاء هذا المجتمعالفجوة بين القيم والمثاليات الموجودة في المجتمع وبين الس
 .ظرفا معينا يمثل مشكلة اجتماعية أنية توجد عندما يعتقد عدد كبير من أفراد المجتمع باالجتماع

تكون المشكلة  أنه ليست هناك حتمية في أنأي  أفراد المجتمع دون تحديد لعددهميتأثر بها عدد كبير من  أنية االجتماعويكفي لظهور المشكلة 
مجتمعات محلية  وجود إلىيؤدي  أناتساع نطاق المجتمع الحديث يمكن  نية في كل أرجاء المجتمع لتكون أهال للدراسة ذلك ألذات صفة عموم

يدرس هذه المشكالت على المستوى  أنية يمكنه االجتماعالباحث للمشكالت  أنأي  يترتب عليها مشكالت مختلفة أنويمكن  ذات روابط مختلفة
 . على مستوى المجتمع بأسره وأاإلقليمي  أوالمحلي 

 

  ثالث مجموعات أساسية تتعلق  إلىية المتكررة التي تواجه أي مجتمع االجتماعالمشكالت   ( كلزأن )صنف  : يةاالجتماعتصنيف المشكالت
 . يةاالجتماعالتكيف مع حقائق الحياة  أنماطكل منها بنمط مختلف من 

 : وهذه المجموعات هي
تستمر في الوجود فالبد لها  أنفإذا أرادت جماعة معينة  ية على السواءاإلنسانلتكيف مع البيئة الخارجية الطبيعية و المشكالت الناتجة عن ا .1

ى المناسب لحجمها ومناخها وبيئتها الجغرافية كما يتعين على أو من تطوير تكنولوجيا تسمح لها بتوفير الحد األدنى من الطعام والملبس والم
 . يةاإلنسانفير مقومات وجودها في المدى الطويل وحماية نفسها من األخطار الطبيعية و تستعد لتو  أنالجماعة 

ذا يستمر في البقاء إ أنفالمجتمع ال يستطيع  ية الفردية ألعضاء المجتمعاإلنسانية من المشكالت بإشباع االحتياجات ناتتعلق المجموعة الث .2
 إنما و المسكن ى وأو الطعام والم إلىلية و ياجات الفردية على احتياجات األفراد األوال تقتصر هذه االحت فشل في إشباع احتياجات أفراده
 أواالتصال باآلخرين للتنفيس عن التوتر  إلىإشباع حاجتهم  إلىباإلضافة  ياجات النفسية والثقافية لألفرادتتضمن أيضا إشباع بعض االحت

احترام  ة ونااإلحساس بالمك إلىاجات األخرى لألفراد والتي تتمثل في حاجتهم يقوم المجتمع بتوفير بعض االحتي أنكما يجب  التخلص منه
 . النفس

 اإلنسانمجموعة ثالثة من المشكالت التي يتحتم على كل مجتمع مواجهتها والعمل على حلها ف إلىويؤدي التكيف مع ظروف الحياة الجمعية  .3
الحياة  إلىية هي التي تدفعه االجتماعإشباع احتياجاته  إلىالحاجة  كانتوربما  ئته الطبيعية دون حياة اجتماعيةال يستطيع البقاء في بي

 أنز المستوى الفردي ذلك و انفسه يحيا في جماعات يواجه على الفور مجموعة خاصة من المشكالت التي تتج اإلنسانوعندما يجد  المشتركة
ة األساسيتكوين الوحدات  إلى اإلنسانوالتكامل بين أفعالهم ومن ثم توصل  يقوموا بإيجاد نوع من التنسيق أناألفراد الذين يعيشون معا يجب 

 . ية من جماعات ومجتمعات محلية وتنظيمات ومجتمعاتاالجتماعللحياة 
 

  مل الع أني كما االجتماعية تحدث نتيجة لعمليات التغير االجتماعالمشكالت  أنمن المتفق عليه :   ية والتغير الثقافياالجتماعالمشكالت
 إلىعملية حل المشكلة تتضمن تغيير الظروف المؤدية  أنإذ  يةاالجتماعية يتطلب إحداث بعض التغيرات االجتماععلى حل هذه المشكالت 

ي زادت االجتماعوكلما زادت سرعة واستمرار عملية التغير  التخفيف من حدتها على األقل أودرجة القضاء عليها نهائيا  إلىظهورها 
على مستوى  أواإلقليمي  أوية داخل المجتمع وقد تظهر هذه المشكالت على مستوى المجتمع المحلي االجتماعالمشكالت  احتماالت ظهور
 .المجتمع بأسره
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ه خالل السنوات األخيرة شهدت غالبية المجتمعات أنلى و األ  : حقيقتين أساسيتين إلىوتشير الدراسات التي أجريت على المجتمعات المحلية 
ية لهذه المجتمعات والنسق ناغيرات اجتماعية سريعة ومستمرة ترتب عليها نتائج متعددة منها حدوث تعديالت في كل من الخصائص السكالمحلية ت

ت أثناء حدوث هذه التغيرات نامعظم هذه المجتمعات قد ع أنية فهي ناأما الحقيقة الث االيكولوجية نماطااليكولوجي والبناء االقتصادي واأل
 ي والفساد وناية وااليكولوجية ومن بين هذه المشكالت مشكلة االزدحام السكناالسك ية واالقتصادية واالجتماعة من كثير من المشكالت ياالجتماع

 . هيار االقتصادي في المناطق الريفيةناال و ناالفقر وعدم االستقرار في المناطق الحضرية وتناقص السك
ال تتزامن تماما مع  -العادات والتقاليد وأساليب التفكير في المجتمع  –أ على جزء من الثقافة الالمادية التغيرات التي تطر  أن  ( جبرنأو  )ويرى 
ت معدالت التغير الثقافي في و اتف إلىفيشهد المجتمع نتيجة لذلك نوعا من التخلف الثقافي الذي يرجع   ت التي تطرأ على الثقافة الماديةالتغيرا

 . اديةالناحيتين المادية والالم
بشكل أسرع مما يتغير به غيرها من العناصر  مكونات الثقافة أوالموقف الذي يتغير فيه أحد عناصر  إلىالهوة الثقافية  أوويشير التخلف الثقافي 

 إلىمادية مما يؤدي العناصر المادية للثقافة تتغير بسرعة أكبر من تغير العناصر غير ال أنوفي غالبية الحاالت نجد  المكونات األخرى للثقافة أو
 . حدوث مشكالت اجتماعية متعددة داخل المجتمع

  أنوالواقع  يةاالجتماعي في ظهور المشكالت االجتماعتبين لنا مما سبق أثر سرعة واستمرار عملية التغير  : يةاالجتماعأسباب المشكالت 
ية ترجع االجتماعالمشكالت  أنية عن االجتماعالدراسات وقد كشفت كثير من  يجة لعدة عوامل متداخلة ومترابطةهذه المشكالت تحدث نت

 . يةاالجتماعفضال عن نواحي القصور في السياسات  البيولوجي ي واالجتماع نواحي القصور في التراث الثقافي و إلىبوجه عام 
 

 : العوامل التالية إلىية ترجع االجتماعالمشكالت  أن  ( زناجون بيس )  و  ( زنامافيس بيس )ويرى 
تهاكا للمعايير نا أوه يمثل تهديدا أنوهو ذلك النمط من السلوك الذي ينظر إليه عدد كبير من أفراد المجتمع على اعتبار  السلوك المنحرف .1

 .ية التي تظهر نتيجة السلوك المنحرف مشكلة تعاطي المخدراتاالجتماعومن أمثلة المشكالت  فية والقيم السائدة داخل المجتمعالثقا
ية لفئة من الناس داخل إطار االجتماعإحباط األهداف  أوية مثل مشكلة التمييز العنصري نتيجة اعتراض سبيل االجتماعأ المشكالت وقد تنش .2

 . ياالجتماعالنسق 
ي تماعاالجثبات النسق  أوعدم استقرار  أوي نتيجة تهديد استمرار التنظيم نافجار السكنية مثل مشكلة االاالجتماعكما قد تظهر المشكالت  .3

 . نفسه
 . ية نتيجة أي ظرف يهدد أسلوب الحياة داخل المجتمعاالجتماعوأخيرا قد تنشأ المشكالت  .4
 

  يةاالجتماعالمداخل النظرية في دراسة المشكالت : 
دي ي بدراسة دوافع وسلوك األفراد المنحرفين الذين يؤ االجتماعالمرض  أوحراف الشخصي نويهتم مدخل اال : حراف الشخصينمدخل اال .1

 . ية داخل المجتمعاالجتماعحدوث المشكالت  إلىحرافهم نا
 .إعادة التربية أوية عن طريق عملية التعليم االجتماعه يمكن عالج المشكالت أنيرى أصحاب هذا المدخل  و
عندما يؤدي التغير  يةاالجتماعإذ تظهر المشكالت  صراع المصالح واختالف القيم إلىية االجتماعيرجع المشكالت  و : مدخل صراع القيم .2

ية عن االجتماعه يمكن عالج المشكالت أن إلىيذهب أصحاب هذا المدخل  و متصارعة أوتكوين جماعات لها قيم متعارضة  إلىي االجتماع
 . طريق إعادة توزيع القوة بين الجماعات المتصارعة

 أوتمزق  إلىي االجتماعيشير التفكك  و ية التقليديةاالجتماع هيار المعاييرنا إلىية االجتماعيرجع المشكالت  و : ياالجتماعمدخل التفكك  .3
 .  وسائل الضبط داخل المجتمع ي واالجتماعهيار في التنظيم ناال إلىكما قد يشير هذا المفهوم  ياالجتماعهيار النسق نا

ظهور السلوك  إلىه العامل المؤدي أنعتبار ي على ااالجتماعالتفكك  إلىينظرون  صار مدرسة شيكاغوأنمن  ائلو األ االجتماععلماء  ناقد ك و
 . المنحرف
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ا وظيفة تساعد على المجتمع عبارة عن نسق ثابت نسبيا ومتكامل ويتألف من عدة أجزاء مترابطة لكل منه أني االجتماعيفترض مدخل التفكك  و
ه يمكن عالج أنومن ثم يرى أصحاب هذا المدخل  القيمفاق بين أفراد المجتمع حول ات أوهناك إجماع  أنكما يفترض هذا المدخل  استمرار النسق

ه ال توجد فترات من الثبات الثقافي أنالواقع  و ية عن طريق تعديل أجزاء النسق بحيث تؤدي وظائفها على الوجه األكملاالجتماعالمشكالت 
عادة التنظيم ظواهر مستمرة وغير ثابتةالتغير والتفكك و  ننظرا أل ياالجتماعالكامل تنفصل بعضها عن بعض عن طريق دورات التغير   .ا 

 
 عشر ةالرابع ةالمحاضر 

 : ةاألساسيالنقاط 
 المقصود بالسلوك المنحرف . 
 الالمعيارية والسلوك المنحرف . 
 الثقافات الفرعية والسلوك المنحرف . 
  ي والسلوك المنحرفاالجتماعالضبط . 
 

وفي مقابل هذه التفسيرات استحدث علماء  وايكولوجية ونفسية ها تفسيرات بيولوجيةمن ة لعوامل وأسباب السلوك المنحرفظهرت تفسيرات مختلف
 ب التطبيقيناوخاصة المهتمين بالج في دراسة وتفسير السلوك المنحرف وقد اهتم  هؤالء العلماء بعض المداخل النظرية المختلفة االجتماع

 أواألمراض  و جناح األحداث و اإلجرام:  لفة من السلوك المنحرف مثلنماذج مخت أو أنماطباستخدام هذه المداخل النظرية في دراسة 
 . تحارناال و االضطرابات العقلية

 األفعالوصمة تلصق ب أوهو عالمة  أو معايير المجتمع أوتهاك لقواعد ناحراف هو ناال أنيرى بعض العلماء  : المقصود بالسلوك المنحرف 
ه السلوك الذي ينظر إليه عدد أنحراف بنقد يعرف بعض العلماء اال و المجتمعاألكثر قوة داخل  األفراد المنحرفين عن طريق الجماعات أو

ه أنحراف على اعتبار ناال إلىبينما ينظر فريق آخر من العلماء  ز حدود التسامحو ايتج ه يستحق التوبيخ وأنكبير من أفراد المجتمع على 
 .يةاالجتماعال يمتثل للتوقعات  أوية اعاالجتمتهاكا للمعايير ناذلك السلوك الذي يمثل 

 

ى حدود التسامح العام في تهاك القواعد الذي يتميز بدرجة كافية من الخروج علناه أنه يمكن تعريف السلوك المنحرف بأن(  كلينارد )يرى  و
ها أن إلىباإلضافة  رىأخ إلىتلف من ثقافة هذه المعايير تخ أنو  يير هي التي تحدد السلوك المنحرفالمعا أن إلىيشير هذا المفهوم  و المجتمع

 ا في مجتمع معين وفي ثقافة معينةالسلوك التي تعد سلوكا منحرف أنماطهناك بعض  أنأي  لواحدة في مختلف الفترات الزمنيةتختلف في الثقافة ا
 .بينما ال تشكل نمطا من السلوك المنحرف في ثقافة أخرى

اط المصطلح األخير بالمرض نظرا الرتب ( السلوك الشاذ )بدال من استخدام مصطلح (  حرافناال )ح استخدام مصطل االجتماعيفضل علماء  و
 أوية ليسوا بالضرورة مرضى نفسيا االجتماعاألشخاص الذين ينحرفون عن المعايير  أنكما  بالصراع أوأكثر من ارتباطه بعدم التوافق  النفسي
مسايرا من منظور فلسفي  أوقد ينظر إليه باعتباره ممتثال  ماعي بالذاتنسق اجت أو معين المنحرف من وجهة نظر مجتمع الشخص و عقليا

 . في حقبة تاريخية معينة أو أخالقي آخر
 

 تكون فيها هذه المعايير  أوية االجتماعالمواقف التي ينعدم فيها وجود المعايير  إلىيشير مفهوم الالمعيارية  : الالمعيارية والسلوك المنحرف
 أوالموقف الذي يحدث فيه ضعف  إلىتحار ليشير نمفهوم الالمعيارية في دراسته لال  ( دور كايم )  قد استخدم و غير واضحة أوضة غام

تحار عندما تضعف الروابط نوطبقا لدراسته ترتفع معدالت اال ظهور السلوك المنحرف إلىية مما يؤدي االجتماعصراع بين المعايير 
 .عندما يكون الناس في عزلة أو لضبط الطموحات والسلوك األخالقي  توجد القواعد الفعالةعندما ال أو يةاالجتماع
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ت بين األهداف الثقافية و اتكيف األفراد في المجتمع للتف نماطتصنيفا أل  ( ياالجتماعية والبناء االجتماعالنظرية  ) في مؤلفه (ميرتون )قد قدم  و
أي  لها نمط وظيفيأو  لتكيف األفراد في المجتمع أنماطهناك خمسة  أن ( ميرتون )يرى  و هذه األهدافامية المتاحة لتحقيق األساليب النظ و

أما  ائل النظامية لتحقيق هذه األهدافحيث يمثل سلوك الفرد قبوال لألهداف الثقافية والوس ي وهو نمط االمتثالاالجتماعيساعد على بقاء النسق 
 نماطوهذه األ ياالجتماعتهدد بقاء النسق  تكيف منحرفة أنماطها أنأي  ضارة وظيفيا أنماطاد في المجتمع فهي األربعة لتكيف األفر  نماطباقي األ

 : هي
 .سلوك األفراد يمثل قبوال لألهداف الثقافية ورفضا للوسائل النظامية لتحقيق هذه األهداف أنوفي هذا النمط نجد   : التجديد .1
ها ال تحقق له أنهذا النمط رفضا لألهداف الثقافية وقبوال للوسائل النظامية لتحقيق هذه األهداف رغم ويمثل سلوك األفراد في   : الطقوسية .2

 .شيئا يذكر
 .وفي هذا النمط يمثل سلوك الفرد رفضا لكل من األهداف الثقافية والوسائل النظامية لتحقيق هذه األهداف  : سحابيةنالا .3
رفضا لكل من األهداف الثقافية والوسائل النظامية لتحقيق هذه األهداف مع استبدالهما بأهداف  وفي هذا النمط يمثل سلوك الفرد  : التمرد .4

 . ثقافية ووسائل نظامية مبتكرة
أكثر من التأكيد على  يد كبير على االستمرار في التفوقتأك إلىتؤدي  الكسب في المجتمع األمريكي أوقضية النجاح  أن(  ميرتون )يرى  و

يف يؤدي الفرد دوره داخل ية والوسائل المتاحة لتحقيق النجاح وفي مثل هذا المجتمع ال يكون الشيء المهم هو كاالجتماعايير االمتثال للمع
نماو  المجتمع  .  فشل الفرد في النهاية أوتكون العبرة بمدى نجاح  ا 

بعض  أنإال  م بكافة الوسائل الممكنةمستويات طموحه ىإللون الوصول و ايجعل األفراد يح هذا التأكيد على النجاح أن إلى(  ميرتون )يذهب  و
ومن  يات المادية والتعليم المناسبنااإلمك إلىنتيجة افتقارهم  يق النجاح من خالل وسائل مشروعةاألفراد ال يتمتعون إال بالفرص النادرة القليلة لتحق

يكونوا أكثر عرضة الستخدام  نجة لندرة الفرص المشروعة التي تدفعهم أله نتيأنالسلوك المنحرف لدى مثل هؤالء األفراد على  إلىثم يمكن النظر 
 . الوسائل غير المشروعة

األشخاص على اختالف  أنالمعايير تفترض  نافقد أوفكرة الالمعيارية  أن في دراسة السلوك المنحرف(  الالمعيارية )مما يؤخذ على مدخل  و
 –عادة  –األشخاص يميلون  أنية قد كشفت نتائجها عن االجتماعالدراسات  أنإال  حمستويات الطمو ية واالقتصادية لهم نفس االجتماعمستوياتهم 

 . تحديد مستويات واقعية للطموح تتالءم مع فرص الحياة التي يعيشونها إلى
الذين يواجهون صعوبات في األشخاص  أنالمعايير تفترض  نافكرة فقد أنفي دراسة السلوك المنحرف   ( الالمعيارية )كما يؤخذ على مدخل 

هناك مفارقات بين  أنوالواقع  سائل غير المشروعة لتحقيق آمالهمتحقيق مستويات طموحهم من خالل الوسائل المشروعة قادرون على استخدام الو 
 ي واالجتماعتوى خفاض المسنااألشخاص الذين يتسمون ب فإنومن ثم  ئل غير المشروعة في تحقيق النجاحالفرص المتاحة الستخدام الوسا

 .فسهم في موقف يسمح لهم باستخدام الوسائل غير المشروعةأنهم قد ال يجدون فإن –وا أكثر الناس إحباطا ناك نإحتى   –االقتصادي 
 

 ثال بالنسبة والفرد قد يعد ممت. يتكون المجتمع الحديث المعقد من جماعات متباينة وثقافات فرعية متعددة : الثقافات الفرعية والسلوك المنحرف
 . وفي نفس الوقت قد يكون هذا الشخص منحرفا بالنسبة للمجتمع والثقافة العامة السائدة فيه ثقافة فرعية معينة أولمعايير جماعة 

 

ء العلماء ومن ثم يهتم هؤال المختلفة بالنسبة للسلوك المنحرفبدراسة تأثير الثقافات الفرعية والعالقات بين الجماعات  االجتماعيهتم علماء  و
 . أخرىبدراسة العالقة بين المعايير المتصارعة والقيم التي تنطوي عليها الثقافة العامة والثقافات الفرعية من جهة والسلوك المنحرف من جهة 

رف بعد أدائه الشخص قد يرتبط بالجماعة ذات السلوك المنح أن الثقافات الفرعية ضوءحراف في نجه النقد التي توجه لعملية تفسير االأو ومن 
فيندفعون نحو  يةاالجتماعهم غير ممتثلين للقيم والمعايير أنثم يرفضهم المجتمع على اعتبار  فاألفراد قد يصبحون منحرفين حرافينللسلوك اال

الثقافات  أنكما  ارتباطه بالجماعات المنحرفة حراف الشخص سابقا على ناومن ثم يكون  احبة غيرهم من األشخاص المنحرفينالبحث عن مص
 . تسهم من خالل تنوعها وتعددها واختالفها في وحدة المجتمع وتكامله أكثر من إسهامها في تفككه وضعفه أنالفرعية المختلفة يمكن 

 



32 

 FULL MARK/ أختكم 

  ه العملية التي عن طريقها يضمن المجتمع امتثال أعضائه أني باالجتماعيمكن تعريف الضبط  : ي والسلوك المنحرفاالجتماعالضبط
 ي هو ذلك النمط من الضغط الذي يمارسه المجتمع على جميع أفراده من أجل المحافظة على النظام واالجتماعوالضبط  يةالجتماعاللمعايير 
بينما قد يدل هذا  السيطرة استخدام القوة و إلىي لدى بعض العلماء االجتماعقد يشير الضبط  و لقواعد واألحكام المتعارف عليهامسايرة ا

 . اإلرشاد المراقبة و م من العلماء على اإلشراف والمفهوم لدى غيره
ففي كل جماعة توجد مقاييس مطلوبة يتوخاها الفرد في  نطاق السلوك المقبول في المجتمع ي هي تحديداالجتماعة للضبط األساسيوتعتبر الوظيفة 

ممارستهم  أوية االجتماعالقيام بها أثناء تأديتهم ألدوارهم هناك تصرفات ال يسمح بها المجتمع وال يجيز ألفراده  أنكما  ياالجتماعجازه لدوره نا
 .لنشاطاتهم الجماعية

 

تعتبر هذه الوسائل  و  يةاالجتماعالقيم  و الدين و ونناالق و العرف و الرأي العام و ي من أهمها التربيةاالجتماعهناك وسائل متعددة للضبط  و
تة و اي بدرجات متفاالجتماعفكل وسيلة من هذه الوسائل تؤثر في أعضاء التنظيم  والجماعات تأثير فعال في األفرادبمثابة قوة اجتماعية ذات 

 .ي وعلى نوع الوسيلة المستعملةاالجتماعتتوقف على نوع الهيئة التي تمارس الضبط 
 االجتماعبعض علماء  أنإال  يةاالجتماعامتثال أعضائه للمعايير  ناي بهدف ضماالجتماعالمجتمع يستخدم وسائل الضبط  أنوعلى الرغم من 

فالفعل ال يعتبر في حد  حرافناال إلىي مثل الشرطة والمحاكم يعتبر من العوامل التي تؤدي االجتماعالجهد الذي تبذله هيئات الضبط  أنيرون 
ه أنذا الفعل على اعتبار ي وصف وتصنيف هاالجتماعه سلوك منحرف عندما تتولى هيئات الضبط أنيوصم الفعل ب إنما و حرافياناذاته سلوكا 

 . نمط من السلوك المنحرف
 

يميل  و في تفسير أسباب السلوك المنحرف االستجابة المجتمعية فقط أوه يعتمد على رد فعل المجتمع أنحراف نمما يؤخذ على هذا التفسير لال و
 .حرافنية لالاالجتماعمة و االمق أوحراف بعيدا عن عملية الضبط نرفض وجود اال إلى
ية االجتماعامتثال أعضاء المجتمع للمعايير  إلىه عملية تؤدي أني سالحا ذو حدين فبينما يرى بعض العلماء االجتماععلى هذا يعد الضبط  و

وذلك عندما تقوم هذه الهيئات  حرافناال إلىي يعتبر من العوامل التي تؤدي االجتماعالجهد الذي تبذله هيئات الضبط  أنيرى آخرون  المقررة
 . ه سلوك منحرفأنوصم فعل معين على اعتبار  تصنيف و ف وبوص

 
 
 
 
 

 


