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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  األولى

 
   المحتوى

 تعریف علم االجتماع 
  النظریة االجتماعیة 
 التوازن والتغیر االجتماعي في نظریة علم االجتماع 
 التوازن والتغیر االجتماعي في االتجاه اإلسالمي 
  التغیر والتغییر االجتماعي في المجتمع السعودي 
  فر في المجتمع السعودينقطة الص 
  الفترة المستقرة والفترة المتغیرة في المجتمع السعودي 
 تعریف علم االجتماع  
لكل علم من العلوم المختلفة سواء كانت شرعیة أو إنسانیة أو طبیعیة نواة رئیسیة یتخذھا الباحث العلمي المتخصص  -

كما یعدھا نقطة انطالق في عملیة  ة جمیع البیاناتعملیي فویعدھا نقطة ارتكاز  وحدة رئیسیة لبحثھفي ذلك العلم 
رئیسیة في دراسة الظواھر  نواةیعد علم االقتصاد السلعة والقیمة  فمثالالتحلیل والتفسیر للظاھرة محل الدراسة 

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

للدراسات التاریخیة وترتكز نظرة العلوم الشرعیة في تفسیر كثیر من األشیاء على القرآن واألحادیث النبویة الشریفة  
فالناشط العلمي یتطلب من .  نقطة انطالق في البحثلمي تخصص ع  وھكذا في بقیة العلوم األخرى بحیث یكون

لمجال بحثھ وتخصصھ  ھي النواة الرئیسیة منذ البدایة مان یعرف أالباحث الذي یقوم بمراقبة ودراسة ظواھر علمھ 
البیانات ویحدد بالضبط  مشكلة البحثتجعل الباحث یدرك بقوة  المعرفة بحدود العلمن أحتى یعرف حدود عملھ حیث 

 .عن موضوع دراستھ مما یسھل إصابتھ لكبد الحقیقة في عملیة التحلیل والتفسیر المطلوبة
نواة  تنشأ من العالقة المستمرة بین شخصین فأكثرما عن علم االجتماع فإنھ یتخذ من الظاھرة االجتماعیة التي أ -

االجتماع وھي تحدث في المجتمع فالظاھرة االجتماعیة ھي مجال البحث في علم  المجتمع اإلنسانيرئیسیة لدراسة 
من عالقة وتفاعل الشخص المستمر مع آخرین یشغلون مراكز ومكانات متشابھة أو متباینة ویقومون بأدوار متجانسة 

وھي متكررة  ناتجة من اثر العالقات االجتماعیة الدائمة والمستمرةو مختلفة وبذلك تكون الظاھرة االجتماعیة أ
ذلك تنوع و خارجة مما یترتب على أمن داخل المجتمع المستجدة  یجابا بالمتغیراتإوتتأثر سلبا ومتنوعة وھي 

بناء واألوالد واألقارب ظواھر األ عفالعالقة االجتماعیة م الظواھر االجتماعیة وتداخلھا وتأثرھا ببعضھا البعض
تصادیة والمشاركة في اتخاذ والعالقة مع الشركات والمؤسسات االقتصادیة ظواھر اجتماعیة اق ، اجتماعیة تربویة

 . و التأثر ببعض القرارات السیاسیة ظواھر اجتماعیة سیاسیةأالقرار 
نساق باألعندما تقوم ھذه العالقات وتستمر ھذه الظواھر االجتماعیة المتنوعة والمتكررة یتكون في المجتمع ما یسمى  -

فیتكون مثال النسق القرابي من الظواھر  ) ھظواھر اجتماعیة متجانسة متشاب(  عبارة عنوالتي ھي  االجتماعیة
سریة والعائلیة والنسق االقتصادي من الظواھر االجتماعیة االقتصادیة والنسق التربوي من الظواھر االجتماعیة األ

 . التربویة
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س ن یدرس البناء االجتماعي الذي نشأت فیھ الظاھرة دراسة كلیة ومتكاملة فیدرأفعلى الباحث في علم االجتماع  -
و القرابي ونسق الضبط أانساق المجتمع جمیعھا كالنسق البیئي والنسق االقتصادي والنسق السیاسي والنسق العائلي 

االجتماعي والنسق الدیني وغیرھا لكي یعرف الباحث مدى التساند والتكامل بین مكونات البناء االجتماعي للمحافظة 
لیحدد حاالت ووظائف كل نسق بالنسبة لمجتمع البحث  على استقرار وتوازن المجتمع ویكشف ویعرف مكونات

لى تفسیر علمي مقنع للظاھرة إفي البناء االجتماعي المؤثرة في الظاھرة االجتماعیة حتى یصل  االستقرار والصراع
 .محل الدراسة

ظل البناء وعلى ضوء ما ذكرنا عن النواة الرئیسة في دراسة علم االجتماع ووجودھا داخل النسق االجتماعي وفي  -
 لى إن نصل أاالجتماعي یمكن 

 إنھ العلم الذي یركز على دراسة الظاھرة االجتماعیة الناتجة عن عالقة مستمرة  " تعریف لعلم االجتماع فنقول
و مختلفة وذلك أو متباینة ویقومون بأدوار متشابھة أودائمة بین شخصین فأكثر یشغلون مراكز ومكانات متجانسة 

االستقرار و التغیر في العالقات االجتماعیة بالمجتمع ومعرفة ارتباطھا بالظواھر من اجل رصد جوانب 
  " والمشكالت االجتماعیة واقتراح الحلول المناسبة

 : أھم أھداف علم االجتماع عند دراستھ للظواھر االجتماعیة في المجتمعات اإلنسانیة
 .ھو سلبي معالجة ماھو ایجابي و رصد السلوك االجتماعي في المجتمع لدعم ما -١
 .تشخیص المشكالت االجتماعیة في المجتمع واقتراح التوصیات والحلول المالئمة  -٢
في مسار الخطط التنمویة االقتصادیة  من أجل التحكم معرفة جوانب االستقرار والتغیر في المجتمع -٣

 .واالجتماعیة
 النظریة االجتماعیة 
مدخال لدراسة الثقافة یعد كل اتجاه منھا  نظریة  تتجاھاات اإلنسانیة عدة لقد تناول الباحثون في دراسة المجتمعا  -

لى إتوجھ نھا ألى دراسة الظواھر االجتماعیة فضال عن إولھا األثر البین في توجیھ الباحثین والبناء االجتماعي 
ال أنھ یمكن إن متعددة في علم االجتماع ویوجد معاوال یوجد تحدید معنى موحد .  تفسیر نتائج الدراسة المیدانیة

 : معنیین شائعین لھما وھما ذكر
و المفاھیم یتم في أأن النظریة صیاغة صریحة لعالقات تصوریة بین مجموعة من المتغیرات  :ألولالمفھوم ا – أ

 ضوئھا تفسیر فئة من االطرادات التي یمكن تحدیدھا تحدیدا تجریبیا 
و الحیاة أیا من جوانب المجتمع أوھي تتناول . تشبھ القانون العلمي  نسق منظم من القضایافالنظریة بھذا المعنى  -

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

أن التحضر یحدث انعزال األسرة عن " تحضر ویفترضون فمثال عندما یدرس الباحثون العالقة بین األسرة وال
في عدة مجتمعات  )التعمیم التجریبي ( وعندما یثبت صدق ھذا االفتراض " المجتمع ویحد من عالقاتھا االجتماعیة 

ھذه النتیجة  "كلما زاد تحضر المجتمع انخفضت العالقات االجتماعیة لألسرة : " وھي  نتیجة عامةإنسانیة نصل إلى 
 وھذه النتیجة  متعددة أثبتت في مجتمعات متفرقة وأزمنة متفرقة )تعمیمات تجریبیة (  تعبر عن افتراضاتالعامة 

  ن تكون نظریة ألن صیاغتھا احتوت علىأیمكن : 
 مفھومات أو متغیرات -١
 عالقات تصوریة -٢
 اطرادات بین ظواھر اجتماعیة -٣
 تجریبیة) افتراضات ( تعمیمات  -٤
مجموعة من وتعني النظریة في ھذا المعنى  مدرسة فكریة في علم االجتماعیرى بأن النظریة :  وم الثانيالمفھ - ب

ن أالتي تحدد سیاسة الباحث في علم االجتماع ومسلكھ في دراسة ظواھر المجتمع وذلك  اإلجرائیة والمبادئالقواعد 
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المنھجیة التي  والمبادئالتوجیھات النظریة  الباحث في علم االجتماع قد تكون لھ نظرة عامة تحوي مجموعة من
 . في ھذه الدراسات ونحض غیره من الباحثین على مراعاتھا إتباعھاتوجھ سیره في دراستھ والتي یحرص على 

 التوازن والتغیر االجتماعي في نظریة علم االجتماع
نفوذا وامتدادا وتأثیرا على  في ھذا العرض الموجز سوف نقتصر على إبراز أھم المدارس االجتماعیة وأكثرھا -

  الباحثین والمتخصصین في الدراسات االجتماعیة وھما
 البنائیة الوظیفیةالنظریة -١
 الصراعیة الجدلیة النظریة -٢

 :  لى نموذجینإفقد أصبح التصنیف الشائع ھو تقسیم النظریات االجتماعیة  -
 .سكر االشتراكي ویمثلھ أغلب علماء االجتماع في المع نموذج التغیر والصراع  - أ

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

ان والمجتمع والقیم في دراسة الظواھر االجتماعیة مما أحدث فلسفتین متناقضتین لكل منھما رؤیا خاصة لإلنس
والمثل والوسائل والغایات وكل منھما یعبر عن ھذه األھداف تعبیرا مناقضا لألخرى حسب المنطلقات والخلفیات 
التي یحملھا المجتمع الرأسمالي المحافظ الذي یھدف إلى إیجاد التوازن والمجتمع االشتراكي الثوري الذي یھدف 

   .إلى التغییر
بشكل مختصر أھم التصورات للنظریة البنائیة الوظیفیة والنظریة الصراعیة الجدلیة عن وعلى ھذا األساس نعرض  -

 : و تغیره على النحو اآلتيأطبیعة المجتمع من ناحیة توازنھ 
 :المصادر التالیةالوظیفیة یحوي النموذج التصوري للنظریة البنائیة  : النظریة البنائیة الوظیفیة  -١

 .ع نظرة كلیة باعتباره نسقا یحوي مجموعة من األجزاء المترابطةالنظرة إلى المجتم -أ    
 .تبادل التأثیر بین العوامل االجتماعیة بعضھا في البعض اآلخر  - ب   
 .كياألنساق االجتماعیة تخضع دائما لحالة من التوازن الدینامی -ج   
 .یحدث التغیر بصفة عامة بصورة تدریجیة تالؤمیة  - د   
 : ر ثالثة مصادر رئیسیة ھيللتغیی -ھـ   
 تالؤم النسق مع التغیر الخارجي. 
   بمعنى تالؤم النسق مع التغیر في أحد األنساق بالمجتمع(النمو الناشئ عن التفاوت البنائي والتباین الوظیفي(. 
  التجدید واإلبداع من جانب األفراد أو الجماعات في المجتمع 
 .وامل أھمیة في إیجاد التكامل واالستقرار االجتماعيأكثر الع، االتفاق العام على القیم  -و
النموذج التصوري للنظریة الجدلیة الصراعیة یناقض التصورات السابقة للنظریة  :النظریة الجدلیة الصراعیة -٢

 :البنائیة الوظیفیة وال ینتظر إلى المجتمع في حالة التوازن بل یتصوره في ضوء المصادر اآلتیة
ن المجتمع في حركة أیتصور المجتمع في حالة صراع وال یقر حالة استقرار المجتمع ویرى :  التصور الجدلي -١

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

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

 .تغیر جدلي بمعنى أنھ یسیر في حركة دائمة التموج من حركة إلى نقیضھا التغیر في ظل نظریة الصراع -٣
  .ء االجتماعيمرده إلى تلك العوامل القائمة في نطاق البنا منشأ التغیر الجدلي في المجتمع -٤

 التوازن والتغیر االجتماعي في االتجاه اإلسالمي  
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وھو الذي عرفتھ  –اإلسالمي  ھإنھ ال یھدف إلى التغییر بالمفھوم الذي تدعو إلیھ نظریة الصراع فالصراع بمفھوم -
إلى المكاسب یتجھ بالدرجة األولى إلى القیم أكثر من أن یتجھ  –واقعھا التاریخي بالفعل في المجتمعات اإلنساني 

فالباحث المسلم في علم االجتماع یھدف إلى التغییر ولكنھ تغییر نحو األفضل ابتداء من تقویض عقائد الوثنیة  ،المادیة
والشرك ذات النتائج الضارة في جمیع المجاالت إلى تقویض النظم الفاسدة والجائرة إلى تقویض النظم السیاسیة 

إن "  أوجزه الصحابي ربعي بن عامر في خطبھ لقائد الفرسر بمعناه اإلسالمي واالقتصادیة عن طریق الدعوة والتغی
بتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة هللا ومن جور األدیان إلى عدل اإلسالم ومن ضیق الدنیا إلى أهللا 

تغیر الشرك . إلیھ اإلسالم نفسھفالتغیر الذي یدعو إلیھ علم االجتماع اإلسالمي مستمد من التغیر الذي یدعو  " سعتھا
بالتوحید والجھل بالعلم والكسل والبطالة بالعمل والفقر بالغنى غیر البطر والضعف بالقوة واألثرة بالتضامن والفحش 

فعلم االجتماع اإلسالمي یھدف  .بھا اإلسالم في عملیة بناء المجتمع اإلنساني ناديبالعفة إلى غیر ذلك من القیم التي 
 .ن یكونأھو كائن وما ینبغي  ییر والتغییر یعني وجود صراع قائم بین ماإلى التغ

 التغیر والتغییر االجتماعي في المجتمع السعودي 
في مدى تدخل اإلنسان في عملیة التغیر فكلما  یتمثلإن الفارق بین مصطلحي التغیر االجتماعي والتغییر االجتماعي  -

ویسعى إلى إقامة بناء  مخططاوعادة یكون التغییر  العملیة تغییرا أطلق على ھذهالتغیر تدخل اإلنسان إلحداث 
ت التغییر عملیة من عملیا تنمیة االجتماعیةوالالحتیاجات المجتمع  الواقعي والمثاليعلى التحدید  یقوماجتماعي جدید 

 .ظیمیة والثقافیةاالجتماعي المخطط والمبرمجة إلحداث تغیرات في ا ألنساق التربویة واألسریة والبیئیة والتن
تأثر خدمات وبرامج أحدثھا اإلنسان في واقعھ االجتماعي وحینئذ یكون  یحدث تلقائیا نتیجةأما التغیر االجتماعي فإنھ  -

ساس فإن مصطلح نسان وتدخلھ إلحداث ھذا التغیر وعلى ھذا األتغیر الظاھرة بطریقة تلقائیة لیس مقصودا بفعل اإل
 .االتجاه الذي تتبعھ الظاھرة االجتماعیة داخل النسق االجتماعي نیعبر ع "التغیر االجتماعي " 

تركز  ألنھاتعد برامج مخططة  ھـ ١٣٩٠منذ عام التي بدأت في المجتمع السعودي  التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة -
 ة والمعنویةالمحافظة على الجوانب الثقافیللفرد السعودي وبنفس الوقت تحاول  الجوانب المادیةعلى التغییر في 

والقیم اإلسالمیة  المبادئفي استناد أھدافھا المادیة واالجتماعیة إلى  یتجلیانللمجتمع لذلك كان منھجھا ومبدؤھا 
في جمیع الخطط التنمویة التي نفذت مبدأ  سیاسة وزارة التخطیطللمجتمع السعودي لذلك فقد قررت  والتراث الثقافي

الشریعة اإلسالمیة والحفاظ على التقالید والقیم  بمبادئالتزام الدولة وتمسكھا  "رئیسا ثابتا في برامجھا یتمثل في 
 " الثقافیة واألخالقیة المرتبطة بھا

بدور المحافظ على المعاییر الدینیة واالجتماعیة ونقلھا من  التغییر االجتماعيلذلك قامت سیاسة المجتمع في فترة  -
و المناقشة في أو االستخفاف بھا أجتماعي یمنع العدوان علیھا جیل إلى جیل وإحاطتھا بسیاج من الضبط اال

 .صالحیتھا وتشمل المعاییر االجتماعیة عددا ھائال من نتائج تفاعل المجتمع في ماضیة وحاضره
 أھم خصائص ومظاھر التغیر االجتماعي في المجتمع السعودي تنحصر باألبعاد التالیة : 

 . أي من تفاعل األفراد داخل البناء االجتماعي للمجتمع –السعودي داخلیا لقد كان مصدر التغیر في المجتمع  -١
ولكن ال یكون تفاعلیا في ظل القیم والمعاییر الشرعیة بل قد یكون  داخل البناء االجتماعيقد یكون التغیر من   -٢

 اییر الثقافیةقوة التحضر وقوة المعیقوم على فكرة الصراع وفكرة التعارض بین  صراعیاحیان في بعض األ
 .) الدینیة واالجتماعیة(
  داخلیا الصراع وفي الوقت ذاتھ قد یكون  -٣

 نقطة الصفر في المجتمع السعودي  
وھي تلك النقطة التي یفترضھا الباحث بدایة لتغیر اجتماعي في المجتمع المعني أي التي تفصل بین مرحلة سابقة  -

دأ قیاس التغیرات االجتماعیة في المجتمعات التي خضعت لعوامل ومنھا أیضا یب، على التغیر وبین مرحلة التغیر
جود فري ومونیكا ( بیة في حركات االستعمار األوربي كما فعل رالتغیر كاتصال المجتمعات البدائیة الثقافة الغ

 في دراستھما للمجتمعات البدائیة في شرق أفریقیا )ویلسون 
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 تقتضي إتباع طرق منھجیةفي مجتمع معین  التغیر وفترة التغیرة على إن افتراض نقطة صفر للمقارنة بین فترة سابق -
المدونات والوثائق یستخدم الباحث  )أي فیما قبل التغیر ( ففي دراسة المجتمع في حالة االستقرار  مختلفة في الحالتین

ما یعتمد على كاألدب الشعبي من قصص وأساطیر وأمثال جاریة ك الفولكلورویعتمد على جوانب من  التاریخیة
تتجھ الدراسة نحو ثقافة المجتمع منھجا وموضوعا استنادا إلى أن الثقافة یمكن أن  إحالةذاكرة المسنین وفي ھذه 

فیعتمد  فترة التغیرأما في دراسة المجتمع في ، تعیش من خالل المصادر أجیاال بعد األجیال التي أنشأتھا وصاغتھا 
 .صائیةعلى المالحظة والوقائع اإلحالباحث 

 یفترضھا الباحث بطریقة اعتباریةولكن ھل ھناك أساس تاریخي یستند إلیھ الباحث لتحدید نقطة الصفر أم أنھا نقطة  -
أن نقطة الصفر ھي تحول تاریخي یتحدد بدخول عوامل في المجتمع  )لوسي میر ( أكثر منھا موضوعیة ؟ لقد رأت 

 المعني 
 شامیریت في الھندنحو المذكور فأشار في الدراسة التي أجراھا في قریة على ھذا ال )دویب ( وتبناھا آخرون مثل  -

أي أن ذلك ھو حدث تاریخي  الھند وباكستاننقطة الصفر إذ قسمت البالد إلى جزأین ھما  ١٩٤٨عام إلى اتخاذ 
 .بتدأت عند التغیرات االجتماعیة

الشاملة عام  امج وخطط االقتصادیة واالجتماعیةبدایة تنفیذ بروبذلك نعد نقطة الصفر للتغیر في المجتمع السعودي  -
وغیر مماثلتین حیث یفصل ذلك التاریخ  فترتین معارضتیننقطة صفر تفصل بین  ١٣٩٠عام وبذلك یكون ھـ ١٣٩٠

 .بین مرحلة سابقة على التغیر ومرحلة التغیر
 الفترة المستقرة والفترة المتغیرة في المجتمع السعودي 

عني المرحلة الزمنیة التي عاشھا المجتمع منذ توحید كیان المملكة العربیة السعودیة عام أنھا ت الفترة المستقرة
 استقرار في أنساق البناء االجتماعي وارتباطھاوتعتبر ھذه الفترة عن ھـ ١٣٩٠عام إلى نقطة الصفر  ھـ١٣٥١

 .بالبیئة والثقافة السائدة
وھي بدایة  ١٣٩٠عام من نقطة الصفر  ي عاشھا المجتمع السعوديالمرحلة الزمنیة التنھا تشیر إلى إ الفترة المتغیرة

خطط التنمیة إلى ھذه الفترة المعاصرة وتعبر ھذه الفترة عن إحداث تغییر مقصود في أنساق البناء االجتماعي وثقافة 
 المجتمع

  تم بحمد هللا 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الثانیة

 ي مقدمة في دراسة المجتمع السعود

 

نقطة ( وھي  ااألولى ركز علیھ ةضراقال أن فیھ نقطھ مھمة جدا في المح ،المحاضرة تكلم عن الیوم الوطني في بدایة 
  .. في ثالث مصطلحات یجب إن نعیھا وندركھا)  الصفر في المجتمع السعودي

   عناصر المحاضرة

 البناء الثقافي للمجتمع العربي السعودي 
  البناء االجتماعي 
 بین المركز والمكانة لبناء المجتمع السعودیة الصراع 
  األھداف الذاتیة واالجتماعیة 
  التقدم والتخلف من وجھة نظر اجتماعیة 
  التقدم والتخلف في اإلسالم 
  تصمیم البحث 
 البناء الثقافي للمجتمع العربي السعودي  
 لتقالید مجموعة المعاییر والقیم والعادات وا یتحدد البناء الثقافي لكل مجتمع من -
السلوك الفردي لھا مكانتھا وتأثیرھا على  وھي أھدافتتحدد األھداف العلیا للمجتمع   وفي ضوء البناء الثقافي  -

  والجماعي واالجتماعي في المجتمع
 الوسائل التي من خاللھا یمكن تحقیق أھداف المجتمع  یحدد البناء الثقافي  -
تجانس الغرائز اإلنسانیة  بحكمألھداف الرئیسیة الخاصة بأفرادھا با تتشابھ فیما بینھاوالمجتمعات اإلنسانیة   -

 والضروریات المعیشیة لألفراد 
المال والبنون زینة " قال تعالى  كمافیحدد الخالق سبحانھ وتعالى بعض األھداف الرئیسیة للمجتمعات اإلنسانیة   -

لبنین والقناطیر المقنطرة من الذھب والفضة زین للناس حب الشھوات من النساء وا" وقال تعالى " الحیاة الدنیا 
  ".والخیل المسومة واألنعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا وهللا عنده حسن المئآب 

لتحقیق المالئمة  حدد الوسائل والطرقوالخالق سبحانھ وتعالى عندما ذكر األھداف االجتماعیة واالقتصادیة لإلنسان  -
 ین الفرد والمجتمع ویشعر الفرد بعدالة ما یفرضھ المجتمع التوافق ب حتى یسھلھذه األھداف 

اإلشباع والمتعة الجنسیة بطریقة شرعیة كما أمر  ولتحقیقللحصول على األوالد  لذلك فرض هللا سبحانھ الزواج  -
مكانتھم  ألفراد المجتمع وحفظ اإلسالم، الكسب المادي  لتحقیقبالعمل واالختیار المھني المالئم لإلمكانات والقدرات 

ما یسھل على األفراد  وشرع من الوسائل والطرق، االجتماعیة كآباء ورؤساء ومرؤوسین وشیوخ وطلبة علم 
  والمراكز االجتماعیة  تالحصول على ھذه اإلمكانا

 تصوغ صفة المشروعیة على أھداف معینة  األبنیة الثقافیة للمجتمعات اإلنسانیةوعلى ھذا األساس فأن  -
  .مقبولة لتحقیق ھذه األھداف  تحدد أسالیب معینةك وعالوة على ذل  -
ً بین األھداف والوسائل واألسالیب  المجتمع جید التكاملوفي  - ً وتناغما  نجد تكامال
ً من   - ً ، تجد تقبل من األفراد ككل  األھداف واألسالیبفكال وھذا ما یحدث في ، كما أنھا تكون میسورة لھم جمیعا

واالرتقاء  -وجمع النقود ، النجاح الفردي ( مثلعندما یؤكدون على أھداف معینة  كثیر من المجتمعات اإلنسانیة
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غیر  فأسالیب تحقیق ھذه األھداف، دون التأكید على األسالیب التنظیمیة لتحقیق ھذه األھداف ) بالسلم االجتماعي 
  متاحة للجمیع في بعض المجتمعات 

ً ألنماط استجابات األفراد أو تكیفھم  لالضطراب نومينظریتھ األفي  "روبرت میرتون " دم العالم قولقد  - تصنیفا
ً  بین األھداف المرغوبة والمحددةلذلك التفاوت أو االنفصام  وبین األسالیب المتاحة لتحقیق ھذه أي النجاح ثقافیا

 . األھداف
 لتكیف األفراد في المجتمع  خمسة أنماطوقرر أن ھناك  -
ً تھدد بقاء  واألربعة اآلخرونعلى بقاء النسق االجتماعي  عدیساوضیفي امتثالي أول ھذه األنماط  - ضارون وظیفیا

 .النسق االجتماعي 
  أنماط تكیف األفراد في المجتمع ھي:  
  نمط االمتثال: أوال :  

 یتقبلونوفي نفس الوقت  ویمتثلون لھاحین یتقبل األفراد في المجتمع األھداف الثقافیة  من التكیفیحدث ھذا النمط  -
  یب التي یحددھا النظام االجتماعي بوصفھا أسالیب مشروعھ لتحقیق ھذه األھداف األسال
  نمط االبتداع: ثانیا :  

 التي یؤكد علیھا ثقافة المجتمع  من یتقبل األھدافأن ھناك في المجتمع  -
 تحقیق ھذه األھداف موسدة أمامھ  یجد أن فرصةولكنھ  -
  . وسائل غیر مشروعة ویبتدع ،  یرفض األسالیب المشروعةالة وفي ھذه الح، توزیع ھذه الفرص غیر متكافئ ألن  -

  نمط الطقوسیة : ثالثا:  
 وصعود السلم االجتماعي  وتحقیق الثروةللنجاح الفردي  الثقافیة في التخلي عن األھدافیتمثل ھذا النمط من التكیف  -
  ة  باألسالیب المشروعملتزم بطریقة شبة قصریھ وقھریة في نفس الوقت یظل الفرد  -

 نسحابیةاال: رابعا :  
  یعیش في المجتمع ولكنھ ال یكون جزء منھالفرد الذي یلجأ إلى ھذا النمط االنسحابي  -
  . على القیم المجتمعیة   ال یشارك في االتفاق الجماعيبمعنى أنھ  -

  نمط التمرد: خامسا  
ً والھروب یتسمإذا كان النمط االنسحابي  - ً سلبیا   من المجتمع برفض األھداف واألسالیب رفضا
 .االجتماعي القائم ببناء اجتماعي أخر  والسعي إلى استبدال البناء یتسم بالرفض اإلیجابيفأن ھذا النمط  -
 وبفحص مواقف األفراد في المجتمع السعودي من بعض األھداف والوسائل التي حددتھا ثقافة المجتمع   -
وسوف نبرز ھذه في بناء وثقافة  النسق االجتماعيي في بناء المجتمع ف المغتربنجد أن ھناك أنماط  من التكیف  -

 :المجتمع السعودي للتعرف على
  أنماط التوافق : 

  : النسق العائلي 
تحت ضوابط ثقافیة یشرف علیھا   اإلشباع الجنسي بطریقة شرعیةتأكد ثقافة المجتمع السعودي على ضرورة  -

 النسق العائلي 
وبتحلیل مواقف وسلوك األفراد في  )الزواج(وھو لتحقیق ھذا الھدف   یةرئیسوسیلة  تنظیمیة  وقررت ثقافة المجتمع -

 المتعة الجنسیة الشرعیة  كوسیلة لتحقیقالمجتمع نحو اتخاذ الزواج  
دون تأكید مماثل على األسلوب  تحقیق ھذا الھدف شرعیة اإلشباع الجنسيأن المجتمع یؤكد على ضرورة  یتبین -

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

، أو شرط السكن المستقل عن العائلة ، أو المبالغة بالخصائص الجسمیة  كالمغاالة في المھورالزواج بیسر وسھولة 
 واألخالقیة للزواج 
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 سلوكیة مغتربةعدة استجابات  فینتج من ذلك، لذكر واألنثى في االرتباط كل من ا إعاقة لرغبةوھذا یترتب علیھ  -
 منحرفة في المجتمع السعودي 

 یمكن تصنیفھا على النحو التالي:  
الرغبة في  اإلشباع الجنسي ولكنھا تجد  أھمھاوالتي من  تقبل أھداف الزواجتجد فئة من الناس  :االبتداع  -١

   وسیة ونمط االنسحاب ونمط التمردونمط الطقالفرصة غیر متاحة أمامھا 
  :النسق الترویحي  

من رغبتھم في السرور وھو النشاط الخالي من  بدافعھو ذلك النشاط الحر الذي یقوم بھ الفرد أو الجماعة  :الترویح  -
 المسؤولیات الشخصیة واالجتماعیة

أھمیة أنشطة الفراغ والترویح على  خالل األنظمة والمؤسسات الرسمیةوقد أكدت ثقافة المجتمع السعودي من  -
 في ضوء التقالید والقیم االجتماعیة والدینیة ، ألفراد المجتمع وممارستھا في حریة وطالقة 

ً من المؤسسات والھیئات الشبابیةوأنشئت لتحقیق ھذا الھدف  -   . األندیة الریاضیةومن أھمھا وأبرزھا ،  عددا
 أبنائھا على االلتحاق بھذه األندیة الریاضیة  ض عن تشجیعتعرأن األسرة في المجتمع  من المالحظإال أنھ  -
 یخلوا فیھا االنضباط االجتماعي  بأنھا أماكن لھوثقافة المجتمع التي قد تنظر لألندیة بسبب  -

o ونجد أن عدم الترویح عن النفس نشأ عنھ بعض المشكالت منھا :  
ولكنھم ھدف بترویح النفس بممارسة األنشطة الریاضیة یقبلون ال في ھذا النمط نجد فئة من أفراد المجتمع :االبتداء -

  والطقوسیة واالنسحاب والتمرداألندیة الریاضیة بأنشطة ریاضیة في األحیاء  یستبدلون
 :النسق االقتصادي 

 لتحقیق الكسب المادي المشروع  كوسیلة رئیسیةعلى الوظائف والمھنة  تؤكد ثقافة المجتمع  العربي السعودي -
على بعض الوظائف تجعل حصول بعض فئات المجتمع على الوظیفة المناسبة  معوقاتثقافة المجتمع ولكن قد تضع  -

ً غیر میسوروالمالئمة للمھنة والقدرات الشخصیة   . أمرا
 : ومن ابرز ھذه المعوقات -
اغلة في والمبالغة في الشروط المطلوبة للوظائف الش -٣والخبرات األجنبیة   - ٢التوسع في استقدام العمالة   -١ -

وصعوبة القبول في التخصصات الجامعیة لدراسة تخصص مناسب ومالئم لطموح وقدرات   -٤القطاع الخاص 
 وعدم وجود تخطیط للقوى العاملة -٥الفرد 

الفرص وھو تحقیق الكسب المادي المشروع وبین  الھدف من الوظیفةبین  فواصل وعدم تناسبكل ھذا جعل ھناك  -
  الوظیفیة المناسبة

في المجتمع السعودي یمكن  استجابات سلوكیة مغتربة منحرفةمن جراء ذلك  نتجم ھذا التفاوت واالنفصال وأما -
 )التمرد-االنسحاب–الطقوس -االبتداء(تصنیفھا على نفس الطریقة 

 النسق العسكري في المجتمع العربي السعودي 
لتحقیق ھذه  یحدد أسالیب معینةة على ذلك عالو یصوغ أھداف معینةجتماعي والثقافي للمجتمع العسكري البناء اال -

 .األھداف 
 :من ھذه األھداف -
 عن طریق التدریبات واألنشطة الریاضیة  تحقیق القوة البدنیة والجسمیة -
 بدرجة ال تتناسب مع التأكید على الوسائل  یؤكد على الھدفإال انھ یالحظ أن النسق العسكري  -
  القوة البدنیة والجسمانیةي في المراكز أو المعاھد والكلیات العسكریة على منح الفرد أو الطالب العسكر فھو یسعى -
ً میسوراً ممارسة األنشطة الریاضیة وھي  ال یجعللكنھ  -  لھم  الوسیلة المالئمة لتحقیق ذلك أمرا
 یةاستجابات سلوكتكامل أو االنفصال بین الوسائل واألھداف في مراكز ومعاھد وكلیات التدریب  أالَ وقد یظھر من  -

ً بنفس الطریقة منھا   )التمرد- االنسحاب–الطقوس -االبتداء(أیضا
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  البناء االجتماعي : 
 تدخل في تكوین الكل بین األجزاء التي وجود نوع من التنسیق  :كلمة بناء تشیر إلى -
ى - ي  والبناء االجتماعي یقوم عل ة والمستمرة ، والت ین الجماعات الثابت ة ب ات بنائی ، كالنسق  تتخذ شكل أنساقالعالق

  .. القرابي والنسق االقتصادي والنسق التربوي والنسق الدیني والنسق التنظیمي 
 یشغلون مركزا اجتماعیا داخل النسق  یحوي كل نسق أفرادایتألف من أنساق  إن فكرة المجتمع كبناء اجتماعي -
 . ولھم مكانة اجتماعیة على مستوى المجتمع ككل -
 ھم ومكاناتھم ،ویقومون بأدوار تتالئم مع مراكز -
ذه و  - ى صبر ھ ؤدي إل ي ت ة والكشف عن العوامل الت ات االجتماعی ل العالق ي تحلی ي سوف تساھم ف ار الت من األفك

 العالقات في المجتمع السعودي
  : النسق االجتماعي  

 كل وحدة اجتماعیة تؤدي وظیفة  : النسق االجتماعي ھو -
  ت بین األشخاص الذین بینھم صالت متبادلة كل مجموعة معینة من التفاعال: كما یقصد بھ أیضاً   -
رعبارة عن  : النسق بأنھ بارسنز كما یعرف - ً  فاعلین أو أكث ؤدي دورا ً عن األخر وی ایزا ً متم زا نھم مرك ل كل م یحت

  متمایزاً 
 . نمط منظم یحكم عالقات األعضاء ویصف حقوقھم وواجباتھم تجاه بعضھم البعض  : فھو عبارة عن -
 إلى أنماط مختلفة من الرموز والموضوعات الثقافیة المختلفة باإلضافة أو القیم المشتركة وإطار من المعاییر  -
اعي - ھ  والنسق االجتم ور ل ط تص ي ابس نف ألف م ي  یت ر مباشر ف نھم تفاعل مباشر أو غی أ بی ر ینش شخصین أو أكث

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

 وعلى مستوى المجتمع ككل  داخل النسق االجتماعيالمراكز والمكانات واألدوار االجتماعیة تتحدد  -
 المعاییر والقیم االجتماعیة التي تحكم وتوجھ سلوكنا عندما یتفاءل معنا اآلخرون أو نتفاعل معھم  من خالل -
ي فمنھمالمعاییر والقیم مختلفة ومتداخلة  ومصدر ھذه - ي أو عرف انوني  ما ھو دین ن  أيأو ق وائح م ي ضوء ل نظم ف م

  الدولة والمجتمع 
ة  حیز محددھي حقوق وواجبات الفرد في  :المركز االجتماعیة   ة معین دة اجتماعی ةداخل وح اعي  ممثل للنسق االجتم

  كمركز األب في الوحدة األسریة والعامل في المصنع ومركز المدرس في المدرسة 
را ، ضابطا ھي حقوق ووا: المكانة االجتماعیة  د یكون وزی جبات الفرد على مستوى النسق أو المجتمع ككل ، فألب ق

  ، أو طبیبا

 خصائص وسمات یتمیز بھا  وعدةعدة مراكز یشغلھا الفرد  المكانة االجتماعیة عبارة عنویعني ھذا أن  

وع ال من خاللفمن الممكن أن نصف مكانة الفرد   - ا المركز االجتماعي ومستواه االقتصادي ون ي ینتمي إلیھ ة الت عائل
 وحتى من خالل الحي الذي یسكن فیھ 

  فجمیع ھذه العناصر وغیرھا تخضع لمعاییر وقیم اجتماعیة تحدد مستوى المكانة االجتماعیة التي یشغلھا الفرد   -
  اللذان یقوم بھما الفرد ویتوقع اآلخرون أن یقوم بھما ھو السلوك والوظیفة :الدور  

ع یت بمعنى  - راد أن المجتم ع أدوار األف ة ومستوىوق ي  حسب نوعی ي یشغلونھا ف ة الت اتھم االجتماعی مراكزھم ومكان
 البناء االجتماعي 

 .أدوارا سلوكیة متوقعة  یتضمنانفكل مركز اجتماعي ومكانة اجتماعیة   -
 بعض األفراد یشغلون مراكز اجتماعیة كآباء داخل أنساقھم األسریة فمثال  -
 . األنفاق على األسرة وضبط أفراد األسرة مثلأن یقوموا بادوار ھم منلذلك یطلب منھم ویتوقع  -
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ع  - ى مستوى المجتم ة عل ات اجتماعی م مكان د یكون لھ اء ق ً وكذلك ھؤالء اآلب ثال ً فم ا زمین دینی اء أو ملت انوا أغنی إذا ك
  .نتوقع منھم مساعدة الفقراء والمحتاجین وبذل المعروف حیث ما كان

 اء المجتمع السعوديلبننة الصراع بین المركز والمكا :  
 عالقة طردیةالمركز االجتماعي مع المكانة االجتماعیة عندما تصبح العالقة بینھما ینسجم  -
 االجتماعیة التي یشغلھا  زادت المكانةالمركز االجتماعي للفرد ،  كلما ارتفعأنھ ھذا  معنى و -
  .دما یكون ھناك حراك ألحدھما وثبات اآلخر بین المركز والمكانة االجتماعیة عن ولكن یحدث التوتر والصراع -
  وطرح  الدكتور سؤال  -
ا یمر / س - ع م ن واق ك م ى ذل ة عل ع السعودي مع ضرب أمثل ي المجتم ة ف كیف یحدث الصراع بین المركز والمكان

 بكم؟
  عندما یكون ھناك حراك ألحدھما وثبات اآلخر: الجواب -
 عودياألھداف الذاتیة واالجتماعیة في بناء المجتمع الس :  
 على ضوء المركز والمكانة االجتماعیة التي یشغلھما الفرد في البناء االجتماعي -
  أھداف ذاتیة وأھداف اجتماعیة یحاول تحقیقھا  یتحدد لھ  -
 تعبر عن طموحات لھا خصوصیتھا الفردیة  األھداف الذاتیة -
 وھي غامضة بالنسبة لآلخرین  -
ً ما یفصح عنھا الفرد في المواقف الرس -  میة ونادرا
 وھي عكس األھداف االجتماعیة  -
ي المناسبات ومقبولة  تعبر عن أھداف عامة وشائعة  األھداف االجتماعیة - رد ف ا الف في المجتمع ویمكن أن یصرح بھ

  .والمواقف الرسمیة 
  سؤال الدكتور طرح و -
  أضرب أمثلة على بعض األھداف الذاتیة واالجتماعیة في بناء المجتمع العربي السعودي ؟/ س -
اة : مثل  - تفادة األب ، قد یكون رغبة األب في تزویج ابنتھ بھدف الستر وتحقیق سنة الحی ذاتي اس دف ال د یكون الھ وق

 وقد یكون خلف ھذه الرغبة ركوب سیارة فخمة ، من المھر 
  التقدم و التخلف من جھة نظر اجتماعیة :  
 قتصادي قدم الفني واالھي الدول التي لم تصل إلى مستوى مرتفع من الت :الدول المتأخرة  -
 . أو ھي الدول التي تسودھا المستویات المنخفضة من التقدم االقتصادي والتكنولوجي -
 شیوع الفقر بین سكانھا  بحیث یترتب على ذلك -
 الدقة الكافیة تنقصھ ھذا التعریف   و -
  كما أنھ ال یوضح مدى األبعاد الحقیقیة لمشكلة التخلف -
 الدول المتخلفة بمصطلح) لمتأخرةالدول ا(أستبدل ھذا االصطالح  -
ة - ا :  الدول المتخلف ة وأمریك ا الغربی ي أوروب ك المستویات ف ا مستویات المعیشة عن تل نخفض فیھ ي ی دول الت ھي ال

  الشمالیة واسترالیا ونیوزلندا والیابان
ى آخر - رد عن متوسط دخ: ھي بمعن ي للف دخل الحقیق ا مستوى ال نخفض فیھ ي ی دول الت رد السائ لال دول الف ي ال د ف

  المتقدمة
  خصائص اقتصادیة أو مادیة(خصائص عامة للتخلف : (  
ة  - أ وارد البشریة والمادی ین الم ال  -االنفجار السكاني  بسبب اختالف العالقة ب رأس م راكم ال اض مستوى ت وانخف

  . االستثماري
ة  أي انخفاض مستوى - اضتوفیر المعدات  واآلالت الفنی ارات االستثمار الموجھ ل مستوى وانخف درات والمھ ع الق رف

  والمعارف
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وى :  اختالل الھیكل اإلنتاجي  - ب ع النسبي للق ھو عدم التوزیع النسبي لإلنتاج على األنشطة االقتصادیة وعدم التوزی
ا أو  د فیھ دخل المتول العاملة على نفس األنشطة االقتصادیة كأن تحتل الزراعة األھمیة النسبیة األولى من حیث ال

 . لعاملة أو یحتل البترول والتصدیر األھمیة للنسبة األولى من حیث الدخل استیعابھا للقوى ا
وتنشأ من االنفجار السكاني وعدم وجود الموارد الكافیة للتوسع في القطاع الصناعي لیستوعب  : البطالة المقنعة  - ج

 . الزیادة في القوى العاملة
 .مثل البترول) . یةسلع أول(یتمیز باحتالل سلعة واحدة و :اختالل ھیكل الصادرات  - د
  البنائیة االجتماعیة: (خصائص تخلف البنیان االجتماعیة : ( 

  :من ابرز مظاھرة -
  : انعدام إرادة التنمیة بسبب   - أ
 . عجز وعدم وعي قیادة المجتمع ألھمیة عملیة التنمیة  -
 . لحھایمكن أن تكون القیادات واعیة بقضیة التنمیة والتخلف إال أن التنمیة االقتصادیة تضر بمصا -
 یمكن أن تتوفر لبعض القیادات الوعي بقضیة التخلف وضرورة القضاء علیھا والوعي بعملیة التنمیة -
 . . عجز القیادات عن نقل ھذه الوعي بعملیة التنمیة إلى شعوبھا -

 .تجاه استھالكيا معظم قیادات العالم الثالث ذات   - ب
 . سیادة العالقات العائلیة والقبلیة   - ج
 قدات السائدة في بعض البلدان النامیة شیوع القیم والمعت  - د
 شیوع القدریة والتسلیم بالدافع المادي المحیط باإلنسان كقدر محتوم ال یستطیع تغییره: ومن أھمھا -
دة  تؤثر القیم والتقالید - واحي ع ن ن و االقتصادي م ة النم ى عملی دات عل ادات  خاصةاالجتماعیة والمعتق ق بع ا یتعل بم

 . ع الثروةاالستھالك واالدخار وتنو
ي تصنیف  - اھم ف ً یس ا تطیع أن نطرح مقیاس ادي نس ر الم ادي وغی ا الم ف بجانبیھ وء خصائص وسمات التخل ي ض ف

 المجتمعات اإلنسانیة
  : مقاییس یستعرض تصنیف المجتمعات اإلنسانیة إلى  -
 دول العالم المتقدم  :ول العامل األ -
  . تقدم دول تعدت مرحلة اإلنماء إلى مرحلة ال:  العامل الثاني -
 .دول نامیة:  العامل الثالث -
  التقدم والتخلف في اإلسالم 
  بسمات مادیة تقوم علىالمجتمعات األوروبیة واألمریكیة المعاصرة  یتمیز التقدم السائد في -
 وسیلة التجربة  -٢العلم   -١ -
  إللھیة الكریمة على التشریعات ا یقوم أساساً الذي  الجانب الدینيوھم بذلك قد فصلوا بخططھم اإلنمائیة  -
ى أن  - یادةبمعن ت  الس دان  كان ك البل ي تل ة ف ادیة واالجتماعی ة االقتص رامج التنمی ي ب لف ي  للعم اھد  -التطبیق والمش

  فھو القائدوالتجریبي 
 .بینما ینقلب الدین في تلك المجتمعات إلى تابع -
 عند دراسة ظاھرة اجتماعیة( تصمیم البحث(  
ھ ف یختلف الفرد - ع بكون ي المجتم ة ف اة العام ً للحی ً مشاركا رداً ردا یختص بالبحث العلمي ویفسر الظواھر  أو یكون ف

 االجتماعیة 
كما یفعل  نظرة عادیة أو سطحیةوھذا یعني أن الباحث االجتماعي علیھ أن ال یرى الظواھر االجتماعیة في المجتمع  -

  ویركز على السببالفرد العادي 
 .الوظیفة التي تحققھا ھذه الظاھرة   ویبحث علىالظاھرة  في دراسة أن یتعمقوعلى الباحث العلمي  -
ارئ  - ذكر الق ى أن ن ة إل ي حاج ا اآلن ف ةولعلن ا  بالتفرق ي أقامھ ایمالت الم دورك ین  الع ببب ة والس رتبط  الوظیف ذي ی ال

 بوجود الظاھرة االجتماعیة  
 فھو یرى أننا عندما نقوم بتفسیر ظاھرة اجتماعیة  -
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 : علینا أن نفرق بین أمرین -
 البحث عن السبب الفاعل الذي أدى إلى وجود الظاھرة  - ١
 والبحث عن الوظیفة التي تحققھا ھذه الظاھرة  - ٢
 الجریمة والعقوبة  :فمثالً  -
 السبب في وجود العقوبة  الجریمة ھي -
 اییر القائمةالقیم والمع عزیزوتفي دعم النظام العام في المجتمع العقوبة وتتمثل ،بأداء وظیفة معینة  والعقوبة تقوم -
ً أخر  - ً والوظیفة شیئا  وھكذا یبدوا سبب العقوبة شیئا
 :بـومما سبق تتحدد مھمة الباحث عند دراسة ألي ظاھرة اجتماعیة في المجتمع  -

 التحكم بالظاھرة   -ج توقع مستقبل الظاھرة   -بإدراك الظاھرة االجتماعیة    - أ
 ساھم في عالج المشكلة االجتماعیة قدرة الباحث على صیاغة ومقترحات وتوصیات ت وھذا یعني -
 .بالوقایة أو بالردع  إما -
 :وتتكون خطة البحث المطلوبة لدراسة الظاھرة االجتماعیة من مجموعة خطوات -

 صیاغة العنوان  -أ
 موضوع الدراسة  -ب
 الدراسات السابقة التي درست نفس الظاھرة المراد بحثھا -ج
 اإلطار النظري لموضوع الدراسة  -د

 إلطار المنھجي للبحث ا -ھـ
 :ویتمثل اإلطار المنھجي للبحث في -

 تحدید المفاھیم  -١
 مجتمع الدراسة  -٢
 المجال المكاني  -٣
 متغیرات البحث  -٤
 منھج البحث  -٥
 )منھج تجریبي  –منھج اجتماعي  –منھج مقارن  –منھج تاریخي (  :مثلالمستخدم   -٦

 أم مالحظة؟ -أم مقابلة؟  -ھل ھي استبانھ؟ : ثم ما ھي أدوات البحث  -
ً یجب على الباحث  -  ثبات الصدق في استبانھ البحث  التأكد منأیضا
 :أما المقاییس اإلحصائیة التي على أساسھا تحلل المعلومات فتتمثل في -

 استخدام معامل اختبار كایسوكویر -١
 اختبار جاما -٢
 اختبار التوافق  -٣
  ياختبار اللوجوست -٤
 .ل العلمي للعناصر الرئیسیة من اجل تحدید العوامل المسئولة والمرتبطة بالظاھرة اختبار التحلی -٥
 تحلیل الدراسة المیدانیة  -٦

 علمیة ومقنعة للقارئ  بطریقةعن تساؤالتھ  ویجیبأھداف الدراسة  یحققالذي یستطیع أن : ھو الباحث المتمیز -
 :واآلخرین ومن ذلك -

 وفصول تقسیم الدراسة المیدانیة لمباحث  -١
 توزیع بیانات الدراسة  -٢
 التحلیل الوصفي -٣
 التحلیل اإلحصائي  -٤
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 تفسیر الباحث للنتائج -٥
 التفسیر النظري  -٦
 التفسیر الشرعي  -٧
 المقارنة مع الدراسات السابقة  -٨
 نتائج البحث -٩

  . توصیات الباحث لمن یلیھ  -١٠
  

  تم بحمد هللا 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الثالثة
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 مقدمة في علم االجتماع االقتصادي  
 المجتمعات التقلیدیةدراسة الحیاة االقتصادیة في  أھمیتھا فيظروف والعوامل االجتماعیة لل -
ً قویاً فالنظم االقتصادیة  عدم إغفال الظروف والعوامل االجتماعیةعلى الباحث في ھذا المیدان  -  تتدخل تدخال
ً بنائیاً الذین ینھجون في دراستھم  وعلماء االنثربولوجیا - ف على الوظیفة االجتماعیة للعمل یحاولون التعر منھجا

أحد بوصفة  النشاط االقتصاديالذي یتم تحقیقھ عن طریق ذلك  نوع اإلشباع االجتماعي المباشراالقتصادي وعلى 
 .عوامل التكامل والتوازن والتماسك والتضامن في المجتمع

 النسق االقتصادي في الفترة المستقرة  
 متنوع لك الفترة المستقرة التقلیدیة السابقة لوحظ أن اقتصاد المجتمع السعودي في ت -
 :ھي  لنسق االقتصادي في الفترة المستقرةل األساسیة محاورال -
 الزراعة  -١ -
 التجارة  -٢ -
 الحرف الشعبیة -٣ -
ً للنظم والعالقاتوھذه المحاور األساسیة  - ً خاصا  داخل البناء االجتماعي  أضفت على المجتمع انطباعا
التماسك  ھي من أھمالتي  أساس الجماعة القرابیة والعائلیةفي الغالب كانت تقوم على  فملكیة األرض الزراعیة -

 . االجتماعي
ً  ألن - ً كلیا  للعمل واإلنتاج واالستھالك تقوم باستغالل تلك األرض  تؤلف وحدة متعاونةالعائلة بوصفھا كیانا
ً زراعیة ،ما تكون تلك األرض التي تستغل بھذا الشكل  وغالباً  - ً بعد جیل، وروثة تتعاقب علیھا األجیالمأرضا   .    جیال
 .فقلما كانت العائالت تبدل سكن أجدادھا ،أما تملك األراضي السكنیة  -
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من ناحیة المستوى  تكاد تكون متقاربةفنجد أن فئات المجتمع ،  أما فیما یتعلق بالدخل االقتصادي في تلك الفترة -
   ات االقتصادیةعدم وضوح الطبقمما یترتب علیھ ، االقتصادي

  دخالً كانوا أفضل الناس التجار إال أن  -
 .وإنتاجھم یعرضونھ مباشرةوھذا راجع بالطبع إلى أن سلعھم  أصحاب الحرف الشعبیةویأتي بعدھم   -
وإذا باعوا جزءً من ذلك النتاج فإنھم ، على استھالك نتاجھم یعتمدونأذ ، فنجد دخولھم ضعیفة  المزارعینبخالف  -

 الضروریة للمواسم القادمة  یشترون بعض الحاجاتعلیھم أو  ض االلتزاماتیسددون بھ بع
  بصورة مفاجئةفي المجتمع السعودي  لم یتغیر النسق االقتصاديوفي الفترة المتغیرة  -
ً بل كانت نھایة الفترة المستقرة   -  م ١٩٧٠ /ھـ ١٣٩٠منذ عام  حدوث التغییر الكامللذلك التغییر ثم تأكد تمھیدا
 القتصادي في الفترة المتغیرةالنسق ا 
 –الزراعة (  بدأ یطرأ علیھ تغییر في المحاور األساسیةیالحظ أن اقتصاد المجتمع السعودي في ھذه الفترة المتغیرة  -

 االقتصاد في المرحلة السابقة  اعتمد علیھاالتي )  الحرف الشعبیة –التجارة 
 النظام االقتصادي   التي یرتكز علیھا زیادة في المحاوركما أصبحت  ھناك  -
ومكانة ومركز  تحددھا المھنةالتي تحتلھا الفئات االجتماعیة التي  حراك للمكانة االجتماعیةو یترتب علي ھذا التغیر   -

 .المرأة والرجل في المجتمع 
 الشعبیة الزراعة أو التجارة أو الحرف  سواء فيعن الفترة السابقة  التغیر في محاور النسق االقتصاديأما من ناحیة  -
  األقارب  أو بقیة فئات المجتمعأكثر من اعتمادھا على  البرامج والدعم الحكوميفنجد  أنھا بدأت تعتمد على  -
 .إصدار القوانین واألنظمة التي تحكمھا  عن طریقفي مجال عالقاتھا وأنظمتھا  بدأ التدخل الحكوميكما  -
 : الزراعة  -١ -
  اآلالت واألدوات والبذورن طریق البنك الزراعي الذي منحھم ع من القروض الزراعیةاستفاد المزارعین  -
 لتشغیل المزرعة وتنظیم شؤونھا الستقدام األیدي العاملةوفتح فرصة للمزارعین  -
 مالكین و مشرفین فقط مجرد وأصبحوا ، من إدارة المزارع  انسلخ األفراد وعائالتھمبذلك  -
بدأ  أفراد المجتمعوبعض .مع مھنة أخرى مزدوجة بل ، المزارعین أساسیة  عند بعضوصارت مھنة الزراعة  -

ً للترفیةوبعضھم یعد المزرعة  ، الفراغ  لمجرد قضاء وقتیمتھن الزراعة   .العائلي مكانا
 التجارة  -٢ -
ً  تنظیمھا الحكوميأصبح  - أن یستأذن  فرضت الحكومة على من یرید أن یمتھن التجارةوذلك عندما ،واضحا

ً للسم  یتیح لھ مزاولة التجارة  بفتح سجل تجارياح لھ المسئولین  أوال
 كما كانت في الفترة السابقة  التجارة تعتمد على أفراد العائلةولم تعد  -
ً وخبرات أجنبیة لتشغیل الشركات والمحالت التجاریة  أخذت طابع التنظیمبل  - وأصبح ، فاستقدم أفراد المجتمع عماال

ً ومشرفاً الفرد   .أصحاب المزارع كما ھو الحال عند  مالكا
 الحرف الشعبیة -٣ -
ً ما - الخبرات المتخصصة والمھارات واألدوات   تعتمد علىالتي  المھن الصناعیة والفنیةوحلت محلھا  اندثرت نوعا

 والحدادة ، والحالقة، والنجارة ، والخیاطة ، مقاوالت البناء  مثل
أعمال ومجاالت  انصرفوا عنھا إلىشعبیة السابقة أن األفراد والعائالت التي كانت تمتھن الحرف ال ترتب على ذلك -

 .أخرى 
 :ویتضح من العرض السابق  -
 :أن أبرز مظاھر التغیر في النسق االقتصادي ھو  -
 القادر على االستثمار ترتبط بالفردبل أصبحت ،  أن المھنة لم تعد ترتبط بالعائلة كلیة. 
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ً فقط  دور الفردأصبح  - ً أو مشرفا ً ما یكونتشغیل المھنة وتنظیمھا أما الذي یقوم ب،مالكا ً مستقدمین من  فغالبا عماال
 .من االرتباط بمھن محددة ومتوارثة عن األجداد انسحبت العائالتخارج الوطن وبذلك 

  ترتب على التغییر في المحاور األساسیة للنسق االقتصادي: 
ً یعتمد علیھ  أصبحت البرامج والمشروعات الحكومیة - ً أساسیا حیث وجد ، في ھذه الفترة  االقتصاديالنظام محورا

 .التي أنشأتھا الحكومة  فرصة سانحة للعمل في تلك المؤسسات الحكومیةاألھالي 
 الزراعیة والتجاریة والصناعیة  لمساعدتھم في المشروعاتجعل اآلباء یستغنون عن أبنائھم  استقدام العمالة األجنبیة 
  بدأ ینظر للعمل الحكومي على أنھ مركز اجتماعي أعلى المجتمع ألنبالوظائف الحكومیة  ألحقوھمحیث  -
-  ً ً تماما  . بالمركز العائلياألمر الذي لم یعد مرتبطا
على توجیھ أبنائھم إلى االلتحاق  حرص اآلباءفقد ، بالمؤھل التعلیمي  یرتبط دائماً الحكومي  التدرج الوظیفيوبما أن  -

 مراحلھ وتخصصاتھ  بالتعلیم والتدرج في
وتوفیر فروع  &وافتتاح الجامعات  &وتوافر المدارس بجمیع مستویاتھا  &مجانیة التعلیم :  على ذلكوساعدھم  -

 .الجامعات بمختلف المناطق
 ولكن لوحظ في ھذا الفترة أن التحاق الطالبات ،  منذ نھایة الفترة السابقةقد مھد لھ  خروجھن للتعلیمفكان  أما اإلناث

  قد تضاعف كثیراً بالتعلیم 
 تعلیم الذكور  ال تقل عن أھدافأن أھداف تعلیم اإلناث  عندما أدرك أعضاء المجتمعك وذل -
ً من مصادر الدخلبأن البنت سوف تكون  اقتنع اآلباءكما  - لألسرة عندما تلتحق بإحدى الوظائف الحكومیة  مصدرا

 التي تناسبھا 
 ع مراحلھا بجمی عدد من مدارس البناتالمجتمع السعودي في ھذه الفترة  انتشر في -
بالجامعات وبفروع الجامعات  من االلتحاقوتمكنت الطالبات  عدد من الكلیاتلھن وافتتاح  أنشئت معاھد متخصصة -

 بالمناطق 
 توازن تقسیم العمل بین الجنسیناختالل في  ترتب على خروج المرأة  للتعلیم والعمل -
ً  دأت تنافس الرجل في الوظائف الحكومیةوبخارج المنزل  فنجد المرأة تجاوزت في أعمالھا حدود اختصاصھا - فضال

 .وتربیة األوالدوالواجبات المنوطة بھا  یسند إلیھا من األعمال المنزلیةعما 
اآلثار االجتماعیة  ورصد الباحثون التابعون للوزارة، مراحل التغییر في النسق االقتصادي  وزارة التخطیطتابعت  -

 لھذا التغییر االقتصادي 
ً في التغیرات السكانیة واالجتماعیة أن ھ استنتجوا -  عامحتى  بصورة سریعة خالل فترة التخطیطناك تزایدا

 ) ھـ١٤٠٥(
 من أھم نتائج وأثار التغیرات االجتماعیة االقتصادیة التي حدثت ما یلي: 

o نالمراكز الرئیسیة والمدبصورة كبیرة في  تركز السكانالوظیفیة أو التعلیمیة  من أجل الحصول على الفرص 
 .من البدو وازدادت نسبة المتوطنینالكبیرة 

o  ذات ثقافة غیر عربیةزادت العمالة األجنبیة من مجتمعات . 
o   بصورة مباشرة أو غیر إلى تعرف غالبیة السعودیین  وسائل اإلعالموانتشرت  زیادة السفر إلى الخارجأدت

 .والعادات والتقالید األجنبیة من الثقافاتعلى العدید  مباشرة
o المستویات  میسوري الحال حسبومعظم السعودیین القاطنین في المدن الرئیسیة ، المعیشي  ن المستوىتحس

 .العالمیة
o ولم یعد للعالقات االجتماعیة ، الكفاءة الشخصیةوتعتمد على  مھارات معینھتتطلب  ظھرت ھیاكل وظیفیة جدیدة

 .دور مھمالماضي  سائدة فيالتي كانت ) العائلیة والقرابیة(
o الشباب الذكور في المدنوقضاء أوقات الفراغ والسیما بین  دثت تغییرات في نمط األنشطة الترفیھیةح . 
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  عمل المرأة السعودیة  
  اختلفت وجھات النظر حول عمل المرأة السعودیة  -

  :ھناك ثالث اتجاھات حول ذلك تتلخص في 
من إي  وتحریرھابین الرجل والمرأة  الكاملة والمساواة ھعلى مصراعی بفتح الباببعمل المرأة  فریق اندفع وطالب -١

 .عنھا  قید یمیز الرجل
 .على البیت وشؤونھ  وطالب بقصر عملھاالمرأة  فریق عارض عمل -٢
 .في المجاالت التي تتفق مع طبیعتھا بحصر عمل المرأةوطالب  فریق تأثر بمتطلبات الواقع -٣
 المجتمع السعودي  اھر المستجدة فيمن الظوالمنظم خارج المنزل  ظاھرة عمل المرأةویبدوا أن  -
المنزل والمساعدة في مھنة  یقتصر عملھا علىوكان ،  المستقرة السابقةفي الفترة  لم تكن للمرأة وظیفة خارجیة -

  بالمزرعة أو الرعيالعائلة  
كن في ) وخاصة من األمھات( نساء المجتمعأن بعض  بعض الدراسات االنثربولوجیة السعودیة أثبتتمع العلم أن  -

مساعدة  -والشراء في األسواق النسائیة  - بالبیع ( :  بمھن ووظائف خارج المنزلیعملن السابقة  الفترة التقلیدیة
أو تكون المرأة قابلة  -العمل في مھنة الخیاطة  - أو بالصناعات الیدویة الخفیفة  -الزوج بالعمل في أحدى المزارع 

 ).و مستخدمة في المدارس والمستشفیات أ - تعمل خاطبة لألسرة  -بتولید الحوامل 
نسبة األمھات فزادت  برامج التنمیة االجتماعیة واالقتصادیةالمرأة السعودیة من  في الفترة المتغیرة استفادت -

 خارج المنزل  العامالت
خرج بناتھا التي ت تعیب على األسرفي الفترة التقلیدیة السابقة  أن ثقافة المجتمع السعوديفقد ثبت  أما عن البنات -

ً  وكانت تفرض على البنت،  قبل زواجھنخارج المنزل للعمل   قبل زواجھاعدم مغادرتھا المنزل مطلقا
عند وصفة للتشدد الحاصل في المجتمع أثناء الفترة السابقة حول خروج البنت قبل زواجھا  ولقد  ذكر أحد اإلخباریین -

ً من األسر تحرص عند خروجھا من" من المنزل  المنزل حتى عند زیارة أقاربھم مصطحبین بناتھم وذلك  إن كثیرا
والعودة للمنزل بعد غروب الشمس حتى ال ، أن یكون الذھاب للزیارة في الظالم بعد الفجر وقبل طلوع الشمس 

 ".یراھم أحد من أفراد المجتمع ویفضحھم أو یسخر منھم بخروج بناتھم معھم
ً على التحصیل ویجدون  اللتحاقھن بالمدارسوتسمح  تعلیم اإلناثو بدأت تتجھ نح األسرة في ھذه الفترةإال إن  - تشجیعا

  من دخلھا الماديلالستفادة  أجل االلتحاق بوظیفةمن العلمي 
ً كبیراً  - خالل ) األزواج والبنات( في تصرفھم تجاه دخل اإلناثبین اآلباء في المجتمع السعودي  تبین أن ھناك تباینا

  مجتمعالفترتین اللتین عاشھما ال
  من حق الزوجواعتباره  تصرف األفراد في دخل الزوجةكثر فیھا  الفترة المستقرة السابقة -
،  بالتصرف الكامل بدخلھالدیھن الحریة  معظم الزوجات العامالتوأصبح  تبدل الحال في ھذه الفترة المتغیرة -

 . یتم االتفاق علیھاثابتة من دخولھن  وبعضھن یمنحن الزوج نسبة
یتصرف في دخل  ھذه الفترة المتغیرةأن الزوج في األسرة السعودیة في  من الدراسات في ھذا المجال لم یتبین -

ً لھزوجتھ بالكامل    ویعتبره حقا
ً إلى األفضلفي األسر السعودیة  وھذا یبرھن على أن العالقة االقتصادیة بین الزوج والزوجة -   تطورت تدریجیا
، التي تلتھا  في الفترة الحضریةتغیر الوضع  الفترة التقلیدیة السابقةفي  من حق الزوج فبعد أن كان دخل الزوجة -

 . أصبح الدخل كلھ من حق الزوجةوفي معظم األحوال ، فأصبح جزء من دخل الزوجة للزوج
تدخل  وقل تحكم الزوجة في خصوصیتھا المادیة زاد التحضر والتحدیثھذا مؤشر على أن المجتمع كلما استمر في  -

 ھذه الفترةفي  مركز الزوجة واستقاللھا االجتماعيارتفاع  ویبرھن ھذا على، أمورھا االقتصادیة الزوج في
 بدایة األمر للبنات بااللتحاق بالوظائف والمھنعندما سمحت األسرة السعودیة في  أما ما یخص عمل البنات فإنھ -

ً في التصرف بدخلھنكانت األسرة ، خارج المنزل    تتدخل كثیرا
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 بعض اآلباءوقد یمنح ، كما یشاؤون  من حقوقھم ویتصرفون بھااآلباء یعدون دخل بناتھم الشھریة  معظم وتبین أن -
ً من الدخلالبنت  ً مقطوعا  .ویتصرفون بالباقي  مبلغا

 العالقة االقتصادیة بین اآلباء والبناتویبدوا أن ،  التصرف الكامل في دخلھامن یمنح البنت  ھناك قلة من اآلباء -
أو مطالبتھا باإلنفاق  - عدم بناء مسكن : مثلالحیاة  تعفي البنت من مسئولیاتالتي  تأثرت بثقافة المجتمعت قد العامال

 . على مسئولیات الزواج وكذلك أسرتھا 
 .وكسبھا الماديفي معامالتھا المالیة  التصرف الصحیحال تتصرف  جعل بعض اآلباء یرى أن البنتوھذا  -
وزاد توغل  اتجھ إلى التحضرالمجتمع كلما  ویبدوا أن، اآلباء نحو دخل بناتھم  من یالحظ أنھ طرأ تغیر ایجابي -

 . سلوكھن االقتصاديمن سیطرة اآلباء على  ویقللمن مركز اإلناث  سیعليفي جمیع مجاالتھ  التحدیث
 تناسب مع طبیعتھابما یموقف مؤید لعمل المرأة  یسودھا في ھذه الفترة المعاصرةأن األسر السعودیة  تبین بشكل عام -

 .المختلفة في ظل التقالید اإلسالمیة واالجتماعیةوظروفھا 
 %) ٥٢(بدوافع مادیة بمعدل  تمیل للعمل خارج المنزلإن المرأة السعودیة  -
 .%) ٥٠(اجتماعیة بمعدل  والحصول على مركز ومكانةإلثبات الذات  بدافع ذاتيأو  -
 عمل المرأة السعودیة خارج المنزل اعیة وثقافیة تعیقمعوقات اجتممن ناحیة أخرى فقد تبین أن ھناك  -
 :ومن أھمھا  -
 الخوف من االختالط بالرجال -أ -
 .االكتفاء الذاتي المادي -ب -
 .نحو بعض المھن تحدید اتجاھات المرأة السعودیة  یسھمان فيالدخل  ومستوىالمعیشة  مستوىوتبین أن  -
  عمل المرأة السعودیة واستقدم العمالة الناعمة 
األیادي المستأجرة المستقدمة من خارج البالد والتي تعمل في خدمة المنازل :ھو  "العمالة الناعمة"  قصد بمصطلحی -

 السائق  –المربیة  -كالخادمة  
في المجتمع السعودي  لیست من الظواھر االجتماعیة المستجدةاألسرة السعودیة بالمربیات والخادمات  ظاھرة استعانة -

  موجودة خالل الفترة المستقرة السابقةھرة فقد كانت ھذه الظا
  واستقدام العمالة الناعمةخارج المنزل في المجتمع السعودي  خروج المرأة للعملیضع عالقة بین  كثیر من الباحثین -
 العمالة الناعمة  واستقدامنزول المرأة لمیدان العمل  ال نعتقد أن ھناك عالقة أكیدة بینوعلى ضوء ما ذكرنا  -
 كانت تمنحخارج المنزل  فثقافة المجتمع من قبل خروج المرأة للعمل،  أبعاد تاریخیة تشار ھذه الظاھرة إلىیرجع ان -

 خدمات للعائلة  لیقدموااآلخرین  فرصة االعتماد علىالعائالت الكبیرة 
ً أو رؤیة حدیثة لظوربما تكون ظاھرة العمالة الناعمة ،  انتشر الرقحتى إنھ في فترة زمنیة  -   اھرة الرقتطورا
بشكل ولم ترتبط  جزء من ثقافة وبناء المجتمعوالسائق  –والخادم  –األسرة السعودیة بالمربیة  أن استعانةوھذا یعني  -

 . مباشر بمتغیرات حضریة
 ال توجد بھذا الحجم في البلدان) السائق –الخادمة  –المربیة ( العمالة الناعمة  ظاھرة استقدامومن المالحظ أن  -

  عمل المرأة وتوظیفھاالتي خطت خطوات كثیرة ومتقدمة في موضوع  األجنبیة
مؤسسات  عن طریق تجاه الزوج واألوالدلدور المرأة األسري  أوجدت بدائلأن تلك المجتمعات  والسبب یرجع إلى -

 :فقد اتبعتمتخصصة 
  نظام الیوم الكامل لتعلیم األوالد وتربیتھم ورعایتھم 
 ة االجتماعیة للرضع واألطفال أنشأت مؤسسات الحضانة والرعای 
 للمواصالت والتنقل ً ً وسریعا ً متكامال  أحدثت نظاما
  أنشأت المطاعم داخل الوزارات والمصالح الحكومیة للرجال والنساء 

 . نحو المنزل والزوج واألوالد ویقلل من دورھا األسرينحو الوظیفة  یدعم توجھ المرأةكل ھذا  -
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الرابعة

  عناصر المحاضرة

 العمالة المواطنة واألجنبیة في المجتمع السعودي 
 السمات االجتماعیة للعمالة الوطنیة والعمالة الوافدة 
 العوامل االجتماعیة المرتبطة باختیار المھنة في المجتمع السعودي 
 اآلثار االجتماعیة المحتملة لبرنامج التخصیص في المجتمع السعودي 
 ألجنبیة في المجتمع السعوديالعمالة المواطنة وا 
 نسبة العمالة المواطنة في القطاع الخاصأن   ١٤١٢عام  الصادرة من الغرف التجاریة بالریاضتشیر اإلحصائیات  -

   ١٤٠٧عام في  %)١٨(إلى  ١٤٠٥عام في  %)١٦( من  بھ قد ارتفعبالمملكة إلى إجمالي العمالة 
 )١٤٠٩-١٤٠٢( خالل الفترة  %)٧(بالقطاع الخاص بلغ  مواطنةللعمالة ال معدل النمو السنوي في المتوسطوأن  -
 عامل  )ملیون  ٥(في المملكة یقدر بـ  العمالة المدنیةأن إجمالي  ١٤١٠ عام إحصائیة لوزارة التخطیطذكر في  -
 إلى مجمل العمال فیھ " األھلي" في القطاع الخاص  معدل العمالة المواطنة السعودیةأما عن  -
عام  عدد العاملین السعودیینأنھ بلغ  ١٤١٠عام بالمملكة  مجلس القوى العاملةالصادرة من  اساتإحدى الدرأشارت  -

ً فأكثرفي القطاع الخاص من  مؤسسة وشركة ومنشأة ١١١٤٧في  ١٤٠٧ تخضع لنظام التي  ذات العشرین عامال
 .التأمینات االجتماعیة

في  متوسط معدل نمو العمالة المواطنة السعودیةن أ ١٤١٢عام بالریاض  تقریر صادر من الغرفة التجاریةوذكر  -
ً خالل من %)٥(القطاع األھلي ھو    ١٤٠٩ – ١٤٠٢عام سنویا

في  ھناك انخفاض في معدل استیعاب وتوظیف العمالة المواطنة السعودیةیبدو من حجم اإلحصائیات السابقة أن  -
  الوافدة األجنبیةتتركز على العمالة في ھذا القطاع  قوة العملالقطاع الخاص وأن 

  یرجع إلى ١٤٠٧أسباب ذلك كما ورد في تقریر مجلس القوى العاملة بالمملكة: 
 خریجي الجامعات السعودیة یفضلون العمل في الوزارات والمصالح الحكومیة في المقام األول -١
 ثم العمل في المؤسسات والھیئات العامة  -٢
 ثم العمل في القطاع الخاص  -٣
 ریة الصناعیة بالریاض أسباب عزوف الشباب السعودي عن العمل بالقطاع الخاص وھيوقد حددت الغرفة التجا: 
 طول فترة العمل الیومي  -١
 إتباع نظام الدوامین في أغلب األحوال  -٢
 قلة أیام الراحة األسبوعیة  -٣
 اإلجازة السنویة  -٤
 انضباط المؤسسات الخاصة في أسلوب العمل  -٥
 راف انضباط المؤسسة في مراقبة الحضور واالنص -٦
تحیز المدیرین  من تنشأ أساساً في القطاع األھلي  إعاقة السعودةأن  یرى بعض علماء اإلدارة واالقتصاد بالمملكة -

وذلك عن  طالبي العمل السعودیینعلى حساب  ألبناء جنسیتھمفي منشآت القطاع الخاص  والمستشارین األجانب
  توجیھ سیاسة التوظیف طریق
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الترحیب  ظاھرھا تصاغ بطریقةعن الكثیر من مؤسسات وشركات القطاع األھلي  التي تصدر إعالنات التوظیف -
 سباق الخبرة و طلب المؤھالتفي  بفعل المبالغةلھذه المؤسسات والشركات  وحقیقتھا صرفھم عن االنضمامبالشباب 
  صعوبة االختباراتأو حتى 

ً من الصعوبات التي  حددت وزارة العمل والشؤون االجتماعیة -  في القطاع ١٤١٣عام  واجھ توظیف السعودیینتعددا
 األھلي والتي من أھمھا ما یلي: 
 .ضآلة األجور التي ال تتالئم مع تكلفة المعیشة بالمملكة -١
 .المبالغة في المؤھالت العالیة  -٢
 .اشتراط إجازة اللغة اإلنجلیزیة -٣
 .توفیر األمن الوظیفي في المؤسسات الحكومیة  -٤
 كة فقد حدد العوامل التي ساعدت على تدني العمالة الوطنیة القطاع األھليمجلس القوى العاملة في الممل: 
 .جاذبیة العمل في القطاع  الحكومي لتوفیر االستقرار والوظیفي -١
 .عدم الموائمة بین مخرجات النظم التعلیمیة والتدریبیة  -٢
 السمات االجتماعیة للعمالة الوطنیة والعمالة الوافدة 
والعمالة  العمالة السعودیةالتي تتسم بھا كل من  والممیزات النسبیة ز الفروق الوظیفیةإبراحاولت بعض الدراسات  -

 .الوافدة 
 العمالة السعودیة تمتاز على نظیرتھا الوافدة: 
 توفیر عامل الثقة في النفس -١
 توفر الصفات والروح القیادیة فیھا -٢
 توفیر خاصیة حفظ أسرار العمل والتعاون مع اآلخرین  -٣
 .والشخصیة القیادیة دماثة الخلق  -٤
 .استقاللیة الرأي والوالء للمنشأة بالرغم من كثرة الشكاوي -٥
  تمتاز على العمالة السعودیة)  الوافدة(العمالة غیر السعودیة: 
 توفیر كل عوامل الكفاءة  -١
 سرعة التأقلم واالندماج في المنشأة  -٢
 الكفاءة العالیة  -٣
 المواظبة ودقة المواعید -٤
 لعمل االبتكار والتطور مع ا -٥
 إنجاز األھداف وحسن استغالل الوقت -٦
 وإجادة اللغة اإلنجلیزیة المرونة والخبرة -٧
 .استعمال الحاسب اآللي واالستمراریة في العمل -٨
 .تقبل التغیرات الوظیفیة واإلنتاجیة العالیة -٩
خالل عام  ضبمدینة الریاالمختلفة الموجدة  أكثر حاالت الغیاب في المؤسسات الصناعیةمن ناحیة أخرى تبین أن  -

 %) ٥٩(بمعدل  العمالة األجنبیةمن 
 .%) ٤٠( غیاب السعودیینبینما بلغ معدل  -
إلى عدد من الصفات والخصائص  التوصل إلى تحدید دقیقفي ھذا المجال  إحدى الدراسات المتخصصةحاولت  -

  استقطابھم وقبولھمالقطاع الخاص عن  التي بسببھا یعرضللعمالة والموظفین السعودیین 
 :ن أھم ھذه الخصائص ما یليوم -

 المواطن غیر منضبط سلوكیاً  -١
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 لھ مزاجیة متقلبة األجواء -٢
ً یتعدى قدرة المنشأة على استیعابھ فھو یحلم بالمنصب األعلى -٣  .أنھ طموح طموحا
 یفتقر إلى الطموح الذي یستھدف تطویر قدرتھ  -٤
ً للمنشأة مقارنة بالوافد -٥  مكلف اقتصادیا

 ة باختیار المھنة في المجتمع السعوديالعوامل االجتماعیة المرتبط 
تنتشر في  یھتم بدراسة العمل كظاھرة اجتماعیةالذي  علم االجتماع المھنيمن خالل  تدرس المھنة في علم االجتماع -

 كافة المجتمعات اإلنسانیة 
 )التقاعد –البطالة (: مثل تفسیر الطبیعة االجتماعیة للعمل والظواھر المرتبطة بھ الدراسة االجتماعیة للمھنیة تتطلب -
إلى مستویات  تحلیل البناء الثقافي واالجتماعي ومعرفة المؤثرات االجتماعیة في عملیة تصنیف المھنكذلك یتطلب  -

 .ومعرفة العوامل المرتبطة بحراك المھن
 .یرتبط بین نوع المھنة والمكانة االجتماعیة للفردكان المجتمع السعودي في الفترة المستقرة السابقة  -
  یعلي من منزلة أصحاب مھن الزراعة والتجارةیث كان المجتمع ح -
  تقل المنزلة االجتماعیة لألفراد الذین یعملون بالحرف الشعبیةبینما  -
باعتبار أن الفرد یعمل بالمھن ال یمكن أن یتجاوزه الفرد  تدرج مھنيصنیف الذي حددتھ ثقافة المجتمع ھو وھذا الت -

  مھنة العائلةتماعیة في المجتمع من ویكتسب المنزلة االج العائلیة
  وطرأ على النسق االقتصادي التحدیث والتنظیموعندما حدث التغییر االجتماعي في ھذه الفترة المتغیرة  -
في الفترة  تشرف على المھنالتي كانت  وحلت محل العائلةعلى المھن االقتصادیة  بدأت الحكومة تشرف مباشرة  -

 السابقة 
 ضئیل جداً إال بمعدل  ذات الصبغة األسریةولم تحظ األعمال  عن المھن العائلیةلمجتمع السعودي تغیر اتجاه أفراد ا -

 من اھتمام الشباب السعودي 
  تشرف علیھا الحكومة مباشرةالتي  بالمصالح والوزاراتالعمل یفضل السعودي  الغالبیة من الشباببینما  -
  سكان المدن الكبیرةأكثر من  ميبالقطاع الحكویرغبون العمل  وتبین أن سكان القرى  -
  بالمؤسسات والشركات الحكومیةالعمل  سكان المنطقة الشرقیة یفضلونوأن   -
عن طبیعة من الموطن األصلي بصرف النظر  أولویة عن غیرھابعض المھن  معظم الشباب السعودي یعطيوأن   -

 .العمل 
  بعملیة تصنیف المھنتتدخل ثقافتھ فیھ  حضرةالفترة المتغیرة المتوھو في ھذه  ما یزالوالمجتمع السعودي  -
التعلیم المھني تجاه  ال یزال یشوبھ بعض التحفظفالمجتمع ، ویعزف عن مھن أخرى  یعلي من قیمة بعض المھنفھو  -

 .والصناعي
 اآلثار االجتماعیة المحتملة لبرنامج التخصیص في المجتمع السعودي 
أي تحویل جانب من ، التحول إلى القطاع الخاص : ھو) الخصخصة(التخصیص أو بما یسمیھ االقتصادیون  -

 .النشاطات االقتصادیة التي تملكھا الدولة أو تدیرھا الحكومة إلى القطاع  الخاص
  أھم عوامل نجاح عملیة التخصیص: 
 .قناعة الحكومة والتزامھا بإتباع سیاسة التخصیص -١
 ضمان الحصول على مساندة الرأي العام  -٢
 إلعالن برنامج التخصیصاختیار موعد مالئم  -٣
 .ضرورة مواكبة برامج التخصیص إلصالحات ھیكلیة كلیة طویلة األمد -٤
 تكلیف جھات متخصصة بدراسة برامج التخصیص وتنفیذھا  -٥
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  أھم اآلثار االجتماعیة اإلیجابیة المحتملة التي تسعى الحكومات إلى تحقیقھا بإقدامھا على التحول نحو القطاع
 :الخاص

 .االقتصادیة أو زیادتھا  تحقیق الكفاءة -١
 .الحصول على عوائد مالیة تخفف من األعباء التي ترھق كاھل الدولة  -٢
 .تخفیض عبء الدین الخارجي -٣
 توسیع قاعدة الملكیة -٤
 جذب رؤوس األموال األجنبیة ورؤوس الموال الوطنیة المھاجرة -٥
 زیادة كمیة اإلنتاج وتحسین نوعیتھ  -٦
 ات ویمكن أن یترتب علیھا آثار اجتماعیة سلبیھ منھاعملیات التخصیص ال تخلوا من السلبی: 
 تعرض كثیر من الدول لالنتقادات التي أخذت بنظام التخصیص  -١
 قضیة تسریح العمالة الوافدة، القضایا المھمة التي أثارت معارضة شدیدة لبرنامج التخصیص في العدید من الدول  -٢
 ضخمأثار سلبیة لعملیات التخصیص على مستوى السعار والت -٣
 بیع المنشآت العامة إلى أجانب من خارج البالد یؤدي إلى عدة أثار سلبیة -٤
 عملیة بیع منشآت القطاع العام محفوفة بالمخاطر  -٥
موضوع اشتراك موظفي المنشآت العامة في الملكیة والذي یعد میزة من مزایا التخصیص في بعض الدول مثل  -٦

 .ي دول أخرىیمكن أن یقود إلى مشكالت توزیعیة ف) بریطانیا(
 

  تم بحمد هللا 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 الخامسة

  النسق القرابي في المجتمع العربي السعودي

  عناصر المحاضرة

 مقدمة في علم االجتماع العائلي  
 االتجاھات النظریة في دراسة النسق القرابي  
  القرابة بالمجتمع السعوديالعالقات في نسق  

 النسق القرابي الخصائص الثابتة في  
 الخصائص المتغیرة في النسق القرابي 

  العناصر األساسیة للنسق  
  الزواج من األقارب )١
  مشاركة األقارب في السكن )٢
 العالقة مع األوالد أثناء التنشئة االجتماعیة )٣
 الصفات المرغوبة عند عالقات المصاھرة )٤
 تبادل الزیارة مع األقارب  )٥
 مشاركة األقارب في الترویح )٦
 لفرد لألقارباستشارة ا )٧
 المساعدة والتعاون بین القارب )٨
 العالقات االقتصادیة مع األقارب )٩

 الخالفات بین القارب )١٠
 مقدمة في علم االجتماع العائلي 
 نواة للنسق القرابي كلھ، تعد الجماعات العائلیة وبخاصة العائلة الصغیرة أو النوویة  -
 والنسق القرابي یتحدد في ناحیتین: 
  التي تنشأ بین شخصین نتیجة النحدار أحدھما من صلب اآلخرن العالقات المباشرة تنتج م :القرابة وھي -١
ً نحدر الحفید یف -  .من الجد عن طریق األبمثال
العالقة بین أبناء العمومة التي ھي من الجد عن طریق  مثلأو نتیجة انحدار االثنین من صلب واحد مشترك  -

 . األعمام
 لزوجالعالقة الناشئة عن ا :المصاھرة وھي -٢
 وإیجاد عالقات مصاھرة بین الجماعات القرابیة المختلفة، حیث الزوج یؤدي إلى ظھور وحدات قرابیة جدیدة  -
 عن طریقووظیفتھ في البناء االجتماعي إال  )القرابة والمصاھرة ( ولن یتیسر فھم النسق القرابي بجانبیة  -

و العائلیة أو الشؤون االقتصادیة أو المشكالت الحیاة الیومیة أ:  سواء في ،سلوك األقارب بعضھم إزاء بعض 
 .القانونیة أو غیر ذلك من أحداث الحیاة االجتماعیة ومواقفھا

ً من  - ً من السلوكیات النمطیة المنظمة بین األقارب السائدة في أجزاء مختلقة تماما وقد حدد بعض الباحثین بعضا
 العالم 



 

 24الصفحة 
 

ً ،  حترامباالتلك األنماط المنظمة للسلوك القرابي  وتتصف -  صورة التحاشيوتتخذ أحیانا
صورة االحترام نجد       یتجاوز السلوكوحین ،  أفراد األجیال المختلفة بینمعظم األحوال  توجد فيوھذه العالقة  -

، األشخاص الذین تربط بینھم عالقات القرابة البعیدة  تقوم بوجھ عام بینالتي :  ھي عالقة المزاح الخفیف
ً تتجاوز إ   "بعدم االحترام"  رادكلیف براونوھو ما یصفھ  "الھزار" لى عالقة وأحیانا

ً من العداوة " الھزار"وعالقة  -  .بوجھ عام تعد عالقة صادقة ولكنھا قد تحمل في طیاتھا في بعض الحیان شیئا
 :لتحدید مصطلحات الوحدة القرابیة نستخدم مصطلحات القرابة المحددة وھي 

 ) ره زوجاً باعتبا(عالقة الفرد بالزوجة  -١
 )باعتباره ابناً (عالقة الفرد بالوالدین  -٢
 )باعتباره أباً (عالقة الفرد باألوالد  -٣
 )باعتباره أخاً (عالقة الفرد باألخوة  -٤
 )باعتباره ابن أخ(عالقة الفرد باألعمام  -٥
 )باعتباره ابن أخت(عالقة الفرد باألخوال  -٦
 )باعتباره صھراً (عالقة الفرد باألصھار  -٧

 ة في دراسة النسق القرابياالتجاھات النظری  
 نظام األسرة وعالقتھا العائلیة والقرابیة  باإلشارة إلىلن یتیسر فھم نسق القرابة إال  -
العالقات القرابیة المباشرة بین األفراد في  تنشأ عنھاإذ ، نواة للنسق القرابي كلھ : األسرة الصغیرة ھي ألن -

 .األسرة والعائلة 
ً لدراسة األسرة  وقد تناول الباحثون في دراسة - األسرة والقرابة عدة اتجاھات نظریة یعد كل اتجاه منھا مدخال

 .والقرابة ولھا األثر البین في توجیھ الباحث إلى دراسة الظواھر االجتماعیة
 حالة منھا في  تداخل بالسلوك أكثر حالةعند دراستھ للقرابة یرى أن العالقة القرابیة تكون في : االتجاه التفاعلي

 تفاعل األفراد فیما بینھمداخل النسق القرابي ینشأ من  بالفعل االجتماعيأن التغیر  ویركز على،  ازنالتو
  األجزاء التي  یركز علىحینما یدرس األسرة أو العائلة التي تعد نواة لبناء القرابة فإنھ : االتجاه البنائي الوظیفي

 . التكامل والتساند الوظیفي عن طریق یتكون منھا نسق األسرة والعائلة في ارتباط بعضھا ببعض
 بالمجتمع السعودي العالقات في نسق القرابة  
 طریق الدراسة االنثربولوجیةوھي أنھ عن ، قبل عرض موضوع نسق العالقات القرابیة  نشیر إلى حقیقة مھمة  -

 ق القرابيأن ھناك خصائص ثابتة للنس في المجتمع السعودي اتضح ألنساق البناء االجتماعي المیدانیة
 الخصائص الثابتة في النسق القرابي   
  الدین والعرفأن النسق القرابي في المجتمع السعودي یقوم على قواعد حددھا  -١
 أن یكون النسب فیھ لألب مع االعتراف بالقرابة من ناحیة األم :من أھمھا  -
  .الخط األبويمبدأ  االنحدار علىحسب  اعتماد نظام القرابةكون یوبذلك  -
ً خالل الفترتین من ال -٢  .للنسق القرابي العائلة الواحدة الرئیسیةجعل  )المتغیرةو المستقرة( خصائص أیضا
معاییر مع بعضھم البعض على  في تفاعلھمأعضاء النسق القرابي استناد : الخاصیة التي سادت كلتا الحالتین ھي -٣

 .دینیة واجتماعیة واحدة
 .ل ما یجب أن یكون وما یجب أال یكون في السلوك نحو األقاربومجمل القول أن المعاییر االجتماعیة تحدد ك -
 الخصائص المتغیرة في النسق القرابي 
 :یترتب على تغیرھا حدوث تغیرات واسعة النطاق في العالقات بین األقارب وھي -
 : التغیر في الوظیفة االقتصادیة للقرابة  - أ
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في مھنة للقرابة األبویة  العمل الجماعي على ابقةالفترة الس فيفي المجتمع السعودي  تقوم الحیاة االقتصادیة -
 ) الحرف الشعبیة –التجارة  –الزراعة (اآلباء واألجداد 

 العائلیةالملكیة  وتحل محلھا، لألشیاء والمسكن  الملكیة الفردیةداخل العائلة الواحدة  تنعدم -
كعملیات اإلنتاج احیة االقتصادیة أفرادھا من الن تشبع حاجاتالتي  بأكثر العملیات تنھضكما كانت العائلة  -

 والتوزیع واالستھالك 
تعرضت الوظیفة االقتصادیة إلى  الفترة المتغیرةفي  مظاھر التحضر والتحدیثعلى المجتمع  طرأتوعندما  -

 تشرف علیھ وتوجھھ الدولةنظام اقتصادي جدید  وحل محلھا .االضمحالل واالنقراض
 :الجماعیة إلى الروح االستقاللیة لدى الفردالتحول التدریجي في العائلة من الروح   - ب
 المظھر السابق للتغیر في الحیاة االقتصادیة في المجتمع  على أساسفي العائلة  وضع الفردیتحدد  -
ً في  -  فالسیادة كانت، التصرف والسلوك  لم یكن للفرد حریة في الفترة السابقةعندما كان نظام االقتصاد عائلیا

 .العائلة ككل في نطاقجماعیة  والمسؤولیةلرب العائلة 
جوانبھ الفردیة  واستقاللیتھ فيزادت أھمیة الفرد  الفترة المتغیرةفي النظام االقتصادي في  طرأ التغیروعندما  -

 .والمالیة
 :التحول التدریجي في سلطة األب  - ت
 في سلطة األب  تحول تدریجيحدث  المظھرین السابقینعلى أساس التحول في  -
ً في  تغیر الحالال یشاركھ فیھا أحد  تھ مطلقةسلطفبعد أن كانت  -  سلطتھ محدودةوأصبحت ،  الفترة المتغیرةكثیرا

 .في رئاستھ لألسرة ما یزال مستمراً بالرغم من أنھ 
  :االرتفاع التدریجي بمركز األوالد  - ث
 الفترة المتغیرةز األوالد في ارتفاع بمركالتغیرات في الخصائص السابقة ترتب على  -
والقائمة على أساس  التقالید العائلیةوبالذات  محددة بالمعاییر االجتماعیة الفترة السابقةفي  ألوالدكان أدوار ا -

 السن والجنس
 : االرتفاع التدریجي في مركز الزوجة  - ج
وانتشار الثقافة والتربیة والتعلیم بین الذكور  الفترة المتغیرةالمركز االجتماعي لإلناث باألسرة في كان الرتفاع  -

  داخل األسرةاالجتماعي  دور كبیر في تغیر مركز الزوجةاث واإلن
، تجاه األسرة  وتشاركھ المسؤولیةعلى صعید واحد  الزوج بدأ یشعر أن الزوجة تقف معھباإلضافة إلى أن  -

 والتعاون  واإلسھام في نفقات األسرة، خارج المنزل  أتیح لھا العملفي ھذه الفترة أن  وترتب على تعلیم المرأة
 .الحضریة الجدیدة وتكیفھم مع البیئةتنشئة األطفال  دور بارز فيو أصبحت لھا  .الزوج  مع -
 العناصر األساسیة للنسق 

بأقاربھم في األبعاد المحددة السابقة  تیار التغیر في عالقة األفراد السعودیینتبین من خالل الدراسة االنثربولوجیة أن 
  :لقرابیة المختلفة وذلك على النحو التاليا یسیر في اتجاھات متعددة ألعضاء الوحدة

  الزواج من األقارب )١
زواج  في مقدمتھویأتي ،  الزواج المفضلھو  الزوج الداخلي من األقاربتبین أن  الفترة التقلیدیة المستقرةفي  -

ن سواء م الزواج من عائالت األقارب البعیدینثم ،  زواج أوالد األخوال والعمات ثم یأتي،  أوالد العمومة
 .جانب األم أو األب

 .الزواج من خارج دائرة القرابةالذي یعني  الزواج االغترابياتجھ األفراد إلى  طرأ التحضرعندما  -
  مشاركة األقارب في السكن )٢
إلى  من المسكن األبويوذلك باالنتقال ،  بعد الزواجإلى تغییر نمط إقامتھم  الفترة المتغیرةبدأ األفراد یمیلون في  -

 عن أقاربھم  ستقلمسكن جدید م



 

 26الصفحة 
 

یستقلون عن أقاربھم بعد فترة من ،  المسكن األبويیتخذون نمط اإلقامة بعد الزواج ولقد تبین أن األفراد الذین  -
 .إمكاناتھم المادیة باالستقاللأو عندما تسمح  تحسن الظروف االجتماعیة ألقاربھمعند ، الزواج 

 العالقة مع األوالد أثناء التنشئة االجتماعیة )٣
أثناء التنشئة االجتماعیة سواء في مرحلة الصغر أو الكبر حدث  فیھا تغیر كبیر تغیر في عالقة اآلباء باألوالد ال -

  الفترة المتغیرةفي 
عالقة یسودھا التفاھم واإلرشاد أثناء الحیاة المستقرة إلى  تحولت من عالقة یسودھا األمر والسلطة والرھبةحیث  -

 . ةالحیاة المستقر والشورى أثناء
أخذت العالقة تمیل ،  الفترة المستقرةوبعد أن كانت عالقة اآلباء باألوالد تمیل إلى الذكور أكثر من اإلناث في  -

 .الفترة المتغیرةخالل  التقارب والتوازنإلى 
 الصفات المرغوبة عند عالقات المصاھرة )٤
سیة ثابتة یحرص علیھا األفراد التغیر في عالقات المصاھرة عند زواج األوالد اتضح منھ أن ھناك صفات أسا -

 عند تكوین عالقة قرابة  بالمصاھرة مع اآلخرین خالل الفترتین 
 :وھذه الصفات تنحصر في صفتین 
 المكانة االجتماعیة للعائلة  -١
  تمسك الفرد بالدین -٢

 يیضیفون صفات جدیدة لھا طابع مادفي ھذه الفترة جعلت بعض األفراد في المجتمع  برامج التنمیةإال أن  -
 باإلضافة إلى تلك الصفات المعنویة السابقة

 یحرص على المركز الوظیفيوبعضھم  توافر القدرة المادیة في الزواجیحرصون على  إذ تبین أن ھناك أفراداً  -
 طرأ علیھا تغیر خالل الفترتینولقد اتضح أن عالقات المصاھرة قد ،  للزوج المؤھل التعلیميأو 

  تتم دون شرطأي  – مبنیة على التساھللسابقة ا الفترة المستقرةإذ كانت في  -
ً عن  - اتفاق عام على القیم األساسیة في وجود  بسبب تمیزھا باالستقرار والبعد عن التوتر واالضطرابفضال

 سواء للزوج أو للزوجة التدین والمكانة االجتماعیة:  أھمھامن والتي  المجتمع
ً في مما  القیم الفردیةبعض  ظھرت المتغیرةالفترة عندما طرأ على بناء المجتمع الحدیث في  - أحدث اختالفا

ً في نظرة وإدراك األفرادعلى القیم  االتفاق العام  في المجتمع  وأحدث تباینا
فلجا اآلباء في ، بالتوتر واالضطراب  وجعلھا تتسمعدم االستقرار  عرض عالقة المصاھرة إلىاألمر الذي  -

  إلعادة استقرارھاعند المصاھرة المبالغة في فرض الشروط  المجتمع إلى
التصرف أو  درجة معینةإلى  التعلیم أو الوظیفةأو الوصول في  المسكن المستقلالزواج  یشترطوا إلتمامكأن  -

 .للزواج الخصائص الجسمیةأو التعرف على  في بعض األمور
 تبادل الزیارة مع األقارب )٥
في دائرة وأن تبادل الزیارة بین األسرة  الل الفترتینیتبادلون الزیارة مع أقاربھم خاتضح أن معظم األفراد  -

 القرابة واسع النطاق 
عملیة بقاء الروابط  یساھم فيمما  الوظائف األساسیة لتقویة شبكة القرابةمن  یبرھن على أن الزیارة تعدمما  -

 .القرابیة واستمرارھا 
التباعد المكاني  بسبب فترة المتغیرةالانخفاض واضح أثناء مع األقارب  طرأ على حجم تبادل الزیارةوقد  -

  عملیة اختیار المسكن المناسبفي  أحدثتھ العوامل البیئیة الحضریة الذيالجغرافي 
وحلت محلھا في معظم  أدت غرض الزیارةالتي توافرت في ھذه الفترة قد  االتصاالت الھاتفیةإلى أن  باإلضافة -

 الحاالت 
 :ین أساسیین في المجتمع ھمابمبدأتأثر اتجاه الزیارة نحو األقارب  -
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 مبدأ السن  - )ب(مبدأ الجنس       -)أ(  -
ً  مبدأ الجنس-) أ( - تتجھ نحو األقارب من الذكور دون حیث كانت ،  الفترة المستقرةالتجاه الزیارة في كان محددا

وخاالتھ ،عماتھ  رةال یھتم بزیابینما  الذكورو أبنائھ ، وأخوالھ ، زیارة أعمامة  یحرص علىفكان الفرد ، اإلناث 
 المتزوجات  وبناتھ، وأخواتھ 

  الفترة المتغیرةفي حتى  متأثر بمبدأ الجنساستمر اتجاه الزیارات بین األقارب  -
 .بناتھم وأخواتھم وعماتھم بزیارةحیث بدأ األفراد  الفترة السابقةعن  طرأ علیھ ضعف كبیرإال أنھ  -
 ة بین األقارب في المجتمع الزیار أحدث قواعد تحدد اتجاه مبدأ السن -)ب( -
إلى  اتجاه الزیارة من األشخاص األصغر سناً ضرورة أن یكون  تنص على الفترة المستقرةأثناء  فالقاعدة العامة -

  أقربائھم  الكبار
من الجیل زیارة أقاربھم  بدأ الكبار فيعندما  الفترة المتغیرةفي  بدأ یظھر لھذا القاعدة بعض االستثناءاتإال أنھ  -

 صغر كأوالدھم األ
في تحدید  األثر الواضحلھ  الفترة المتغیرةبعد زواجھم في  استقالل األفراد عن المسكن األبويأن  تبین أخیراً  -

 .ألعضاء قرابتھزیادة الفرد  االتجاه العام في
 مشاركة األقارب في الترویح )٦
 أوقات الترویحفي  ھیقل اتجاه الفرد نحو مشاركة أقاربإلى التحضر كلما اتجھ اتضح أن المجتمع  -
یعود  الفترة التقلیدیة السابقةفي أوقات الترویح في  العامل الرئیسي وراء ارتفاع مشاركة الفرد أقاربھوتبین أن  -

 :  الفترة المستقرةإلى  أن األقارب في تلك 
 یمزحون بین أوقات عملھم وأوقات فراغھم كانوا  -١
 أنشطتھم كانت تقترب من بعضھا البعض  -٢
ً منھما في اآلخریتداخل  -٢   وقت كال

 .مشكالت أعمالھم للحدیث عنأو االجتماع  –أو المتجر  –أثناء العمل في المزرعة  فاألقارب یتزاورون  -
 حدود فاصلةوال یوجد عندھم  أثناء تأدیة أعمالھمیشغلون نشاط فراغھم  وھذا یعني أن األقارب في تلك الفترة -

 العمل والفراغ بین وقتي 
انخفاض  مما أدى إلىبین األنشطة المختلفة  الحدود الفاصلةعند األفراد  اتضحتفقد  المتغیرةالفترة أما في  -

 :بسبب مشاركة األفراد ألقاربھم 
 عدم تجانسھم في العمل أو المھنة  -١
 .التغییر في النسق االقتصادي الذي أتاح الفرصة لألفراد لتكوین عالقات اجتماعیة متینة خارج دائرة القرابة -٢

یزداد ویقل مع ) األصھار(الزوجة من جانب  اتجاه الفرد لمشاركة األقاربأن  الفترة المتغیرةتبین في  كما -
 )األخوال(األم  األقارب من جانب

اإلناث ثم یمیل األفراد في  أكثر منبمشاركة األقارب الذكور  یتمیز الفترة المستقرةوقد كان الترویح للفرد في  -
  اة في مشاركة الجنسینالمساوإلى  الفترة المتغیرة

 استشارة الفرد لألقارب )٧
الحیاة بھا تتمیز أن الظروف االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة التي  تبین منھ التغیر في استشارة الفرد أقابره -

 .وسلوكھم،وقراراتھم  ،تصرفاتھمتدفع األفراد إلى استشارة أقاربھم في أكثر كانت  الفترة المستقرةفي  التقلیدیة
تغیرات اجتماعیة وثقافیة  أدت التحوالت في النسق االقتصادي إلىالمجتمع السعودي  دما حدث التغیر فيعن -

ً للسلطة  :بسببالعائلیة  أحدثت تدھورا
 والذي تبعھ استقالل في المعیشة والمسكن بعد الزواج ،االستقالل االقتصادي لألفراد عن األقرباء -١
 مما منح األبناء سلطة على أسرھم المستقلة الجدیدة،  ابتعادھم عن سلطة العائلة جغرافیاً  -٢
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وبالتالي قلل من اتجاه األفراد نحو ،  قللت من تدخل  األقارب في مسؤولیات األسرة وسلوك أعضائھا -٣
 .الفترة المتغیرةاستشارة أقاربھم في قراراتھم في ھذه 

 عكس ما كان علیھ الفرد،  ھات متعددةاتجایسیر في  الفترة المتغیرةفي  تیار االستشارة مع األقارباتضح أن  -
 الفترة المتغیرةفي  لوحظ أن الفردحیث ،  اآلباء واألعمام فقط تقتصر استشارتھ علىإذ كانت   الفترة السابقةفي 

بین الفرد وأعضاء  یقل مدى االستشارة كثیراً ثم  وتقل مع اآلباء،  ثم األشقاء،للزوجة واألوالد  تزداد استشارتھ
 ابیة الواحدةالوحدة القر

 المساعدة والتعاون بین القارب )٨
والتضامن االجتماعي ،وحدة اجتماعیة یسودھا التماسك تعد  الفترة المستقرةفي تلك  الوحدة القرابیةتبین أن  -

 یحتاج إلى مساعدة  مساعدة العضو الذيجمیع أعضاء القرابة إلى یھرع حیث 
االعتماد إلى  اتجھ الفرداجتماعیة واقتصادیة  نمویة متنوعةأحدثت الدولة برامج تعندما  الفترة المتغیرةوفي  -

ً من االعتمادوحیاة أسرتھ المعیشیة واالجتماعیة ، في حیاتھ  المجتمع   على أقاربھ بدال
ً كبیراً حیث   - الضمان االجتماعي  :  عن طریق القرابة السابقةمن وظائف  بدأت المؤسسات الحكومیة تؤدي جزءا

 .والمؤسسات الصحیة االجتماعیة، یف المیسرة وبنك اإلقراض والتسل
 اآلباء واألبناء وبین األشقاء بین یسیر بقوة  الفترة المتغیرةاألقارب في  تیار المساعدات المتبادلة بیناتضح أن  -

 )كاألعمام(  البعیدة عن األبوین واإلخوةمن أعضاء الوحدة الواحدة  بین الفرد وغیرهمدى تلك المساعدات  ویقل
ً یقل أكثر،  مع األصھار قلیثم   .األخوالمن  وأخیرا

 العالقات االقتصادیة مع األقارب )٩
 مشاركة الفرد االقتصادیة  أصبحت لھ انعكاسات علىالنسق االقتصادي  التغیر فيتبین أن  -
االقتصادیة كان  مسؤولة عن مھمة تزوید أفرادھا باألعمالحینما كانت الوحدة القرابیة  الفترة المستقرةفي  -

 ملكیة األرض وملكیة المسكنوتمتد الملكیة الجماعیة إلى  یشتركون مع أقاربھم في ملكیة أدوات اإلنتاجاألفراد 
 والتجھیزات المنزلیة 

حیث ، ألعضائھا  مسؤولة عن مھمة توفیر األعمالفلم تعد العائلة أو الوحدة القرابیة  الفترة المتغیرةأما في  -
  الحكومیة المتخصصةالمؤسسات أوكلت ھذه المھمة إلى 

                   مع أقاربھ في  انعكاسات على مشاركة الفرد االقتصادیةالتغییر في النظام االقتصادي  تلذلك أحدث -
 االنفصال عن مشاركتھم في المھن والمصالح المادیة:  ومن أبرزھا الفترة المتغیرة

 الخالفات بین القارب )١٠
ً وھیمنة على تمارس  أثناء الفترة السابقةلألفراد  ادیةاالجتماعیة واالقتص الظروفاتضح أن  - ً كبیرا نفوذا

األقارب  یقلل من ظھور الخالف معمما  التعاون والتساندتدفعھم في عالقاتھم مع أقاربھم إلى ، تصرفات أفرادھا
 الفترة السابقةفي 

ً بین أعضاء القرابة عواملھ تبایناً أحدثت  الفترة المتغیرةفي المجتمع أثناء  عندما حدث التغییر - المھنة في  وتمایزا
نمو الفردیة والروح االستقاللیة لدى  - ٢ضعف السلطة العائلیة    -١: مما نتج عنھ،  والثروة ونمط اإلقامة

 األفراد 
حسب ،  یتحكم في مستقبلة ومستقبل أسرتھ وعالقاتھعن العائلة كما صار  متطلبات خاصة منفصلةأصبح للفرد  -

ویرسم لنفسھ  بنظرة مغایرة عن أقاربھوالمستقبل  ویتطلع إلى اآلخرینونظرتھ للحیاة  ومیولھ إرادتھ الشخصیة
ً یتفق مع مصلحتھ الشخصیة المباشرة  . طریقا

لسیادة الروح  الفترة التقلیدیة المستقرة تكاد تختفي عند األفراد فيمع األقارب  ظاھرة الخالفأن  ویعني ھذا -
 . ربالجماعیة والتجانس بین األقا
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فكلما  مستوى الجیلأو  السن یتأثر كثیراً بمبدأ الفترة المتغیرةمع أقاربھم في ھذه  وتبین أن ظاھرة الخالف -
الجیل الذین یمثلون  قلة الخالف مع اآلباء مثل،  زاد تفاعل الفرد معھم وظھر الخالفاألقرباء  انخفض جیل

من باعتبارھم  زیادتھ مع األوالد، مون لنفس جیل الفردینتواألشقاء الذین ، مع الزوجة األكبر واعتدال الخالف 
 . الجیل األصغر

سواء أكان في ،  بین الفترتینمن خالل نتائج الدراسة التي كشفت تغیر اتجاه األفراد في عالقة األقارب  -
 تبادل الزیارة أو تبادل المساعدة أو المشاركة موضوع 

ً عن مسار التغیر في اتجا - خالل الفترتین ه الفرد نحو المشاركة ألعضاء الوحدة القرابیة نستطیع أن نضع تصورا
 :كما یأتي

  في الفترة المتغیرة  في الفترة المستقرة  االتجاه مع القارب 
  الزوجة  اآلباء  األول
  )ذكور وإناث( األوالد   األعمام  الثاني
  )ذكور وإناث(اآلباء  )ذكور( األشقاء   الثالث

  ھار األص  )ذكور( األوالد   الرابع 
  )ذكور وإناث(األشقاء   )إناث(الزوجة والبنات واألشقاء   الخامس
  األخوال  األخوال  السادس
  األعمام  األصھار  السابع

 

  تم بحمد هللا 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

  السادسة

  عناصر المحاضرة

 الطالق في األسرة السعودیة  
 الفارق العمري بین الزوجین في األسرة السعودیة  
 األسرة السعودیة العنوسة في  
 تأخر زواج الذكور في األسرة السعودیة  
 تعدد الزوجات في األسرة السعودیة 
 الطالق في األسرة السعودیة  
  ازدیاد حجم الطالق الفترة المتغیرةمن الظواھر االجتماعیة الملفتة لالنتباه داخل النسق القرابي في ھذه  -
-  ً ً  وارتفع معدلة،  م١٩٩٥إلى  ١٩٩١من خالل السنوات  اضفي مدینة الریازداد عدد حاالت الطالق  :فمثال ارتفاعا

ً عن    حالة ٣٠٠٠لحاالت الطالق  المعدل التقریبيوبلغ  معدلة السابقكبیرا
ً من محكمة الضمان   وثیقة ٣٥ – ٢٥ما بین  یتم إصدارحیث  -  طالق یومیا
 بمدینة الریاضالواحد  مأعلى نسبة یتم تسجیلھا في الیوطالق وھي  حالة ٧٠ أحد األیامسجل في  -
  تزوجوا للمرة الثانیةالذین  الشباب وبین كبار السنتقع بین  أغلب حاالت الطالقتبین أن  -
  وأھم أسباب الطالق: 
 عدم االختیار الموفق بین الزوجین -١
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ً في سلوك زوجتھ أو العكس -٢  مالحظة الزوج انحرافا
ً منھ -٣  ماعدم تفقھ الزوجین بالدین لمعرفة حقوق وواجبات كال
أو وعدم االستعجال بل تطلب منھ التریث  مباشرة عند طلب الزواجال تقید الطالق  محاكم الضمان مع العلم أن  -

 المحاولة في إجراء الصلح بین الزوجین 
 على ارتفاع حجم الطالق في المجتمع السعودي مدینة جدةفي  إحصاءات المحكمة الشرعیة الكبرىدلت  -
عام طالق في   حالة ٦٨٣إلى  ھـ١٤٠٠عام طالق في  حالة١٧٩من سعودیین تضاعفت أعداد المطلقین من ال -

 ھـ١٤٠٤
  سنة ٢٠ من أقل تزوجن في سنتبین أن معظم المطلقات في المجتمع السعودي  -
  مما یبرھن ذلك 

 عدم نضج كاف للزوجة وقت زواجھا  - أ
 احتمال مصاعبھا ومشكالتھا   - ب
 محاولة فھم الزوج والتوافق معھ  - ج
 من الزواج  سنوات األولى ٣ت الطالق تقع في تبین أن معظم حاال -
 .عدم االھتمام بالزوج وأوالدهالذي أدى إلى  عمل المرأة كان بسببمن حاالت الطالق  %٢١ وأن -
أن العمل یعطي لھا  على أساسعلى زوجھا  عمل المرأة یجعلھا متمردةالمطلقین أن  الغالبیة من الرجالوذكر  -

ً وقوة ً على زوجھارده وال تعتمد مما یجعلھا متم استقالال ً كلیا  اعتمادا
 تعدد الزوجاتفي المجتمع السعودي  من أھم أسباب الطالقاتضح أن  -
 كان  مدینة جدةمن المجتمع للبحث من المطلقات في  %٥٥تبین أن  -
 سبب طالقھن:  
 زواج الرجل بأخرى  -١
 توزیع عواطفھ  -٢
 إھمالھ شؤون الزوجة بسبب األخریات -٣

 في المجتمع السعودي  العوامل التي تؤدي إلى الطالقفي اختیار الزوج كان من  األسرةأسلوب واتضح كذلك أن  -
 ضغط األسرة علیھاأن الظروف التي دفعت إلتمام الزواج ھو  فئة من الطلقاتذكرت  -
 معرفة الزوج المناسب للبنتھي القادرة على  الفكرة التي مؤداھا أن األسرة متمثلة في األبویرجع ذلك إلى  -

 . تغفل عنھا ابنتھ الصغیرةرتھ ولرؤیتھ جوانب ولخب
ترتبط بظاھرة الزواج في المجتمع  مسألة عدم التوافق الجنسي بین الزوجینینبغي أن نلفت االنتباه إلى أن  -

 السعودي
ً في الطالقأن عدم التوافق الجنسي مع الزوجة كان الذكور المطلقین من  %٣٠ذكر ما یقارب من  -  سببا
 تمنعھن من التصریحالتي  یرجع إلى البیئة االجتماعیةولعل ذلك  رفضن ھذا السبب بشدةفقد  لقاتاإلناث المطأما  -

 بمثل ھذه األشیاء والخجل من مجرد الكالم في مثل ھذه الموضوعات 
ً في طالقفي الحیاة الزوجیة الشخصیة  تدخل أسرة الزوجیناتضح أن  -  من الرجال والنساء %٤٠ كان سببا
 بالطالق في المجتمع السعودي  عالقة قویةلھ  ررسفر الزوج المتك -
الفترة أن المجتمع السعودي ما یزال في ھذه  أثبتتأن البحوث السعودیة التطبیقیة  مما یزید من مشكلة الطالق -

ً من المطلقةیقف  المتغیرة ً سلیبا   موقفا
  االبنة أو األخت المطلقة ینبغي المراقبة والشدة علىیذھبون بأنھ  %٤٩ فالغالبیة من الرجال السعودیین -
 النظرة الدونیة للمطلقة ما زالت مستمرةمما یدل على أن  یرفضون زواج أبنائھم من مطلقةمن اآلباء  %٦٢وھناك  -

 في المجتمع السعودي
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في زواج االبن من  األم معارضة أكثر من األبوتظھر  ال تشجع األبناء على الزواج من مطلقاتمما یجعل األسرة  -
 اختیار زوجة االبنفي  الفترة المتغیرة مردة لتدخل األم في ھذهلك مطلقة وذ

 شخصیتھا متكاملة  یتزوج من امرأة بكروتحرص على أن  زیادة إعجابھا باالبنھذه الفترة  یالحظ على األسرة في -
 ألن المجتمع اعتاد في ھذه الفترة األخیرة أن:  
  تتزوج المطلقة من رجل قد تزوج من قبل  -١
 أخرى  أو لھ زوجھ -٢
 أو كبیر السن  -٣
  أو معاق -٤
  موقفھم إزاء المرأة المطلقة محل نظرال یزال  أن الشباب السعودي أنفسھمومما یزید الطین بلھ  -
إلى ضرورة  %٤٩ یذھب كثیر من اآلباء واألبناءكما  رفضھم من االقتران بمطلقاتمن الشباب  %٦٣ أبدى -

 االبنة واألخت المطلقة  المراقبة والشدة على
 قد عدل وغیر مفھوم الطالق عند المطلقین أنفسھم في المجتمع السعودي  التحضر والتغیر الثقافيأن  إال -
عدم بل ھو  ال یثیر العار االجتماعيوھو  أفضل من التعاسة الزوجیةیرون أنھ  )وخاصة النساء(غالبیة المطلقین  -

 .توافق بین الزوجین
 المرتبطة بالطالق في المجتمع السعودي  العوامل االجتماعیةنجحت في تحدید یبدوا أن البحوث التطبیقیة قد  -
 وھي تنحصر في أربعة عوامل رئیسیة: 
 :كان لھ أسباب رئیسیة في ھذا الطالق وھي سنوات ١٠الذین انھوا سنوات الزواج بطالق مبكر لم یتعدى  -١

 فارق السن –أھل الزوج  عدم رغبة الزوجة في العیش مع –تدخل األھل  –عدم تالؤم األخالق  –عدم التوافق 
 :كان لھ سبب رئیسي في ھذا الطالق وھو سنوات ١٠الذین انھوا سنوات الزواج بطالقھم الذي تعدى أكثر من  -٢

 عدم طاعة الزوجة للزوج وسوء معاملتھا
 أبناءوكان الطالق من  لیسوا أقارب قبل الزواجمن المطلقین السعودیین %٧٠فقد تبین أن  لصلة القرابةبالنسبة  -

 .العمومة أكثر من أبناء الخؤولة 
 الفارق العمري بین الزوجین في األسرة السعودیة  
باھتمام متزاید من قبل  كثیر من الظواھر االجتماعیة حظیتمن عرض البحوث السابقة في النسق القرابي یالحظ أن  -

ً ألھمیتھا باالستقرار األسريالباحثین   .نظرا
  تحظ بنفس االھتمام والعنایةال تقل أھمیة عن تلك ولم  ر أسریة أخرىأن ھناك ظواھویالحظ في الوقت نفسھ  -
 وفعالیتھا بشكل مباشر  استقرار األسرةعلى الرغم من أن من بینھا ما یمس  -
بالظاھرة  األدبیات الخاصةالذي یشیع كما ذكرت  بالفارق العمري بین الزوجینما یتعلق  من بین تلك الظواھرولعل  -

 على مستوى األسرة خاصة بسلطة األب المطلقةالمتمیز  لثقافة القائمة على النظام األبويذات افي المجتمعات 
الفارق العمري بین الزوجین حول ھذا النظام بشكل عام یكون  تتمحور فیھا العالقات االجتماعیة واالقتصادیةوالتي  -

ً لالتي یكون ھذا الفارق فیھا  تنتشر فیھا الزیجاتكما  لصالح الزوج  . لغایةكبیرا
ً  تكاد تنعدم الزیجات التي یكبر فیھا الزوجات أزواجھنفي حین  -  یأخذ التفسیر األولفھو  ونتیجة لذلكعمرا
  ھناك بعض التفسیرات: 
 تفسیر المدخل البنائي الثقافي  -١
تثال واالم سیطرة الزوج الكلیة على شؤون أسرتھالتي تؤكد على  یتبنى العادات واألعراف والتعالیم الدینیةالذي  -

 الفارق العمري بین الزوجین ما یحدد  غالباً والذي  من الزوجةالكلي 
 تفسیر المدخل االجتماعيأما  -٢
  الفارق العمري بین الزوجینفي المجتمع یحدد  دور المرأة االجتماعيفینظر إلى أن   -
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  الزوجین الفارق العمري بین ازدادفي المجتمع  األدوار االجتماعیة المنوطة بالمرأة انخفضتفكلما  -
 صالح المرأة مع التغیر والنمو المطردمن  أحیاناً ویصبح ھذا الفارق   باالنحسار والتالشيفي حین یأخذ ھذا الفارق  -

 ألدوارھا ووضعھا في المجتمع
   التفسیر الدیموغرافي -٣
  لضغوط البناء العمري على سوق الزوج كنتیجةالفارق العمري بین الزوجین  ویركز على النظر إلى -
  في غیاب أیة خیارات نسبیة تتعلق بالعمر عند الزواجالمدخل أنھ  فترض ھذاوی -
 الواقعین في سن الزواج ببساطة في ضوء التوزیع العمري للرجال والنساءفإن الفارق العمري یتحدد  -
 وھذا التفسیر مغایر للتفسیرین السابقین  -
  السعوديمن أھم المتغیرات في الفارق العمري بین الزوجین في المجتمع 
  عمر الزوج عند الزواج 

  أھمیة قصوى في زیادة الفارق العمري بین الزوجینأن لھ  تبین من خالل البحث التطبیقيوالذي  -
  الفوارق االجتماعیة بین الرجل والمرأةذلك في ضوء  ویمكن تعلیل -
 فیما یتعلق بقضایا مثل: 
  تحمل أعباء ومسؤولیات الزواج 
 العمر عند الزواج 
 الق وتعدد الزوجات مسائل الط 
 التي یتزوج فیھا عند بلوغھا  بالسنفیما یتعلق  بمرونة كبیرةیتمتع  على خالف المرأةفي المجتمع السعودي  فالرجل -
 في سن مبكرة تحتم على الرجل الزواج  فلیست ھناك قیود اجتماعیة أو ثقافیة -
  قتصادیةأن تحمل الرجل دون المرأة ألعباء وتبعات الزواج االأضف إلى ذلك  -
ینعكس  االعتبارات االجتماعیة واالقتصادیةللعدید من  وعدم قدرة شریحة من الرجال على الوفاء بتلك األعباء -

  تأخر سن الزواج لدى الرجلبطبیعة الحال على 
ریثما  تأجیل الدخول في ھذا المشروعمضطر إلى  تحت وطأة عدم القدرة على تحمل أعباء الزوجیةالذي سیجد نفسھ  -

ً لمثل ذلكیصب ً واقتصادیا ً اجتماعیا  ح مستعدا
ً في بنیة األسرةفي المجتمعات التي  یزداد ھذا الوضع ضراوة - ً سریعا   أسر نوویةإلى  أسر متمددةمن  تشھد تحوال
ً من  ارتفاع نسبة الرجالمما یعني بطبیعة الحال  - ما دام تحمل مسؤولیة الزواج  تأخیر زواجھمالذین ال یجدون بدا

ً یمكن أن تسھم فیھ األسرة القتصادیة وأعبائھ ا ً لذلكالتي تقلص بناؤھا وفقدت لم یعد أمرا مسؤولیتھا ووظائفھا  تبعا
  .حینئذ تمكن أبناءھا من الزواج في سن مبكرةاالجتماعیة التي كانت 

  یختلف عن المرأة من حیث التبعات المترتبة على الطالقكذلك الرجل  -
مرات أخرى بدون یمكنھ الزواج  بالفشل ومن ثم الطالقفي تكوین أسرة  اجیة األولىانتھت تجربتھ الزوالذي  فالرجل -

 للزواج لمرات الحقة  أن یكون وضعھ الزواجي السابق معیقاً 
  فالطالق ال یشكل وصمة عار بالنسبة للرجل -
ً بالنسبة للمرأةفي حین أن ذلك األمر  - ً تماما مع تكرار أوضاعھا  فرصة المرأة في الزواج الحقاً إذ تقل   مختلفا

 الزواجیة السابقة 
 سواء لطالقة من زوجتھمرة أخرى  فیمكن التوقع إلى حد كبیر أن الرجل الذي تزوجإذا وضعنا ذلك في االعتبار  -

 في ھذه الحاالت   ینعكس على تقدم سنھ عند الزواجأن ذلك  لرغبتھ في التعددالسابقة أو 
ً لندرة فرصھا فالمطلقة  المرأةأما  - یقید من التفاوت في أعمار الزوجات مرة أخرى فأن ذلك الوضع  ي الزواجنظرا

 عند زواجھن 



 

 33الصفحة 
 

التأثیر القوي لعمر وعلیھ یمكن القول بأن  غالبیة الزوجات یعد الزواج بالنسبة لھن ھو التجربة األولىمما یعني أن  -
 بینھ وبین زوجتھ  زیادة الفارق العمريفي  الزوج عند الزواج

 لكبیر في أعمار األزواج عند الزوجللتباین ا یعود -
 العنوسة في األسرة السعودیة  
سن السابقة في  الفترة المستقرةفي تزوج بناتھا أن معظم المجتمعات السعودیة  الدراسات األنثروبولوجیةتبین من  -

 مبكرة 
  سنة ١٦إلى  سنة  ١٣ ما بین   یتراوح -
  وكان أبرز أسباب الزواج المبكر یرجع إلى: 

 الدفاع عن األرض وحمایة الموارد من أجل  اإلنجاب السریععن طریق  داد العائلة والقبیلةزیادة أع -
  وأسباب الزواج المبكر في المجتمع السعودي: 

 )فالنشاط الزراعي والرعوي في حاجة إلى األیدي العاملة لتعزیز ھذا النشاط(  مرتبط بالنواحي االقتصادیة -
  في تلك الفترةعنوسة ظھور ال یساھم بشكل كبیر بعدموھذا  -
  الفترة المتغیرةفي ھذه  شائعة في المجتمعات السعودیةوأصبحت  مشكلة العنوسة برزتیبدوا أن  -
-  ً  من عنوسة بناتھا   مدینة الریاضمن أسر  %١٤یعاني  :فمثال
  من أھم أسباب تأخر زواج الفتیات في المجتمع السعودي: 
لفترات  إقامة األسرة في المنطقة الحضریةواستمرار ،  ة الحضریةنزوح األسرة من موطنھا األصلي إلى المنطق -١

 )یعني انقطاع األسرة عن موطنھا األصلي ( طویلة 
  بالزواج القرابي أو الداخلي:  ما یسمىھو  النمط السائد للزواج في المجتمع السعوديإذا وضعنا في االعتبار أن  -
لسكنھا في حي  كلما تم اختیار األسرةفقد تبین انھ ،  ق الحضریةاالبتعاد عن مجاورة األقارب في السكن في المناط -٢

كانت األسرة أقل معاناة من مشكلة تأخر زواج من األحیاء رغبة في مجاورة األقارب والجماعة المرجعیة لألسرة 
 فتیاتھا

 ذات المستوى العالياألسر  تعاني منھا بكثرةمشكلة تأخر زواج الفتیات  -٣
 تأخر زواج فتیاتھایرتبط بمشكلة  نساء في األسرةتعلیم الارتفاع مستوى  -٤
 في تأخیر زواجھا سبب رئیسيخارج المنزل  عمل المرأة -٥
  وجھة نظر المرأةعن العنوسة من  مدینة جدةأجریت في  دراسة استطالعیةوفي  -
  الشروط في عملیة اختیار الزوج یرجع إلىسبب تأخر زواج الفتاة السعودیة  تبین أن -
ألسرة المتقدم  لمستوى اقتصادي متمیز كان بسبب شرطھن النساء الالتي وقعن في العنوسةمن  %١٧فقد اتضح أن  -

 .اإلصرار على مستوى تعلیمي بسببللزواج  
 تأخر زواج الذكور في األسرة السعودیة 
سن تتراوح  في تزویج فتیانھا الذكورالسابقة إلى  الفترة المستقرةتعمد األسر في المجتمعات السعودیة بشكل عام في  - 

  سنة ١٨إلى   سنة ١٥ بین
مجال  خاصة في المساھمة بالنواحي االقتصادیة وكذلكللمساھمة بالدفاع عن أراضي القبیلة  اإلنجاب المبكر من أجل - 

 .الزراعة والرعي
ً  الفترة المتغیرةفي  -   في األسرة السعودیة  وظھرت مشكلة تأخر زواج الذكورتغیر الحال كثیرا
تحول دون  توجد ظروف وأسبابإال أنھ  رغبة في الزواج المبكرلھم  الطالب الجامعیینمن  %٥٤حیث تبین أن  - 

 .إتمامھم للزواج حالیاً 
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 تعدد الزوجات في األسرة السعودیة 
ً بالمتغیرات االقتصادیةفي المجتمع السعودي  ظاھرة تعدد الزوجات - التي حدثت في المجتمع السعودي  ارتبطت كثیرا

  )الحرف الشعبیة–التجارة  –الزراعة (  عاملة نشیطة ومنتجة في المھن العائلیة ة التقلیدیة السابقةالفترفي  فالزوجة
  دعم العملیة اإلنتاجیة عن طریق تكاثر األوالدیساھم في  تعدد الزوجاتكما أن  -
صادیة الصعبة في الذین أدركوا الظروف االقت ظاھرة التعدد منتشرة عند كبار السنمما یؤید صحة ھذا االفتراض أن  -

  الفترة التقلیدیة السابقة
  تعدد الزوجات والتكاثر باألوالدیدركون أن  ألنھم عند الشبابانتشار ھذه الظاھرة  یقلبینما  -
-  ً ً اقتصادیا  لن یحقق لھم كسبا
 .یسبب لھم متاعب اقتصادیة كثیرةبل على العكس من ذلك ربما  -

  تم بحمد هللا 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

  بعةالسا

  عناصر المحاضرة

 مفھوم الضبط االجتماعي في علم االجتماع  
  نسق الضبط االجتماعي في الفترة المستقرة  
  نسق الضبط االجتماعي في الفترة المتغیرة  
  في المجتمع السعودي) غیر الرسمي(الضبط االجتماعي األسري  
 يالتفسیر النظري للتغیر في عملیة الضبط االجتماعي في المجتمع السعود  
 الضبط االجتماعي الرسمي في المجتمع السعودي 
 مفھوم الضبط االجتماعي في علم االجتماع  
 الطریقة التي یتطابق بھا النظام االجتماعي كلھ ویحفظ ھیكلھ : الضبط االجتماعي ھو -
ً للموازنة في حاالت التغیر ثم كیفیة وقوعھ بصفة عامة -  بوصفة عامال
 قصى الوسائل التي یشكل بھا المجتمع سلوك الفرد وینظمھنت ولدراسة الضبط االجتماعي یجب أن -
ً لیحافظ  بدورة على صون النظام  - وفي نفس الوقت نتعرف على الطرق التي یتبعھا ھذا السلوك بالنسبة لألفراد جمیعا

 االجتماعي
التي یمكن  تلك العملیات المخططة أو غیر المخططة علىلفظ یطلق :  ومن الباحثین من یرى أن الضبط االجتماعي -

 . عن طریقھا تعلیم األفراد أو إقناعھم أو حتى إجبارھم على التواؤم مع العادات وقیم الحیاة السائدة في الجماعة
 :یقوم في أساسة على: أشار أحمد أبو زید إلى أن الضبط االجتماعي -

  محاولة إقرار النظام في المجتمع 
  السائدة فیھ  والتواؤم مع النظم والقیم الثقافیة واالجتماعیة. 
  وتوقیع الجزاءات على االنحراف عن تلك القواعد العامة 

تحقیق التالؤم والمواءمة مع مبادئ األخالق والعرف والقیم السائدة  بحیث یؤدي ھذا الضبط أو وسائلة أو أسالیبھ إلى  -
 .في المجتمع

  يومن أھم ما نعني بھ في دراستنا لنسق الضبط االجتماعي في المجتمع السعود -
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التي یلجأ إلیھا المجتمع لتحقیق مواءمة كل وسیلة من ھذه الوسائل ومدى  التعرف بالتفصیل على الوسائل واألسالیب  -
 فعالیتھا 

 وھي وسائل تتوقف إلى، لتحقیق الضبط االجتماعي  وسائلة الخاصةفلكل مجتمع ،  والدور الذي تلعبھ في ھذا الصدد -
 .وما إلى ذلك الثقافة السائدة فیھونوع ،  بساطتھ أو تعقدهومدى ،  وفھ الخاصةطبیعة المجتمع ذاتھ وظرحد كبیر على 

فالثرثرة ،  في مجتمع أخرمن وسائل الضبط االجتماعي في أحد المجتمعات قد ال یكون ذلك  ما یعتبر وسیلة ناجحة -
 . سلوك الشخصلتقویم  تعد وسائل فعالھ ومجدیةوتناقلھا  والتقوالت وإطالق الشائعات

 .التالؤم والتواؤم في المجتمع القروي المحدودالتالي تحقیق وب -
ً قویماً مما یجعلھ ،  المباشر على الفردتأثیرھا  إن للشائعات والتقوالت داخل المجتمع القروي الصغیر -  یسلك مسلكا

ً لھاحتى   .جتمعبدرجة كبیرة إلى استقامة الفرد والم ویسھم ھذا في عملیة الضبط االجتماعي،  ال یكون ھدفا
ً وبخاصة في المدن الكبرىإذ تعد كل ھذه أمور  یختلف األمر عن ذلك في مجتمع المدینة الواسع - حیث ال ،  عادیة جدا

ً في الضبط االجتماعي ً واضحا   تلعب دورا
ً ألن -  كما ھو الحال في مجتمع القریة ،  لیست عالقة مباشرة أو شخصیةالعالقة بین الناس  نظرا
ً في تحدید وسائل الضبط االجتماعيفي المجتمع  افیة واالجتماعیة العامة السائدةللظروف الثقبمعنى أن  - ً كبیرا  .دخال
نوع الوسائل وبین ،  طبیعة المجتمع وبنائھ ومدى تقدمھ أو تأخرهالربط بین  ویمیل علماء االجتماع بوجھ خاص إلى -

 .التي یتبعھا في الضبط االجتماعي  واألسالیب
  تعرف باسم الجماعات الثانویةالتي  الجماعات الكبیرةتوجد في  نظامیة والرسمیةفالوسائل واألسالیب ال -
ً في - ،  أجھزة وإدارات متخصصةحیث تشرف على الضبط االجتماعي  المجتمعات المتحضرة الحدیثة وتوجد أیضا

ت األولیة المجتمعابصفة خاصة في  وغیر الرسمیة التي توجد،  األسالیب والوسائل غیر النظامیةوذلك بعكس 
 .أساس العالقات الشخصیة المباشرةالتي تقوم على  الصغیرة

من كل الوسائل الضبط  الكبیرة الثانویة أو المجتمعات المتقدمة تخلو تماماً الجماعات  ومن الخطأ االعتقاد بأن -
  غیر الرسمياالجتماعي 

الوسائل النظامیة ذات الطابع ال تعرف  ولیةاأل كما أنھ من الخطأ بالمثل االعتقاد بأن المجتمعات التقلیدیة أو الصغیرة -
 .الرسمي 

 وسائل الضبط االجتماعي عدیدة وتختلف من مجتمع إلى أخر حسب األھمیة  -
 :والذي یعد من الرواد األوائل وھي كالتالي روسولقد حددھا عالم االجتماع األمریكي  -

  العادة الجمعیة -٦التربیة     - ٥اإلیحاء االجتماعي      -٤العقیدة       -٣القانون       - ٢الرأي العام         – ١
  التنویر والتثقیف - ١١الشخصیة    - ١٠الفن      - ٩الشعائر والطقوس     -٨المثل العلیا           -٧

  القیم الخلقیة - ١٤القیم االجتماعیة        - ١٣األساطیر           - ١٢
 المنتمین إلیھ سلوك األفرادللسیطرة على  مظاھر ممارسة المجتمع فالضبط االجتماعي یعبر عن كل مظھر منإذن    -
ً یتالءم مع ما اصطلحت علیھ الجماعةوما یتخذه المجتمع من الوسائل التي  - من قواعد  تكفل تكیف سلوك الناس تكیفا

 للتفكیر والعمل 
 مع معاییر المجتمع  عندما یكسب أفراد المجتمع توافقاً ، استقرار المجتمع  یھدف إلىفاضبط االجتماعي  -
 .التماسك بین الجماعات والتخفیف من الصراعات والتوتر الذي ینشأ بین األفراد مما یحقق -

 

  نسق الضبط االجتماعي في الفترة المستقرة  
ً  المجتمع السعودي یدین و الحمد بالدین اإلسالمي - مدینة الدرعیة  بالدعوة الوھابیة التي نبعت منولقد تأثر كثیرا

  )ھـ١١٥٨عام (  یبة من الریاضالقر
  مؤسسة الدولة السعودیة األولى الشیخ محمد بن عبد الوھاب مع اإلمام محمد بن سعودقاد ھذه الدعوة  -
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إعادة الناس إلى الدین الحنیف على ھدي القران الكریم والسنة الصحیحة والقضاء على مظاھر الشرك  كان جوھرھا -
 والمعتقدات الخاطئة 

ویمتد تأثیره إلى تنظیم ،  أھم نظام اجتماعي یحقق الضبط االجتماعيالدین في حیاة المجتمع السعودي  ومقام ذلك یعد -
 الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة جمیعاً 

وأنھ یلعب ، ودورة في المجتمع والباحثون في علم االجتماع الدیني یؤكدون في كتاباتھم على وضوح وظائف الدین -
 ً ً فعاال  دورا

ً ویتمیز بقدر یسیر من التطور التكنولوجي وعدم التنظیمات كلما كان  فھم یشیرون إلى أنھ - ً ومنعزال المجتمع صغیرا
 الحكومیة والحیاة االقتصادیة 

ً عن سیر معدل التغیر االجتماعي - ً مؤثراً ، بصورة بطیئة  فضال في ثبات وتماسك األفراد  یكون الدین فیھ عامال
 بالمجتمع

بساطة نظم :  وذلك بسبب، السابقة  الفترة المستقرةفي تلك  ابقة تنطبق على المجتمع السعوديوالخصائص الس -
 وخصائص النسق البیئي والنسق االقتصادي في المرحلة المستقرة

ً في عملیة ضبط وتوجیھمما یؤكد أن  - ً أساسیا السلوك في المجتمع في تلك الفترة سواء  الدین اإلسالمي یؤدي دورا
ً غیر رسمي أو بشكل رسميذلك تأكان   لقائیا

  كثیر من العادات التي أسھمت في توافق األفراد مع بعضھم البعضالمجتمع السعودي في تلك الفترة  وانتشر في -
 في توجیھ وتنظیم السلوك بین األفراد والجماعات   قوة وسیطرةمما أكسبھا  قدمت تسھیالت لتوافق الفرد مع بیئتھكما  -
 على مستوى المجتمع كلھ  تعد من أھم وسائل الضبط االجتماعيكانت خالل تلك الفترة  العام سیادة الرأيكما أن  -

 
 نسق الضبط االجتماعي في الفترة المتغیرة 

ً في مستوى الضبط االجتماعي یمیزلم نجد  - ً واضحا كما حدث في النسق  الفترة المتغیرةو الفترة المستقرة تغیرا
 االقتصادي أو النسق القرابي 

  خالل الفترتین متقاربة إلى حد كبیرنسق الضبط االجتماعي  مالمح وخصائصتبین أن  حیث -
  في المجتمعات المحلیةالسیطرة على سلوك واتجاھات السكان  للرأي العام سیادتھ وقوتھ فيإذ استمرت  -
كما بینا  إلى التشھیر ویلجأ تارة أخرى إلى اإلشاعة وأحیاناً ،  ما یزال یستخدم السخریة واالستھزاء بالمخالفینفھو  -

 ً  سابقا
 :ومما دعم سیادة الرأي العام في المجتمع السعودي  -

  معظم المراكز الحضریة حافظت على بقاء السكان األصلیین فیھا 
  استمرار بقاء التعارف بینھم 
  لم تكن منطقة جذب من الناحیة االقتصادیة ألھالي الریف أو المدن المجاورة 
  صناعیة أو تجاریة كبیرة ال یوجد فیھا مؤسسات 
  لیس بھا فروع للوزارات 

 .األمر الذي یغري اآلخرین على االستقرار فیھا -
ً في المحافظة على مكونات الضبط االجتماعياالجتماعیة في ھذه الفترة  تبین أن التنشئة - ً فعاال السابقة  أسھمت إسھاما

  مبادئ إسالمیة ومعاییر اجتماعیةمن 
 .على العائلة فقط بل أسھم المجتمع كلھ بنصیب كبیر فیھالم تقتصر  ي ھذه الفترةوالتنشئة االجتماعیة ف -
 :ومن ناحیة اإلعالم  -
  : إلى ھدفت سیاسة اإلعالم -
  تسییره على المنھج اإلسالمي 
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   حرص المسؤولون االلتزام بالوسائل اإلعالمیة المرئیة والمسموعة والمقروءة بالتعلیم اإلسالمي في كل ما یصدر
 أخبار وتعلیقات وتحقیقات عنھا

   تعمل على مناھضة التیارات واالتجاھات اإللحادیة والفلسفات المادیة 
ً في تنشئة نجد أن مؤسسات التعلیم وأجھزة اإلعالم التي انتشرت في ھذه الفترة قد  ونتجھ لذلك - ً جادا أساھمت إسھاما

 األفراد تنشئة إسالمیة في جمیع مراحل نموھم 
ً موأصبحت  - ً في ترسیخ مكونات الضبط االجتماعيعامال  ھما
أخذ على عاتقة مھمة تنشئة أفراده تنشئة جادة قد  الفترة المتغیرةأن المجتمع في ھذه  ونستنتج من العرض السابق -

 بالتعاون مع األسرة 
 من قیم دینیة ومعاییر اجتماعیة  یتالءم مع ثقافة المجتمع السائدةوذلك بما  -
بین الفترة المستقرة والفترة المتغیرة  وضیق ھواة التغیر فیھ،  ستوى الضبط االجتماعيحافظ على موھذا بالتالي  -

 .بالرغم من اتساع  المجتمع ونموه وكثرة سكانھ 
  

  في المجتمع السعودي) غیر الرسمي(الضبط االجتماعي األسري 
ترتب علیھا لسعودي والتي إن التغیرات في موضوعي الزواج واألقارب واإلقامة معھم التي حدثت في المجتمع ا -

 مرحلة الطفولة والشباب ما یتعلق بعالقة اآلباء بأوالدھم فيوخاصة ، تغیرات عدیدة في عملیة الضبط االجتماعي
 : كان متماثالً خالل الفترتین،  أم الطابع العام للضبط االجتماعي األسري للتنشئة االجتماعیة العائلیة -
 ة المحلیة واآلداب والسلوك ومبادئ اإلسالم والعادات والتقالید والقیم السائدة اللھج یھتم اآلباء بتلقین أوالدھم -
  تطور من ناحیة وظائفھاقد ظھر علیھا  لوحظ أن عملیة الضبط االجتماعيبید أنھ  -
االنتماء للعائلة  احترام سلطة العائلة وتدریب الطفل علىتركزت وظیفة الضبط االجتماعي على  الفترة المستقرةففي  -

 وخدمة مصالحھا 
ً یھدف إلى  الفترة المتغیرةھذه  ثم تطور ت الوظیفة السابقة وأصبح الضبط االجتماعي في - تشكیل الطفل اجتماعیا

 وتعدیل سلوكھ الفكري 
ً في المجتمع الكبیربحیث  - ً عامال ً على التكیف مع الحیاة االجتماعیة الجدیدة یصبح عضوا  الذي ینتمي إلیھ قادرا
فیھا  بكثرة األفراد المشاركین:  تتمیز في الفترتین التنشئة التي ھي إحدى وسائل الضبط االجتماعيونرى أن عملیة  -

 من األقارب سواء أكان األوالد في مرحلة الطفولة أم الشباب
ً بجده ألبیھ أقوى من والدهالسابقة قد  الفترة المستقرةففي  - تھ عمأو ،  بجدتھ ألبیھأو ارتباطھ ،  یرتبط الطفل عاطفیا

 بصورة أقوى من ارتباطھ بوالدتھ 
الفترة في  أن األبفقد كشفت الدراسة  أثناء الطفولة من جانب األب األوالدوتربیة  أسلوب الضبط االجتماعيأما عن  -

ً أسلوب ،  یقوم بدور المؤدب ألفراد العائلةكان  المستقرة   الشدة والصرامةمستخدما
تكون عالقتھ بأمھ أوثق في المراحل األولى من عمرة  ألن الطفل، ن األم أكثر م األطفال یخافون من األبلذلك كان  -

 وقیامھا بتدلیلھ من حین ألخر، إشرافھا على طعامھ  بسبب، من أبیھ 
، تكون بالزجر والتخویفوشدة األب تارة ،  أمرھم ویصلح حالھملیستقیم ،  یشتد على أبنائھ أحیاناً الذي  بخالف األب -

 . الضرب والتعنیف باستخداموتارة أخرى 
  %)٩٣.٦(بمعدل  یستخدم في األسرة السعودیة في الفترة التقلیدیة السابقةوقد ثبت أن أسلوب الشدة كان  -
 .فقط%) ٦.٤( بینما المتغیرة إلى -
مدى استخدام اآلباء وسیلة الضرب التي أجریت في المجتمع السعودي معرفة  حاولت بعض الدراسات التطبیقیةوقد  -

ً من أسالیب تأدیبھم وطریقة من طرق تربیتھم ،  مع أوالدھم  بوصفة نوعا
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ً على أوالدھممن آباء الفترة السابقة كانوا %) ٧٢(وتبین أن معدل  - ً دائما ً بدنیا وسیلة الضرب باستخدام  یوقعون عقابا
  في حالة مخالفتھم لألوامر أو إساءة السلوك مع اآلخرین

     فقط في ھذه  %)٤(بصفة دائمة مع أوالدھم إلى  ن وسیلة الضربانخفضت نسبة اآلباء الذین یستخدموبینما  -
  الفترة المتغیرة

عن كثیر من التباین عند اآلباء في األسالیب التي یستخدمونھا في معاملة أوالدھم  اكتشفت الدراسات السعودیةولقد  -
  خالل الفترتینالكبار 

بالسلطة التقلیدیة التي كانت سائدة  الفترة المستقرةأثناء  تتمیز تبین أن أسلوب معاملھ اآلباء ألوالدھم في الكبرفقد  -
 داخل العائلة في الفترة المستقرة 

ً معیناً  - ً لتعلیمات األب دون الرجوع إلى آبائھم وأن یكون  فال یستطیع األوالد أن یتصرفوا تصرفا تصرف االبن تنفیذا
ً منھ بالتصرف  .واستئذانا

أسلوب الشورى وھو  یظھر نمط جدید لمعاملة اآلباء ألوالدھمس ذلك حیث عك الفترة المتغیرة ظھر فيلكن  -
 دون الرجوع إلیھ  یمنح أوالده في الكبر حریة التصرفكأن  ، والمناقشة

 الفترة المتغیرةھذه  ال یمنح التصرف من قبل اآلباء فيأن االبن  تبین من إحدى الدراسات السعودیة التطبیقیةوقد  -
 بأنھم ما زالوا صغار السن ویخافون علیھم من حریة التصرف   )مھما تقدم بھم العمر( بنائھم نظرة اآلباء أل بسبب

أن األسالیب التي شاعت عند اآلباء في عملیة الضبط االجتماعي عند معاملة األوالد أثناء الكبر  ذلك ویستنتج من -
 في المجتمع خالل الفترتین تتالءم كثیراً مع الحیاة االجتماعیة والنظام االقتصادي

مالت عالقة اآلباء ، كلما كانت تقلیدیة وكان النظام االقتصادي معتمداً على العائلة أن الحیاة االجتماعیة بمعنى  -
 بأوالدھم إلى التسلط والسیطرة 

 على المجتمع  االعتماد االقتصاديإلى  الفترة المتغیرةوركن األبناء في  وعندما تغیرت الظروف االقتصادیة -
 المحافظة على استقرار األسرة  لتحقیق ھدف ز األوالد وزادت االتصاالت والتفاعالت بین اآلباء واألوالدتحسن مرك -
    االستقرار والتوازنمع االبن لیتحقق لألسرة  استخدام أسلوب الشورىمما یدفع األب إلى  -

 
 التفسیر النظري للتغیر في عملیة الضبط االجتماعي في المجتمع السعودي 

بین اآلباء واألبناء سواء أكان في مرحلة الصغر أو  أثناء التنشئةسر التغیر في عملیة الضبط االجتماعي عندما نف -
 أم في مرحلة المراھقة والشباب،الطفولة 

  أمام عدة افتراضات نظریة تفسیریةفأننا نجد أنفسنا  -
التي تمیل إلى أن  لنظریة التطوریةافتراضات اینسجم مع  اتجاه التغیر في ظاھرة التنشئة في المجتمعحیث نرى أن  -

 التغیر ما ھو إال نمط من التطور بطریقة تراكمیة
  إعادة التوجیھ وزیادة التنوع والتعقید  كنتیجة لدمج الصفات الجدیدة من خالل ویكون ذلك عادة -
لمجتمع السعودي أن افتراضات النظریة التطوریة تشیر إلى أن التغیر الذي حدث في ظاھرة التنشئة في ا ومعنى ذلك -

  مر بمراحل خالل الفترتین
بالبناء والوظائف داخل محل الدراسة یربطونھا  والتطوریون عند محاولتھم الكشف عن مراحل التغیر بالظاھرة -

  المحیط االجتماعي الذي تعیش فیھ تلك الظاھرة
 القة اآلباء واألوالدفإننا نرى أن ع من ناحیة البناءلذلك عندما نفسر مراحل التغیر بظاھرة التنشئة  -
 :مرت بمرحلتین   -

 مرحلة األمر والسلطة في الفترة المستقرة  :المرحلة األولى  -١
 مرحلة الشورى والتساھل  :المرحلة الثانیة -٢
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 الضبط االجتماعي الرسمي في المجتمع السعودي 
 تحقیق الضبط االجتماعي على مستوى المجتمع ككل  بأسلوب رسمي ومنظمتحاول الدولة  -
عند إقدامھ على  اإلجراءات الوقائیة من االنحراف وإجراءات مكافحة الجریمة وإجراءات لردع المجرمع فتض -

 ارتكاب الفعل الذي یخل بأمن البلد واستقراره 
ً وأنشأت الدولة لتحقیق عملیة الضبط  - ً رسمیا وتشرف على مھامھ  )قوات األمن الداخلي ( أطلق علیھ أسم جھازا

 داخلیة وزارة البشكل مباشر 
فت  - ً الصادر بالمرسوم الملكي قوات األمن الداخلي في المملكة  المادة الثانیة من نظام قوات األمن الداخليوقد عر

 :العربیة السعودیة بأنھا 
القوات المسلحة المسؤولة عن المحافظة على النظام وصیانة األمن العام في البر "  األمن الداخلي قوات تعریف -

وحمایة األرواح واألعراض ، منع الجرائم قبل وقوعھا وضبطھا والتحقیق فیھا بعد ارتكابھا والبحر وعلى الخص 
واألموال حسب ما تفرضھ علیھا األنظمة واألوامر الملكیة وقرارات مجلس الوزراء واألوامر السامیة والقرارات 

 "واألوامر الصادرة من وزارة الداخلیة 
 :شرطة العاملین في القطاعات اآلتیةتتكون قوات األمن الداخلي من رجال ال -

 وقوات الطوارئ، وأمن الطرق ، والسجون ، والمرور ، وتشرف على جھاز الشرطة :  مدیریة األمن العام -١
 تشرف على صیانة النظام واألمن العام في البحر وذلك ضمن حدود المیاه اإلقلیمیة:  مدیریة حرس الحدود -٢
 مدیریة المباحث العامة -٣
 وتشرف على النظام الخاص بدخول وخروج المواطنین المسافرین والوافدین إلى المملكة:  اتمدیریة الجواز -٤
 مدیریة الدفاع المدني -٥
 قوات األمن الخاصة -٦

ویشترط للتعیین في إحدى الرتب العسكریة في وظائف الضباط وضباط الصف والجنود في قوات المن الداخلي توفر  -
 :الشروط التالیة

 ین سعودي األصل أو مضى على اكتسابھ الجنسیة السعودیة عشر سنوات على األقلأن یكون المرشح للتعی  - أ
 سنة ) ٣٥(وأال یزید على  سنھ) ١٨(عن أال یقل سنة    - ب
ً للخدمة  - ج ً صحیا  أن یكون الئقا
ً على المؤھالت العلمیة المطلوبة  - د  أن یكون حائزا
ً أ -ولم یسبق أن حكم علیھ بحد شرعي  -أن یكون حسن السیرة والسلوك    -  ه              و بالسجن من جریمة عاما

أو العقوبة  مضى على انتھاء تنفیذ الحدأو صدر ضده قرار تأدیبي بالفصل ما لم یكون قد  -أو مخلة بالشرف 
  .خمس سنوات على األقل

  

  تم بحمد هللا 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 الثامنة

  النسق الثقافي في المجتمع السعودي

  عناصر المحاضرة

 الثقافة من وجھة نظر علم االجتماع 
  ًالعادات االجتماعیة في المجتمع السعودي: أوال 
  ًالتقالید في المجتمع السعودي : ثانیا 
  ًاألعراف في المجتمع السعودي: ثالثا 
  ًالقیم في المجتمع السعودي: رابعا 

 القیم المتعلقة باألسرة والزواج 
 قیمة تعدد الزوجات - ١
 )والزوجاألب ( قیمة طاعة الذكور  - ٢
 قیمة الزواج المبكر والزواج من األقارب - ٣
 قیمة إنجاب الذكور - ٤
 قیمة الزواج من مطلقة -٥
 الثقافة من وجھة نظر علم االجتماع 
ذلك الكل المركب الذي یشتمل على المعرفة والمعتقدات  :تعرف الثقافة في علم االجتماع واألنثروبولوجیا بأنھا -

ً في المجتمعوالقیم واألخالق والقانون والعادات و  .أي قدرات أخرى أو عادات یكتسبھا اإلنسان بوصفة عضوا
 :من ثالثة مستویات من الظواھر الثقافیة العالم سوركینمثال  وتتكون الثقافة عند بعض علماء االجتماع -

 )أي القیم والمعاني والمعاییر(  المستوى األیدلوجي :المستوى األول   - أ
ً ( المستوى السلوكي: المستوى الثاني  - ب ً اجتماعیا أي تلك األعمال التي تجعل من الجانب األیدلوجي في الثقافة شیئا

 ً  )وموضوعیا
 )وھو یشمل الوسائل األخرى إلظھار الجانب األیدلوجي وجعلھ اجتماعیاً ( المستوى المادي: المستوى الثالث  - ج

مع تحلیل  زئیة ومضامین بنائیةتحلیل الثقافة إلى عناصر جوقد حاول الباحثون في علم االجتماع واألنثروبولوجیا  -
 العالقات والترابط بین ھذه العناصر 

 :وكان أول ما اتجھت إلیھ أنظارھم ھو تصنیف عناصر الثقافة إلى عنصرین متمیزین ھما -
 .وھي من صنع اإلنسان وتشمل وسائل اإلنتاج وأسالیبھ واألحداث المصنوعة منھ: الثقافة المادیة 
 .صورة جلیة في المعتقدات والقیم والمعاییر السائدة في المجتمعوتظھر ب: الثقافة الالمادیة 

من األھمیة في عملیة التفاعل االجتماعي وتحدید العالقات لھ  الجانب الالماديوھو  الجانب الثاني للثقافةویعد  -
  والمراكز والمكانات االجتماعیة ألفراد المجتمع

 االجتماعیة  ضمون كل الظواھر االجتماعیة بمختلف األنساقیدخل في مالذي  من أھم مكونات النسق الثقافيوھو  -
االجتماعیة المتعددة المكونة للبناء  یحدث تنافر وصراع بین األنساقأو ،   یحدث اندماج وتداخل وانسجاموبذلك  -

 االجتماعي
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 : ونستطیع أن نجمل أھم العناصر المحددة للنسق الثقافي للمجتمع السعودي بما یأتي -
  ًدات االجتماعیة في المجتمع السعوديالعا :أوال 

 وھي سلوك اجتماعي قھري ملزم -
 یسایرون المجتمع ویوافقونھ بالسلوك في مختلف األحداث والمواقفتجعل األفراد  یدخل في تكوینھا قیم دینیة وعرفیة -

 .عادات التنشئة االجتماعیة –عادات الزواج  –عادة إكرام الضیف  :مثلاالجتماعیة المتكررة 
ً على المجتمع وانحالالً من العادات  الخروج عن المألوف ویعد -   تمردا
یعملھا األفراد في مختلف طبقات ومستویات المجتمع وأنماطھ ،  تلقائیة وعامةالعادات االجتماعیة بأنھا  وتتمیز -

 الحضریة والریفیة 
ً ما تكون مخالتي تستمد من األجیال السابقة والتي  تختلف عن التقالیدوھي  -     تصة بإقلیم معین أو طبقة معینةغالبا

 .تقالید القرى –تقالید البادیة  –تقالید القبیلة  –تقالید الطبقة العلیا :  مثل
ً عنوكل ما ذكر عن العادات والتقالید  - یعبر عنھا بعض الباحثین التي  )Fashionsالموضات (  یختلف تماما

سلوكیات تجتذب بعض األفراد في المجتمع إلیھا         :  والتي تعني "العادات المستحدثة "  االجتماعیین باسم
 .بالشكلیات والكمالیات  :وتتعلق

 وقد تناولت بعض الدراسات االجتماعیة واالنثروبولوجیة والتطبیقیة عادات المجتمع السعودي  -
تسمح بتزویج الفتاة  الما تزال متمسكة ببعض العادات الموروثة التي  )كما في وادي فاطمة (  وتبین أن بعض القبائل -

 مثل قبیلة األشراف من خارج القبیلة
بزواج البنت العادات التي ال تسمح  ومن أھمھاوطرأ علیھا بعض التغیر  بعض العادات التي خفت حدتھاوكذلك  -

 الصغرى قبل أختھا الكبرى 
خفت ھذه القیود ن فقد أما اآل أن ال تتزوج البنت الصغرى قبل أختھا الكبرىحیث كان من المعتاد في المجتمع  -

  النتشار التعلیم نتیجة وأصبح من المألوف أن تتزوج البنت الصغرى قبل الكبرى
ال تجیز خروج الفتاة قبل فقد انتھت العادات التي ،  ألغیت من قبل المجتمعكذلك تبین أن ھناك كثیر من العادات  -

  زواجھا إال بعد مضي عام على زواجھا
 .تخرج العروس بعد الزواج من أول یوم لزیارة األھل واألقارب أو للعملفقد أصبح من المألوف أن  -
العادات المرتبطة بالمجتمع السعودي ھي  فیھا التغییرالتي حدث  من أھم العادات االجتماعیةمن ناحیة أخرى تبین أن  -

   بالتنشئة االجتماعیة لألوالد خاصة ما یتعلق بالمصارحة والمزاح
ً من أن  األوالد مع آبائھم ویسود بینھم االحترام الشدید والتباعد فالعادات كانت ال یمزح - تؤدي كثرة المزاح مع خوفا

 .األوالد إلى تطاول االبن على سلطة األب
ً آخروقد اتضح أن ھناك  - التغیر في العادات المتممة من مظاھر التغیر في العادات بالمجتمع السعودي وھو  مظھرا

 للزواج
  الزواج یتم بین الطرفین بدون شروطقبل فترة التغیر االجتماعي أن  مستقرةالفترة الفالعادة في  -
ً إلتمام زواج بناتھاویعیب المجتمع على األسر التي  -   تحدد شروطا
 بعض العادات المستحدثة في عملیة إتمام زواج بناتھا  الفترة المتغیرةبینما شاع في ھذه  -
 :ومن أھمھا شرط  -

  المسكن المستقل      - ١
  .عمل المرأة وتعلیمھا -٢
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  ًالتقالید في المجتمع السعودي : ثانیا 
إجباریة وقاھرة على الفرد تلزمھ على وھي  عامة على مستوى المجتمعلقد تبین من المبحث السباق أن العادات  -

 یختلف عن التقالید التي ال ترتبط بالمجتمع ككلوھذا  إتباعھا
  ترتبط ببیئة محلیةأو  ة بطبقة معینةطائفة من قواعد السلوك الخاصوإنما ھي  -
 :ومن خصائصھا  -

 محدودة النطاق 
  من العادات ً  أقل إلزاما

  في المنطقة الجنوبیةوأبرزتھا الدراسات االنثربولوجیة  أھم التقالید السعودیة التي انتھت تقریباً ومن  -
 تقالید ختان الذكور في سن الخامسة أو السادسة  -
ً س" حیث یمسك الطفل في یده  - وتقف  فوق سن السادسةویقف في حلقة دائریة من الرجال واألطفال " خنجراً "أو " یفا

  تشجعھ وتحثھ على الصبر والشجاعةكأن تقف على سطح الدار ، أمھ في مكان یستطیع ھو رؤیتھا 
)    ةالموس واألدوات الخاصة بإجراء العملی(الرجل الممتھن عملیة ختان األوالد یحمل ) المطھر(وعند وصول  -

ویمسك السیف أو الخنجر باألخرى وتتم ، ثم یرفع ثوبھ بید ، ویقول الطفل أنا فالن ابن فالن وخالي فالن ابن فالن 
 .عملیة الختان

 (......)والذي كان عبارة عن تھذیب  بمدینة جدة تقالید خاصة بختان األنثىكذالك اتضح أن ھناك  -
                                     مدینة جدةفي  كانت تختفي تقریباً والتي  واجالمتعلقة بالزوھناك بعض التقالید السعودیة  -

     )أسبوع كامل( سبع أیام أن یلزم العریس منزلة بعد زواجھ لمدة  :ومن أھمھا 
  ًاألعراف في المجتمع السعودي: ثالثا 
 المتفق علیھ في الجماعة  ون العرفيالقان كما یطلق علیھ في الدراسات االجتماعیة واالنثروبولوجیةالعرف أو  -
نظام اجتماعي غیر مكتوب یتكون من المعتقدات واألفكار المستمدة من فكرة الجماعة وتراثھا : تعریف العرف ھو -

 وعقیدتھا 
 معاییر اجتماعیة تحدد األفعال المرغوبة والسلوك الصحیح والخطأ بالنسبة لثقافة المجتمع  ویتمثل العرف في -
 بالعالقات ما ھو جائز وما ھو غیر جائز  ویحدد العرف -
 العقوبات التي یمكن أن تحدث للشخص من جراء تعدیھ على األعراف  كما یحدد العرف في كثیر من األحیان نوعیة -
  األعراف المنظمة للعالقات بین األقارب في النسق القرابيفي المجتمع السعودي  ومن أھم األعراف -
ً  فبعضھا ما زال - ً جلیا  المتغیرات الحضریة التي طرأت على المجتمع السعودي  بسبب بعضھا ضعف وتبدلوقائما
عدم االلتجاء إلى المحاكم أو الشرطة في حل الخالفات بین األقارب :  فمن األعراف التي ما زالت قائمة وقویة -

 وااللتجاء لتوسیط بعض األصدقاء أو األقارب 
بالسخریة أوقات الضرورة والعجز والشیخوخة قرابتھم في الذین یقصرون نحو  كذلك عقاب المجتمع لألفراد -

   دار الرعایة االجتماعیةكل من یقترح إدخال قریب لھ  والتھكم على، واالستھزاء 
 یفرضذلك العرف الذي  أو انتھت فعالیتھا تقریباً في المجتمع السعودي بین األقارب  ومن األعراف التي خفت حدتھا -

األبناء أو العرف الذي یفرض على ،  األبناء السكن مع والدیھمالذي یفرض على عرف أو ال،  الزواج من األقارب
  تسمیة أوالدھم على آبائھم أو أجدادھم

ً للتكافؤ ویضع ،  عالقات المصاھرة واالختیار للزواجفي تحدید  العرف في المجتمع السعودي قویاً وما زال  - مقیاسا
 العائلي

ً بالقطیعة  ألسریحدد المستویات االجتماعیة لفھو  - كل من یزوج أو ویعاقب المجتمع بالسخریة واالستھزاء وأحیانا
 .بالمكانة والمستوى االجتماعي  یتزوج من أسرة ال یتكافأ معھا
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ً ذات طابع اقتصاديوكشفت بعض الدراسات السعودیة  - بیع ممتلكاتھم الموجودة في تمنع األفراد من  أن ھناك أعرافا
ً ما تتدخل األسر القریبة في  )وخاصة في مدینة الباحة(  یعني البیع للقبیلة كلھاالعقار فبیع األرض أو ،  القرى وغالبا

 ھذا الموضوع 
َ ، بتقدیم المساعدات الالزمة لھ ، فتحاول إثناء الفرد عن بیع ممتلكاتھ  - وإن عجزت عن ذلك قامت بمقاطعتھ نھائیا

ً في وحدتھ االجتماعیةواعتباره  ً شاذا   عنصرا
 القیم في المجتمع السعودي: اً رابع 

 موضوع الرغبة اإلنسانیة والتقدیر : القیم االجتماعیة ھي -
  تشمل القیم كل الموضوعات والظروف والمبادئ التي أصبحت ذات معنى خالل تجربة اإلنسان الطویلةولذلك  -
ماعة موضع االعتبار الشيء المعنوي اإلنساني الذي تضعھ الج:  ویذھب آخرون إلى أن القیم االجتماعیة ھي -

 ویالقي موافقة عامة
  ھذه القیمة إیجابیھوتكون  -
  تكون سلبیةوقد  -
 انعكاس للرأي الجماعي العام نحو القیم االجتماعیة  ھذه القیمة وجھات نظر األشخاصوقد تكون   -
ً في التأثیروقد  - ً مساعدا  .وتعدیلھ أو الموافقة الجماعیة علیھعلى ھذا الرأي  تكون عامال
 أنماط سلوكھم  على اعتبار یم في المجتمع مرجع حكم أفرادهوالق -
 ھدف لھم یسعون إلى تحقیقھ في أنفسھم ومن یلوذ بھم ویھمھم أمرھموھي في حد ذاتھا  -
ً باعث على العمل في نطاقھا -   وھي أیضا
 إذا قبلھا الفرد واعتز بھا،   دوافع السلوك وإنجاحھاودافع من   -
ً التي تحدد أھدافھ - أو  وتدلھ على المؤثرات المعوقةلحیاتھ  وتنبئة بأھمیة ھذه األھداففي میادین كثیرة  وھي أیضا

 المساعدة لتحقیق ھذه األھداف 
 لھ مبرراتھ الخلقیة أو العقلیةیشعر معھ صاحبھ أن ،  اھتمام واختیار وتفضیلإن القیم في الواقع وبناءً على ما تقدم  -

 .تي تعلمھا من الجماعةأو كل ھذه مجتمعة بناءً على المعاییر ال
 :وفیما یلي نعرض أبعاداً اجتماعیة عن القیم المستقرة والمتغیرة في المجتمع السعودي -

 القیم المتعلقة باألسرة والزواج  
 قیمة تعدد الزوجات - ١

فتزداد قیمة التعدد عند سكان في المجتمع السعودي  ترتبط بدرجة التحضر للسكانلقد ثبت أن قیمة تعدد الزوجات  -
 لحضر األصلیین ا

 یدفعھم لموضوع التعداد  توفر المادة مع األفراد ذوي الثقافة البدویةوتبین أن  -
 . یحد من عملیة التعددومعرفتھا ومطالبتھا بحقوقھا الزوجیة في الحضر  تعلیم المرأةبینما كان  -

 )األب والزوج( قیمة طاعة الذكور  - ٢
بسلطة اجتماعیة مطلقة  یتمتع اآلباءلذلك  حق القوامة على اإلناث یمنح فیھ الذكر،  مجتمع ذكوريالمجتمع السعودي  -

 على األوالد واألزواج 
 قد انخفضتالمجتمع السعودي  أثبتت أن قیمة طاعة األب والزوج فيإال أن بعض الدراسات االجتماعیة التطبیقیة  -

 ولم یعد ھناك اعتراف كامل ومطلق بسلطتیھما
  تنخفض عند سكان الحضر األصلیینبینما ،  آلباء واألزواج تزداد عند أھل البادیةقیمة طاعة اوأشارت الدراسات أن  -
ً للسلطة األبویة ،  البنات یعطین قیمة لألبوتبین أن  -  .أكثر من الذكورویظھرن خضوعا

  قیمة الزواج المبكر والزواج من األقارب - ٣
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بمجرد دخولھم ویحرص اآلباء على تزویج أوالدھم ،  الزواج المبكریعلي من قیمة  الفترة التقلیدیةكان المجتمع في   -
  وأفضلیة للزواج منة القرابةوكانوا یعطون قیمة ،  سن البلوغ

إلى ما  یفضل الشباب والشابات تأجیل الزواجحیث ، ارتفع سن الزواج بالنسبة للجنسین  الفترة المتغیرةولكن في ھذه  -
  مراحل التعلیمبعد االنتھاء من 

  یرتبط بقیم اقتصادیة ومادیة واجتماعیةحیث أصبح اختیار القرین ،  ابة في الزواج انخفضت كثیراً قیمة القركما أن  -
 قیمة إنجاب الذكور - ٤

یفضل أن یكون أن الفرد  )المستقرة والمتغیرة (  في كلتا الفترتین التین عاشھمایالحظ على المجتمع السعودي  -
ً حتى یحمل اسمھ ویسمى بھ  المولود ذكرا

 لتحمل الذكور أعباء ومتطلبات الحیاة المعیشیةالسابقة  الفترة المستقرةالقیمة في تفضیل الذكور في  وقد كانت -
 واالقتصادیة 

یعطي األسرة وجاھة أما اآلخرین وأصبح وجود األعضاء الذكور في المنزل  الفترة المتغیرةفي ھذه  تغیرت القیمةثم  -
 .وبیان قدرة الزوجین على إنجاب الذكور 

  الزواج من مطلقة قیمة - ٥
  الفترة المتغیرةفي ھذه  انخفضت كثیراً إن قیمة المطلقة في المجتمع السعودي  -
 أبنائھا على الزواج من المرأة المطلقة  ال تشجعفاألسر  -
 من األب في زواج االبن من مطلقة  وتظھر األم معارضة أكثر  -
 جتھفي عملیھ اختیار االبن لزو وذلك مرده إلى تدخل األم كثیراً   -
  زیادة إعجابھم باالبن الذكرحیث یالحظ على األسرة السعودیة في ھذه الفترة  -
 وتحرص على أن یتزوج من امرأة بكر  -
 :األخیرة أنالمجتمع اعتاد في الفترة  ألن -

o  تتزوج المطلقة من رجل قد تزوج من قبل  
o  أو لھ زوجة أخرى  
o  أو كبیر سن  
o   أو فیھ عیب خلقي 

  تم بحمد هللا 
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 الرحمن الرحیمبسم هللا 

 التاسعة

 عناصر المحاضرة

 تفاوت االتجاھات في القیم االجتماعیة بین األجیال  
 القیمة االجتماعیة لبعض المھن في المجتمع السعودي  
 اإلعالم والتعلیم وأثرھما على تغییر القیم االجتماعیة في المجتمع السعودي  
 قیم المرأة السعودیة  
 يالمعتقد الشعبي في المجتمع السعود  
  اللھجة واألمثال في المجتمع السعودي 
 تفاوت االتجاھات في القیم االجتماعیة بین األجیال  
وظھر ،  كثیر من المتغیرات التي أثرت في توازن القیم االجتماعیة بین األجیالطرا على ثقافة المجتمع السعودي  -

 جیل اآلباء واألبناءكثیر من صراع القیم بین 
ویرغبون في حصول البنت ،  تعلیم األنثىالرغبة  في تقل لدیھم فاآلباء ،  لقة بتعلیم الفتاةالقیم المتع :ومن أھمھا  -

  على التعلیم الثانوي فقط
 بإلحاق بناتھم بالجامعات والدراسات العلیاویطمحون  ترتفع قیمة تعلیم البنت عند األبناءبینما  -
 الفتاة بالعمل خارج المنزلیسمحون ویشجعون  األمھات من الجیل الجدیدأن  وكشفت بعض الدراسات السعودیة -

  عدم االختالط بالرجال -٢التمسك بالحجاب        - ١  :مثل،  عدم اإلخالل بالقیم المتعارف علیھا:  بشرط
الذكور من مسؤولیات  العمل والصرف على األسرةوالتي تجعل  عكس القیم عند الجیل السابق لألمھاتوھذا یبدو  -

 .عات المعاصرةالمجتم: مثل،  فقط 
 القیمة االجتماعیة لبعض المھن في المجتمع السعودي  
قوة في تفسیر إي مظھر من مظاھر النظام االقتصادي وعالقتھ للقیم االجتماعیة المرتبطة بالنواحي االقتصادیة  -

 بالبناء االجتماعي ككل
ً  منطقة نجدفي  دیة السابقةیمارسھا في الفترة التقلیالتي كان أفراد المجتمع السعودي  فكثیر من المھن - كان یقوم مثال

 أساس القیمة االجتماعیة للمھنةتقسیمھا على 
یعلي من شأن المھن كان  في تلك الفترةفالمجتمع ،  بقیمة المھنة التي یمارسھاترتبط  فالمكانة االجتماعیة للفرد -

 الزراعیة ومھنة التجارة 
حرفة النجارة والحدادة والبناء والصیاغة  :مثل مھناً مبتذلةعدھا وی ینظر المجتمع للمھن الحرفیة نظرة دنیابینما  -

 وغیرھا
ً للمناشط االقتصادیةمن المملكة كان المجتمع  وفي المنطقة الجنوبیة - فیعلي من منزلة التجارة ،  یضع ترتیبا

 دباغة الجلود وغیرھاثم منزلة  والزراعة
العمل الحكومي               ارتفعت قیمة ،  اشرة على النسق االقتصاديبدأت الحكومة تشرف مبعندما  أما في الفترة المتغیرة -

 ) المدني أو العسكري ( 
وأصبحت المرتبة في  نظام الخدمة المدنیة أو الرتبة في نظام الخدمة العسكریة تمنح الفرد قیمة ومكانة اجتماعیة  -

 علیا
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  تجد التقدیر الكافي والقیمة االجتماعیة من أفراد المجتمعال فمازالت  )الحرفیة(أما التعلیم الفني والوظائف المھنیة  -
ً لرفض العمل المھنيولكن  ً رئیسیا  لم تكن القیمة السلبیة والنظرة الدونیة للعمل المھني محورا

  أصبحت العوامل المادیة تتغلب على العوامل الثقافیةبل  -
 نظرة السعودیین نحو العمل الفنيكفیلة في تحقیق تغییر في   فزیادة األجور والحوافز للمھنیین  -
  ھذه الفترة المتغیرةفي  فقد التحقت المرأة السعودیة بالوظائف الحكومیةومن ناحیة أخرى  -
االختالط أو االحتكاك بالرجال التي ال یتحمل فیھا  یزید من قیمة عمل المرأة في الوظائف الحكومیةالمجتمع  ألن -

 كمھنة التدریس
كالعمل في بعض  یمة الوظائف الحكومیة للمرأة التي یحتمل فیھا اختالط المرأة بالرجالیدني المجتمع من قبینما  -

 المستشفیات  مثلالمھن المحددة 
 اإلعالم والتعلیم وأثرھما على تغییر القیم االجتماعیة في المجتمع السعودي  
ً في المفاھیم واالیعد التعلیم واإلعالم  - فیؤثر على ،  تجاھات لدى أفراد المجتمعمن العملیات التربویة التي تحدث تغیرا

  الطبیعة المعیاریة للقیم االجتماعیة
قیم الخیر والشر وتتعدل ،  في ثقافة المجتمع المرغوب فیھویتغیر ،  فتضعف بعض القیم وتزداد قیمة بعضھا -

 .والجمیل والقبیح  وما یجوز وما ال یجوز
أثر المذیاع على التي أجریت في المجتمع السعودي من رصد  تمكنت إحدى الدراسات  االجتماعیة التطبیقیةوقد  -

 تغیر القیم في المجتمع السعودي 
وتغییر ،    تثبیت بعض القیم المرغوبةتساھم بشكل كبیر في ) وخاصة البرامج الدینیة ( أن اإلذاعة السعودیةوتبین  -

  بعض القیم غیر المفیدة
 : لیبمن أنجح األساالمذیاع  من خاللوأن التمثیلیة  -

  للرفع من قیمة النظافة واالدخار 
  وزیادة الترابط االجتماعي وقیمة االنتماء للوطن 
  والمشاركة في بناء المجتمع 
  واحترام العمل الیدوي 
 وقیمة تربیة األطفال. 

ما یتعلق بقیم  وخاصة ظھرت سلبیة وسائل اإلعالم على القیم االجتماعیة للمجتمع السعوديومن ناحیة أخرى فقد  -
  الطفل الدینیة واالجتماعیة

بعض المناھج ومقارنتھا بمحتوى  ظھر من تحلیل المحتوى لبعض المسلسالت التلفزیونیة المفضلة لألطفالفقد  -
 :الدراسیة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة ما یلي

د واالھتداء بالنبي صلى القة اإلنسان بربھ كالصالة والجھاالتي تعلي من ع القیم الدینیةالمسلسالت التلفزیونیة  أغفلت -١
  هللا علیھ وسلم

  القیم اإلنسانیة المرتبطة بعالقة اإلنسان بأخیھ كالوفاء والرحمةتلك المسلسالت على  ركزتبینما   -
 القدوة التي ترسخ القیم في الكتاب المدرسي  -٢
  ودينشر قیم المجتمعات األجنبیة عند األطفال في المجتمع السعتحاول المسلسالت التلفزیونیة  -٣
 وقیمة االختالط بین الذكور واإلناث   - والعنف  -واللعن  -وأجراس الكنیسة   -قیمة أعیاد المیالد :  ومن أھمھا- 

 وقیمة بعض الملبوسات غیر المقبولة  في المجتمع المسلم
 قیم المرأة السعودیة  
 بھا  قیم اجتماعیة ظاھرة خاصة الفترة المستقرة السابقةلم یكن للمرأة السعودیة في  -
ً كان أو أنثى  تمنع روح االستقاللیةسیطرة العائلة التي :  بسبب -  لدى الفرد ذكرا
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لدى المرأة التي ینبغي أن تخضع خاصة  نمو القیم الفردیةتحد من  لرب األسرةفالمصلحة العائلیة والسلطة القویة  -
 نة وفي العمل والتعلیموتتبع القیم العائلیة في السلوك والزواج واللبس والزی، للقرارات األسریة 

 بمركز اإلناث باألسرة بفعل المتغیرات الثقافیة واالقتصادیةوارتفاع تدریجي  عندما حدث تحول تدریجي بسلطة األب -
  ظھر للمرأة السعودیة كثیر من القیم االجتماعیة الخاصة بسلوكھا 

 معینھ بخصائص الرجل الخاطب فتطلب رؤیتھ بحضور ولي أ ً  مرھا فأصبح للمرأة قیما
 كما بدأت المرأة السعودیة وخاصة في الحضر تعلي من شأن التعلیم وتفضلھ على الزواج 

 المعتقد الشعبي في المجتمع السعودي  
 : تنتج من ظاھرة اجتماعیةالمعتقد الشعبي  -

  تفاعل األفراد في عالقتھم االجتماعیة 
  وتصوراتھم حول الحیاة والوجود 
  وقوى الطبیعة المخیفة 

             ذا قوة آمرة  قاھرةذلك التراكم االجتماعي للعادات والتقالید واألفكار یصبح المعتقد :  عدیدة أھمھاوألسباب  -
 .ویقھر في حالة السلب   -   فھو یأمر في حالة اإلیجاب

ً یضم مجموعة من األفكار المعتقدة والشعائر والطقوسوالمعتقد الشعبي بھذا المفھوم  - ً فكریا بھا أفراد  یؤمن یعد نسقا
 المجتمع

ً في  وتؤدي التنشئة االجتماعیة - ً حیویا حكایات الكبار للصغار وحكایات اآلباء  خاصة من،  نقل المعتقدات الشعبیةدورا
 الجن وسائر الكائنات فوق الطبیعیة وتخویفھم بھا  من خبراتھم مع، لألبناء 

وتحرمھ من ،  االستفسار عن ھذه المعتقداتمنعھ من ت تكون النظم التربویة صارمة في المراحل األولى للطفلوعادة  -
 مجرد الحدیث معھا في ھذا الشأنوتمنعھ من ،  توجیھ األسئلة للتأكد منھا

بأیة فرصة للتنفس وال تسمح لھ الثقافة ،  بامتعاض شدید یالزمھ طوال مراحل نموهشعور الطفل  ویترتب على ذلك -
 .بصورة مقبولة اجتماعیاً 

 ة بین المعتقد الشعبي والبیئة االجتماعیة والجغرافیة وھناك عالقة وطید -
  نوع المعتقد ومضمونھتخلق  فالبیئة الجغرافیة -
 الموج والمد والجزر والحیتان وحوریة البحر  :مثلتتعلق بعجائب بحریة  فالمعتقد بالمناطق البحریة  -
بمسألة الجفاف والثعابین وغیر ذلك مما  نجد المعتقدات التي تحمل بین طیاتھا المعجزات وتتعلق وفي بیئة الصحراء -

 .تفرزه بیئة الرمال
ً من الحسد وفي مجتمعنا السعودي -  . ال یعلن حمل المرأة في كثیر من المجتمعات الریفیة والحضریة خوفا
وتخوف األم  "بحصان القایلة" تخویف األطفال ومنعھم من الخروج في أوقات الظھر  في القرى إلىوتلجأ األمھات  -

 وھو تحذیر مستمد من االعتقاد في الكائنات فوق الطبیعیة  "بالمقرصة الحامیة" لھا لكي یطیعوھا أطفا
 .ینشأ علیھا الطفل في ھذه المرحلة فیشب على االعتقاد في ھذه الكائنات وغیرھا -

 وتكثر في المجتمع السعودي المعتقدات الشعبیة في المدن والقرى والھجر البدویة ومنھا: 
 رؤیة الحذاء المقلوبالتشاؤم من  -١
 تقبیل الید الیمنى بعد حكھا بالعین -٢
  الشعور بحكة في الید الیمنى تنبئ عن الحصول على ھدیة  -٣

  اللھجة واألمثال في المجتمع السعودي 
ال یتم إال بین الفرد واآلخرین بواسطة الكالم الذي یمثل الكیفیة الفردیة واستخدامھا الحقیقي  ظاھرة اجتماعیةاللغة  -

  بالمناسبة والموقف االجتماعيالذي یرتبط  ،تخدام اللغويلالس
  ویتكون االستخدام اللغوي من عدة أسالیب منھا: 
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   االستخدام الرسمي- 
    واألسلوب العادي بین المختصین 
  واألسلوب العادي المألوف ویستعمل فیھ اللغة العادیة وھو ما یستخدم بین أفراد األسرة الواحدة 

كلیة للعوامل االجتماعیة حتى تكون نظرتھ  وصف الظاھرة اللغویة وتفسیرھا كظاھرة اجتماعیة وال یمكن للباحث -
 یستند وصفھ وتفسیره إلى نظرتھ الكلیة للبناء االجتماعيبحیث ،  المؤثرة في الحیاة االجتماعیة كافة

نیة أو إقلیمیة اجتماعیة لغة طبقة اجتماعیة أو مھوقد یكون لكل ،  لكل دولة أو إقلیم لغة خاصة مشتركةفقد یكون  -
 معینة

 وھي لغة اإلسالم التي نزل بھا القرآن الكریم ، لغة المجتمع السعودي واللغة العربیة الفصیحة ھي  -
حتى ،  استخدام العامیةدرجت األسرة السعودیة على ،  لعوامل اجتماعیة وثقافیة متعددة ال یتسع المجال لذكرھالكن  -

 .ع السعودي ما یمیزه من لھجة وحكم وأمثالأصبح لكل إقلیم في المجتم
 أبناء القصیمویتمیز األفراد بلھجاتھم فتعرف من اللھجات ،  وتتنوع اللھجات ونطقھا بین المجتمعات السعودیة -

 وذلك من لھجتھم المتمیزة  وسكان الحضر،  وأھل البادیة، والجنوبیة ، والشمالیة ، والمنطقة الشرقیة ، والریاض 
التأثر بثقافات  بسببتكون عادة منقولة ،  عض لھجات المجتمعات السعودیة كلمات معینة خاصة بھاتحوي بوقد  -

 أجنبیة 
 وتختص كل منطقة بأمثال معینة  تتباین المناطق السعودیة باألمثال والحكم الدارجة عند السكانكما  -
-  ً  تكون األمثلة مشتركة بین المناطق بالمعنى والصیاغة وأحیانا

  
  هللاتم بحمد 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

  العاشرة

 النسق البیئي في المجتمع السعودي

  عناصر المحاضرة

 مقدمة في علم االجتماع البیئي  
  البیئة في الفترة المستقرة  
 البیئة في الفترة المتغیرة  
 البیئة وتوزیع السكان على األحیاء في المدن السعودیة  
 د ودوره في توزیع السكان على أحیاء المدن السعودیةالمسج  
  الظروف البیئیة ومعوقات التنمیة والتكیف في المجتمع السعودي 
 البیئیة والھجرة بین مناطق السعودیة  
 الھجرة الداخلیة بین المناطق  
  اإلیاب ( ھجرة العودة( 
 مقدمة في علم االجتماع البیئي  
 وأثر ھذه العوامل البیئیة على اإلنسان ،  اإلنسان والبیئة العامةقات المتبادلة بین تتبع العال: دراسة النسق البیئي ھي

 .والنظم المختلفة من اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة ودینیة
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الذي یحتلھ ذلك  ال یكفي إعطاء وصف جغرافي محدود للموقعفإنھ ، وللتعرف على النسق البیئي ألي مجتمع  -
 غرافیة التي تمیزه المجتمع أو ذكر الخصائص الج

  یجب التعرف على نوع التواؤم الذي یتم بین اإلنسان وتلك الظروف الجغرافیةوإنما  -
یؤكدون على التأثیر البیئي على اإلنسان ویذھبون إلى عندما  نبتعد عن التطرف الذي یذكره بعض الباحثینوبھذا  -

 القول بالحتمیة الجغرافیة 
ً بخریطة توزیع المیاهأن طریقة توزیع البشر : یرى  "جان براون"  فعلى سبیل المثال نجد - ً وثیقا   ترتبط ارتباطا
 وإبراز األثر اإلنساني على الطبیعة ،  إلى حد التھوین من شأن الجغرافیةفي حین نجد أن البعض األخر یذھب  -
ً یسھم في فھم عدد من الظواھر االجألي مجتمع ) البیئیة( إن تعرفنا على السمات األیكلوجیة  - تماعیة المتأصلة أساسا

 في البیئة
ً أو غیر مباشر في النشاط البشري حیث أن  - ً مباشرا األرض وما تحویھ من ظروف وعوامل بیئیة وطبیعیة تؤثر تأثیرا

 وكذلك في حیاتھم االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة،  للسكان وتوزیعھم الجغرافي
ً ما یوحي الكالم عن العوامل البیئیة وال -   نسق مستقر وثابت ال یتغیر) البیئي ( النسق االیكولوجيطبیعیة أن كثیرا
فھي ال ثبات الظروف والمالبسات الجغرافیة التي تحیط بأي مجتمع من المجتمعات إلى حد كبیر  ویرجع ذلك إلى -

 تكاد تتغیر 
ً بعد عام - ً في التفاصیلوال تتعرض إال  وإنما تتكرر برمتھا عاما التغیرات التي تطرأ على  :مثل لتغیرات طفیفة جدا

أو طول موسم الجفاف أو االختالفات الطفیفة في درجات الحرارة في كل موسم في ، كمیة المطر من سنة إلى أخرى 
 .مختلف السنوات

 ثبات أو استقرار النسق البیئي ال یعني بالضرورة ،  ثبات الظروف الجغرافیةوفي الواقع فأن  -
 بكل ما تحملھ ھذه الكلمة من معنى  "یكي دینام" نسق بل إن النسق البیئي  -
اختالف أنماط الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة خالل دورة الحیاة تتمثل بوجھ خاص في  تطرأ علیھ تغیرات واضحةإذ  -

 السنویة 
یظھر تأثیر البیئة أقوى وأوضح عما في حیث ،  المجتمعات التقلیدیةولیس من شك في أن ذلك یبدو بشكل واضح في  -

 جتمعات الحدیثة المتطورةالم
ً من الحیاة االجتماعیة في المجتمع المتقدم الحدیث  - وأن ،ولكن ھذا ال یعني أن أثر العوامل الجغرافیة یتالشى تماما

 .الباحث االجتماعي  یستطیع أن یغفل ھذه العوامل في دراستھ للبناء االجتماعي في المجتمع الحضري 
ً أساسیاً  -  بغض النظر عن مدى تخلف أو تقدم المجتمع المدروس   في فھم ذلك البناء فالنسق البیئي یؤلف عنصرا
  التكیف بین اإلنسان والبیئةتحلیل لعملیات  فالدراسة البیئیة االیكولوجیة في أساسھا -
نوع من ولیس من شك في أن تحكم  اإلنسان في فنونھ وآالتھ ووسائلھ المختلفة في البیئة الطبیعیة المحیطة بھ ھو  -

 واؤم الت
 یسلك مسالك أخرىإال أن الباحث في دراسة للعالقات البیئیة في المجتمع المحلي الحضري أو الصناعي حلیل بھ أن  -

  في المجتمعات التقلیدیة القبلیةتختلف عن تلك التي یسلكھا حین یدرس ھذه العالقات ذاتھا 
ً وأن یھتم  في المجتمعات القرویةأو  - ً بطبیعة المجتمع الحضري أو الصناعيبموضوعات أخرى ترتبط ارتباطا  وثیقا

 تتصل في األغلب بالتخصص المھني وعالقاتھ وھذه الموضوعات 
ً ،  بالظروف الطبیعیة والبیئیةلیس فقط  - ً في ربط بل وأیضا ً مھما بمشكالت النقل والمواصالت التي تلعب دورا

 الوحدات اإلقلیمیة 
یترتب علیھ ظھور التجارة والذي  المجتمع التقلیديالذي ال نجده في  ینھانوع من الروابط واالعتماد المتبادل بوإیجاد  -

ً أو تخلفاً    بشكل غیر مألوف في أشكال الحیاة األكثر تأخرا
 ھذه العالقات المتبادلة تعد من أھم الدراسة البیئیة في المجتمع المتطور الحدیثوالواقع أن  -
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  البیئة في الفترة المستقرة  
-  ً نعد ھذا إحدى الركائز المھمة التي یقوم علیھا فھم البناء للنسق البیئي في المجتمع السعودي فإننا عندما نعطي وصفا

 االجتماعي في المجتمع 
وبین البیئة واألنساق االجتماعیة من ،  محاولة الكشف عن التفاعل بین اإلنسان والبیئة من ناحیة الغرض منھویكون  -

 ناحیة أخرى 
ً لما یترتب ،  یة االیكولوجیة للمجتمع السعودي إحدى األطر لتفسیر الظواھر االجتماعیةنعد المالمح البیئألننا  - نظرا

 تغییر النسق البیئي من حدوث مشكالت ظواھر اجتماعیة عدیدة واسعة النطاقعلى 
 ي وخصائص الثقافة في المجتمع السعود طرق المواصالت من العوامل البیئیة التي أثرت في التجمع السكانيوتعد  -
 : أھمیة الطرق والمواصالت في بحوثھم ومنھموقد أكد االیكولوجیین  -
  "البیرز  "(Lapurece)  ًیشیر إلى أنھا لیست العامل الوحید  في التكوین البیئيالذي : مثال  

 أھم العوامل التي تحدد العالقات المكانیة ألعضاء الجماعةولكنھا على األقل   -
 .تعدیل في أوجھ الحیاة المختلفةتبعھ بالضرورة إنما ی التعدیل في المواصالتوأن  -
الطرق السھلة كما ال تتوفر ،  تتوفر وسائل النقلحیث لم  تلك الفترة المستقرةوھذه ینطبق على المجتمع السعودي في  -

 والمعبدة التي تربط بین القرى والمدن السعودیة 
ً من السیارات عبر بل اقتصر االتصال على  - األمر الذي جعل ،  الطرق الصحراویة الوعرةوسائل نقل قلیلة جدا

ً عن بعضھا البعضالمجتمعات في تلك الفترة    مفصولة نسبیا
  وخاصة على الحیاة االقتصادیة والمعیشیة للسكان، فكان لھا تأثیر واضح على المجتمعات السعودیة  -
تعدى في الغالب حدود المجتمع المحلي العالقات االجتماعیة والروابط القرابیة ال تكما ترتب على ھذا االنعزال أن  -

 للفرد 
فكان نشاط األھالي یتأثر ،  النشاط اإلنسانيلذلك أثرت الظروف البیئیة في المجتمع السعودي في تلك الفترة على  -

 ً  بالموقع الجغرافي كثیرا
وبعض المناطق ،  اعیةفصالحیة التربة وتوفر المیاه الجوفیة كان لھا أكبر األثر في اتجاه سكان بعض المناطق الزر -

  امتھان التجارةالجغرافیة دفعت بعض السكان إلى 
العامل البیئي ولذلك كان ،  سوق لتبادل السلع والمنتجاتإذ أن موقع بعض القرى والمدن یمنح فرصة أن یكون ھناك  -

ً في توزیع المھن وأنماطھا على المجتمعات والمدن والقرى ً رئیسیا  لكل منطقة البیئیة حسب الظروفالسعودیة  عامال
ً في طبیعة بناء المساكن والمواد المستخدمة فیھا ومظھرھا العام والخاص  - ً وواضحا مما ، كما ظھر تأثیر البیئة جلیا

ً بین اإلنسان والبیئة   أعطى تالؤما
ً  كان یعتمد على مواد البناءفبناء المساكن  -  التي كانت متوفرة ومنتشرة في البیئة حینئذ
ً فأن ال -  :بسبب بیئة الطبیعیة التي فرضت العزلة النسبیة في الفترة السابقة بین المجتمعات السعودیة وأخیرا

  عدم توفر الطرق السھلة والوسائل الحدیثة 
ویتالئم نمطھ ومكانھ مع الظروف الجغرافیة السائدة في كل ، جعلت نشاط الترویح یمارس داخل المجتمعات المحلیة  -

 .مكان
 

  لمتغیرةالبیئة في الفترة ا  
 بل نتج بسبب ،  بسبب تغیر الظروف الطبیعیةلم یكن تغیر النسق البیئي  الفترة المتغیرةفي  -

 محاولة التحكم في الظروف البیئیة والجغرافیة من ناحیة 
 االستغناء عن مواد البیئة المحلیة من ناحیة أخرى 
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 ) االیكولوجیة (وتفسیر ذلك أن البیئة الطبیعیة  -
 الستقرار البشري لم تعد تحدد مكان ا 
  لم تستطع الظروف البیئیة أن تستمر وتعزل المجتمعات السعودیة بعضھا عن بعض 
  لم تستطع أن تتحكم في نوعیة نشاط األھالي 
  لم تستطع أن تحدد مكان ونمط الترفیھ 
حیث ،  ي المجتمعبدایة لتفاعل معاكس بین اإلنسان والبیئة فكانت ) ھـ ١٣٩٠( عام التي بدأت  فترة التغیرفنجد أن  -

 ً  ظھر اإلنسان في البیئة واضحا
 كیف؟ 

التغیر في نواح أسھمت بشكل كبیر في  لتنفیذ مشروعات وبرامج اقتصادیة واجتماعیةبدایة  )ھـ١٣٩٠(عام كان  -
 :منھاعدیدة من النسق البیئي 

  بطرق سھلة معبدةفي ھذه الفترة ببعضھا مع بعض  ارتبطت المجتمعات السعودیةحیث 
 اعد على االنفتاح بین المجتمعات السعودیة وقد س 
  باإلضافة إلى توفیر شبكة الطرق المعبدة امتالك معظم األفراد واألسر في المجتمع السعودي للسیارات 

ً بشبكة الطرق البریة المعبدة أو بتوفیر وسائل النقل الخاصة الحدیثةوھذه العناصر  -   مجتمعة سواء ما كان منھا متعلقا
 بالحراك االجتماعي والھجرة خاصة إلى المدن كبیر في ھذه الفترة ساھمت بشكل 

فقد صارت األقالیم السعودیة مرتبطة ببعضھا البعض من خالل شبكة نقل  المطارات الضخمةإنشاء  وقد دعم ذلك -
 جوي

 والمنافذ البحریةعدد من الموانئ فأنشئ  النقل البحري الفترة المتغیرةفي ھذه  دعمت برامج التنمیةباإلضافة إلى ذلك  -
 البحر األحمر والخلیج العربيالسعودیة على 

فقد ساھمت نفس . ومثلما أسھمت الظروف البیئیة المتغیرة في انفتاح المجتمعات السعودیة على بعضھا البعض  -
 بالعالم الخارجي الظروف في ربط المجتمع السعودي ككل 

منافذ متعددة عن طریق  یة واالسترالیة واألوروبیة واألمریكیةالعربیة واآلسیویة واألفریقوانفتاحھ على المجتمعات  -
 بریة وبحریة وجویة 

خصائصھ  آثار اجتماعیة مھمة في بناء المجتمع وطبیعةولقد أحدث التغیر في النسق البیئي في المجتمع السعودي  -
 االجتماعیة والثقافیة

 ومنھا: 
من أجل العمل أو  اتجاه المدن الكبیرة والمراكز الحضریةنشوء ظاھرة الحراك االجتماعي في المجتمع والھجرة في  -١

 التعلیم
خالل خطتي التنمیة ، اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة في المناطق التخطیطیة الخمس  تتبعت وزارة التخطیطولقد  -

 األولى والثانیة 
ً في عدد السكانوأن ھناك  ھجرة كبیرة داخل المملكةفتبین وجود  - والجنوبیة ،لمنطقة الشمالیة من افي كل  تناقصا

 الغربیة بشكل خاص 
المنطقة الوسطى بما في ذلك ، حیث األجزاء المزھرة من المملكة ، بسبب انتقال السكان إلى المناطق األخرى  -

 والمنطقة الغربیة
ألخرى ا كالریاض وجدة والمدن الكبرى عملیة التحضیر الجاریة تعني أن المراكز الحضریة الرئیسةكذلك اتضح أن  -

 ستستقبل المھاجرین من المناطق الحضریة 
أن الھجرة داخل المنطقة  مصلحة اإلحصاءات العامة ووزارة  التخطیطالذي أجرتھ  المسح اإلحصائيولقد أثبت  -

ً متفاوتة في زیادة عدد سكانھا،  أكبر من الھجرة بین المناطقنفسھا   وقد سجلت جمیع مناطق اإلمارات نسبا
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ساعد على كثرة الوافدین إلى مواصالت الحدیثة مع البدء بتنفیذ برامج مشروعات تنمویة قد أن توفر وسائل ال -٢
 .المجتمع السعودي

اتجاه المواطنین إلى السفر قد ساعد في  الفترة المتغیرةھذه  وسائل المواصالت وارتفاع مستوى المعیشة فيإن توفر  -٣
 .والترویحخارج البالد نحو المجتمعات الخارجیة من أجل السیاحة 

لم یقتصر على على المجتمعات الخارجیة  الفترة المتغیرةفي ھذه  انفتاح المجتمع السعوديوینبغي التنبیھ إلى أن  -
 .بل تبعھ انفتاح ثقافي ، االتصال بالطرق الحدیثة 

 البیئة وتوزیع السكان على األحیاء في المدن السعودیة  
وموقع  یتمیز بالشوارع الضیقة والبیوت واألحیاء المتراصة والمتداخلةي والذ التخطیط القدیم للمدن السعودیةیبدو أن  -

  كان یتناسب مع الظروف البیئیة المتالئمة مع طبیعة الصحراءالبساتین فیھا 
یعطون  بالفترة المستقرة السابقةفكانوا خاصة ، وقد ظھر  تأثیر البیئة في اتجاه السكان بالمدن السعودیة نحو األرض  -

  لكل اتجاه من اتجاھات المدینةة قیمة معین
أن السكان في تلك  بمنطقة القصیم "محافظة عنیزة " أجریت فيالتي  بعض الدراسات االنثربولوجیةفلقد تبین من  -

فیحد من  أما الجھة الجنوبیة،  أھمیھ لالتجاه الغربي والشمالي النتشار الكثبان الرملیة فیھایعطون  الفترة المستقرة
 .لیھا انتشار المساحات الزراعیة فیھااتجاه الناس إ

 بسبب ذات قیمة عند األھاليأصبحت جمیع االتجاھات ،  الفترة المتغیرةفي  التحكم والسیطرة على البیئةوفي فترة  -
ً من جمیع االتجاھات القدرة على إخضاع الظروف الطبیعیة لصالحھم  لذلك شھدت المدینة توسعا

وإدخال التغیرات التي یجد فیھا ، مل التي جعلت المجتمعات البشریة تتأقلم مع البیئةأسالیب التكنولوجیا من العواوتعد  -
 السكان خدمة لصالحھم 

  ةألحقت التكنولوجیا كعامل رئیسي من العوامل االیكولوجیة في معظم الدراسات االجتماعیة واالنثروبولوجیولذالك  -
من أھم العوامل في توزیع السكان على أحیاء مدینة ن أ كشفت إحدى الدراسات السعودیةوصوب ھذا االتجاه فقد   -

  ھو العامل البیئي خاصة ما یتعلق بتعدد ملكیة السیارات الریاض
 األحیاء الراقیة بصورة واضحة أكثر من األحیاء المتوسطةتقیم في  تتعدد لدیھا ملكیة السیاراتفاألسر التي  -
یساھم بشكل كبیر في وموقع المؤسسات االقتصادیة بالمدن  فقد تبین أن موقع األسواق التجاریة وموقع المدارس -

 توزیع السكان على أحیاء المدینة السعودیة 
 رغبة فياختاروا مساكنھم في تلك األحیاء  الشعبیة بمدینة الریاضمن سكان األحیاء  %)٤١( أن  أكثر من فقد ثبت  -

 من المدارس  األسواق التجاریة أو القرب والقرب منالقرب من أماكن أعمالھم 
-  ً التي ساھمت بشكل كبیر في  أن الرغبة في مجاورة األقارب واألصدقاء من العوامل البیئیة الرئیسةوثبت أیضا

  توزیع السكان على أحیاء المدینة السعودیة
 المسجد ودوره في توزیع السكان على أحیاء المدن السعودیة  
عامل بیئي رئیسي ومھم في ظاھرة " المسجد" السعودي أن  أثبتت الدراسات االجتماعیة التي أجریت في المجتمع -

  توزیع السكان على أحیاء المدینة السعودیة
أن كثرة المساجد في أحیاء معینة وندرتھا أو انعدامھا في أحیاء أخرى أمر ال یخضع فقط لعوامل الكثافة باعتبار  -

 السكانیة 
ً في  -  ماعیة لسكان الحي نفسھ المقام األول إلى البنیة االجتوإنما یرجع أیضا
ازداد وعلى وجھ الخصوص في اعتبارات المواطن األصلي والعالقات القرابیة  أكثر تجانساً فكلما كان سكان الحي  -

 .عدد المساجد بشكل ملحوظ والعكس صحیح 
 الظروف البیئیة ومعوقات التنمیة والتكیف في المجتمع السعودي  
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ً بالحك - ً في سبیل إذابة الفوارق وتضییق الھوة بین المستوطنات لقد بذل المجتمع السعودي ممثال ً كبیرا ومة مجھودا
 الریفیة والحضریة 

إنشاء الطریق وتوفیر الماء والكھرباء  وقد اشتمل ذلك، توفیر الخدمات والمرافق المختلفة  وذلك عن طریق -
 إلخ... والخدمات الصحیة 

في المجتمع السعودي  الریف والمراكز الحضریة الصغیرة تنمیةتعترض  معوقات كبیرة وتحدیات جمةغیر أن ھناك  -
  ناجمة عن ظروف بیئیة اجتماعیةواألخرى ،  بعضھا ناجم عن ظروف بیئیة طبیعیة، 

 : وأھم ھذه العوامل 
 :التشتت والقزمیة -١
 فقطمن إجمالي %)٥(وال تزید على  األجزاء المأھولة بالسكان محدودة،  ٢ملیون كم) ٢,٢٥(مساحة المملكة  -

 المساحة الكلیة 
  قریة}آالف  ١٠{حیث یوجد ما یزید على ، وبعثرة القرى والھجر ،  وجود ظاھرة التشتت السكانيوقد أدى ھذا إلى  -

 تتناثر على امتداد ھذه المساحاتتابع لھا مسمى  }آالف٥{ وحوالي،  وھجرة
نسمة ) ٢٥٠(عدد سكانھا على  ال یزید قریة قزمیةھي  %)٧٣,٢( ة ھذه القرى والھجر) ثلثي( وإذا عرفنا أن قرابة  -

أدركنا  مدى التحدیات التي تعترض تطویر وتنمیة القطاع الریفي  غیر قابلة للنمومن ھذه القرى %) ٧٠( وأن قرابة
 بالمملكة

 :الھجرة من القرى إلى المدینة  -٢
لكثیر من األفراد في تلك  جعل االقتصاد المعاشي، إن اعتماد االقتصاد بالقریة السعودیة على الظروف الطبیعیة  -

 غیر مستقرة القرى والمراكز الصغیرة 
ً ما في المدنیقابل ذلك ،  تجعل فرص العمل فیھ محدوداً كما أن طبیعة االقتصاد الریفي  -  فرص العمل المیسورة نوعا

 وارتفاع الدخل الناجم عنھا
 العنصر الطارد في القریةأدركنا أھمیة ،  یةبین المدینة والقرفي الخدمات  التفاوت النسبيفإذا ما أضفنا إلى ذلك  -

 ) وخاصة توفر وسائل النقل(  عنصر جاذب إلى المدینةالذي یقابلھ 
 أسھم في تفریغ القرى من معظم القوى العاملةالذي ،  تخلخل الكثافة السكانیة في القرىالھجرة الریفیة  لقد نجم عن -

  وخاصة في القطاع الزراعي، فیھا 
ومن الطبیعي أن تقلل ھذه المشكالت من معدل التنمیة الریفیة على  انكماش االقتصاد الریفي ىوقد أدى ذلك إل -

 .المستوى الوطني بصورة عامة
 :الحساسیة القبلیة  -٣
أفراد قبیلة معینة في منطقة غیر قابلة حیث یرفض في كثیر من األحیان  ساھمت الحساسیة القبلیة في التشتت السكاني -

ً  لسكن مع أبناء قبیلة أخرىللنمو ترك مكانھم ل  .تسكن في منطقة قابلة للنمو یمكن لھا أن تستوعب القبیلتین معا
 :انشطار بعض القبائل  -٤
مع أنھ كان من الممكن أن یتجمع كل أفراد القبیلة  تعدد الھجرمما یؤدي إلى  إنشاء ھجر مستقلة لبعض أبنائھا بھدف -

 .في موقع واحد
 . كومة في تلبیة احتیاجاتھم من الخدمات دون المشاركة بجھودھم الذاتیة في تنمیة قراھمتزاید اعتماد األھالي على الح -٥
 .عدم وجود تحدید واضح لمفھوم القریة والھجرة بالمملكة  -٦
 .قصور المعلومات والبیانات الخاصة بالقرى -٧
 البیئیة والھجرة بین مناطق السعودیة  
برامج خطط التنمیة االقتصادیة بفعل  )ھـ١٣٩٠(حدثت منذ عام ي الت) االیكولوجیة (لقد ساھمت التغیرات البیئیة  -

 واالجتماعیة 
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البوادي والھجر والقرى والمراكز الحضریة الصغیرة إلى المدن والمراكز واالنتقال من  إلى الھجرة الداخلیة -
 .الحضریة الكبیرة

 . حدثت ظاھرة ھجرة معاكسة وھي ھجرة اإلیاب -
في المجتمع  ماعیة ساھمت بشكل كبیر في إحداث نمطین من أنواع الحراك السكانيالبیئة االجتومن ھنا یتضح أن  -

 :السعودي ھما
 الھجرة من الموطن األصلي :األول . 
 اإلیاب إلى الموطن األصلي :الثاني  . 
وقد حاولت الدراسات االجتماعیة التطبیقیة التي أجریت في المجتمع السعودي تفسیر ھذین النمطین من الحراك  -

 :كاني وتبینالس
 الھجرة الداخلیة بین المناطق  - أ  
عن طریق التحلیل اإلحصائي أو بین المدن واألریاف ، ھناك طرق متعددة لقیاس حجم الھجرة الداخلیة بین المناطق  -

 والكمي 
قیاس حجم یمكن  معدالت نمو السكانومن خالل  تقدیرات نسبة البقاءومن  خالل بیانات اإلحصاءات الحیویةفمن  -

 لھجرة بشكل مباشرا
 معرفة محل اإلقامة ومحل المیالد من واقع بیانات التعداد: أما الطریقة المباشرة ھي -
         مناطق المملكة تتباین من ناحیة الجذب والطرد السكانيوظھر من نتائج البحوث المتخصصة بھذا المجال أن  -

 :على النحو التالي 
 صدر قائمة المناطق من حیث الھجرة منطقة الریاض ومكة المكرمة والشرقیة تت 
  سجلت كسباً سكانیاً باعتبارھا مناطق جذابةمنطقة تبوك والحدود الشمالیة والقریات 
  سجلت حالة توازن بین الھجرة الوافدة والھجرة المغادرةمنطقة نجران  
  بمعنى أن ، ني ھي مناطق طرد سكامنطقة الجوف وحائل والباحة وعسیر والقصیم والمدینة المنورة وجیزان

 الھجرة النازحة منھا أكبر من الھجرة الوافدة إلیھا  
 اإلیاب ( ھجرة العودة   -ب( 
ھي ھجرات إن أغلب الھجرات الداخلیة التي تتم من المدن الصغیرة إلى المدن الكبیرة أو من األریاف والبوادي  -

 االستقرار النھائي في میناء الوصولفي الغالب ھدفھا  دائمة
 تحسن األوضاع االقتصادیة للفرد المھاجر خاصة فيھجرات مؤقتة مرھونة بتحقیق أھداف معینة ذلك یقابل  -
ً من السكان السعودیینوتبین  -   إقامتھا مؤقتة وتعود إلى موطنھا األصليتكون  أن ھناك نسبة قلیلة جدا
ً ھناك  -   مؤقتة لبعض الوقتتقیم إقامة  المھاجرین إلى الریاضمن  %)١( معدل فمثال
 تقیم فیھ بصورة دائمة العناصر الوطنیة المھاجرةبینما غالبیة  -
 بظاھرة الھجرة  Crase)سراس ( وقد توصل أحد المھتمین  -
الحاالت التي تكون الھجرة فیھا من المناطق النامیة إلى وھي تنطبق على  ھناك أربعة أنماط من ھجرة اإلیابإال أن  -

 )المجتمع السعودي  كما ھو الحال في( المناطق األكثر تقدماً 
 :یمكن أن تصنف إلى أربعة أصناف وھيأن ھجرة اإلیاب  "سراس"فیرى  -

 إیاب الفشل:  
 الذین فشلوا في االنطالق في مجتمعھم الجدید، المھاجرین العائدینتمثل ھذه الفئة  -

 إیاب المحافظة: 
ً رئیسیاً  المھاجرین العائدینتمثل ھذه الفئة  - ً تعد مصدرا  الستمرار حیاتھم في الموطن األصلي الذین وفروا أمواال

 إیاب التقاعد: 
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 .في موطنھم األصلي لقضاء فترة التقاعدتعود ھذه الفئة  -
 إیاب التجدید: 

ً جدیدةوتتصف ھذه  - ویتخیلون أنفسھم ، ولدیھم كفاءة ،  الفئة من المھاجرین العائدین بتوقعاتھم بأنھم یحملون أفكارا
 .مجددین في مواطنھم األصلیة

  هللا  تم بحمد

 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الحادیة عشر

 نسق المجتمع المحلي في المجتمع السعودي

  عناصر المحاضرة

 مقدمة في علم المجتمعات المحلي  
 المجتمعات البدویة السعودیة  
 المجتمعات القرویة السعودیة  
 التجمعات السكنیة في المجتمع السعودي  
 قلیات الثقافیة في المجتمع السعوديمجتمع األ  
 المجتمعات المحلیة في المدن السعودیة 

 مقدمة في علم المجتمعات المحلي 
 :یتكون النظام االجتماعي لنسق المجتمع المحلي في المجتمع السعودي من نموذجین 
 ا بالتعارف والتي تتسم العالقات بین أفراد مجتمعھ، وھو القریة المحدودة جغرافیاً  :النموذج األول 
 والتي تقوم العالقات فیھ بین الناس على الجیرة أو التجانس ، ھو المجتمع المحلي داخل المدن : النموذج الثاني

 والخصائص االجتماعیة كالمھنة أو األصول األولى 
ً في سمنماذج المجتمعات المحلیة سواء في القریة أو في أحیاء المدن  تتباینوفي الواقع  - ً كبیرا اتھا وخصائصھا تباینا

 من حیث المجتمع
ولقد تعددت المذاھب واالتجاھات الفكریة المفسرة لطبیعة المجتمعات المحلیة وتباینت وجھات النظر التي اتجھت إلى  -

 .والتكوین –والنشأة  –الطبیعة :  من حیثدراستھا 
 :ویمكن بصفة عامة حصر ھذه االتجاھات الفكریة إلى ثالثة اتجاھات 

، وھو یرى أن المواد االقتصادیة الطبیعیة تساھم بشكل كبیر في صیاغة الحیاة االجتماعیة :  ولوجياالتجاه االیك -١
 .وطبیعة العالقات االجتماعیة، وتحدید االستقرار البشري 

لھا مظھر ، یقرر أصحاب االتجاه السیكولوجي أن المجتمع المحلي منطقة روابط  مشتركة :  االتجاه السیكولوجي -٢
وتتكون عاطفة المجتمع ، تشمل التقالید الموروثة والمكان والممتلكات وااللتزامات والمسؤولیات ، نفسي عاطفي 

  "نحن"بـ المحلي من الشعور
والشعور باالعتماد ، والشعور بالدور الذي یتحدد عضویتھ بالمجتمع المحلي ، الشعور واإلحساس بالمشاركة  أي -

 .على المجتمع المحلي
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منطقة محلیة ذات حدود جغرافیة معینة یرى أصحاب ھذا االتجاه أن المجتمع المحلي : االتجاه السوسیولوجي -٣
إلثارة االعتراف فیما بینھم ،  ذات فعالیة وأھمیة في حیاتھموأفراد المجتمع لھم اھتمامات مشتركة ،  ومعترف بھا

 والذي ینمي فیھم الشعور باالنتماء ، الذي یربطھم   "بالرباط المشترك "
مع مشاركة ، نظام األسرة والتعلیم  :مثل  أدنى المستویات من النظم االجتماعیة الضروریةد في المجتمع ویتواج

 . شعبیھ ألعضاء المجتمع في األنشطة المختلفة
 الممارسة الدینیة وغیر ذلك من النظم الشدیدة الصلة بالمجتمع :ومن أھمھا. 
حدید خصائص وسمات الجماعات الرئیسیة التي یمكن أن یتكون ولقد حاولت الدراسات االجتماعیة األنثروبولوجیة ت -

 منھا المجتمع المحلي 
 : والمجتمع المحلي یتكون من إحدى الجماعات اآلتیة 

 وھي فئة متمایزة من السكان تعیش في مجتمع أكبر لھا ثقافتھا المتمایزة :األثنیة أو الجماعة العرقیة  -١
، الناس یعیشون في منطقة جغرافیة محددة ویخضعون لحكومة مشتركة وتشیر إلى مجموعة من  :الجماعة القومیة -٢

 تتمیز بالموضوعیة السیاسیةأي أن ھذه الجماعة 
والعمل في نطاق ما أو أكثر من نطاقات الحیاة األساسیة كاللغة ،تتمیز بالتشابھ في طرق التفكیر :الجماعة الثقافیة  -٣

 ادیة والملكیة والمھنةوالحیاة األسریة والمعرفة العلمیة والسمات الم
 مالمح فیزیقیة مشتركةتشیر إلى جماعة من الناس یمتلكون في غالبیتھم  :الجماعة الساللیة  -٤

 : من أھمھا 
 ارتفاع القامة  –لون الشعر  –مالمح الوجھ  –لون الجلد  
 المجتمعات البدویة السعودیة  
 علم االجتماع البدويالمعروف  رعھمحل دراسة في علم االجتماع بفالمجتمع البدوي یمكن أن یكون  -
ً للبحث والدراسة  یسود فیھا سلطان القیم البدویةالذي یجعل موضوع الجماعات التي  - وكثیر من الباحثین جعل ، مجاال

ً لتحدید الجماعة البدویة )واالنتقال  –الرعي ( وھو  المعیار المھنيمن  ً رئیسیا  .من غیرھا مقیاسا
ً للحكم على فممارسة مھنة الرعي وحدھا ،  المقیاس غیر صحیح الركون إلى ھذاوالواقع أن  - ال یمكن اعتبارھا معیارا

 في الجماعة التي تقوم بھذا العمل  صفة البداوة
  أصبح ھذه األیام أجدى من معیار المھنةبل إن ھذا المعیار ،  ینبغي أن یضاف إلى ذلك معیار أخر أساسيبل  -
حتى لتصبح ذات  من السلطة في المجتمعوأن تكون لھا ،  البدویة في مجتمع معین استقرار القیمونقصد بذلك المعیار  -

 أثر فعال موجھ في السلوك 
خاصة بعد أن ، ولھا السلطان على السلوك في المدن ،  قد توجد القیم البدویة في األحیاء الحضریةومن ثم فإنھ  -

 . استقرت العشائر ومضت أعوام على أخذھا بأسالیب حیاة المدن
وحاولت كشف أثر المتغیرات ، ولقد اھتمت الدراسات السعودیة المتخصصة في علم االجتماع في المجتمعات البدویة  -

 طریقة توطین البدو وتحضرھموخاصة ، االجتماعیة واالقتصادیة على نشاطھم االقتصادي وسلوكھم االجتماعي 
في ھجرة ( بعد أن استقروا وتوطنوا، تمع السعودي كشفت دراسة اجتماعیة ألحد المجتمعات البدویة في المج فمثالً  -

المختلفة  النشاط الرئیسي لسكان الھجرة تبدل عند الرجال من الرعي إلى ممارسة المھن والوظائفأن  )الغطغط
ومن ملكیة ،  الملكیة من الملكیة الجماعیة لألرض إلى الملكیة الفردیةوتحولت ، والتجاریة  –األعمال العسكریة :مثل
 .نظام اإلمارة بالتعیینإلى ، المشیخة الوراثيمن نظام  وتغیر شكل السلطة في الھجرة، رض والعقار األ

فلم یعد ،  بعض المتغیرات في النسق القرابيوقد واكب ھذه التغیرات الجذریة في الجوانب االقتصادیة والسیاسیة  -
یمثلون وحدة سكنیة ولم یعد أبناء العشیرة الواحدة ،  عدة عشائر متباینةبل إلى  ینتمون إلى عشیرة فقطأھالي الھجرة 

   عبارة عن أسر مبعثرة في األحیاء السكنیة للھجرةبل أصبحوا ،  مشتركة
ً  بل على وحدة الجوارفحسب  ال یعتمد على الترابط القرابيمما جعل التضامن بین أبناء العشیرة الواحدة  -  أیضا
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بل ظھر الكثیر من ،  ھي السائدة في الھجرةوالبیئیة فلم تعد األسرة فقط ولقد تأثرت العائلة بالتغیرات االقتصادیة  -
وحدة مستھلكة تعتمد على بل أصبحت ،  منتجة في المقام األولوحدة  )الغطغط( األسرة النوویة ولم تعد الھجرة
 المدینة في سد معظم احتیاجاتھا

ً للرجل في البادیةوبعد أن كانت  - ً عأصبحت ،  المرأة عونا وقد تأثرت العادات ،  لیھ عند االستقرار في القریةعبئا
ً بھذه المتغیرات  السكن ووسائل النقل واألدوات :  مثل خاصة في الجانب المادي، المصاحبة لدورة حیاة الفرد كثیرا

 .القیم والمعاییر والعادات والتقالید البدویة :مثل أسرع تغیر من الجوانب الثقافیةوھي ، المنزلیة 
 ات القرویة السعودیةالمجتمع  
 .المجتمع الكبیر: والمقصود بالمجتمع ھنا ھو ، العلم الذي یدرس المجتمع  :علم االجتماع ھو -
یتخصص في علم وعندما یركز علم االجتماع على دراسة المجتمعات القرویة أو الریفیة فإن الباحث في ھذا المجال  -

  ظواھر والمشكالت االجتماعیة في الریف والقرىبدراسة الالذي یساھم ،  االجتماع الریفي أو القروي
ویھتم بدراسة الظواھر االجتماعیة  فإن علم االجتماع یتعامل مع المجتمع بمعناه العادي الواضحوعلى ھذا األساس  -

 في الوقت الذي یقصر فیھ علم االجتماع الریفي والقروي بحثھ على المجتمع الصغیر المحلي ، العامة في المجتمع 
الباحث فیھ بالظواھر والمشكالت االجتماعیة ذات الطابع الریفي أو التي تظھر في الریف أو المجتمعات  ویھتم -

 القرویة على وجھ التحدید
لیستخلص منھا قواعد ، ویخضعھا للدراسة والتجریب ،  یستقي مادتھ العلمیة من الحیاة االجتماعیة الریفیةوھو بذلك  -

وال یعني أن الباحث في علم االجتماع الریفي ، فیسھم في تقدم العلم ، االجتماعیة مقننة یضیفھا إلى ھیكل النظریات 
 یقتصر على جمع مادتھ العلمیة من القریة أو الریف فقط

ً بجانب ھذا إلى أن یعرج إلى المجتمعات الحضریة والصناعیة المجاورة بتفحصھا في عالقتھا  - فقد اضطر مؤخرا
 بمجتمع القریة أو الریف 

ً التساع مجال البحث فیھ لتشمل الھجرة من الریف إلى المدن وتكیف ولھذا  - قد یتسع مجال علم االجتماع الریفي تبعا
 القرویین داخل المراكز الحضریة والصناعیة

تتعلق باألریاف والقرى السعودیة  الدراسات االجتماعیة السعودیة أن ھناك ظواھر ومشكالت اجتماعیةوقد أثبتت  -
  من أھم المصادر المعیشیة لإلنسان في تلك القرىباعتبارھا ، ت ما یتعلق باألرضومن أھم المشكال،

 برامج لدعم وإقراض المزارعینإحداث ، نظام توزیع األراضي البورالتوسع في  وبسبب الفترة المتغیرةففي ھذه  -
تملكھا بل ،  ھا المتفق علیھلیس بمفھوم الملكیة التقلیدي وانتقال، زاد الحرص على تملك األراضي الزراعیة في القرى

  على إي وجھ وبأي شكل یكون
مما تسبب عنھ نزاعات بین ، أو التوسع في أرض تخص اآلخرین ، باقتطاع جزء من األمالك العامةحتى لو كان  -

  أعیان القرى وشیوخ القبائل عن حلھابعد أن عجز ،  حارت فیھا األجھزة الرسمیةوصراعات ، األفراد
 >١١٠<إلى  )ھـ١٤١٣(في عام واحد فقط  منطقة عسیرفي  )سبت العالیا(النزاعات في قریة وصل حجم  فمثالً  -

ویتجھ األھالي للصلح ،  ال تصل للدوائر الرسمیةوكثیر من القضایا ،  قضیة متعلقة بمنازعات األراضي بین األھالي
 ألن الجھات الرسمیة تتطلب إثبات الملكیة بالشھود، بین المتنازعین 

أنھم تركوا القریة في یة أخرى فقد تبین من دراسة بعض المھاجرین من القرى واألریاف إلى المدینة ومن ناح -
لم تعد ذات فالزراعة وألنشطة االقتصادیة األخرى التي تمارس في القریة ،  محاولة لتحسین المستوى االقتصادي

أجل جرون المناطق الریفیة والقرویة من كما أن كثیر من المھاجرین من القرى وخاصة الشباب یھ،  عائد اقتصادي
 .في المعاھد والكلیات الموجودة في المدن مواصلة الدراسة

بحیث یمكن ، بظھور آثار سلبیة على النشاط االقتصادي في القریةمن القرى السعودیة  ظاھرة الھجرةوقد ارتبط  -
ً بعد إذ كمالحظة أن الزراعة في القرى السعودیة  ً ثانویا  ان رئیسیاً أصبحت نشاطا
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أصبحت تعتمد على وتنتج ما تحتاجھ وتصدر الفائض إلى القرى المجاورة  تتمیز باالكتفاء الذاتيوبعد أن كانت  -
  المدن بتوفیر كثیر من األشیاء المنتجة أو المستوردة

وطیدة لھم عالقة وقد تبین أن معظم المواطنین السعودیین المھاجرین من القرى والمستقرین في المدن الحضریة  -
تكیفوا بشكل بالرغم من أن غالبیة المھاجرین ،ولم تنقطع عالقاتھم عن مجتمع القریة بشكل مستمر ومتینة بقراھم 

 كبیر مع الحیاة في المدینة
من الوضع  یرى أن الوضع االجتماعي في المدن بالنسبة لھ أفضلومنھم من  حقق الدافع من الھجرةفبعضھم  -

ألن الخدمات االجتماعیة والفرص الوظیفیة والدراسة لألوالد تتوفر في المدینة أفضل  ،االجتماعي السابق في القریة
 من القریة

ولدیھم میول  معظمھم من الوافدین من القرىواتضح كذلك أن سكان المدینة في المجتمع السعودي بالرغم من أن  -
 ئة األسریة أو الحقوق بین األقارب والجیرةلممارسة أنماط الحیاة الریفیة في القرى سواء في مراسیم الزواج أو التنش

وإنما ،  ال یقاوم أو ال یخضع لالعتبارات اإلقلیمیة أو الطائفیةإال أن توزیع السكان على األحیاء في المدن السعودیة  -
ً للمؤھالت والقدراتعلى  مكان سكنھ في أحد التي من خاللھا یستطیع أن یحدد  مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجمیع وفقا

 على أساس الساللة أو األصول الثقافیة األولىبدون التمییز بین السكان أو المھاجرین ،  أحیاء المدینة
أن عامل الھجرة أو الوضع الساللي في المجتمعات وھذا عكس ما الحظھ الباحثون في بعض المجتمعات األجنبیة  -

اللیة ینعكس على األبعاد المكانیة وتوزیع التي یسود فیھا التمیز بین السكان على أساس عنصریة أو عرقیة أو س
وكذلك في بعض  من الوالیات المتحدة األمریكیة بعض المدن الجنوبیةكما ھو واضح في  السكان على أحیاء المدن

  المدن الھندیة
ي القریة ال یرغبون في دفع أقربائھم فإال إنھم ، ولقد تبین أنھ بالرغم من تكیف المھاجرین من القرى مع حیاة المدینة -

  إلى الھجرة واالستقرار في المدینة
 .الظروف المتغیرة في المدن بسبب -
 التجمعات السكنیة في المجتمع السعودي 
تحوي تجمعات إنشاء أحیاء  جعلت من ضمن أھدافھاعندما نفذت الدولة برامجھا التنمویة واالجتماعیة واالقتصادیة  -

التجمعات السكنیة الخاصة بالعاملین  :مثل، ق والمنشآت المھمة الذین یعملون في بعض المراف سكنیة لمواطنیھا
والتجمعات السكنیة الخاصة  –والتجمعات السكنیة الخاصة بأعضاء ھیئة التدریس بالجامعات  –بالمستشفیات 

 .والمجمعات السكنیة العسكریة وغیرھا –بالمؤسسات الحكومیة 
ً محلیاً  - داخل المدن السعودیة وھي مجال اھتمام بعض الباحثین السعودیین  وتكون التجمعات السكنیة العسكریة مجتمعا

 من عدة مناطق مختلفة من المملكة  باعتبار أنھا تقتصر على األسر السعودیة الوافدة
معرفة ، التي حاولت الدراسات السعودیة التطبیقیة كشفھا في تلك المجتمعات المحلیة  ومن أھم الظواھر االجتماعیة -

خاصة عند مقارنة سلوكیة وعالقاتھ االجتماعیة مع ، السكنیة على التغیر في عالقة الفرد االجتماعیة  أثر التجمعات
 جیرانھ وأصدقائھ في األحیاء المدینة العامة قبل انتقالھ للسكن في الحي العسكري

بعد أن كانت زیارة ف،  تحد من االتجاه نحو زیارة الجیرانوقد تبین أن ظروف وطبیعة التجمعات السكنیة العسكریة  -
ً العسكریین لجیرانھم في األحیاء المدنیة العامة  تغیر اتجاه الظاھرة وأصبح تبادل زیارة العسكریین بعضھم ، أسبوعیا

 أوقات المناسبات فقطلبعض في التجمعات السكنیة في 
جنوب وینتمون إلى ، لقرى البادیة وا :مثل ینتمون إلى التجمعات البشریة الصغیرةواتضح كذلك أن العسكریین الذین  -

ولم یتأثروا بطبیعة الظروف المھنیة والوظیفیة الممیزة للحي  واجب الزیارة للجواریحافظون على  غرب المملكة
 العسكري 

ً بنوعیة عمل الزوجاتباإلضافة إلى ذلك فإن ظاھرة الزیارة في األحیاء العسكریة  - فقلت زیارة ،  قد تأثرت كثیرا
  عمل زوجتھ بسببنھ الرجل العسكري لجیرا



 

 59الصفحة 
 

یتجھون إلى اختیار رفاقھم من فالغالبیة منھم ،  منعزلون نسبیاً ومن جھة أخرى تبین أن سكان األحیاء العسكریة  -
 عالقة العسكریین مفتوحةوھذا یعكس ما ھو موجود في األحیاء المدنیة العامة عندما كانت  ضمن الساكنین في الحي

  المحلیة من خارج أحیائھمویختارون رفاقھم 
یرتبط بشكل كبیر بالمركز الوظیفي العسكري في التجمعات السكنیة العسكریة  اختیار جماعة الرفاقولقد اتضح أن  -

 وتأھیلھ العلمي   
 من ضمن الساكنینمن توجھ الفرد نحو اختیار جماعة الرفاق زاد المركز الوظیفي والمؤھل الدراسي  انخفضفكلما  -

في  كان لھ دور مؤثرمع العلم أن الموطن األصلي للرجل العسكري ،  طار الحي السكنيجماعة أولیة داخل إوتكوین 
یحرصون على أن یكون رفاقھم من  المنطقة الوسطى والجنوبیةفالعسكریون من ، عملیة اختیار جماعة الرفاق 

 .العسكریین الساكنین في نفس الحي
لھا أثر قوي في میل العسكریین نحو استشارة كان  ومن جھة أخرى تبین أن ظروف التجمعات السكنیة العسكریة -

 في كثیر من األمور االقتصادیة واالجتماعیة  جیرانھم
ترتبط بشكل كبیر ومباشر بالموطن وأن ظاھرة االستشارة والمساعدة ، مساعدتھم في أوقات العوز واألزماتوكذلك  -

 األصلي للعسكري 
في  ومساعدة جیرانھتبادل االستشارة مع الجیران  د من اتجاھھ نحوزا ینتمي إلى جنوب المملكةفكلما كان العسكري  -

 .األمور االجتماعیة واالقتصادیة
 مجتمع األقلیات الثقافیة في المجتمع السعودي   
وجدوا أن ھذا  العرب واألوروبیونفإذا كان الباحثون ،  مصطلح العرقنتفق مع الدراسات السعودیة التي رفضت  -

  ھو الصواب في مجتمعنا السعودي اإلسالميفلیس بالضرورة أن یكون ،  دامھمناسب الستخالمصطلح 
ً للتفریق  "للعرق " اإلسالم بنصوصھ ال یرىباعتبار أن  -   )األقلیة(و) العام(بین المجتمع مجاال
-  ً ً محلیا   مكة المكرمة والمدینة المنورة تتركز فيواألقلیات الثقافیة في المدن السعودیة التي تكون مجتمعا
 أقلیة لم تندمج في ثقافة المجتمع السعوديیمثل  متمیزولقد كشفت الدراسات أن مجتمع ھذه األحیاء مجتمع محلي  -

  بعضھم حصل على الجنسیة السعودیةبالرغم من أن 
 :وكان سبب عدم اندماجھم یرجع إلى عوامل منھا 

 طبیعة السكن المتالصق -١
 بعض العادات والقیم االجتماعیة والثقافیة -٢
 ھجة التي تمیز بعض أفراد مجتمع األقلیات الل -٣
 یوجد لدى بعض األقلیات شروط في الزواج -٤
 یحافظ كثیر من األقلیات على أصولھم األولى -٥
 تحافظ األقلیات على ثقافتھا وقیمھا وتقالیدھا  -٦

 المجتمعات المحلیة في المدن السعودیة 
 یة ذات خصائص حضریةمجتمعات محل:  األحیاء السكنیة في المدن السعودیة عبارة عن -

 :وتوصلت إلى أن ھناك ثالث عوامل رئیسیة ھي  
 غالبیة من سكان المدن لم یمضي على إقامتھم في المدینة سوى فترات قصیرة جداً ال -١
 شھدت المدن السعودیة الكبیرة نسبة عالیة من السكان إلیھا -٢
بینما تقل نسبة المھاجرین ، ریفیة وبدویة معظم الوافدین إلى المدن السعودیة من داخل المملكة ینتمون إلى أصول  -٣

 .إلى المدن السعودیة من المراكز الحضریة بالمملكة

  تم بحمد هللا 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الثانیة عشر

  النسق الترویحي في المجتمع السعودي

  عناصر المحاضرة

 مقدمة في علم اجتماع الفراغ 
  ًياإلسالمضوء االتجاه غ في الفرا: أوال  
 الذكور( السعودي الفراغ لدى الشباب(  
  الفراغووقت الفتاة السعودیة  
  في المجتمع السعودي لمسنینل الترویحالفراغ  
 الرتیاد الندیة الریاضیة في المجتمع السعودي المعوقات االجتماعیة  
 یةالصیف اإلجازة  خاللالسعودیین  أوقات فراغ الطالب 
 م اجتماع الفراغمقدمة في عل 
 منتوجات فكریة نفسیة تنتمي إلى مواطنفي كونھا  "المفاھیم"ال تختلف عن غیرھا من مفاھیم وقت الفراغ  -

 عامة توجھ داللتھا وإیحاءاتھا  "بأیدلوجیة" وتتصل روافدھا ،  وتصوغھا ھویة حضریة
 راغ لمفھوم وقت الف "دائرة معارف العلوم االجتماعیة األمریكیة" فقد تعرضت  -
نظیر أجر ، الوقت الذي یتحرر فیھ الفرد من المھام الملزم أدائھا بصورة مباشرة أو غیر مباشرة "  :فعرفتھ بأنھ  -

 "وھذا یعني أن وقت الفراغ ھو الوقت الزائد عن حاجة العمل الذي یقوم بھ الفرد لغرض كسب العیش، معین 
 وھذا یعني أمرین : 
ً وھذا یصوغ المفردات القیمیة للمجتمع الغربيأن وقت الفراغ ال یتقاضى علیھ اإل -١ ً مطلقا  نسان أجرا
 )أي أنھ یملك ھذا الوقت ملكیة حقیقیة( أن وقت الفراغ غیر ملزم فیھ الفرد بشيء  -٢
ً   –الذي یجعل الوقت كلھ  مناقض لالتجاه اإلسالميوھذا  -  .واإلنسان مستخلف فیھ، العمر ملكا
یھتم بنمط النشاط ظاھرة الفراغ وأنشطة الترویح في المجتمعات اإلنسانیة أن ویحاول علم االجتماع عندما یفسر  -

أحد االھتمامات كنشاط ترویحي معاصر  "السیاحة" یعد علم االجتماع نشاط  :فمثالً ،  ووظائفھ االجتماعیة
ومدى تأثیرھا على  ، التخصصیة العلمیة الجدیدة التي تھتم بدراسة الدوافع واألدوار والعالقات والمؤسسات السیاحیة

 السیاح وعلى المجتمعات المستقبلة لھم 
ً  "الریاضیة "كذلك یعد علم االجتماع  - ً اجتماعیا   جوھرة المنافسة القائمة على المھارة واإلستراتیجیةمؤسسة أو سلوكا

وعالقة ،  اضةاالقتصاد بالریوتمتد إلى عالقة ،  ألعاب األطفال والمسابقات الریاضیةویتراوح السلوك المحدد من 
واالحتراف الریاضي والشغب والعنف الریاضي والتفرقة ،  السیاسة بالریاضة والتفاعل بین التربیة والریاضة

 واألقلیات في المجال الریاضي
فھو یعده ظاھرة اجتماعیة شأنھا شأن " الفراغ أو الترویح"علم االجتماع بشكل عام یدرس لكن یمكن القول أن  -

وبھذا یمكن للباحث في ،  ارتباطھا بأبعاد وعناصر البناء االجتماعي والثقافي للمجتمعلھا ، رى ظواھر المجتمع األخ
بنشاط التي ترتبط  زاویة ارتباطھا بالحیاة االجتماعیة والمعاییر واألدوارعلم االجتماع أن یدرس ظاھرة الترویح من 

 .لبناء االجتماعي األمثلباعتبارھا ظاھرة اجتماعیة ذات صلة  وثیقة بالحیاة وا،  الفراغ
-  ً ً دقیقا ً إجرائیا ً ، لكن ینبغي من البدایة تعریف مصطلح نشاط الترویح أو نشاط الفراغ تعریفیا یعد من وجھة : فمثال

 بأنھ السلوك غیر الھادف الذي ال یرتبط بالنواحي االجتماعیة نظر اجتماعیة وظیفیة 
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بات المؤسسات االجتماعیة المتعددة كاألسرة والمدرسة وھو عكس السلوك الھادف الذي یحدث كرد فعل لمتطل -
 والعمل 

  من أھم األبعاد التي یتعین أن یتسم بھا اإلطار النظري والتحلیل لدراسة ظاھرة الترویح والفراغ في المجتمع ما
 :یلي 

وأن رؤیة ،  مجتمععالقة بالطبقة االجتماعیة والمكانة المھنیة في الأن طبیعة الترویح ونوع أنشطة الفراغ لھا    -١
 ظاھرة ترتبط بالوضع االقتصاديوأن اختیار الناس ألنشطة فراغھم ، یمیز الصفوةالفراغ كأسلوب للحیاة 

 .من جھة أخرى وبمستوى الوعي الثقافيمن جھة  واالجتماعي
عندما تتواجد خاصة ، باالتصال والتكامل األسريأنشطة الفراغ  تساھمفقد ،  األسرة وأنشطة الفراغھناك عالقة بین  -٢

،  تتعدد األنشطة وتتباینعندما  بالتفكك أو ضعف الروابطالفراغ  یساھموقد ،  الوالدین واألبناءاألنشطة بین 
 .وینصرف المراھقون والشباب عن قضاء وقت فراغھم مع أفراد أسرھم

ت أن تضع في برامجھا وعلى المدارس والجامعا،  أنشطة الفراغالصلة بممارسة  وثیق) الدراسي ( النظام التربوي -٣
وتدریب التالمیذ على أنشطة ترویحیة مرغوبة ممكن ممارستھا ، موضوعات تتصل بوقت الفراغ وأسالیب استثماره 

والفنون ، والنشاط الثقافي والمسرحي  ، وارتیاد المكتبة ، خاصة باإلجازات المدرسیة كالریاضة  ، بأوقات الفراغ 
 .والعمل الكشفي 

فیمكن أن تركز الحكومة على نشاطات ، القائمة بالمجتمعات  أنشطة الفراغ واألنظمة السیاسیةھناك عالقة بین  -٤
أو یمكن أو توزع المؤسسات الترویحیة ، ترویحیة معینة وتغفل األخرى ألغراض معینة تخدم فكرة سیاسیة معینة 

ً غیر عادل لیحقق مصلحة سیاسیة معینةبین المناطق   . توزیعا
ینبغي أن ، احتیاجات المواطنین لخدمات قضاء أوقات الفراغ )  كاألندیة والمراكز ( الترویح  لكي تلبي مؤسسات -٥

بتصمیم البرامج واختیار نوع خاصة ما یتعلق  یمنح المواطنین فرصة المشاركة في إدارة األندیة ومراكز الترویح
 .األنشطة

  ًياإلسالمضوء االتجاه الفراغ في : أوال  
وفي ھذا المعنى جاء ، سالمة القلب والنفس والفكر من كل ما یلھي عن الخیر والعبادة :  میاً یعني إسال" الفراغ " -

 " الصحة والفراغ : نعمتان مغبون فیھا كثیر من الناس :"  الحدیث الشریف
 سالمة النفس والفراغ، سالمة البدن فالصحة -
وھي أمر عام یوجد في  "راحة البال"  البسیط معناهوإنما   "الالعمل" یمتنع تأویلھ بمعنى " الفراغ " وواضح أن  -

 أوقات العمل المادي أو العمل العبادي 
و       "لھو"ال یحمل معنى العبادة وضدھا "  جھد" وكل  "العبادة "كل جھاد یحمل معنى : والعمل في نظر اإلسالم ھو -

  في نظر اإلسالم" باطل"و " وشغل"
-   ً ً إال تجاوزا إذا مات ابن آدم انقطع عملھ إال :"  الحدیث الشریفوقد جاء .  بیان أنھ فاسد مع، وال یصبح تسمیة عمال

بادروا :" وقال علیھ أفضل الصالة والسالم . " وولد صالح یدعوا لھ، وعلم ینتفع بھ ، صدقة جاریة : من ثالث 
 ".باألعمال الصالحة قبل أن تشغلوا 

ً  المفكر اإلسالمي جمال سلطانوقد طرح  - ً مھما ھل یمكن وجود وقت فراغ في حیاة المسلم یمكن  :وقال ، سؤاال
 .وصفة بتعبیر وقت الفراغ في حیاة المسلم

ً إلى القاعدة التصوریة اإلسالمیة العامةوذلك " ال :"فأجاب  - الحكم ، والمرجع ، اإلطار الموضحالتي تشكل  استنادا
 لمختلف المفاھیم في حیاة المسلم والتصور اإلسالمي 

ومستخلف في ھذه ،  خلق من خلق هللافاإلنسان وعمره  }هللا خلق كل شيء وھو على كل شيء وكیل{ :قال تعالى -
ً في ، األرض  ومن ثم فھو مطالب بطاعة هللا الخالق لألرض وللزمان ولإلنسان  )الزمن والعمر( ومستخلف أیضا

 وعبادتھ وفق ما أمر وھدى 
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ً أن یھلك ومن ثم  - ً قاطعا یعاقب علیھ بأشد  "االنتحار"ومن یقدم على  اإلنسان وقتھ وعمرهفقد حرم اإلسالم تحریما
  وفق المفھوم الوضعي الالدیني ملكھ الخاصالعقاب رغم أنھ لم یقتل سوى عمره أو وقتھ والذي ھو 

ً لوقتھ ملكیھ حقیقیةال یعد اإلنسان   وفق قاعدتھ التصوریة العامةإال أن اإلسالم  - من مستخلف أو مستأوإنما ھو ،  ملكا
یتسرب ،  اصطالح شموليوھذا یعني أن العبادة ،  مطالب باستفراغ الوقت كلھ في عبادة هللاأي أن اإلنسان ، علیھ 

 ویعیش معھ في كل أوقاتھ، في كل نشاطات اإلنسان 
التكلیف الجامع بوصفھا ،  تصور وجود وقت مستقطع یفرغ فیھ اإلنسان من العبادةوال یصح وفق ھذا المفھوم  -

 –والقتال  –والمرح  –والجد  - والسكون  - والحركة   -والفكر –العمل : ویصبح من ثم ،  نشاطاتھ الحیویة لمختلف
 العبادة على وتر واحد وھوتنویعات  عبارة عنوكافة نشاطات اإلنسان  والعلم –والنوم  –والشرب  –واللھو والكل 

وال یتناقض في الحقیقة إنما  "مظھر" ا یتجلى في وإنم "جوھرة " ال یمكن في ، ویصبح االختالف بین نشاط وأخر  -
 یتباین في الھیئة 

ً " أن اإلنسان ال یمكن أن یعیش : ھذا یعطینا قاعدة إسالمیة مھمة وھي:"  المفكر جمال سلطانوأضاف  - بدون  "وقتا
أي ، منھي فھو في كل حال من أحوالھ المعیشیة مأمور و. }أیحسب اإلنسان أن یترك سدى { قال تعالى. تكلیف 

ً ورسالة  وال یمكن أن یكون ثمة وقت وھو فیھ حر من التكلیف وبالتالي حر في التصرف فیھ كیفما ، یحمل تكلیفا
 .یشاء

التي تمارس  لتحدید الرؤیة اإلسالمیة نحو األنشطة الشائعةوقد حاولت إحدى الدراسات التي اھتمت بأوقات الترویح  -
ً محرماً یة وتوصلت إال أن ھناك بأوقات الفراغ في المجتمعات اإلنسان ً مندوباً   ترویحا وبینھما ألوان من   وترویحا

  الترویح المباح
 ویمكن إجمال ھذه األحكام في ثالثة: 
 وشرب الخمر وغیرھا، كالقمار ، وھو كل ترویح وردت النصوص بتحریمھ :  المحرم شرعاً  -١
 وھو كل ترویح تلبس بمحرم حت :الحالل الذي تلبس بمحرم شرعي ً ً مندوبا فالسباحة ، ى لو كان في أصلھ مالحا

ً إذا تلبست بمحرم مثالً   :والسباق والصید والسیاحة وغیرھا من ألوان الترفیة المباح وتصبح محرما
  ونساءً  ٠السباحة العادیة أو المختاطة ً  محرمة) رجاال
  السباق إذا اقترن برھان أو اقترن باختالط محرم فھو محرم 
 كان یكون فیھا ، أو اقتران الصید بطریقة غیر شرعیة ، وتتبع محموم الصید ، بإلھا عن ذكر هللا  الصید إذا اقترن

 .وكذلك إذا كان الصید في مكان محرم كالحرم المكي، تعذیب للحیوان أو الطیر 
  اطي وتع، وأفالم العري ، ومشاھدة مسارح ، والخناء ، السباحة إذا كان المقصود بھا البحث عن بؤر الفساد

 .وأصبحت سیاحة محرمة ، المخدرات 
 :ألحد سببینوھو ذلك الترویح الذي یمارسھ اإلنسان  :الترویح المندوب  -٢

 إما اقتداء بالرسول صلى هللا علیھ وسلم فھو سنة من السنن  - أ
 ألنھ یحقق لإلنسان فوائد ال تتم إال بھ  - ب

ً واسع المساحة متنوع األلوان واألنماط متع :الترویح المباح -٣ دد الوسائل مختلف االتجاھات متجدد تجدد األزمنة شرعا
 :ویشترط أن یكون منضبطاً بما یليمتطور تطور التقنیة 

  االنضباط الشرعي : 
 انضباط التكامل والتوازن 
 انضباط اإلشباع 
 الذكور( السعودي الفراغ لدى الشباب(  
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ً لدیھم ساعات فوالعمالة والموظفین  السعودي من الطالبیبدوا أن الشباب  - تزداد ھذه  مقدارھا أربع ساعاتراغ یومیا
كما أشار إلى ذلك كثیر من ،  إجازة نھایة األسبوع واإلجازات األخرىفي  سبع ساعاتالفترة إلى أكثر من 

 الدراسات
 -ومشاھدة التلفاز –كرة القدم " عند الشباب السعودي في أوقات الفراغ ھي  النشاطات السائدةوقد تبین كذلك أن  -

 :بسببفي األندیة الریاضیة   ال یمیل إلى التسجیلوأن معظم الشباب ، البریة في عطلة نھایة األسبوع  والرحالت
 .عدم رغبة األھل

لیست قاصرة على شباب منطقة معینة دون المناطق األخرى من المجتمع وظاھرة الفراغ والمیل نحو النشاط البدني  -
 المجتمع ككل بل أن الظاھرة عامة على مستوى شباب ،  السعودي

فقد اتضح من بعض الدراسات الشاملة أھم النشاطات التي یمارسھا الشباب السعودي بشكل عام في جمیع مناطق  -
  الریاضة البدنیةالمملكة ھي 

عن الجنوح والترویح لدى الشباب  )ھـ١٤٠٥(عام  قام بھا مركز أبحاث مكافحة الجریمةوقد توصلت الدراسة التي  -
أن الغالبیة من شباب المجتمع السعودي تمضي أوقات فراغھم في ممارسة نشاطات : مھمة وھينتیجة السعودي إلى 

  غیر جانحةوھوایات 
مدفوعة بعوامل خارجیة عن إرادتھا الستغالل أوقات وأن الفئة القلیلة التي تمیل إلى ممارسة األنشطة الجانحة   -

ً  الفراغ ً ھداما  خطورة والتدھور وان الموقف لم یصل بعد من ال، استغالال
،  میل بشكل كبیر نحو ممارسة أنشطة الفراغ داخل المنزلومن ناحیة أخرى فقد اتضح أن الشباب السعودي لدیھ  -

 بین أنشطة الفراغ الیومي للشباب مشاھدة التلفزیون المرتبة األولىوتحتل 
  الفراغووقت الفتاة السعودیة  
ً تنتھج في  )٢٤ – ١٨( من عمر الفتاة السعودیةیقیة أن لوحظ من تحلیل بعض الدراسات االجتماعیة التطب - عاما

السیارة أو الھاتف أو مشاھدة التلفاز أو االستماع لألشرطة  باستخدام" تضییع الوقت " سیاسةبرنامجھا الیومي 
 الغنائیة أو الخروج لألسواق بشكل متكرر بدون حاجة أو الزیارات التي ال تھدف لھا

بصرف النظر عن مدى االستفادة  "تضییع وقت " ولكنھا مجرد ،  یظھر لھا استفادة معینةلم وجمیع تلك الوسائل  -
 .منھا

ً في المحافظة على الفتاة الذي یتمیز بإشراف تربوي على الفتاة  الترویح المخططوكما معروف أن  - ً تنمویا یؤدي دورا
ابھن الخبرات المتعددة وتنمیة مداركھن إكسواتجاھاتھن األخالقیة مع  وتنمیة رغبات ومیول الفتیات االجتماعیة

 العقلیة
ً للمرأة السعودیة  - یأتي ، الحدائق واألسواقھي  )خاصة في مدینة الریاض( وقد تبین أن أكثر وسائل الترویح توفرا

غیر  ثالثة منھا،  عشر مدن) ١٠( عدد المدن الترفیھیة في مدینة الریاضوبلغ ،  صاالت حضور الحفالتبعدھا 
 رأة متاحة للم

ومما یلفت االنتباه إلیھ أن   رعایة الشباب بالمجتمع السعودي تھتم بفئة الشباب من الذكور دون اإلناثویبدوا أن  -
كالجمعیات خاصة مؤسسات الترویح المفید  أھمیة للتوزیع الجغرافي ألماكن الترویح وتوفرھا داخل األحیاءھناك 

 والمكتبات النسائیة 
ارتیاد الفتاة لألسواق بینما ثبت أن ،  ن ارتیاد الجمعیة النسائیة ومدى قربھا من المنزلعالقة بیفقد ثبت أن ھناك  -

حتى ولو كانت بل یكثر تردد الفتاة على تلك األماكن  وصاالت األفراح ومدن األلعاب  ال یرتبط بالقرب من الحي
 بعیدة
 دیة من الوسائل الترویحیة خارج المنزل ھيولقد تبین أن من أھم المعوقات التي تحول دون استفادة الفتاة السعو: 
 تتعلق بعدم مالئمة وقت بعض الوسائل الترویحیة أو صعوبة االشتراك في بعض الوسائل الترویحیة عوامل تنظیمیة -١
 المشجعة للذھاب إلیھا عدم كفایة الوسائل الترویحیة النسائیة -٢



 

 64الصفحة 
 

 قات الترویح وكثرة االلتزامات األسریةعدم وجود أحد من أفراد األسرة یھتم بأو وأھمھا عوامل أسریھ -٣
یطمحن إلى أن تتوفر لھن  –و الحمد  –مما یجدر اإلشارة إلیھ والتنویھ عنھ أن الفتیات بالدول الخلیجیة بشكل عام  -

وقد ثبت ھذا من دراسة األمانة العامة لمجلس التعاون  دون اختالط بالشباب والرجالمؤسسات ترویحیة خاصة بھن 
 یج العربي للمؤسسات الشبابیة والریاضیةلدول الخل

 في المجتمع السعودي لمسنینل الترویحالفراغ  
ً أو اختیاریاً إن تقاعد الفرد سواءً كان  - مما یخلق ، خاصة إذا لم یرتبط بعمل جدید  فقدان مكانة في العملیعني  إجباریا

ً في حیاة  المسن المتقاعد ً كبیرا  كان یشغلھ بالعمل  فراغا
زاد وقت الفراغ وفقد المسن مكانات وأدوار كانت تستغرق معظم طاقاتھ واھتماماتھ  منظومة المكانةتقلصت وكاما  -

  مشكلة كیفیة استثمار ھذا الفراغوھذا یخلق للمسن  لدیھ
 المناطق الحضریة في المملكةأن المسنین في  استنتجتخاصة أن بعض الدراسات االجتماعیة التي أجریت بالمملكة  -

وتعد تحقیقھا لھم التي یرغبون من المجتمع و اآلخرین  الحاجة لشغل وقت فراغھم ھي الحاجة الرئیسةأن یعدون 
 .أو السكن المستقل أو مستقبل األبناء أو رعایة اآلخرین لھم حاجة حب اآلخرینقبل  الحاجة األولىبالنسبة للمسنین 

ً في فترة التقاعد ،   فراغیعانون من مشكلة الوقد ثبت أن معظم المتقاعدین السعودیین  - ، وأن الوقت أصبح یمر بطیئا
معاناة  أقل الفئات الوظیفیةبینما ،  الجنود ثم العمال ثم الضباط والعمال الفنیینوأن أكثر من یعاني من ھذه المشكلة 

  من كانوا یشغلون وظائف مدیرینلمشكلة الفراغ ھم 
اعدین وتزداد عند ذوي المستویات االقتصادیة والتعلیمیة المتدنیة شائعة عند جمیع المتقكذلك اتضح أن مشكلة الفراغ  -

 ً  .كلما تقدم السن بعد مرحلة التقاعدوتزداد المشكلة أیضا
 في المناطق الحضریة بالمملكة  آثار مترتبة على عدم شغل وقت فراغ المسنینویبدوا أن ھناك  -
 وحاولت بعض الدراسات حصر تلك اآلثار كالتالي: 

  العزلة االنطواء و -١
 التفكیر في الماضي والحزن علیھ -٢
 المشاجرات مع الزوجة واألوالد واألقارب  -٣
 العدوان  -٤
 توجیھ النقد للمحیطین بھ -٥
 القلق على الحاضر والخوف من المستقبل  -٦

وجود مرفق واحد فقط یقدم برامج خاصة ومن خالل حصر وسائل الترویح الخاص للمسنین في المملكة اتضح  -
 .األمیر سلمان االجتماعي بمدینة الریاض مركزوھو  للمسنین

 الرتیاد الندیة الریاضیة في المجتمع السعودي المعوقات االجتماعیة 
ً حیاة  جیل األجداد لفترة طویلةعاش  - بما فرضتھ علیھم ظروف الحیاة الشاقة آنذاك ،  قوامھا الحركة والنشاطجدا

ً ذلك إلى تمتعھم بحد مالئم من اللیاقة البدنیة وعلى النقیض من ، ساعدھم على الوفاء بمتطلبات ذلك العصر ،  مؤدیا
ً تبعة تغیر واضح في نمط الحیاة  ً ملحوظا ً حضاریا  ذلك العصر شھد ھذا الجیل المعاصر تطورا

إلى اختصار  االعتماد على اآللة والتقنیة الحدیثة ووسائل الرفاھةحیث أدى  بمستوى النشاط البدنيوخاصة ما یتعلق  -
ً مما یزید المر ، حجم الطاقة المبذولة في أوجھ الحیاة الیومیة ) ام في كثیر من األحیان بل انعد( عزوف الشباب سواء

 وبصورة منتظمةبشكل عام  مزاولة التمارین الریاضیةعن  الفترة المتغیرةالمعاصر في ھذه 
ً إنتاج الط  ومن أھمھا،  تعود على الصحةجمة من فوائد  مما یترتب علیھ الحرمان - اقة الحیویة التي تشكل وقودا

 .وكذلك تحسین اللیاقة القلبیة والنفسیة -للحركة  
 فقط من الشباب السعودي یرتاد األندیة الریاضیة لالستفادة من خدماتھا %) ٧(فقد ثبت أن حوالي -
  سبوعلمدة ثالث مرات أو أكثر في األیمارسون بانتظام النشاط البدني  الشباب الجامعيفقط من  %)١٥(وأن  -
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ً وبشكل عام  - بما فیھ ،  ال یقوم بممارسة النشاط البدنيوبھذا یمكن القول كمالحظة عامة أن المجتمع السعودي حالیا
 الكفایة خاصة عند مقارنتھ ببعض المجتمعات األخرى والتي ترتفع لدیھا نسبة الممارسة للنشاط البدني

نشاطات غیر  یمارس في أوقات فراغھ –لدراسات كما أثبتت بعض ا –ویبدوا بشكل عام أن الشباب السعودي  -
لذلك ینبغي إعادة النظر في وظائف ،  خارج األندیة والمراكز الریاضیة التابعة للرئاسة العامة لرعایة الشبابمنظمة 

 وتركیب األندیة الریاضیة 
لة من السلبیة بین وجود حاوخاصة األندیة الریاضیة  أھم أسباب العزوف عن المؤسسات الشبابیةویبدوا أن من  -

انتظار الجمھور أن تقدم لھ المؤسسات الخدمات الممتازة الجاھزة دون أدنى قوامھا  الجمھور والمؤسسات الشبابیة
 جھد لإلسھام في تنظیمھا أو تمویلھا 

یستأثرون باتخاذ  إلى أن مسؤولیھا ،  یتبدى الموقف السلبي للمؤسسات من وجھة نظر الشباب المبحوثینكذلك  -
لمرتادي  ال یھتمون بالرعایة النفسیة والصحیة واالجتماعیةوأنھم ،  إشراك الشباب فیھادون ،  قرارات في المؤسسةال

 .ھذه المؤسسات 
  یةالصیف اإلجازة  خاللالسعودیین  أوقات فراغ الطالب 
، خالل اإلجازة الصیفیة  بحقیقة مشكلة الفراغ لد الطالب مجلس القوى العاملة في المملكة العربیة السعودیةلقد أقر  -

التي شملت مختلف  المرحلة المتوسطة والثانویة والجامعیةوأكدت دراستھ على عینة ممثلة للطالب السعودیین في 
 من الطالب یعانون من مشكلة الفراغ خالل اإلجازة%) ٧٢(أن  )ھـ١٤٠٨( عام المدن السعودیة 

وھذه ، ومعایشة معاناتھا مع أبنائھم ، اكھم لھذه المشكلة كذلك وعبروا عن إدر أولیاء األمورمن  %)٥٦( وأید  -
 المشكلة عامة ومنتشرة في كافة المناطق والمدن بالمملكة 

 %) ٨٤.٥( بمعدل  مدینة أبھاوبلغت ذروتھا في  -
إال أن ، وأظھرت تلك الدراسة أنھ على الرغم من اإلحساس والشعور بالفراغ لدى الطالب خالل األجازة الصیفیة  -

  الذین یستفیدون من النشاطات الریاضیة واالجتماعیة والثقافیةھم  %)٢١.٢(منھم ال تتجاوز  ة قلیلةنسب
 ال یشاركون وال یستفیدون من ھذه األنشطة  %)٧٥.٦(بینما  -
 وكانت أھم األسباب ما یلي: 
 عدم توفر األنشطة التي یمیلون إلیھا  -١
 عدم موافقة األھل -٢
 االنشغال بالعمل  -٣
 ف مناسب عدم وجود إشرا -٤
 عدم وجود نظام كاف -٥
 وقد بینت الدراسة النشاطات التي ذكر الطالب السعودیین أنھم یزاولونھا في أوقات اإلجازة الصیفیة -
 وھي مرتبة حسب األھمیة  بالنسبة  لھم كاآلتي:  
   ٢٨(السفر داخل المملكة(% 
  ٢٧(االطالع والقراءة(% 
  ٢٥(مساعدة األھل في الشؤون المنزلیة(% 
 ٢٠(ة العمل ممارس(% 
  ١٨(السفر خارج المملكة(% 
  ١٥(مباشرة أعمال منزلیة(% 
  ٨( المشاركة في النشطة الثقافیة واألدبیة(% 
  ٦(دراسة لغات أجنبیة(% 
  ٢(االلتحاق بفصول تقویة في المواد الدراسیة(% 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم ة

  عشرالثالثة 

  النسق اإلجرامي في المجتمع السعودي

  عناصر المحاضرة 

 مقدمة في علم اجتماع الجریمة 
 حقیقة النسق اإلجرامي في النسق السعودي 
 نشأة النسق اإلجرامي في المجتمع السعودي 
 البناء والثقافة للنسق اإلجرامي واألنساق األخرى االجتماعیة في المجتمع 
 مقدمة في علم اجتماع الجریمة 
النظر على  أن السلوك اإلجرامي یتسم بالطابع االجتماعي یعني التصور النسق لإلجرام واالنحراف والجنوح بمعنى  -

أن یصدق على النسق اإلجرامي كل ما یصدق على األنساق  الناحیة المنطقیةویلزم ھذا التصور من ،  واإلنساني
في وجھ التغیرات التي  المحافظة على ذاتھسعي أفراده إلى   من ناحیةاالجتماعیة األخرى المكونة للبناء االجتماعي 

 وتحقیق التوازن فیھ وقدراتھ على التالئم مع البیئات المحیطة بھ، تطرأ على الظروف البیئیة المحیطة بھ
 مجموعة من األفعال الجانحة التي تأتیھا العصابات أو غیرھا من التجمعات اإلجرامیة  :تعریف النسق اإلجرامي ھو 
 لكي تتحقق لھذه المجموعة من األفعال الجانحة صفة النسق أن تتوفر فیھا الشروط التالیةو: 
،  حولھ النسق اإلجراميكالتجانس في األنشطة األساسیة الذي بدورة ، التي یتألف منھا ھذا السلوك  تجانس العناصر -١

وفي التقلید والمعاییر التي تحكم السلوك ، وفي اللغة الخاصة في إطاره ، وفي األسالیب المستخدمة لتنفیذ ھذا النسق 
ً للسلوك الجانح في نطاق جنوح وبمقتضى ذلك یمكننا أن ، فیھ والتخصص القائم في عملیة التنفیذ  نحدد أنساقا

ً ،  سرقة الدراجاتوإلى ،  أعقاب السجائروإلى جمع ،  األحداث فننظر إلى النشل  نسق سلوكي جانحعلى أن كال
  األنساق السلوكیة األخرىعن یختلف في عناصره 

السلوك اإلجرامي الذي وھو أن ، ینبغي أن یتحقق في النسق اإلجرامي  یربط بالتجانس في العناصر شرط أخر -٢
إذ ،  إلعداد كبیرة من األشخاصیحدث بنفس الطریقة بالنسبة ، یحدث في إطار كل نسق إجرامي وھو سلوك عام

 .كما تتشابھ أھدافھم وقیمھم وتقالیدھم، ة في تنفیذ ھذا السلوك لدیھم تتماثل إلى أبعد حد األسالیب المستخدم

بل ھو ،  مجرد جمع ألفعال فردیة یقوم بھا الفردالنظر إلى النسق اإلجرامي لیس على أنھ  یرتبط بالتجانس والتماثل -٣
والروح الجماعیة ، ة في النسق السائد القوانین والقواعد والتقالید – وحدة متكاملة تحوي باإلضافة إلى األفعال الفردیة

أو بین ھؤالء وبین غیرھم ، والعالقات االجتماعیة بین من یسھمون في ھذا النسق بشكل غیر مباشر ، بین أعضائھ 
ً ، ممن یتسم إسھامھم بالطابع في ھذا النسق بشكل غیر مباشر   في جوھرة طریقة لحیاة جماعیةفالنسق اإلجرامي إذا

نتاج لتفاعل اجتماعي یحدث على مستویات على أنھ ، كره النظر إلى النسق اإلجرامي یترتب على كل ما سبق ذ -٤
ممن یسھمون  من حیث عالقة ھذا السلوك بسلوك اآلخرینبحیث ال یصبح لسلوك الفرد الجانح أي معنى إال ،  عدیدة

 .في النسق 

ً أخرى ، ي یدور علیھ النسق كذلك یحوي النسق اإلجرامي إلى جانب النشاط األساسي الذي یعد المحور الذ -٥ أفعاال
 جانحة تقوم بوظیفتھا في تعزیز  النشاط األساسي 

ً في ضوء االنتماء بالعضویة المشتركة في حدود النسقوالشروط السابقة تضع للنسق اإلجرامي  - وفي ضوء ،  حدودا
 القیم والمعاییر المشتركة التي یلتزم بھا أعضاء النسق 
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وجود النسق بواسطة ،  یحافظ على حدوده طالما تحقق التكامل في ھذا النسقق اإلجرامي بحیث یمكن القول بأن النس -
 على أنھ نسق اجتماعيولھذا یستند التصور للسلوك اإلجرامي والجانح ، القیم المشتركة بھ 

لجماعة یحوي القواعد والمعاییر التي تحدد األوضاع واألدوار والمراكز االجتماعیة في ابناءه االجتماعي  ألن -
 اإلجرامیة 

وما یعمل على استقرارھا  یحوي أداؤھا الوظیفي من المناشط ما یحقق مواجھة الحاجات االجتماعیة ألعضائھاكما  -
 واستمرارھا وبقائھا كجماعة 

تحقیق الحاجة  :ومن أھمھا تستدعي بقاء النسق اإلجرامي واستمراره   ھناك عدة عوامل اجتماعیةمع العلم أن  -
 .الخ...صادياالقت، التربوي ، األسري فشلت األنساق التقلیدیة في المجتمعالتي االجتماعیة 

فمنھم :   یعانون من خبرات اجتماعیة فاشلةذلك أن معظم أعضاء النسق اإلجرامي ، أن تقدمھا ألعضاء العصابة  -
ً  ومنھم من فشل وظیفیاً ، أو یعتریھا القصور في أدائھا الوظیفي ، من ینشأ في أسر متصدعة  ومنھم ذو ، دراسیا

 ومنھم من نشأ في بیئة ال تتمسك بالقیم الدینیة ، ومنھم من ال یجد وسیلة مجدیة لقضاء وقت فراغھ ، حاجة مادیة 

األحداث والشباب یواجھون مما یجعل ، عن القیام بأدائھا الوظیفي  تعكس عجز األنساق التقلیدیةوھذه الخبرات  -
 یحقق لھم وظائف  االنضمام لعصابة وتكوین نسق إجرامياعي ھو بحل جم مشكالت التكیف االجتماعي

 : من أھمھا -

  الطمأنینة وتحقیق األمن من خالل اإلحساس باالنتماء 

  الوقوف معھم في وقت األزمات 
  تقدیم المال والعطف 
  والمكانة االجتماعیة المتمیزةمنحھم المركز المتقدم 
 حقیقة النسق اإلجرامي في النسق السعودي 
الرئیسیة المكونة للبناء االجتماعي في المجتمع قد ثبت بما ال یدعي للشك وجود النسق اإلجرامي من ضمن األنساق ل -

فقد توصل كثیر من الدراسات التي أجریت في المجتمع السعودي وحاولت تفسیر ظاھرة الجنوح ،  السعودي
  یرتبطون بعصابات إجرامیةاالنحرافات إلى أن معظم مرتكبي الجرائم و الفترة المتغیرةوالجریمة في ھذه 

دور مؤثر وقوي في دفع الفرد إلى الجنوح ولھا ، یمیل أعضاؤھا ویشیع عندھم ممارسة األفعال اإلجرامیة والمحرمة  -
إصالحات الدمام والریاض أجریت في  لمركز أبحاث مكافحة الجریمةفقد تبین من دراسة شاملة ، وانحراف السلوك 
ً وجدة  والمدینة المنورة نزالء دور المالحظة االجتماعیة ورعایة الفتیات بالدمام وجدة وشملت الدراسة أیضا
  )العصابة( ورائھم جماعة إجرامیة كان  بجرائم السرقةمن المحكوم علیھم  %)١٤.١(بأن  والمدینة المنورة

إصالحیة الحائر بمدینة في  مرتكبي جرائم السكر والمخدرات واألخالقیات والسرقةوفي الدراسة التي أجریت على  -
 الریاض 

أن العامل وراء ارتكابھم للجریمة ھو انتماؤھم لجماعة من الرفاق منھم ذكروا بصراحة  %)٢٠.٦(أتضح أن  -
 اإلصالحات المركزیةواجري في  المحكوم علیھم بجرائم جنسیةوفي البحث الذي تناول ،  المنحرفین والمجرمین

یمیلون  %)٥٩.٥(وان الغالبیة منھم ،  مین الجنسیین یرتبطون بعصابات إجرامیةجمیع المجرتبین أن ، بالمملكة 
ً كثیرة من األشخاصإلى   . )ستة فأكثر( االرتباط بجماعات ذات حجم كبیر تضم أعدادا

من %) ٤٠(تبین أن  إصالحیة الحائر بمدینة الریاضفي  متعاطي المخدراتوفي الدراسات التي أجریت على  -
  العامل الرئیسي وراء تعاطیھم للمخدر ھو االنتماء لجماعة إجرامیة یتعاطون المخدراتالمتعاطین كان 

دور المالحظة االجتماعیة ودور التوجیھ االجتماعي وأثبتت الدراسة الشاملة التي أجریت على األحداث الجانحین في  -
ویستبعد وجود عزلة میة للجانحین جماعات إجرا %)٩٠(أن  مركز أبحاث مكافحة الجریمةمن قبل بالمملكة 

 اجتماعیة في حیاة الجانح 
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 نشأة النسق اإلجرامي في المجتمع السعودي 
ً للحیاة االجتماعیة واالقتصادیةالسابقة  الفترة المستقرةلقد كانت العائلة في  - ویتسع نطاق إقامتھا لیشمل ،  محورا

عالقات االجتماعیة لألفراد في تلك الفترة قائمة فتكون ال، وبالتالي عالقات قرابیة واسعة ،  وحدات زواجیة متعددة
  محیط النسق القرابيفي معظمھا في 

ضبط وسیطرة العائلة مما یزید من  القرابة كانت في تلك الفترة ھي أساس العالقات االجتماعیة لألفرادومعنى ھذا أن  -
ویعلي من شان ،  لشعور الجمعيیقوي اوھذا مما ،  دائرة ضیقة معروفةوحصر عالقاتھم في ، على سلوك األوالد

ً على قیم دینیة واجتماعیة وینشأ الفرد في ھذا اإلطار وال یعرف أن ھناك تقالید أو قیم  القیم العائلیة التي تقوم أساسا
 غیرھا

 حیث تلجأ العائلة بحكم سلطتھا وسیطرتھا "الطھارة الجنسیة" قیمة أھم القیم التي تحرص علیھا العائلة في تلك الفترة  -
باإلضافة إلى أن الزواج ،  الدینیة یعد مرغوباً من الناحیة ألنھ ،  تزویجھ مبكراً إلى  الفترة السابقةعلى الفرد في تلك 

  یعد بمثابة اعترف عائلي بانتقال االبن من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرجولةالمبكر للولد 
 "ضبط الحیاة الجنسیة "یحقق وظیفة اجتماعیة مھمة وھي وھذا مما  قادر على تحمل المسؤولیات العائلیة الكاملةوانھ 

  الممارسات الجنسیة المحرمةوخاصة ،  المیل للجریمة بشكل عام مما یقلل من
تغیرت بذلك المھن  برامج التنمیة االقتصادیة واالجتماعیةعندما بدأ تنفیذ  )ھـ١٣٩٠( عام من  الفترة المتغیرةوفي  -

 ة إلى ممارسة أعمال مختلفة في آن واحد وتوجھ أعضاء العائل، العائلیة 
یمارسون مھنة واحدة ویتعاونون فیما بینھم على أداء مھامھا  سابقاً في حین كان أفراد العائلة الواحدة وأبناؤھم  -

 . الزراعة والرعي  مثلوواجباتھا 
فالفرد في ،  ات األفراد واألبناءلم تعد محددة لعالقفي المجتمع  الفترة المتغیرةفي  دائرة النسق القرابيوھذا یعني أن  -

قد تكون لھ عالقة مع الرفاق في المدارس كعضو في  فمثالً ،  عدة عالقات من جھات مختلفةھذه الفترة قد تكون لھ 
  النسق االقتصاديأو رفاق من ضمن العاملین في المھنة كعضو في ،  النسق التربوي

أو عالقة مع أفراد ینتسبون إلى مؤسسات ترویحیة ،  مع المحليفي المجتأو عالقة مع أوالد الجیرة أو الحي كعضو  -
یؤدي إلى تضاؤل تفاعل الفرد داخل النسق وھذا بدورة ،  النسق الترویحيفي المجتمع كاألندیة والمراكز كعضو في 

 العائلي و القرابي
 اتصالھم بالزمالء واألصدقاء زاد ارتباط األبناء في المجتمع وكثرولتعدد عالقات الفرد خارج نطاق النسق العائلي  -

 ومنحھم فرصة االطالع على نماذج مختلفة من السلوك 
ً من قبل أعضاء العائلة الواحدة  فأصبح التشابھ في التقالید والقیم - فالمالحظ یلمس اختالفات كثیرة ، لم یعد واضحا

كان اإلقامة والحریة في الھجرة أو والحریة في اختیار م، تأخیر وقت الزواج أو تقدیمھ مثل ،  على أسس فردیة بحتة
 وكذلك الحریة الفردیة في اختیار الرفاق ، السفر 

بینما ،  ھي التي كانت تحدد عالقة األبناء الفترة المستقرة الجماعة العائلیة في تلكالتي نخلص إلیھا أن والنتیجة  -
ات االجتماعیة إلى جماعات متعددة غیر فرصة امتداد العالقمنحت الظروف االجتماعیة واالقتصادیة المتغیرة االبن 

 الجماعة العائلیة
وكان ،  من جراء تعدد الجماعات التي ینتمي إلیھا الفردصراع ثقافي في المجتمع عند بعض األفراد  مما ترتب علیھ -

 .یمنح فرصة لظھور نسق إجرامي في المجتمعھذا الصراع  والتناقض في السلوك 
التي افترض فیھا  صیاغتھ لنظریة الصراع الثقافيعند   " ذورستن سیلین العالم "وقد أكد ظھور مثل ھذا الصراع   -

  كلما أصبح البناء الثقافي  أكثر تعقیداً أنھ 
ً على الفرد - وأصبح من الممكن أن تكون القواعد الخاصة بكل ،  ازداد عدد الجماعات المعیاریة التي تمارس ضغوطا

ً الفتراضات ،  ات األخرىخالف وتعارض مع قواعد الجماعجماعة في   نتیجة لعملیة" سیلین" وینشأ الصراع وفقا
 النمو الحضاري
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یتكون من مجموعة ، غیر متجانس  بناء ثقافيیندر فیھ الصراع بین األفراد إلى  متجانسمن مجتمع  ونتیجة لالنتقال -
ً ،  ذات االھتمامات المتصارعةمن المجموعات االجتماعیة  ت االجتماعیة والشخصیة بین بضعف العالقاویتسم أیضا

 العادات والتقالید وقواعد السلوكواضطراب  أفراده
أمام أوضاع حیاتیة متعددة محكومة بعادات وفي ظل البناء االجتماعي والثقافي المتغیر یجد الكثیر من األفراد أنفسھم  -

ستخالف  –النظر عن نوعھا  بغض –لذا فإن استجابة الفرد في ھذه األوضاع ،  وتقالید وقواعد سلوكیة متصارعة
 القواعد السلوكیة لجماعة معینة من الجماعات التي یتكون منھا المجتمع  المحلي المتغیر

  

 نشأة النسق اإلجرامي في المجتمع السعودي 
 میل الفرد لالنحراف وإجرام الرفاقلقد أشارت بعض الدراسات في المجتمع السعودي التي حاولت إبراز العالقة بین  -

ولھا خصائصھا التي ،  وحدات رئیسیة في النسق اإلجراميأو شلل من المجرمین تعد  "عصابات " جود عن و
 تمیزھا عن غیرھا من الجماعات االجتماعیة والثقافیة 

ً عدیدة من التكیف االجتماعي للفرد  - تبین أن المجرم أو الجانح یمیل إلى مرافقة حیث ، وتظھر الخصائص صورا
سمات وتمنح ھذه المستویات والممیزات ، بثقافة خاصةویتمیز الرفاق ،  یمیة واقتصادیة معینةمستویات عمریة وتعل

 أساسیة للعصابات اإلجرامیة والجانحة في المجتمع السعودي 
تضم في الغالب فقد تكاد تتفق الدراسات التي عنیت بھذا المجال على أن العصابة اإلجرامیة أو الجانحة في المجتمع  -

ً مت وبالتوافق واالنسجام ، ویشعر باأللفة لعشرتھ ، فكل فرد یرتاح لقرینة في العمر ، جانسین في مستوى العمرأفرادا
 . عند التعامل معھ

وھم یتجانسون مع المجرم في المستوى ،  تنتمي إلى مستویات تعلیمیة متدنیةكذلك فإن معظم العصابات الجرائم  -
ً بمستوى متدن  یمیلون لالنضمام نحو باإلضافة إلى ذلك فإن معظم الجانحین والمجرمین ، التعلیمي الذي یتمیز أیضا

یتماثل أعضاؤھا أو على األقل االنتماء إلى جماعات ،  جماعات یتمیز أعضاؤھا بمستوى اقتصادي متقدم بالنسبة لھم
 مع الوضع  االقتصادي للمجرم 

یختص بالسمات االقتصادیة أو بمستوى  وعندما نتمعن في خصائص الجماعات اإلجرامیة في المجتمع سواء ما -
إلى الحد الذي ال ،  ندرة االختالفات بسببتحقق عملیة تكیف متبادل لألعضاء نجد أنھا ، العمر أو بمستوى التعلیم 

ً ما في ، یحدث بین أعضاء متقاربین  فالتفاعل، تصبح معھ ھذه االختالفات ذات أھمیة اجتماعیة ملحوظة  نوعا
  . ومستوى العمر، ي والمستوى التعلیمي المستوى االقتصاد

أن الجماعات اإلجرامیة لھا سلوكیات فقد ذكرت نتائج بعض الدراسات اإلجرامیة التي أجریت في المجتمع السعودي  -
ظھور صورة من التكیف مع بعضھم البعض  یساھم فيوھذا مما  وتصرفات ضد مبادئ أساسیة في ثقافة المجتمع

  التشكیك في سالمة القواعد السلوكیة المقررة من أھمھاالتي  بعض عملیات التكیف بسبب
لھا خصائصھا الثقافیة التي تمیزھا عن غیرھا من الجماعات السویة اإلجرامیة أو المنحرفة " العصابة" فقد تبین أن  -

 م ووالیھمال یحافظون على أداء الصالة وال یھتمون بأسرھكما اتضح أن الغالبیة من أعضاء العصابات ،  المقبولة
  یبرھن على أن ثقافة الجماعة اإلجرامیةوھذا 

ألنھما ،  وھاتان الخاصیتان تحققان وظیفة اجتماعیة مھمة،  ھي ولیدة التعارض مع معاییر المجتمع الرئیسیة -
یضمن ویعني الحفاظ على تماسك الجماعة وصیانة التساند الذي ،  یواجھان حاجات الجماعة اإلجرامیة إلى التكامل

ً عن كذلك فإن ،   تخرج الجماعة عن مسارھا وتتمزقأال ثقافة جماعة الرفاق في التعامل فیما بینھم تبتعد كثیرا
 .المعاییر والمبادئ والقیم اإلسالمیة

أن العصابات اإلجرامیة أو الجانحة في المجتمع السعودي تكون في إطار ثقافي واحد ویبدو من التحلیل السابق  -
على ،  االنفصال عن الجماعات االجتماعیة األخرى في المجتمعمما یؤدي إلى ،  ببعضوتنسجم أجزاؤه بعضھا 

  سماتھا االجتماعیة والثقافیة العامة تمیزھا بنظام عام مشترك وقیم مشتركةأساس أن 
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ً لظاھرة الشلةمما یعطي ،غیاب األسرة وعدم انسجام الفرد معھا  یساعد على ذلك - ً عمیقا ً انفعالیا لفرد یدفع ا بعدا
أسس للتنشئة االجتماعیة ألفراد الجماعة  "میكانیزم"ویقلل من تفاعلھ مع أسرتھ وھذا ، لالنتماء واالرتباط بالجماعة 

قیم ومبادئ والتي تعارض ،  استدخال قیم ومعاییر الجماعة في شخصیة الفردالتي یتم على ضوئھا  اإلجرامیة
 اجتماعیة ودینیة في المجتمع 

   
 

  تم بحمد هللا 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

  الرابعة عشر

  

  حاضرة معناصر ال

 التكامل بین النسق اإلجرامي والنسق االجتماعي في المجتمع  
 ضعف  الضبط في النسق العائلي - ١  
 یدعم استمرار النسق اإلجرامي الصراع في النسق األسري - ٢  
 التصدع في النسق التربوي - ٣  
 التصدع في النسق الترویحي - ٤  
 القصور في النسق الدیني - ٥ 
 التكامل بین النسق اإلجرامي والنسق االجتماعي في المجتمع  
یمكن أن نحدد الضغوط المؤدیة إلى ، في إطار األداء الوظیفي للنسق اإلجرامي الذي یحققھ لبعض أفراد المجتمع  -

والذي یسعى ،  ه من األنساق الرئیسیة المحددة لبناء المجتمعباعتبارأو تعزیز بقاءه ، استمرار النسق اإلجرامي 
 المجتمع ككل إلى المحافظة علیھ

 ومن أھم العوامل ما یلي:  
 الضبط في النسق العائليضعف  - ١  
تغیر في نمط إقامة أدت إلى ،  الفترة المتغیرةأن التغیرات االجتماعیة واالقتصادیة التي طرأت على المجتمع في ھذه  -

األمر الذي ترتب علیھ ،  مع زوجتھ وأوالده عد زواجھ وانتقالھ من المسكن األبوي إلى المسكن المستقل الجدیدالفرد ب
ً عن البیت العائلي ،  عدم القیامة مع أعضاء العائلة األساسیین وھم اآلباء واألعمام واألشقاء فترتب ، أو البعد جغرافیا

لسیادة الروح الجماعیة الخضوع التام    )األوالد –الزوجة  -األب( عدم خضوع األسرة النوویة الصغیرة على ذلك 
 وضعف في المسؤولیة الجماعیة) العائلة(

مما أدى في معظم ، وأوالدھم ) المستقلین( وبالتالي ضعف في سیطرة التقالید العرفیة العائلیة على تصرفات اآلباء  -
عدم مشاركة من جراء ،  تقلة عن البیت العائليضعف في الضبط االجتماعي داخل المنازل المساألحوال إلى 

یقلل اإلشراف على سلوك األبناء من قبل ھؤالء في المسكن وبالتالي  )األعمام –األشقاء  –األجداد ( األقارب 
 األقارب
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بعض اآلباء الغیاب وتبرز مشكلة غیاب األقارب عن المنزل عندما تجبر الظروف االقتصادیة واالجتماعیة المتغیرة  -
ویلجأ  یتھاون األب في تربیة األوالدأو  شخصیة وقوامة األب من األساس ضعیفةأو تكون ،  ن المنزل لمدة طویلةع

  أسلوب التدلیع والعطف الزائدإلى 
،  قدرة األب على اتخاذ القرارات وتنفیذھا على أبنائھفتتأثر ،  ضعف في السلطة داخل المنزلفیترتب على ذلك  -

أو الضبط من ،دون أن یتلقوا العقاب الرادع أو التوجیھ السلیم  صیان األوامر وارتكاب الخطاءعویتمادى األبناء في 
 عناصر بدیلة داخل المنزل 

بكثرة األقارب المشاركین في التنشئة  تتمیزالسابقة التي  الفترة المستقرة وھو ما كان یحدث في العائلة أثناء -
فقد یجد االبن التوجیھ وضبط ، األوالد في مرحلة  الطفولة أو الشباب  سواء كان،  االجتماعیة لألوالد داخل المنزل

  بصورة أقوىأو یرتبط بجدتھ ألبیھ أو عمتھ ،  بصورة أقوى من األبأو جده ألبیھ ،  السلوك من عمھ
خارج  دفعت فیھا الظروف االجتماعیة واالقتصادیة المتغیرة األسر إلى حراك اجتماعيالتي  الفترة المتغیرةأما في  -

إلى المناطق  بالھجرة خارج الموطن األصليوتارة أخرى ،  باإلقامة خارج السكن األبويیكون تارة ، النسق القرابي
 والمدن األخرى 

تحول تدریجي في سلطة  كما یحدث،  )سلطة األقارب(أن ینفصل األبناء عن السلطة العائلیة  فیحدث من جراء ذلك -
 وقویة تستمد من السلطة العائلیة  سلطتھ مطلقةفبعد أن كانت ، األب 

وقیامھا بمركز اإلشراف ) األم( الرتفاع مركز المرأة مما منح فرصة ، وأصبحت سلطتھ محدودة  تغیر الحال كثیراً  -
خلل في  فیترتب على ذلك، )األب( أقل وأضعف من أسلوب فیكون عادة ،  على تصرفات األوالد وضبط  سلوكھم

 لیة الضبط االجتماعيعمدور بعض األسر في إنجاز 
 حجم خطأ األوالد ضد آباءھمقد یخفف من  االستقالل بمسكن خاص عن باقي األقاربویبدوا من التفسیر السابق أن  -

 حیث ال یطلع إلى إساءة الولد لألب وعصیان أمره أحد من األقارب خارج األسرة 
التغیر في عالقة األوالد ھو ، سعودیة عند بعض األسر ال ومن العوامل التي ساھمت في ضعف الضبط االجتماعي -

بعض المتغیرات  بسبب  )أھل األم ( واتجاھھم بالعالقة في ھذه الفترة نحو األخوال ،  )أھل األب( بأعمامھم 
ً للرجلوجعلتھا ،  ساھمت في ارتفاع مركز األم االجتماعي باألسرةالتي  )العمل، التعلیم ( الحضریة   مساویة تقریبا

یقومون بدور مھم ورئیسي في  أثر على عملیة الضبط االجتماعي باعتبار أن األعمامي اتجاه العالقة وھذا التغیر ف
 .أكثر من دور األخوالھذه العملیة 

،  بمركز اجتماعي متقدم في العائلةالتقلیدیة السابقة  خالل الفترة المستقرةكان یحظى العم أن :  وتفصیل ذلك -
ً باالنحدار القر یوجد األب حیث تفرض الظروف االقتصادیة واالجتماعیة السائدة أن ،  ابي األبويالرتباطھ كثیرا

  فیعمالن إلى حد بعید بنفس المعاملة، والعم 
للعم وأوالد العم مزید من االھتمام والتدخل فكان ،  من الناحیة االجتماعیة في العائلة فھو أبفكان یتساوى مع األب  -

 .مفي شؤون أوالد األخ أو أوالد الع
وعلى ذلك ،  األخص أفراد جماعة اإلخوةوعلى  غیاب األغلب إلى بقیة أفراد الجماعة القرابیةفي  ویمتد ذلك الدور -

ً  فإخوة األب ترتفع الكلفة بین األبناء وعلى العكس من ذلك ،  السلطة والسیطرة التین یتمتع بھما األبیمثلون أیضا
الطریقة التي یتصرفون بھا نحو أمھم التي تتسم بالعطف ولین  فیتصرفون نحوھم بنفس،  وأخوالھم إلى حد كبیر

 الجانب 
 یدعم استمرار النسق اإلجرامي الصراع في النسق األسري - ٢  
خالیة من كل لذلك حرص اإلسالم على أن تكون ،  بیئة اجتماعیة مالئمةعلى األسرة بأن یجعلھا  یحرص اإلسالم -

  بین أعضائھا عوامل الخالف والصراع حتى یتحقق التكیف
 ومن سمات التكیف االجتماعي: 

  أن یشعر الفرد بمنزلتھ االجتماعیة داخل األسرة  
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المعاملة السیئة  ألن، وھذا ما یشد الفرد إلى األسرة ویشعره بالراحة واالنتماء ،  المعاملة الحسنة وذلك عن طریق -
ً في ب) وعدم االھتمام -الشدة (للفرد بجانبیھا   تقوده إلى التماس ظروف أو ،  یئتھ وبین أھلھتجعل الفرد غریبا

ازداد شعوره لاللتصاق بجماعة وكلما انعزل عن أسرتھ أو ابتعد عنھا ، تعویضیة بدیلة تشعره بالراحة واالنتماء
 أخرى

ً لضیاع ھویة الفردتكون األسرة ، ھذه المعاملة السیئة من األسرة  وبسبب - اللتماس ھویتھ عن طریق فتدفعھ ،  مصدرا
  الجنوح أو الجریمةیندفع إلى وبالتالي ،  تمائھ لجماعات جانحة فاسدة خارج بیتھ وعائلتھان

 وتبین، التي حظي بھا الجانحون والمجرمون السعودیون من قبل أسرھم  ولالعتبارات الدینیة واالجتماعیة للمعاملة -
أن نمط المعاملة الشائع لمرتكبي ،  ظةاإلصالحات ودور المالحالتي أجریت في  من خالل نتائج الدراسات المیدانیة

 أو معاملة تتسم بالدلع وعدم االھتمام ، فمعاملة تتسم بالقوة والشدة ، االنحرافات والجرائم یقع في طرفي نقیض
نرجعھ إلى التغیرات االقتصادیة فإننا ، وعندما نفسر نمط المعاملة السائدة عند مرتكبي الجرائم في المجتمع السعودي  -

ً في أسلوب ، وساھمت بنفس الوقت في ارتفاع المركز االجتماعي لألوالد ، اعیة األقارب واالجتم وھذا یتطلب تحوال
 .المعاملة معھم

المعاملة السائدة لآلباء وأعضاء فقد تبین من دراسة التغییر االجتماعي والعالقات القرابیة في المجتمع السعودي أن  -
وھذا النمط من المعاملة كان ،  بالقسوة والشدة كانت تتمیزالسابقة  فترة المستقرةخالل ال العائلة مع األوالد في األسرة

توجد فیھا السلطة المطلقة لألب والحریة أن الحیاة االجتماعیة التقلیدیة السابقة  باعتبارھا،  یتالءم مع الفترة السابقة
 .محدودة لألوالد

 التصدع في النسق التربوي - ٣  
التربیة والتنشئة كانت ،  المجتمع تقلیدیاً عندما كان  قبل مرحلة التغییر االجتماعيلسابقة ا الفترة المستقرةفي   -

  االجتماعیة في المجتمع السعودي ترتكز على الوحدة العائلیة
الدین والقیم والعادات وااللتزامات والواجبات والطرق الخاصة في إطارھا منذ مرحلة الطفولة  یتعلم الفردحیث   -

  بمثابة موجھات للسلوك المستحبوتكون لھ ،  بالسلوك
فمن طریقھا یدرب األفراد على تقبل ،  تعد ذات أھمیة كبیرة في تحقیق التربیة وترسیخ قواعدھا العائلةلذلك كانت  -

 المعاییر السلوكیة المثلى في ثقافة المجتمع 
، ن لھ المستحسن وتقبح المستھجن فتزی،  إحاطة الفرد بالسلوك المستحسن والمستھجن في المجتمعإلى  كما تھدف -

ً من السلوك والخبرات في شتى المجاالت والمیادین  أكبر األثر في وھذا بالتالي لھ ، فینشأ األوالد وقد تعلموا أنماطا
 تحقیق الضبط االجتماعي لسلوك األوالد داخل وخارج نطاق العائلة

حیث یعد ،  سیادة الرأي العام الفترة السابقةفي تلك  وجھ الوحدة العائلیة ألداء رسالتھا التربویة على أكملوقد دعم  -
فالفرد كان ال یتعدى على السلوك السائد أو مخالفة أي مبدأ ثقافي أو دیني ،  من أھم وسائل الضبط االجتماعي

 .بسھولة 
وأثر ذلك على ،  نفذت برامج خطط التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في المجتمع السعوديعندما  وفي الفترة المتغیرة -

حول تدریجي في العائلة من الروح الجماعیة إلى الروح وأصبح ھناك ت،  الوظیفة االقتصادیة واالجتماعیة للعائلة
  بالمھنة والسكن والمعیشةما یتعلق  خاصة االستقاللیة لدى الفرد

وذلك بما یتالءم ،  ن مع األسرةأخذ على عاتقة مھمة تنشئة أفراده بالتعاوذلك أن المجتمع في ھذه الفترة  ترتب على -
  فأنشأت الدولة المدارس وفرضت التعلیم على األفراد، وثقافة المجتمع السائدة 

فالفرد یحتاج ،  من واجب المدرسة أن تخلق بیئة اجتماعیة خالیة من العیوب والنقائض األخالقیة واالجتماعیةإذ أن  -
ھذه المھمة من مسؤولیة العائلة في وكانت ، على مجابھة الفساد  حتى یتم نضجھ ویصبح قادراً  الحمایة والرعایةإلى 
 الفترة المستقرة تلك
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خاصة ،  العائلة واألسرة أن تقوم بھذه المسؤولیة وحدھاال تستطیع  بسبب الظروف الحضریة الفترة المتغیرةأما في  -
ً شامالً وأن  ً فردیا ً یعینھ على التكیف مع إفراد  التربیة في مفھومھا الحدیث تسعى إلى إعداد الطفل إعدادا متكامال

 إن التربیة في المجتمع السعودي طرأ علیھا تطور من ناحیة وظائفھاوبمعنى أخر ،  المجتمع الكبیر وتحقیق أھدافھ
ً وتعدیل سلوكھ تھدف إلى الفترة المتغیرةفي ھذه  وأصبحت التربیة - ً  تشكیل الطفل اجتماعیا بحیث یصبح عضوا

ً في المجتمع ً على التكیف مع الحیاة االجتماعیة الجدیدةالكبیر الذي ینتمي إلیھ  صالحا وھذا ما فرض تعدد ،  وقادرا
  أنشأ المجتمع المدارس والمعاھد والجامعاتفباإلضافة إلى األسر ،  مصادر التربیة في المجتمع

ومن ھنا برزت ، ارس إلى المدوأوكلت المھمة في تربیة أوالدھا  فضعف تأثیر بعض األسر في عملیة التربیة -
ً بإخفاقھ في المدرسة أو ضعفھ في التحصیل الدراسيفقد أصبح فشل الفرد في المجتمع ،  المشكلة ً كثیرا ،  مرتبطا

  یمنحھ فرصة نحو المیل إلى سلوكیات وعالقات منحرفةوھذا 
حراف الحدث وإجرام انأن ،حتى أنھ شاع في دراسات علم اجتماع الجریمة وجنوح األحداث في المجتمع السعودي  -

   الشباب یرد إلى تدن في المستوى التعلیمي
وتناولت التغیر في وقد تبین من بعض الدراسات االجتماعیة واالنثروبولوجیة  التي أجریت في المجتمع السعودي  -

  عالقة اآلباء مع أوالدھم أثناء التنشئة االجتماعیة
ً في األدوار التربویة لبعض األسرأن ھناك  - أو ،  ضعف في سلطة اآلباء وارتفاع في مركز األوالد بسبب ، ضعفا

  الظروف الحضریة التي أجبرت اآلباء على االرتباط بأعمال اقتصادیة أو وظائف تجاریة بسبب
السابقة  الفترة المستقرةمع العلم أن دور العائلة في ضبط سلوك أوالدھا في تلك ،  وأوكلوا مھمة التربیة  إلى المدرسة -

ً حتى في مرحلة الشبابكان قوی ً ، التي كانت تتمیز بالسلطة التقلیدیة  ا ً معینا فال یستطیع األوالد أن یتصرفوا تصرفا
  دون الرجوع إلى آبائھم

وھو أسلوب المناقشة   على نمط جدید للمعاملةأجبرت الظروف الحضریة بعض اآلباء فقد  الفترة المتغیرةأما في ھذه  -
  منح األوالد حریة التصرف دون الرجوع إلیھمما  تنازل األب عن سلطتھأو ،  ارتفاع مركز األوالد  بسبب

حتى إن ،  ضعف دورھا في عملیة التربیة والتوجیھ ألوالدھاونخلص مما سبق ذكره إلى أن بعض أسر المجتمع  -
 وخاصةفرطت في ھذه العملیة وأوكلت مھمة التربیة بشكل عام إلى المجتمع بمؤسساتھ التربویة بعض األسر 

 المدرسة 
،  عوامل متعددةوقد یرجع ذلك إلى ،  نجاح وظیفة المدرسة التربویةوأصبح سلوك كثیر من أفراد المجتمع رھین  -

وانقطاع أو انسحاب األحداث واألفراد عن المدارس ال ،  االثنین معاً أو قد ترجع إلى  الحدث  نفسھوقد ترجع إلى 
 وي على أكمل وجھ یمنح المدرسة فرصة قیامھا بدورھا الترب

وقد أكدت ذلك الدراسات اإلجرامیة التي في المجتمع السعودي والتي حاولت الكشف عن العوامل  المرتبطة  -
بالحضور إلیھا والھرب وعدم االلتزام ،  مشكلة الغیاب عن المدرسةأن معظم المجرمین كان لدیھم  فتبین، بالجریمة

 منھا 
في  الوظیفة التربویة للمدرسةمما سیؤثر بالتأكید على ،  م عن المدارستسربھم أو انقطاعھذلك  وقد ترتب على -

نشأة عوامل لھا  أدى إلى،  كثرة غیاب المجرمین وتسربھم من المدارس في مرحلة عمریة مبكرةحیث أن ، المجتمع 
  ألنشطة الجانحةوالمیل نحو ممارسة ا  -الزیادة في حجم الفراغ عند الفرد   :مثل، عالقة أكیدة بارتكاب الجرائم

 وعلى أساس ذلك فإنھ ینبغي أن تراعي المؤسسات التربویة في المجتمع السعودي -
 على النحو التالي: 
 زیادة األنشطة الحرةكما یجب ، لتكون مغریة وجذابة للتالمیذ  تتنوع وتتعدد البرامج المدرسیةمن الضروري أن   -أ 

 وتكثیف النشاطات االجتماعیة، الثقافیة  والحصصنیة الف والحصصالریاضیة  وإضافة الحصص، في المدارس 
حتى یتمكن التالمیذ من الجلوس معظم فترات الیوم یمنحون فرصة لممارسة وتعلیم وذلك ،  والزیارات المیدانیة

 .نشاطات ھادفة 
 مشكالت كثیرة  یترتب علیھوھذا  تتمیز بأن مدتھا طویلةللطلبة والتي  ینبغي إعادة النظر في اإلجازة الصیفیة  -ب 
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  انقطاع الفرد عن اإلشراف والتوجیھ  التربوي :أھمھا  
 غیاب بعض الطلبة للحیلولة دون تسربھ وانقطاعھ عن التعلیم العمل على دراسة مشكلة  -ج 
 دوره ویقل ،  یركز على القیام بمھمة إیصال المعلومات العلمیة للطالب الفترة المتغیرة المالحظ أن المعلم في ھذه  -د

 .بعملیة التربیة وتعدیل السلوك للطلبة
 التصدع في النسق الترویحي - ٤  
التي  قد تأثر بالتغیرات االجتماعیة واالقتصادیةفي المجتمع السعودي  كظاھرة اجتماعیةیالحظ أن ظاھرة الفراغ  -

 طرأت على ھذا  المجتمع
الوضع االجتماعي واالقتصادي دي أن فقد أثبت البحوث التي أجریت على التغییر االجتماعي في المجتمع السعو -

  یمزجون بین أوقات عملھم وأوقات فراغھمفقد كان ،  والثقافي لتلك الفترة ساھم في انخفاض أوقات الفراغ
الذي كان یجبر األفراد على  النظام االقتصاديوبالذات ،  اھتزت األنظمة االجتماعیة التقلیدیة الفترة المتغیرةوفي  -

 یرتبطون بنشاطات مھنیة وتربویة رسمیة ومحددةمما جعل األفراد ،  ائلة بالمھنة وبالمسكنعدم التجانس مع الع
 تتضح الفواصل بین العمل والفراغ  وعلى أساسھا، بأوقات زمنیة 

والذي عادة ما ، عند األفراد في المجتمع  بروز ظاھرة الفراغمما یؤدي إلى ،  اتساع في الفجوة بینھما وینتج من ھذا -
  عند التحرر من االلتزام المدرسي بالنسبة للطالبأو ،  ارج أوقات العمل الرسميیظھر خ

كثیر من المشكالت االجتماعیة واالنحرافات السلوكیة واألفعال اإلجرامیة عند الجانحین وعلى أساس ذلك فإن  -
ً بأوقات الفراغ  .والمجرمین ترتبط كثیرا

 القصور في النسق الدیني - ٥ 
من العوامل الرئیسیة التي دعت بقاء النسق اإلجرامي وخاصة من قبل األسرة والعائلة  جیھ الدینيإن القصور في التو -

تحرص عن أثناء الحیاة المستقرة  الفترة السابقةفقد كانت السلطة العائلیة في المجتمع في ،  في المجتمع السعودي
التي تنطلق في معظمھا من تعالیم  ماعیةطریق التدریب االجتماعي على أن تنشأ  أعضاءھا على المعاییر االجت

 ومبادئ دینیة أسالمیة 
وكل ، وما ھو جائز وما ھو غیر جائز وما ھو مباح وما ھو غیر ذلك ، تحدید كل ما ھو صحیح وما ھو خطأ وھو -

م كاألمر بالصالة والصیام وبر الوالدین وصلة الرحم وحسن الخلق وااللتزا، ما یجب أن یكون وما یجب أال یكون 
 بالحیاة و والبعد عن الفحشاء والمنكرات

  دور في حفظ المبادئ الدینیةوما ترتب علیھا من احترام وطاعة لألب ،  لقوة السلطة في تلك الفترةوقد كان  -
 ھو اإلطار المحدود الذي یعیش فیھ الفرد الفترة السابقةومما یساعد على نجاح العائلة في القیام بھذه المھمة في تلك  -
منزلة ومعاییر األوالد داخل النسق فأعلى من ،  حدث التغییر االجتماعي واالقتصاديفقد  الفترة المتغیرةھذه  أما في -

ً عن العائلة،  العائلي ،  على االستقالل بمسكن مستقل عن األقاربوساعد كذالك   وساھم في استقالل األفراد اقتصادیا
  األب تغیر في المظھر االجتماعي لسلطة ترتب على كل ذلك

 : ومما آثر كذلك على دور األسرة والعائلة في التنشئة الدینیة لألوالد في ھذه الفترة -
 انخفاض الشعور الجمعي بسبب تعدد العالقات التي تربط الفرد خارج العائلة.  

  تم بحمد هللا 

  أتمنى أن أكون وفقت في تلخیص ھذه المادة التي أخذت من وقتي الكثیر والتعب

  ویعلم هللا كم أنا سعید بھذا العمل لمنة على أن أعانني لخدمة أخواني وأخواتي فللھ الحمد وا

  يواليفلا مكوخا


