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 مقدمة

 

بعضهم البعض ال شك أن التجمعات اإلنسانية األولى تمثل داللة قوية على اعتماد الناس على 
لتجاوز العقبات وتحقيق التقدم، ويبدو أن االستعانة باآلخر ضرورة من ضرورات البقاء وأساس من 

لفهم العالقات  أسس الوجود اإلنساني. وكثيرًا ما كان البشر يتأملون ويالحظون التجمعات والجماعات
من حداثة علم االجتماع، إال  والروابط االجتماعية، ويسعون إلى دراسة المجتمع البشري. وعلى الرغم

أننا نجد بعض المالحظات واألفكار في كتابات الفالسفة، والمفكرين الدينيين، والقانونيين في جميع 
  صور.عالحضارات، وعلى مدى ال

يتسع مجال علم االجتماع ليشمل لقاًء عابرًا بين أفراد في الشارع إلى استقصاء العمليات االجتماعية 
قيقة أن هذا العلم يغطي مجااًل واسعًا جدًا بحيث يتضمن كل جانب من جوانب الحياة العالمية. والح

 . البشرية، وكل أنواع العالقات البشرية، وجميع أشكال السلوك االجتماعي

يهتم علماء االجتماع بالتفاعل االجتماعي للكائنات البشرية وتأثيرات هذا التفاعل على السلوك 
التفاعل من التواصل المادي األول للطفل المولود مع والدته إلى النقاش البشري. ويتسع مجال هذا 

في مؤتمر دولي، من المرور العابر في الطريق إلى العالقات البشرية األكثر حميمية  الفلسفي
(World Book Encyclopedia, 1994) ويهتم علماء االجتماع بمعرفة العمليات التي تقود إلى .

يحدث تمامًا عندما تقع هذه التفاعالت، وما عواقب هذه التفاعالت على المدى هذه التفاعالت، وما 
 القصير والطويل.

إن األنظمة أو الوحدات الرئيسة للتفاعل التي تهم علماء االجتماع هي المجموعات االجتماعية مثل 
ات التكاملية العائلة أو مجموعات األنداد، والعالقات االجتماعية مثل األدوار االجتماعية والعالق

 .الثنائية، والمنظمات االجتماعية مثل الحكومات والشركات واألنظمة التعليمية والمجتمعات المحلية

يسعى علماء االجتماع إلى فهم وتفسير وتحليل تأثير العاَلم االجتماعي، والبيئة االجتماعية، والتفاعل 
إلخ، ....القراراتو المواقف و الشخصية، و نمط الحياة، و الرؤيا العالمية، و االجتماعي، على سلوكنا، 

 ، وبوصفنا كذلك كيف نخلق الحقيقة االجتماعية. عقالني وذكيو  أخالقي بوصفنا أعضاء مجتمع  

ق.م(  942لقد نمت البذور األولى لعلم االجتماع في تربة الدراسات الفلسفية، فبدت عند أفالطون )
ق.م( في نظرياته في السياسة  999سطو )والقوانين، وتمثلت عند أر  ةفي الجمهورية والسياس



                                       

م( في السياسات  251واالجتماع في كتاب السياسة. وقد تجلى التفكير االجتماعي لدى الفارابي )
. وكان ابن خلدون م( في مقدمته، حيث أسماه "علم العمران البشري" 0411المدنية، وابن خلدون )

اعية، وليس تحقيق اإلصالح االجتماعي كما يهدف إلى كشف القوانين التي تفسر الظواهر االجتم
م(، الذي مّيز بين الظواهر  0551هو الحال عند أفالطون وأرسطو. إلى أن جاء أوغست كومت )

االجتماعية والظواهر الفردية، وجعل األولى موضوعًا لعلم وضعّي يعالج تجريبيًا، وأطلق عليه تسمية 
 "علم االجتماع".

الجتماع تمثل مشكلة جوهرية؛ فليس هناك إجماع على تعريف محدد ال تزال عملية تعريف علم ا
بسبب اختالف وتعدد وتنوع مجاالت هذا العلم. ويمكن القول باختصار، إن موضوع هذا العلم هو 
الظواهر االجتماعية التي تنشأ عن العالقات اإلنسانية وعن العالقات مع البيئة المحيطة بمعناها 

باستكشاف الظواهر االجتماعية ووصفها، ومن ثم تفسيرها من خالل دراسة الواسع. لذلك فهو ُيعنى 
 مسبباتها ومحدداتها.

يسعى هذا الكتاب، الموجه إلى طالب الجامعة، إلى التعريف بعلم االجتماع، وتوضيح أهدافه 
 ؛ إذ يبدأ بالتقديم لعلم االجتماع، ثموموضوعاته، وأهم رواده. يتألف الكتاب من أحد عشر فصالً 

ينتقل إلى عرض تطور الفكر االجتماعي بدءًا من الحضارات القديمة إلى االتجاهات المعاصرة. ثم 
البحث  ية التي يعنى بها علماء االجتماع وهي:من القضايا االجتماع واسع يتعرض لطيف  

 االنحرافالمنظمات والمجموعات،  التنشئة االجتماعية، االجتماعي، الثقافة، التفاعل االجتماعي،
 التقسيم الطبقي االجتماعي، والالمساواة العالمية.و  اإلعالم والتكنولوجيا،و والجريمة والضبط، 

لطالب الجامعات، وللراغبين  وافرة وغنية معلوماتالكتاب الفائدة المرجوة، ويقدم أرجو أن يقدم هذا 
االختصاصيين لجميع كبرى بالتزود من معارف العلوم االجتماعية التي تعد بحق ذات أهمية 

 لعاملين في جميع المجاالت.او 

 

 دمشق

 09/11/9102في 

 د. علي أسعد بركات        
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 الفصل األّول                                      
 مدخل إلى علم االجتماع                             

 

 

. اً يمكن للحفالت الموسيقية واأللعاب الرياضية والمسيرات السياسية أن يكون لديها حشود كبيرة جد
، قد تعرف فقط األشخاص الذين جئت معهم. ومع ذلك قد تواجه المناسباتهذه  ىحدإعندما تحضر 

 . أنت تهتف وتشيد عندما يفعلأو الجمهور باالنتماء إلى المجموعة. أنت واحد من الحشد اً شعور 
 تريدعندما يحتاج شخص ما إلى الوقوف، وتقول "عذرًا" عندما  تفسح المجالالجميع. أنت  ذلك

 . أنت تعرف كيف تتصرف في هذا النوع من الحشود.االنصراف

نفسك في حشد يتجول  ووجدتبلد أجنبي  إلى مسافراً نت يمكن أن تكون تجربة مختلفة للغاية إذا ك
زدحام المعتاد في اال عبارة عنفي الشارع. قد تواجه صعوبة في معرفة ما يحدث. هل الحشود 

آمن، أم  هذا الحشد. هل حادثة أو كارثةالصباح أم أنها احتجاج سياسي من نوع ما؟ ربما كان هناك 
، قد ال فيهمكنك معرفة ما يجري؟ على الرغم من أنك ؟ كيف يمنه نفسك إخراج أن تحاوليجب 

حتى داخل النوع الواحد من  ال تعرف ماذا تفعل أو كيف تتصرف من هذا الحشد. قد جزءتشعر أنك 
 الحشود

على سبيل المثال، قد يستمتع و ، يةسلوكيات مختلفة. في حفلة موسيق وتظهرتوجد مجموعات مختلفة 
بأداء حركات راقصة آخرون يقوم يفضل الجلوس والمراقبة، بينما البعض بالغناء، والبعض اآلخر 

. لماذا نشعر ونتصرف بشكل مختلف في أنواع مختلفة من المواقف القفز بين الحشودأو  صاخبة
؟ لماذا نفسه االجتماعية؟ لماذا يمكن ألفراد مجموعة واحدة أن يظهروا سلوكيات مختلفة في الموقف

؟ ذاته باالرتباط باآلخرين الذين يظهرون السلوك بشكل مماثلرفون ال يشعر األشخاص الذين يتص
 هذه بعض األسئلة العديدة التي يطرحها علماء االجتماع وهم يدرسون الناس والمجتمعات.

يحتوي على العديد من األقسام الفرعية للدراسة، و  ة االجتماعية البشريةدراسة الحيا :علم االجتماع هو
يقدم هذا و من تحليل المحادثات إلى تطوير النظريات لمحاولة فهم كيفية عمل العالم بأسره.  اً بدء



                                       

كما علم االجتماع ويشرح سبب أهميته، وكيف يمكن أن يغير وجهة نظرك للعالم من حولك، لالفصل 
 .هذا العلمعن  اً موجز  اً يقدم تاريخ

 ؟علم االجتماع ما 1.1

علم االجتماع أول من استخدم مصطلح  August Comteومت" كان الفيلسوف الفرنسي "أوغست ك
sociology  إن الجزء األول من 0551-0125الذي عاش بين .

. "جماعة"، "رابطة"، "مجتمع"وهو يعني  ،sociusالمصطلح التيني 
، وتحولت "كلمة"عني من أصل يوناني، وهو ي، logosوالجزء اآلخر 

التعريف الحرفي لعلم االجتماع الحقًا إلى دراسة أو علم. لذلك فإن 
ويمكن القول بشكل أعم إنه دراسة المجتمع   هو دراسة المجتمع.

  والثقافة.

ُتخدم ألول مرة من قبل غم أن المصطلح "علم االجتماع" اسر 
الفيلسوف الفرنسي "كومت"، إال أن هذا العلم ترسخ على يد "إيميل 

 .Max Weber، و"ماكس فيبر" Karl Marx، و"كارل ماركس" Emile Durkheimدوركهايم" 

نالحظ بدايًة أن مفهومي "المجتمع" و"الثقافة" مركزيان في علم االجتماع، ومن المهم التمييز بين 
هذين المفهومين المهمين. يشير مفهوم "المجتمع" عمومًا إلى العالم االجتماعي المحيط بنا بكل 

ن الناس يعيشون مع بعضهم في مكان محدد هياكله ومؤسساته ومنظماته، وبخاصة إلى مجموعة م
 وفق طريقة حياة مشتركة، ويشار إلى طريقة الحياة المشتركة هذه بين مجموعة من الناس بالثقافة.

لذلك ُيعرف علم  إلى جانب هذا التعريف االشتقاقي للمصطلح, نحتاج إلى بعض التعاريف الجوهرية
 ة من الظواهر:االجتماع عمومًا بأنه علم اجتماعي يدرس مجموع

 .بنية ووظيفة المجتمع بوصفه نظامًا 

 .طبيعة ومكونات السلوك االجتماعي البشري وتعقيداته 

 .أساسيات الحياة االجتماعية البشرية 

 .تفاعالت الكائنات البشرية مع البيئة الخارجية 

 .التفاعالت االجتماعية التي ال غنى عنها من أجل التطور البشري 

  االجتماعي علينا.كيفية تأثير العالم 



                                     

 

 

يمكن الوصول إلى تعريف رسمي لعلم االجتماع بأنه "علم اجتماعي يدرس عمليات وأنساق تفاعل 
األفراد والمجموعات، وأشكال تنظيم المجموعات االجتماعية، والعالقات بينها، وتأثيرات المجموعات 

 Team of)اعية" على سلوك األفراد، والعكس بالعكس، والتفاعالت بين المجموعات االجتم

Experts, 2000). 

علم االجتماع هو علم دراسة المجتمع، حيث يهتم بدراسة العالقات االجتماعية بين الناس في  اً إذ
سياق مجموعة؛ فهو يهتم في كيفية تفاعل الكائنات البشرية مع بعضها )نسق التفاعل االجتماعي( 

االجتماعية، وتأثير العالم االجتماعي على األفراد والقوانين والمبادئ التي تحكم العالقات والتفاعالت 
نه يتعامل مع واقعية الظواهر القابلة للمشاهدة اعتمادًا على البحوث التجريبية إوالعكس بالعكس. 

ويتضمن محاوالت جاهدة لصياغة النظريات والتعاميم التي تجعل الظواهر واألحداث الواقعية ذات 
 .(Giddens, 19862qq2)مغزى 

 المجتمع والثقافة

تفاعالت والمجموعات، المجتمعات والتفاعالت االجتماعية، و علم االجتماع هو دراسة المجموعات 
مجموعة ي علماء االجتماع سم  يُ . اً كبيرة جدالمجموعات المن المجموعات الصغيرة والشخصية إلى 

يشتركون و البعض، يتفاعلون مع بعضهم و يعيشون في منطقة جغرافية محددة   الذين من الناس
. يدرس علماء االجتماع جميع جوانب ومستويات المجتمع. society بالمجتمعثقافة مشتركة ب

من تفاعالت المجموعة  micro-level المستوى الجزئيدراسة علماء االجتماع من وينتقل 
بين ينظرون إلى االتجاهات حيث  macro-level المستوى الكليتحليل  إلى، والتفاعالت الفردية

في  الجزئيدراسة على المستوى  إلى قد تنظر :المجموعات الكبيرة والمجتمعات. على سبيل المثال
المقابل بمثل المراهقين أو المتخصصين في األعمال.  متنوعةقواعد المحادثة المقبولة في مجموعات 

مرور الوقت أو استخدام اللغة مع  فيها تغيرالتحليل على المستوى الكلي في الطرق التي  يبحثقد 
 في وسائل اإلعالم االجتماعية.

تشمل و إلى الممارسات والقيم والمعتقدات المشتركة للمجموعة.  culture ثقافةاليشير مصطلح 
من التفاعالت اليومية الروتينية وحتى أهم أجزاء حياة أعضاء  اً الثقافة أسلوب حياة المجموعة، بدء

ما  اً غالبو تمع، بما في ذلك جميع القواعد االجتماعية. شمل كل ما ينتج من المجتكما المجموعة. 



                                       

، والذي sociological imagination الخيال االجتماعييدرس علماء االجتماع الثقافة باستخدام 
وصفه عالم االجتماع الرائد سي رايت ميلز على أنه وعي بالعالقة بين سلوك الشخص وخبرته 

خص وتصوراته. إنها طريقة لرؤية سلوكنا وسلوك اآلخرين والثقافة األوسع التي شكلت خيارات الش
 (.0252في العالقة بالتاريخ والبنية االجتماعية )

 دراسة األنماط: كيف ينظر علماء االجتماع إلى المجتمع

يهتم جميع علماء االجتماع بتجارب األفراد وكيف تتشكل هذه التجارب من خالل التفاعل مع 
االجتماع، فإن القرارات الشخصية التي يتخذها  لعالمالمجموعات االجتماعية والمجتمع ككل. بالنسبة 

خيار واحد  األنماط الثقافية والقوى االجتماعية على الناس الختيار تضغطالفرد ال توجد في الفراغ. 
اآلخر. يحاول علماء االجتماع تحديد هذه األنماط العامة من خالل دراسة سلوك مجموعات  مقابل

 .نفسها ويواجهون الضغوط المجتمعية ذاته كبيرة من الناس يعيشون في المجتمع

، وهي القوانين واألخالق والقيم social facts الحقائق االجتماعيةيدرس بعض علماء االجتماع 
لمعتقدات الدينية والعادات واألزياء والطقوس، وجميع القواعد الثقافية التي تحكم الحياة االجتماعية وا

. هل ينظر الناس إلى الزواج واألسرة بشكل مختلف مثالً  األسرةكهم في هذه التغييرات اوالتي قد تس
على الخيارات التي ؟ كيف أثرت الثقافة اً عن ذي قبل؟ هل تلعب العمالة والظروف االقتصادية دور 

يتخذها األفراد في ترتيبات المعيشة؟ يدرس علماء اجتماع آخرون عواقب األنماط الجديدة، مثل 
 للتعليم، واإلسكان، والرعاية الصحية. االحتياجاتالطرق التي يتأثر بها األطفال أو تغير 

 دراسة الجزء والكل: كيف ينظر علماء االجتماع إلى البنى االجتماعية

من و أحد األسس الرئيسة للمنظور االجتماعي المفهوم القائل بأن الفرد والمجتمع ال ينفصالن.  إنّ 
. دعا عالم االجتماع األلماني نوربرت إلياس عملية تحليل سلوك اآلخرالمستحيل دراسة واحد دون 

  .(من السلوك figuration التشكلشكل هذا ت التي) معاً األفراد والمجتمع 

ممارسة الدين. في حين أن الناس يختبرون  يه واضحاً التطبيقات التي تجعل هذا المفهوم  إحدىإن 
دياناتهم بطريقة فردية مميزة، فإن الدين موجود في سياق اجتماعي أكبر. على سبيل المثال، قد تتأثر 

 وما إلى ذلك.  أماكن العبادة، والطقوس،و المعلمين، ب، ة للفرد بما تمليه عليه الحكومةالممارسة الديني



                                     

 

 

بين الممارسات الفردية للدين والضغوط االجتماعية التي  المهمةهذه التأثيرات على العالقة تؤكد 
 (.Elias 0215تؤثر على تلك التجربة الدينية )

 تاريخ علم االجتماع 2.1

عية، نشأ علم االجتماع والعلوم االجتماعية األخرى من تقليد عام يمثل انعكاسًا للظواهر االجتما
واهتمامًا بالسلوك االجتماعي البشري والمجتمع؛ بالرغم من أن معظم الناس في الماضي كانوا 
ينظرون إلى ثقافتهم على أنها ثابتة وكيانًا ممنوحًا من الله. ولكن هذه الرؤية استبدلت تدريجيًا 

 Rosenberg)بتفسيرات أكثر عقالنية بدءًا من القرن السابع عشر وخاصة في أوروبا الغربية 
وال ريب أن القضايا واألسئلة والمشكالت االجتماعية قد طرحت ونوقشت بدءأ من العصور (، 0251

 .والحضارات القديمة

االجتماعية  الديناميات -مؤرخ صيني- لين-في القرن الثالث عشر، ما توانأول من أدرك ذلك  
شهد القرن حيث كعنصر أساسي في التطور التاريخي في موسوعته، الدراسة العامة لآلثار األدبية. 

( 0999-0411عتبره البعض أول عالم اجتماع في العالم: ابن خلدون )ا  التالي ظهور المؤرخ الذي
لكل  اً وضع أساس ناليوم، حيالكبرى كتب عن العديد من الموضوعات ذات األهمية لقد تونس. من 

، ومقارنة الحياة الصراع االجتماعي حول تهمن علم االجتماع واالقتصاد الحديث، بما في ذلك نظري
على  بقدرتهااالجتماعي  القبيلة لالقتصاد السياسي، ودراسة تربط تماسك اً ووصف والحضريةالبدوية 
 (.Hannoum 9119) السلطة

لثامن عشر مبادئ عامة يمكن استخدامها لشرح الحياة في القرن اُثّم طور فالسفة عصر التنوير  
وتوماس هوبز على ما  ،وإيمانويل كانط ،وفولتير ،ن أمثال جون لوكو مفكر  استجاباالجتماعية. 
كانوا يأملون أن تؤدي إلى اإلصالح  موضوعاتلعن طريق الكتابة  ةاجتماعي اعتبروه علالً 
تم  حيث( عن أوضاع المرأة في المجتمع.0121-0152) كتبت ماري ولستونكرافتو االجتماعي. 

أولى  اعُتبرت 0211عام ، ولكن منذ الذكورية ةاألكاديمي البنيةفترة طويلة من قبل لتجاهل أعمالها 
  .من العالم على نطاق واسعالمفكرات النّسوية ولستونكرافت 



                                       

ظهور ، و االنتقال والتنقلزيادة شهد أوائل القرن التاسع عشر تغيرات كبيرة مع الثورة الصناعية، و 
االضطرابات االجتماعية والسياسية العظيمة مع  الزمن فترةذلك واعتبر أنواع جديدة من العمالة. 

وثقافات غير تلك  أمام مجتمعات –ألول مرة  -صعود اإلمبراطوريات التي كشفت العديد من الناس 
العديد من الناس عن معتقداتهم الدينية ابتعد و انتقل الماليين من الناس إلى المدن لقد الخاصة بهم. 

 التقليدية.

 نشأة علم االجتماع

( 0591برز علم االجتماع بوصفه علمًا أكاديميًا في القرن التاسع عشر )عام تأسيسه الرسمي هو 
في بريطانيا وأوروبا الغربية، وخاصة في فرنسا وألمانيا، وتطور تطورًا عظيمًا خالل القرنين التاسع 

 ر والعشرين.عش

من الضروري فهم التطور في علم االجتماع ومساقاته المعاصرة ضمن مساقات التغيرات الجوهرية 
التي شكلت العالم الحديث، باإلضافة إلى ضرورة فهمه من خالل انبثاقه من فلسفة القرن الثامن 

 .(Swingwood 1991)عشر، واالقتصاد السياسي والتاريخ الثقافي 

الظروف الرئيسة، والتغيرات المجتمعية، واالضطرابات والتمخضات االجتماعية إلى نشوء لقد أدت 
شمل الثورة الصناعية التي بدأت في بريطانيا، والثورة ي وتطور علم االجتماع بوصفه علمًا أكاديمياً 

 ولوجيا. ، وعصر النهضة أو التنوير والتقدم في العلوم الطبيعية والتكن0152السياسية الفرنسية عام 
أدت هذه الثورات إلى تغيرات مجتمعية جوهرية وخلل في طريق حياة المجتمع في الدول كما 

المذكورة آنفًا. وبما أن علم االجتماع ُولد وسط تلك التغيرات العظيمة السياسية واالجتماعية 
 العصري. ه علم المجتمع الحديث أويقال إنّ  لذا واالقتصادية والتكنولوجية في العالم الغربي،

كان الرواد االجتماعيون مهتمين بتلك التغيرات العظيمة ومدركين أن العلوم الموجودة غير قادرة على 
فهم وتفسير وتحليل وتأويل القوانين األساسية التي تحكم الظواهر االجتماعية. بالتالي ُولد علم 

، وسنقوم في االجتماعييناالجتماع من المساقات الثورية. ونعرض فيما يلي الرواد أو المؤسسين 
الفصل الثاني بدراسة تفصيلية لتطور الفكر االجتماعي على يد هؤالء المفكرين وغيرهم وصواًل إلى 

 :النظرية االجتماعية

 

 



                                     

 

 

 ( 251-519أبو نصر الفارابي) 

"المدينة الفاضلة" أهم ما كتبه الفارابي  تعدّ 
من الناحية االجتماعية، حيث شرح حاجة 
الناس إلى االجتماع والتعاون فيما بينهم. وقد 
قّسم الفارابي المجتمعات اإلنسانية إلى: 
مجتمعات كاملة، ومجتمعات غير كاملة. 
وكان يرى أن أول وأكمل أشكال النوع األول 

في المعمورة أو  هو اجتماع الجماعة كلها
المجتمع العالمي، ثم المجتمع األوسط الذي يشمل األمة، ثم المجتمع األصغر ويشمل المدينة. أما 
المجتمعات غير الكاملة فهي على ثالثة أنواع: المجتمع القروي المتمثل بالقرية، والمجتمع الذي 

 الواحدة. يشمل سكان الحي، وأخيرًا المجتمع المنزلي الذي يشمل أفراد األسرة

 ( 0411-0999عبد الرحمن بن محمد بن خلدون) 

يعتبر ابن خلدون المؤسس األول لعلم االجتماع، الذي ولد في 
شبيليا باألندلس. لقد أكد إتونس من أسرة يرجع أصلها إلى مدينة 

ابن خلدون على ضرورة وجود علم مستقل لتناول أمور االجتماع 
ذا العلم موضوعًا، ومجااًل ، ووضع لهاإلنساني والعمران البشري 

ومنهجًا. بدأ ابن خلدون بتحديد جوهر التاريخ بأنه التاريخ 
االجتماعي الذي يختص بأنماط المجتمعات اإلنسانية من بدائية، 
أو مدنية، أو قبلية؛ حيث تلعب فيها العصبية دورًا بارزًا. وتمثل 

جتماعي الذي "القوة" أو "السلطة" بعدًا أساسيًا من أبعاد التاريخ اال
هو عمران العالم أو حياته االجتماعية. كذلك يهتم العمران 
البشري بالحياة االقتصادية واألحوال المعيشية للجماعات 
اإلنسانية. وإذا كان التاريخ في جوهره هو تاريخ المجتمعات البشرية، فإن الكتابة عن هذه المجتمعات 

والحقيقة أن المطابقة هنا تعني  قة" بين الفكر والواقع.ال تكون بالتأمل، وإنما بالمعايشة، و"المطاب



                                       

التحقق التجريبي الحسي، والواقع هو المعيار الذي نحتكم إليه في قبول المعلومات والمعارف أو 
 رفضها.

  أوغست كومتAugust Comte( 0551 – 0125، فيلسوف اجتماعي فرنسي:) 

واستخدم مصطلح "علم االجتماع"، وهو أول كان "كومت" الفيلسوف االجتماعي األول الذي ابتكر 
 .(.Nobes et al 1798)من اعتُبر عالمًا اجتماعيًا 

االجتماعية. كما أنه  لقد عّرف علم االجتماع أنه الدراسة العلمية للدينامية االجتماعية واالستاتيكية
جادل حول إمكانية وضرورة دراسة المجتمع والظواهر االجتماعية باتباع النسق نفسه في العلوم 
الطبيعية واإلجراءات ذاتها. واعتقد "كومت" بأهمية العلوم النظرية للمجتمع والبحث النظامي للسلوك 

ن يقدم مساهمة مهمة باتجاه مجتمع البشري لتحسين المجتمع؛ إذ أن العلم الجديد للمجتمع يمكن أ
الدينامية االجتماعية بشري جديد وأفضل. كما ذكرنا أعاله عّرف "كومت" علم االجتماع بـأنه دراسة 

حيث تشير الدينامية االجتماعية إلى التغير والتقدم والتطور في أبعاد االستاتيكية االجتماعية، و
إلى النظام االجتماعي وإلى تلك المكونات التي تشكل  المجتمع، بينما تشير االستاتيكية االجتماعية

 المجتمع والظواهر االجتماعية التي تميل إلى المقاومة والثبات النسبي عصيًة على التغيير.

 لقد شرح. positivism الوضعية تسمية الدراسة العلمية لألنماط االجتماعية على تمكو  أطلق
ووجهة نظر عامة ( 0591-0541) الوضعيةي الفلسفة ف مقررفلسفته في سلسلة من الكتب بعنوان 

(. وأعرب عن اعتقاده بأن استخدام األساليب العلمية للكشف عن القوانين التي 0545) عن الوضعية
". في حين الوضعيالمجتمعات واألفراد سوف يؤدي إلى عصر جديد من التاريخ " من خاللهاتتفاعل 

ما زال علماء االجتماع يؤمنون و مصطلحاته،  هذا الحقل مع تطور
 لعملهم. الوضعيبالتأثير 

  كارل ماكسKarl Marx (0505-0595) 

كارل ماركس الفيلسوف والعالم االجتماعي والمؤرخ االقتصادي ذائع 
، قدم مساهمات جوهرية في علوم اجتماعية عدة ومنها علم الصيت

جتماع مثل أدخل "ماركس" مفاهيم مفتاحية في علم االكما االجتماع. 
، صراع الطبقة االجتماعية social classالطبقة االجتماعية 

social class conflict االضطهاد االجتماعي ،social oppression االغتراب ،
alienation ، .وغير ذلك من المفاهيم ذات األهمية واألثر في علم االجتماع 



                                     

 

 

صالحات هود فاعلة للقيام باالنه يتوجب على الناس بذل جأيعتقد ماركس، كذلك "كومت"، 
المجتمعية. ويظن "ماركس" أن القوى االقتصادية مفاتيح أساسية لفهم المجتمع والتغير االجتماعي. 

يرى أن تاريخ المجتمع البشري يقوم على الصراع الطبقي، وكان يعمل لتحقيق مجتمع بال  كما وهو
عمل جميع األفراد وفق إمكاناتهم طبقات؛ بحيث يختفي استغالل واضهاد طبقة ألخرى، وحيث ي

على هذا الجدل أدخل "ماركس" منظورًا مهمًا إلى  وقدراتهم ويحصلون بالمقابل وفقًا الحتياجاتهم. بناءً 
 socialنظرية الصراع االجتماعي علم االجتماع وهو 

conflict theory (Macionis, 1997). 

  هاريت مارتينيHarriet Martineau ، عالمة
 (0511-0519بريطانية )اجتماعية 

في تلك األزمنة حين  درست في الواليات المتحدة وإنجلترا
كانت النساء محرومات من الدخول إلى الحقل األكاديمي 

بروز إحدى  للنظر يكون ملفتاً و السياسي -واالجتماعي
مهتمة بالقضايا االجتماعية. وال  التي كانت "هاريت"وهي األكاديميات بين رواد علماء االجتماع. 

شك أنها قرأت أعمال "كومت"، وتأثرت بها، وكانت مناصرة فاعلة لقضية إلغاء العبودية والعنصرية 
وساعدت في نشر أفكار وكتابات "كومت" من خالل ترجمتها إلى 

 .(Henslin and Nelson, 1995)اإلنجليزية 

  هربرت سبنسرHerbert Spencerعي ، فيلسوف اجتما
 (0219-0591بريطاني )

كان "سبنسر" فيلسوف القرن التاسع عشر بال منازع، وقد حصد 
شهرته من التناظر العضوي للمجتمع البشري. نظر "سبنسر" إلى 
المجتمع كأنه نظام عضوي، له بنيته الذاتية ووظيفته الخاصة 
بطريقة مناظرة للنظام البيولوجي. وكانت أفكار "سبنسر"، حول 

جتمع البشري من األدنى )البربرية( إلى الشكل األعلى )التحضر( وفق قوانين ثابتة، ذات تطور الم
بوصفها مناظرة للنموذج ، Social Darwinismالداروينية االجتماعية شهرة واسعة. وقد دعيت بـ 

 البيولوجي التطوري.



                                       

ور النبات والحيوان من تعد الداروينية االجتماعية محاولة لتطبيق النظريات التطورية المتعلقة بتط
 Team of)خالل التناظر على التفسيرات المتعلقة بالمجتمع البشري والظواهر االجتماعية 

Experts, 2000.) 

  إيميل دوركهايمEmile Durkheim( 0201-0555، عالم اجتماع فرنسي) 

كان "دوركهايم" العالم األكثر تأثيرًا في التطور األكاديمي 
المبادئ األساسية،   ماع؛ حيث وضع بعضوالنظري لعلم االجت

والطرائق، والمفاهيم، والنظريات في علم االجتماع. لقد عّرف 
، social factsالوقائع االجتماعية أنه دراسة بعلم االجتماع 

الوقائع   واستنادًا إليه هناك وقائع اجتماعية يمكن تمييزها عن
جتماعية أنساق البيولوجية والسيكولوجية. وهو يقصد بالوقائع اال

السلوك التي تميز مجموعة اجتماعية في مجتمع ما. وهذه 
الوقائع يجب أن ُتدرس بموضوعية ولذلك إن عمل عالم 
االجتماع كشف الوقائع االجتماعية ثم تفسيرها باالستناد إلى 
وقائع اجتماعية أخرى. ويرى بعض الباحثين أن "دوركهايم" أول عالم اجتماع يطبق الطرائق 

 .(Macionis, 1997; Clahoun et al., 1994)صائية في دراسة الظواهر االجتماعية اإلح

  ماكس فيبرMax Weber( 0291-0514، عالم اجتماع ألماني) 

للفعل يعد "فيبر" أيضًا من رواد علماء االجتماع، وهو يرى أن علم االجتماع هو الدراسة العلمية 
ويشير الفعل االجتماعي إلى أي "فعل موجه . human social actionالبشري االجتماعي  

للتأثير أو التأثر بشخص آخر أو بأشخاص آخرين. وليس من الضروري أن يكون هناك أكثر من 
. إنه يتعلق بالفهم (Team of Experts, 2000)شخص واحد حتى يعد الفعل فعاًل اجتماعيًا 

س ألفعالهم ولسلوكياتهم وكذلك ألفعال التأويلي للفعل البشري االجتماعي والمعنى الذي يعطيه النا
وسلوكياتهم. كان "فيبر" عالمًا ذا شهرة واسعة كتب في مجاالت أكاديمية واسعة، ووافق  اآلخرين 

على كثير من الطروحات الماركسية، ولكنه لم يقبل فكرة "ماركس" حول مركزية القوى االقتصادية 
 يمكننا فهم السلوك البشري من خالل النظر إلى بالنسبة للتغير االجتماعي. يعتقد "فيبر" أنه ال

اإلحصائيات فحسب؛ فكل نشاط وسلوك من قبل األشخاص يحتاج إلى تأويل. لذلك يجب أن يتوجه 
الطرق التي يفسر أو يؤول ؛ subjective meaningالمعاني الذاتية عالم االجتماع إلى ما ُيدعى 



                                     

 

 

 ,Henslin and Nelson)يعطونها لسلوكياتهم من خاللها الناس سلوكياتهم أو المعاني التي 

1995; Rosneberg, 1987). 

، استخدام األساليب العلمية القياسية للتنبؤ (إن لم يكن من المستحيل)أنه من الصعب،  فيبرعتقد ا 
بأن تأثير الثقافة على السلوك  إنهم يجادلون . أن يفعلوا بدقة بسلوك الجماعات كما يأمل الناس

، الذين، حسب ا ينطبق حتى على الباحثين أنفسهمهذو يؤخذ بعين االعتبار.  البشري يجب أن
. للتعامل بحوثهماعتقادهم، يجب أن يكونوا مدركين لكيفية تأثير التحيزات الثقافية الخاصة بهم على 

بطريقة  الفهم، وهي كلمة ألمانية تعني verstehenوديلتهي مفهوم  فيبرمع هذه المشكلة، قدم 
ثقافة كاملة أو  -، يحاول المراقبون الخارجيون لعالم اجتماعي الفهم العميقالبحث عن عميقة. في 
 .مراقب داخليفهمه من وجهة نظر  -بيئة صغيرة 

علم االجتماع بأنه يسعى إلى "تفسير  فيبر(، وصف 0299) طبيعة العمل االجتماعيفي كتابه 
واآلثار  من خاللها هذا العمل يتقدمقة التي معنى العمل االجتماعي، ومن ثم تقديم تفسير سببي للطري

    مضادة للوضعية". واقترح هو وغيره من علماء االجتماع ذوي التفكير المماثل فلسفة عنه التي تنتج
antipositivism يعملون على  وهميسعى الباحثون االجتماعيون جاهدين من أجل الذاتية  حيث

إلى بعض  المقاربة ههذ تأد وقدوالقيم المجتمعية. ،والمعايير الثقافية ،تمثيل العمليات االجتماعية
 عميقطرق البحث التي لم يكن هدفها التعميم أو التنبؤ )التقليدية في العلوم(  بل اكتساب فهم 

 للعوالم االجتماعية بشكل منهجي.

غالب أساس تعد في ال ضد الوضعيةإن المقاربات المختلفة للبحث القائم على الوضعية أو 
علم يستخدم  حيثاالختالفات الموجودة اليوم بين علم االجتماع الكمي وعلم االجتماع النوعي.

إحصائية مثل المسوح مع أعداد كبيرة من  اً طرق Quantitative sociology االجتماع الكمي
ا إذا كانوا اإلحصائية لمعرفة م األساليبيقوم الباحثون بتحليل البيانات باستخدام  كماالمشاركين.

 Qualitative علم االجتماع النوعييستطيعون الكشف عن أنماط السلوك البشري. يسعى 

sociology إلى فهم السلوك البشري من خالل التعرف عليه من خالل المقابالت المعمقة، 
ووسائل اإلعالم  والدوريات، ،والمجالت ،الكتب)مثل  وتحليل مصادر المحتوى  ،ومجموعات التركيز

 (.الشهيرة



                                       

 المذاهب النظرية 3.1

رون نظرية في محاولة واألنماط، ويطوّ  ،والتفاعالت ،يدرس علماء االجتماع األحداث االجتماعية
هي طريقة لتفسير  theory النظرية. في علم االجتماع، عمل األشياء بالطريقة التي تعمل بهالشرح 

 فرضيةسمى تُ لالختبار،  ةقابل اضاتافتر  وإلنشاءالجوانب المختلفة للتفاعالت االجتماعية 
hypothesis( حول المجتمع ،Allan 9111.) 

 اً على الرغم من اعتبار االنتحار ظاهرة فردية، إال أن إميل دوركهايم كان مهتم :على سبيل المثال
االجتماعية ضمن مجموعة، أو  الروابط لقد درس. فيهبدراسة العوامل االجتماعية التي تؤثر 

في معدالت االنتحار يمكن تفسيرها  الفروق أن  وافترض، social solidarity جتماعيالتضامن اال
كمية كبيرة من البيانات عن األوروبيين الذين  جمع دوركهايمو الدين.  إلى مستندةمن خالل اختالفات 

أنهوا حياتهم وقد وجد بالفعل اختالفات تستند إلى الدين. كان البروتستانت أكثر عرضة لالنتحار من 
 النظرية في البحث االجتماعي. منفعةالكاثوليك في مجتمع دوركهايم، ويدعم عمله 

تي من المفترض أن تشرحها. وتتعلق نظريات تختلف النظريات في نطاقها تبعًا لحجم القضايا ال
المستوى الكلي بمسائل واسعة النطاق ومجموعات كبيرة من الناس، في حين أن النظريات على 

تحاول  كماالمستوى الجزئي تنظر إلى عالقات محددة للغاية بين األفراد أو المجموعات الصغيرة.
األسئلة  عناسعة النطاق واإلجابة تفسير العالقات و   Grand theories النظريات الكبرى 

تتطور باستمرار وال  االجتماعيةالنظرية إن  ؟األساسية مثل لماذا تتشكل المجتمعات ولماذا تتغير
، ولكن وراهنةالنظريات االجتماعية الكالسيكية هامة وما زالت تعد . أبداً  يجب اعتبارها كاملة

 (.Calhoun 9119) عليها وأضافت السابقة النظرياتعلى  ُبنيتالنظريات االجتماعية الجديدة 

في علم االجتماع، تقدم بعض النظريات منظورات واسعة تساعد في شرح العديد من جوانب الحياة 
 ةونظري ةفلسفي أطراً . تمثل النماذج Paradigms نماذج معرفيةاالجتماعية المختلفة، وتسمى هذه 

التجارب لدعمها. لقد هيمن ثالثة تُنَفذ و  ،والتعميمات ،لصياغة النظريات علم من العلومستخدم في تُ 
على التفكير االجتماعي، ألنها توفر تفسيرات مفيدة: الوظيفية البنيوية، نظرية الصراع  معرفية نماذج

 .ةالرمزي يةوالتفاعل

 

 



                                     

 

 

 ماعية| النظريات أو المنظورات االجت1.1الجدول 

 التركيز مستوى التحليل النموذج االجتماعي

مع الطريقة التي يعمل بها كل جزء من المجتمع  كلي أو بالوسط الوظيفية البنيوية
 األجزاء األخرى ليسهم بالكل.

الطريقة التي تسهم فيها الالمساواة في الفروق  كلي نظرية الصراع
 ديم الفروق في القوة. قوت  االجتماعية

 التفاعل والتواصل من واحد إلى واحد. جزئي التفاعلية الرمزية

 

 الوظيفية

 كبنيةترى المجتمع  ،الوظيفية-النظرية البنيوية اً سمى أيضتُ  كما، Functionalism ةيالوظيف
 تطورتأجزاء مترابطة مصممة لتلبية االحتياجات البيولوجية واالجتماعية لألفراد في المجتمع. ب

 وجد الذي(، 0591-0219األحياء اإلنجليزي، هيبرت سبنسر ) وعالمالوظيفية من كتابات الفيلسوف 
 اً جادل بأنه مثلما تعمل أجهزة الجسم المختلفة معلقد  ؛أوجه تشابه بين المجتمع والجسم البشري 

 جتمعالم قيامللحفاظ على  اً للحفاظ على عمل الجسم، تعمل األجزاء المختلفة من المجتمع مع
كانت أجزاء المجتمع التي أشار إليها سبنسر هي المؤسسات  فقد (.Spenser 0525) بوظائفه

االجتماعية، أو أنماط المعتقدات والسلوكيات التي تركز على تلبية االحتياجات االجتماعية، مثل 
 الحكومة، والتعليم، واألسرة، والرعاية الصحية، والدين، واالقتصاد.

، بتطبيق نظرية سبنسر لشرح كما ذكرنا سابقاً جتماع اال من أوائل علماء وهو، قام إميل دوركهايم
من  ومؤلف دوركهايم أن المجتمع نظام معقد اعتقد. مر الزمنعلى  وتبقىتغير المجتمعات تكيف 

يتماسك مع المجتمع  ذلك ، وأنتعمل معًا للحفاظ على االستقرار وتابعة لبعضهاأجزاء مترابطة 
أنه لدراسة مجتمع، يجب على عالم  اعتقد لقدوالرموز.  ،واللغات ،من خالل القيم المشتركة بعضه

 ،والقيم ،واألخالق ،االجتماع أن ينظر إلى ما وراء األفراد إلى الحقائق االجتماعية مثل القوانين



                                       

ياة الحب لتحكمعلى اوالطقوس، التي تعمل جميعها  ،واألزياء ،والمعتقدات الدينية والعادات
ي نشاط متكرر باعتباره أل وظيفةال( بتعريف 0255–0550براون )-االجتماعية. قام ألفرد رادكليف

في الحياة االجتماعية ككل، وبالتالي المساهمة التي يقدمها لالستقرار االجتماعي  يؤديهالدور الذي 
للحفاظ على  اً (. في مجتمع سليم، تعمل جميع األجزاء معRadcliff-Brown 1952واالستمرارية )

من قبل علماء  dynamic equilibrium التوازن الديناميكياالستقرار، وهي حالة تسمى 
 (.0210الحقين مثل بارسونز )الجتماع اال

، ولكن من أجل دراسة مجتمع، يجب على علماء اً يشكلون مجتمع ربمادوركهايم أن األفراد  اعتقد
 Social facts االجتماعية الحقائققائق االجتماعية. االجتماع النظر إلى ما وراء األفراد إلى الح

وجميع  ،والطقوس ،واألزياء ،والعادات ،والمعتقدات الدينية ،والقيم ،واألخالق ،هي القوانينالتي 
خدم وظيفة واحدة أو تالقواعد الثقافية التي تحكم الحياة االجتماعية. كل من هذه الحقائق االجتماعية 

فعلى سبيل المثال، قد تكون إحدى وظائف قوانين المجتمع هي حماية المجتمع أكثر داخل المجتمع. 
  .أخرى في معاقبة السلوك اإلجرامي وظيفة، بينما تتمثل والحفاظ على الصحة العامة من العنف

، إلى أن العمليات معروف بنيوي وظيفي  عالم(، وهو 9119–0201وأشار روبرت ميرتون )
 Manifest الجلية الوظائفي على العديد من الوظائف. إن االجتماعية غالبًا ما تنطو 

functions  الوظائف الكامنة، في حين أن عملية اجتماعيةمن  المطلوبة أو المتوقعة عواقبالهي 
latent functions  عملية اجتماعية. تتضمن الوظيفة الواضحة من  المطلوبةغير  العواقبهي

ستخدم ي عمل جيد إيجاد، للمهنة التحضيرللتعليم الجامعي، على سبيل المثال، اكتساب المعرفة، 
أشخاص جدد، والمشاركة في أنشطة ب االلتقاء الجامعةالتعليم. وتشمل الوظائف الكامنة لسنوات  ذلك

خرى للتعليم خلق تسلسل األكامنة ال ومن الوظائفك. ، أو حتى إيجاد زوج أو شريالمنهاج اإلضافية
 ،. يمكن أن تكون الوظائف الكامنة مفيدةتحصيلههرمي للعمالة على أساس مستوى التعليم الذي تم 

أو ضارة. تسمى العمليات االجتماعية التي لها عواقب غير مرغوبة على تشغيل المجتمع  ،أو محايدة
الخلل الوظيفي الحصول  على مثلةاأل من. في مجال التعليم، dysfunctions وظيفية اختالالت

 على درجات سيئة والتغيب، التسرب، وعدم التخرج، وعدم العثور على عمل مناسب.

التغير االجتماعي بشكل مناسب.  تفسير تستطيعال  االوظيفية أنه البنيويةأحد االنتقادات للنظرية 
يفترض أن أنماط السلوك المتكررة  إلى حد ما؛ لهذه النظرية الطبيعة الدائرية اإلشكاليات األخرى ومن 

وظيفة فقط ألنها تتكرر. عالوة على ذلك، قد تستمر  انعلم أن لديه لكننا نصّرح أننالها وظيفة، 
األساسية  المقدمةاالختالالت على الرغم من أنها ال تخدم وظيفة، والتي تناقض على ما يبدو 



                                     

 

 

لماء االجتماع اآلن أن الوظيفية لم تعد مفيدة كنظرية على المستوى للنظرية. يعتقد العديد من ع
 في بعض التحليالت متوسطة المستوى. اً مفيد اً الكلي، ولكنها تخدم غرض

 نظرية الصراع

منافسة على الموارد المحدودة. نوع من الإلى المجتمع ك Conflict theory نظرية الصراعتنظر 
بشكل كبير مع كتابات الفيلسوف وعالم االجتماع  ُعرفمستوى الكلي العلى  مقاربةهذا المنظور هو 

المجتمع مكّون من أفراد في طبقات اجتماعية  أن (، الذي رأى0505-0559األلماني كارل ماركس )
يجب أن يتنافسوا على الموارد االجتماعية والمادية والسياسية. مثل الطعام والسكن  وهؤالء مختلفة
تعكس هذه و  .والدين ،والتعليم ،المؤسسات االجتماعية مثل الحكومةو ووقت الفراغ.  ،والتعليم ،والعمل

المتأصلة فيها وتساعد في الحفاظ على البنية االجتماعية غير المتكافئة.  الالمساواة المنافسة في 
يستطيع بعض األفراد والمنظمات الحصول على موارد أكثر من اآلخرين والحفاظ عليها، ويستخدم ل

اقترح العديد من ولقد ن" سلطتهم ونفوذهم للحفاظ على المؤسسات االجتماعية. و ء "الفائز هؤال
 .ةاألساسي األطروحة ههذ أشكااًل مختلفة على المنظرين

 ( أفكار ماركس بحجة0595-0212النمساوي لودفيج غومبلوفيتش )-وّسع عالم االجتماع البولندي
. وأعرب عن اعتقاده بأن الصراعات الثقافية والعرقية أن الحرب والغزو هما أساس الحضارات مفادها

وتعريفها من قبل مجموعة مهيمنة لديها السلطة على مجموعات أخرى  حاالتأدت إلى تحديد 
(Irving 9111.) 

 الالمساواة أنه باإلضافة إلى  اعتقدمع ماركس، لكنه  فيبراتفق عالم االجتماع األلماني ماكس 
أن  فيبرفي السلطة السياسية والبنية االجتماعية تسبب الصراع. الحظ  اة الالمساو االقتصادية، فإن 

وأن ردود أفعال  ؛والجنس ،والعرق  ،تأثرت بشكل مختلف على أساس التعليمقد المجموعات المختلفة 
خضعت لالعتدال بسبب االختالفات الطبقية ومعدالت الحراك االجتماعي  الالمساواة الناس على 

 باإلضافة إلى التصورات حول شرعية من هم في السلطة.

( أن الصراع يمكن أن يساعد في دمج 0555-0205يعتقد عالم االجتماع األلماني جورج سيميل )
ف المشاركة العاطفية لألطراف المجتمع وتحقيق االستقرار فيه. وقال إن شدة الصراع تختلف باختال

ودرجة التضامن داخل الجماعات المعارضة، والوضوح والطبيعة المحدودة لألهداف. كما أظهر 



                                       

ة السلطة، والحد من المعارضة. يسيميل أن المجموعات تعمل على خلق التضامن الداخلي، ومركز 
 د الطريق التفاقات مستقبلية.مهيقلل التوتر والعداء ويمكن أن يالنزاعات أن إن الوصول إلى حل 

في ثالثينيات وأربعينيات القرن العشرين، طور الفالسفة األلمان، المعروفون باسم مدرسة فرانكفورت، 
توسع في نظرية الصراع وهي  عبارة عنالنظرية النقدية فلمبادئ الماركسية. لنظرية نقدية كشرح 

تحاول النظرية و االجتماعية األخرى والفلسفة.  جتماع، بما في ذلك العلوماالعلم  نظرية في أوسع من
يجب أن توضح ما هو الخطأ في الواقع والتي ؛ الالمساواة التي تسبب  البنيويةالنقدية معالجة القضايا 

أهداف عملية للتحول  وتوفراألشخاص الذين يمكنهم إجراء تغييرات،  وتحدداالجتماعي الحالي، 
 (.Horkeimer 1982االجتماعي )

 ُبنى على أساس الجنس أو العرق بطريقة مماثلة وحددت الالمساواة آلونة األخيرة، تم تفسير وفي ا
بين المجموعات. قدمت جانيت سالتزمان  الالمساواة الحفاظ على  فيالسلطة المؤسسية التي تساعد 

بين  الالمساواة لنظرية نسوية تحاول تفسير القوى التي تحافظ على  اً ( نموذج0240-9111تشافيز )
(. وبالمثل، نشأت Turner 2003الجنسين باإلضافة إلى نظرية حول كيفية تغيير مثل هذا النظام )

نظرية ال تنظرمن تحليل نقدي للعرق والعنصرية من وجهة نظر قانونية.  النقدية يةالعرقنظرية ال
 األبيض جلالذي يحصل عليه الر  على أساس االمتياز البنيوية الالمساواة  إلى النقدية يةالعرق

 .واالحترامالثروة والسلطة، ب والمرتبط

نظرية  انُتقدتة البنيوية للتركيز أكثر من الالزم على استقرار المجتمعات، فقد يالوظيف انُتقدتكما 
العديد من فاستبعاد االعتراف باالستقرار.  درجة الصراع ألنها تميل إلى التركيز على الصراع إلى

كما ) الفجائيمع مرور الوقت بدال من التغير  لغاية أو تقدمت تدريجياً االجتماعية مستقرة ل البنى
 .(تقترح نظرية الصراع

 نظرية التفاعل الرمزي

تركز على  الجزئينظرية على المستوى  يه Symbolic interactionism التفاعلية الرمزية
 -تبادل المعنى من خالل اللغة والرموز  -العالقات بين األفراد داخل المجتمع. ُيعتقد أن التواصل 

( 0224هيرمان ورينولدز ) المنظرانالحظ وقد هو الطريقة التي يفهم بها الناس عوالمهم االجتماعية. 
داًل من مجرد التصرف بناء في تشكيل العالم االجتماعي ب فاعلون أن هذا المنظور يرى أن الناس 

 عليه.



                                     

 

 

الرمزي على الرغم من أنه لم لنظرية التفاعل  اً ( مؤسس0519-0290يعتبر جورج هيربرت ميد )
هربرت بلومر، وهو أحد  وقد ابتكر(. LaRossa and Reitzes 1993) حولها أعماله اً ينشر أبد

تفاعل البشر مع األشياء لسية: هذه المقدمات األسا ووضعالرمزي"،  يةطالب ميد، مصطلح "التفاعل
لألشياء يأتي من تفاعلنا مع اآلخرين  المنسوبالمعنى إن بناًء على المعاني المنسوبة لتلك األشياء؛ 

شخص عند التعامل مع األشياء في ظروف محددة المن قبل  ُتَفسر معاني األشياءفوالمجتمع 
(Blumer 1969 ،إذا كنت تحب الكتب، على سبيل المثال .)الرمزيين  التفاعليينقد يقترح أحد ف

أو ، المدرسة ،األصدقاء ،أنك تعلمت أن الكتب جيدة أو مهمة في التفاعالت التي أجريتها مع العائلة
؛ ربما كان لعائلتك وقت قراءة خاص كل أسبوع، حيث تم التعامل مع بطاقة مكتبتك بيوت العبادة

 دفء والراحة.كحدث خاص، أو كانت قصص ما قبل النوم مرتبطة بال

 اً ن األفراد. غالبيبحث علماء االجتماع الذين يطبقون التفكير التفاعلي الرمزي عن أنماط التفاعل بي
 الصراع، في حين أن أحد منظري تفاعالت فردية. على سبيل المثال ما تتضمن دراساتهم مراقبة

سيكون  ةالرمزي التفاعلية منظر في ، فإنقد يركز على الفرق الطبقي اً سياسي اً الذي يدرس احتجاج
عن العالمات والرموز التي  األفراد في المجموعة االحتجاجية، فضالً  بكيفية تفاعل اً أكثر اهتمام

 يستخدمها المتظاهرون إليصال رسالتهم. 

-0259) آرفنج جوفمانمجتمع علماء االجتماع مثل القاد التركيز على أهمية الرموز في بناء 
. استخدم جوفمان dramaturgical analysis التحليل الدراميتسمى تطوير تقنية إلى ( 0299

من "النصوص"  اً أن تفاعالت الناس أظهرت أنماط وأدركللتفاعل االجتماعي  كنظيرالمسرح 
معين، فعليه أن  وضعفي  ما الذي قد يلعبه شخص في الجزء واضحاً يكون ال ألنه قد  اً الثقافية. نظر 

 (.Goffman 0255) مع تكّشف الوضعدوره  يرتجل

، مثل نوعيةالمنظور التفاعلي الرمزي أساليب بحثية  تتبنىمن األرجح أن تستخدم الدراسات التي 
ألنها تسعى إلى فهم العوالم الرمزية التي يعيش فيها  ،المقابالت المعمقة أو مالحظات المشاركين

 أفراد البحث.

 يبنيههو ما  الواقعلنظرية التفاعل الرمزي التي تقترح أن  اً امتداد Constructivism البنائية تعد
على التفاعالت مع اآلخرين، وهذه  مرتكزةاجتماعية  تركيبات. نحن نطور بطريقة مدركةالبشر 

عليها بشكل واسع أو مقبولة بشكل  اً متفق ى مر الزمن هي تلك التي لها معان  التركيبات التي تدوم عل



                                       

بأنه منحرف داخل  ُيَحددلفهم ما  المقاربة هستخدم هذتُ ما  اً غالبو عام من قبل معظم المجتمع. 
مختلفة  مجتمع. ال يوجد تعريف مطلق لالنحراف، وقد قامت مجتمعات مختلفة ببناء معان  

قف التي توضح هذا هو ما تعتقد لالنحراف، وكذلك ربط سلوكيات مختلفة مع االنحراف. أحد الموا
المحفظة إلى  تسليمعتبر ويفي بعض المجتمعات،أنك ستفعله إذا عثرت على محفظة في الشارع. 

. على النقيض انحرافالمحفظة على أنه ب االحتفاظ السلطات المحلية اإلجراء المناسب، وسُينظر إلى
اظ بالمحفظة والبحث عن المالك االحتف أنه من المناسب يكون قد  في مجتمعات أخرى،من ذلك، 

 .اً منحرف اً ، سلوكالمعنية إلى شخص آخر، حتى السلطات عتبر تسليمهايو بنفسك؛ 

، بالطبع في حين يرى أنصارها ،الضيق للغاية على التفاعل الرمزي  بسبب تركيزها تُنتقد هذه النظرية
 .امن أعظم نقاط قوته أن هذا التركيز

 حدثت بعضالثالثة هي األساس للنظرية االجتماعية الحديثة، ولكن  المقارباتال تزال هذه 
الوظيفية قوة مهيمنة بعد الحرب العالمية الثانية وحتى الستينيات -البنيوية تكانلقد . اتالتطور 

 الوظيفية . في ذلك الوقت، بدأ علماء االجتماع يشعرون أن البنيويةمن القرن العشرين والسبعينيات
في ذلك ) بعض المجتمعاتفي  حدثتاف التغيرات االجتماعية السريعة التي لم تفسر بشكل ك

 .(الوقت

االجتماعية  الالمساواة ثم اكتسبت نظرية الصراع مكانة بارزة، حيث كان هناك تركيز متجدد على 
، النقدية يةنظرية العرقالو  ،النظرية النقدية، والجوانب الخاصة للنظرية النسويةلقد ركزت المؤسسية. 

 اً تركيز  هذا الميدانعلى خلق التغيير االجتماعي من خالل تطبيق المبادئ االجتماعية، وشهد 
 علم االجتماع العام. صورةعلى مساعدة الناس العاديين على فهم مبادئ علم االجتماع، في  اً متجدد

خالل  من اً تمام من منظور جديدتحاول النظرية االجتماعية ما بعد الحداثة النظر إلى المجتمع 
النظرية  عمومًا اعُتبرترفض المحاوالت السابقة على المستوى الكلي لشرح الظواهر االجتماعية. 

 ، مقاربًة علىفي أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات مع اكتسابها قبوالً  ،االجتماعية ما بعد الحداثة
مع  وشهرتهاتزامن نموها و . والفردالمجموعات الصغيرة والمحلية واقع نظر إلى ت المستوى الجزئي

 الرمزي. يةالجوانب البنائية للتفاعل



                                     

 

 

 لماذا ندرس علم االجتماع؟ 4.1

عندما حاولت إليزابيث إيكفورد الدخول إلى المدرسة الثانوية المركزية في ليتل روك، أركنساس، في 
المحكمة  فقد سمحتجانبها.  إلىحشد غاضب. لكنها عرفت أن القانون ب قوبلت، 0251سبتمبر 

بتدريس السود والبيض في أنظمة  قبل ثالث سنوات من ذلك التاريخالعليا في الواليات المتحدة 
مدرسية منفصلة طالما كانت أنظمة المدارس "متساوية". من العوامل الرئيسة المؤثرة في هذا القرار 

أظهر  ؛ إذكالركاء االجتماع ، كينيث ومامي من علم من زوج وزوجةهو البحث الذي أجراه فريق 
الضرر  ذلك أن أن الفصل العنصري يضر بتالميذ المدارس السود الصغار، وتبين للمحكمة ابحثهم

 غير دستوري.

منذ تأسيسه، كان العديد من األشخاص المهتمين بعلم االجتماع مدفوعين بالرغبة العلمية للمساهمة 
 اً فقط دراسة المجتمع ولكن أيض تليس الغاية بالمعرفة في هذا المجال، في حين أن آخرين رأوا أن

. إلى جانب إلغاء الفصل العنصري، لعب علم االجتماع دورًا حاسمًا في العديد هذا المجتمع تحسين
، مثل تكافؤ الفرص للمرأة في مكان العمل، وتحسين المعاملة المهمةمن اإلصالحات االجتماعية 

وزيادة إمكانية الوصول واإليواء لألشخاص ذوي لألفراد ذوي اإلعاقة العقلية أو صعوبات التعلم، 
 على أراضيهم وثقافتهم، وإصالح نظام السجون. بالحفاظاألصليين  السكاناإلعاقات الجسدية، وحق 

دعوة إلى علم االجتماع: وجهة  ( ، في كتابه0292عالم االجتماع البارز بيتر ل. بيرغر )يصف 
"شخص معني بفهم المجتمع بطريقة منضبطة".  هوعالم االجتماع بأن ، 0219لعام  نظر إنسانية

اللحظات األثرية لحياة الناس، فضاًل عن االنبهار بطبيعي  اهتمامويؤكد أن علماء االجتماع لديهم 
 العادية.بالظواهر اليومية 

لعالم م الناس طرق التعرف على كيفية تالؤمهم مع ايمكن أن يكون علم االجتماع مثيرًا ألنه يعلّ 
 فياآلخرون. إن النظر إلى أنفسهم والمجتمع من منظور اجتماعي يساعد الناس  يتصورهموكيف 
من  بمجموعات مختلفة على أساس الطرق العديدة المختلفة التي يصنفون  ارتباطهم نقطةمعرفة 
الوعي حول كيفية تأثير هذه  يرفع مستوى  وهوأنفسهم وكيف يصنفهم المجتمع بدوره.  خاللها

على  - غير ذلك، أو اإلثنية، التعليم، واالجتماعيمثل المستوى االقتصادي  -تصنيفات ال
 .التصورات



                                       

علمهم طريقة لتنظيم تفكيرهم ي وفه ؛وبسيطة عدم قبول تفسيرات سهلةبعلم االجتماع الناس يطالب 
د العديد لوجو  اً إجابات أفضل. إنه يجعل الناس أكثر إدراك وصياغةبحيث يمكنهم طرح أسئلة أفضل 

يزيد وهو . بالطريقة نفسهامن األنواع المختلفة من األشخاص في العالم الذين ال يفكرون بالضرورة 
والعمل  بالعيشهذا يعدهم و من رغبتهم وقدرتهم على محاولة رؤية العالم من وجهات نظر اآلخرين. 

 .بشكل متزايد التنوع والتكامل ينحو باتجاهفي عالم 

 أهداف علم االجتماع

 تهدف دراسة علم االجتماع إلى تحقيق مجموعة من األهداف كاآلتي:

أواًل: الكشف عن الظواهر االجتماعية التي تتعلق بعالقة اإلنسان مع اآلخر ومع بيئته، من حيث 
 أبعادها وحجمها وطبيعتها ومدى انتشارها وتكرارها.

الظواهر وتحديد ما إذا كانت سببًا أم ثانيًا: دراسة العالقات التي تحكم الظواهر المدروسة بغيرها من 
 نتيجة لغيرها من الظواهر.

 ثالثًا: توقع مدى تطور الظواهر االجتماعية وإمكانية التنبؤ بها.

رابعًا: فهم الظواهر االجتماعية ومحاولة توجيهها لصالح اإلنسان أو الحد من انتشارها، أو العمل 
 على تقدمها وانتشارها.

 مواضيع علم االجتماع

انقسم العلماء في تحديدهم لمواضيع علم االجتماع، إال أن هناك شبه إجماع بخصوص المواضيع 
 األساسية للدراسات االجتماعية )السوسيولوجية(:

 دراسة الظواهر االجتماعية 

 دراسة العمليات االجتماعية 

 درسة الثقافة 

 .دراسة التغير في الثقافة وفي البناء االجتماعي 

جتماع يدرس جميع المواضيع التي تتناول الفرد من حيث وجوده في المجتمع؛ أي ك فإن علم االوبذل
الظواهر من حيث طبيعته االجتماعية وتفاعالته اليومية. باختصار، إن موضوع علم االجتماع هو 



                                     

 

 

تنشأ الظاهرة االجتماعية إما من العالقات اإلنسانية أثناء عملية التفاعل االجتماعي في . االجتماعية
، مثل التعاون، التنافس، التدافع، الزواج، الصداقة. وهذه الظواهر ال تنشأ إال اة االجتماعيةالحي

بوجود تفاعل بين شخصين أو أكثر. وتنشأ كذلك من خالل السلوك المتكرر بين عدد من الناس مثل 
 تعاطي المخدرات، االنتحار، الغش، وغير ذلك؛ وهي ظواهر ال يشترط وجودها أي تفاعل.

 االجتماع في العملعلم 

". وهذا يعني أنهم للنقلالعمل البحث عن أشخاص ممن يطلق عليهم "مهارات قابلة  أربابيواصل 
 والذينيريدون توظيف أشخاص يمكن تطبيق معرفتهم وتعليمهم في مجموعة متنوعة من األوضاع 

 مهاراتهم في مختلف المهام. ستسهم

يمكن لدراسة علم االجتماع أن تزود الناس بهذه المعرفة الواسعة ومجموعة من المهارات التي يمكن 
 :في العديد من أماكن العمل، بما في ذلك تسهمأن 

 فهم النظم االجتماعية والبيروقراطيات الكبيرة. 
  برنامج أو سياسة عملالقدرة على وضع وتنفيذ مشاريع بحثية لتقييم. 
 مع وقراءة وتحليل المعلومات اإلحصائية من االستطالعات أو الدراسات القدرة على ج

 المسحية.
  في الخلفيات االجتماعية والثقافية واالقتصادية  المهمةالقدرة على التعرف على االختالفات

 .للناس
 المهارات في إعداد التقارير وإيصال األفكار المعقدة. 

  االجتماعية التي تواجه المجتمع  لمشكالتواالقدرة على التفكير النقدي حول القضايا
 .المعاصر

علم االجتماع الناس لمجموعة واسعة من المهن. إلى جانب إجراء البحوث االجتماعية أو تدريب يعّد 
الحاصلين على درجة و  الجامعةاآلخرين في هذا المجال، يتم توظيف األشخاص الذين يتخرجون من 

الحكومية والشركات في مجاالت مثل الخدمات  اتالجهعلمية في علم االجتماع من ِقبل 
 ،والخدمات الصحية، المجتمعتخطيط و  ،واالستشارات )مثل تنظيم األسرة والمهنة( ،االجتماعية

ن قدرًا ضئياًل من التدريب في علم االجتماع أوالموارد البشرية. حتى  ،السوق  وبحوث ،والتسويق



                                       

 ،والقانون  ،والتعليم ،والصحافة ،والعالقات العامة ،تيمكن أن يكون رصيدًا في وظائف مثل المبيعا
 والعدالة الجنائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     

 

 

 مراجعة الفصل

 المصطلحات المفتاحية

وجهة النظر القائلة إن الباحثين يجب أن يسعوا إلى الذاتية : antipositivism الوضعية مناهضة
 الثقافية، والقيم المجتمعية.في عملهم لتمثيل العمليات االجتماعية، والعادات 

نظرية تنظر إلى المجتمع كحالة تنافسية من أجل الموارد  :conflict theory نظرية الصراع
 المحدودة.

امتداد للنظرية التفاعلية الرمزية التي تقترح أن الحقيقة هي ما يبنيه  constructivism: البنائية
 البشر بطريقة مدركة.

 ات والقيم واالعتقادات المشتركة بين مجموعة.الممارس: culture الثقافة

أسلوب يستخدمه علماء االجتماع حين ينظرون : dramaturgical analysis التحليل الدرامي
 إلى المجتمع من خالل مجاز تمثيلي نظري.

حالة مستقرة حيث تعمل جميع األجزاء لمجتمع : dynamic equilibrium التوازن الديناميكي
 بشكل مناسب.صحي سليم معًا 

 أنماط اجتماعية غير مرغوبة العواقب لعمل مجتمع.: dysfunctions االختالالت الوظيفية

 عملية تزامن تحليل السلوك الفردي والمجتمع الذي يشكل ذلك السلوك.: figuration التشكل

لتي الدور الذي يلعبه نشاط متكرر في الحياة االجتماعية ككل والمساهمة ا: function الوظيفة
 يؤديها في االستمرار البنيوي.

مقاربة نظرية تنظر إلى المجتمع كبنية بأجزاء مترابطة مصممة لتلبية : functionalism الوظيفية
 االحتياجات البيولوجية واالجتماعية لألفراد الذين يشكلون المجتمع.

األوسع واإلجابة عن محاولة لتفسير العالقات على المستوى : grand theories النظريات الكبرى 
 األسئلة األساسية مثل لماذا تتشكل المجتمعات ولماذا تتغير.

 قضية قابلة لالختبار. :hypothesis الفرضية



                                       

 العواقب غير المدركة أو غير المنشودة لعملية اجتماعية.: latent functions الوظائف الكامنة

 االجتماعية ضمن المجتمع.نظرة واسعة لدور البنى : macro-level المستوى الكلي

 العواقب المنشودة والمعلنة لعملية اجتماعية.: manifest functions الوظائف المعلنة أو الجلية

دراسة عالقات محددة بين األفراد أو : micro-level theories نظريات المستوى الجزئي
 المجموعات الصغيرة.

ة تستخدم ضمن علم من العلوم لصياغة أطر فلسفية أو نظري: paradigms النماذج المعرفية
 النظريات، التعميمات، وُتجرى التجارب لدعمها.

 الدراسة العلمية لألنماط االجتماعية.: positivism الوضعية

مقابالت معمقة، مجموعات التركيز، وتحليل : qualitative sociology علم االجتماع النوعي
 كمصدر لبياناته. مصادر المحتوى 

طرائق إحصائية مثل المسوح مع عدد كبير : quantitative sociology اع الكميعلم االجتم
 من المشاركين.

القوانين، األخالقيات، القيم، االعتقادات الدينية، : social facts الوقائع أو الحقائق االجتماعية
 العادات، األزياء، الطقوس، وجميع القواعد الثقافية التي تحكم الحياة االجتماعية.

أنماط االعتقادات والسلوكيات المركزة على تلبية : social institutions المؤسسات االجتماعية
 االحتياجات االجتماعية.

الصالت االجتماعية التي تربط مجموعة من الناس : social solidarity التضامن االجتماعي
 مثل القبيلة، موقع مشترك، والدين.

يعيشون معا في منطقة جغرافية محددة ويتفاعلون مع  مجموعة من الناس: society المجتمع
 بعضهم ويتشاركون بثقافة عامة.

القدرة على فهم كيف يرتبط الماضي الخاص : sociological imagination الخيال االجتماعي
 بك مع ماضي الناس اآلخرين، وكذلك مع التاريخ عمومًا والبنى االجتماعية خصوصًا.

 الدراسة الممنهجة للمجتمع وللتفاعالت االجتماعية.: sociology علم االجتماع



                                     

 

 

منظور نظري يفحص من خالله الباحثون : symbolic interactionism التفاعلية الرمزية
 عالقات األفراد ضمن مجتمعهم من خالل دراسة تفاعالتهم )اللغة والرموز(.

 ع.تفسير مقترح عن التفاعالت االجتماعية أو المجتم: theory النظرية

 كلمة ألمانية تعني الفهم المعمق.: verstehen الدراسة العميقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       

 خالصة الفصل

 ما علم االجتماع؟ 0.0

علم االجتماع هو الدراسة المنهجية للمجتمع والتفاعل االجتماعي. من أجل إجراء دراساتهم، يحدد 
كيفية تأثيرها على األفراد والجماعات. علماء االجتماع األنماط الثقافية والقوى االجتماعية وتحديد 

 كما يقومون بتطوير طرق لتطبيق نتائجهم على العالم الحقيقي.

 تاريخ علم االجتماع 9.0

التي طرأت على المجتمع بسبب الثورة الصناعية  التغيرات تم تطوير علم االجتماع كطريقة لدراسة
عتقد بعض علماء االجتماع األوائل أنه . يها في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ومحاولة فهم

العلمية نفسها التي استخدمت  اهجيمكن دراسة دور المجتمعات واألفراد في المجتمع باستخدام المن
في العلوم الطبيعية، بينما يعتقد آخرون أنه من المستحيل التنبؤ بسلوك اإلنسان بطريقة علمية، وما 

 ذه المنظورات ال تزال ممثلة في علم االجتماع اليوم.زال آخرون يناقشون قيمة هذه التنبؤات. ه

 المنظورات النظرية 9.0

واألنماط. النظرية هي  ،والتفاعالت ،يطور علماء االجتماع نظريات لشرح األحداث االجتماعية
نظريات المستوى تحاول النظريات لها مقاييس مختلفة. و تفسير مقترح لتلك التفاعالت االجتماعية. 

نظريات بينما تركز الكلي، مثل الوظيفية البنيوية ونظرية الصراع، شرح كيفية عمل المجتمعات ككل. 
 ، على التفاعالت بين األفراد.ةالرمزي يةالمستوى الجزئي، مثل التفاعل

 لماذا ندرس علم االجتماع؟ 4.0

لكل من الفرد والمجتمع. من خالل دراسة علم االجتماع، يتعلم الناس  ةسة علم االجتماع مفيدادر 
تعمل دراسة علم و القضايا والمشكالت االجتماعية التي تواجه مجتمعنا.  فيكيفية التفكير النقدي 

بشكل متزايد.  متنوعاالجتماع على إثراء حياة الطالب وتحضرهم لمهن في عالم 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

 تطور الفكر االجتماعي (2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهداف الفصل
 الفكر االجتماعي في الحضارة الفرعونية 1.1

 معالم الفكر االجتماعي الفرعوني 

 خصائص الفكر االجتماعي الفرعوني 

 الفكر االجتماعي في الهند القديمة 1.1

 معالم الفكر االجتماعي الهندي 

 خصائص الفكر االجتماعي الهندي 

 الصينيةالفكر االجتماعي في الحضارة  1.1

 معالم الفكر االجتماعي الصيني 

 خصائص الفكر االجتماعي الصيني 

 الفكر االجتماعي في الحضارة اليونانية 1.1

 معالم الفكر االجتماعي اليوناني 

 خصائص الفكر االجتماعي اليوناني 

 الفكر االجتماعي عند الرومان 2.1

 معالم الفكر االجتماعي الروماني 

  الرومانيخصائص الفكر االجتماعي 

 الفكر االجتماعي في الحضارة العربية واإلسالمية 2.1

 معالم الفكر االجتماعي العربي اإلسالمي 

 معالم الفكر االجتماعي العربي اإلسالمي 

 الفكر االجتماعي الغربي 2.1

 معالم الفكر االجتماعي الغربي 

 المدارس الفلسفية 

 االتجاهات المعاصرة لعلم االجتماع 2.1

 التطوري  االتجاه التحولي 

 اتجاه البناء االجتماعي 

 اتجاه الصراع الطبقي 
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ظهر التفكير االجتماع في جميع الحضارات، وقد مر بمراحل مهمة حتى انتقل من المرحلة 
. لم يكن يقول كومتالوضعية، كما  –الميتافيزيقية إلى المرحلة الفلسفية، وأخيرًا إلى المرحلة العلمية 

الفكر االجتماعي قديمًا مدونًا أو منظمًا، ولكنه استند إلى الخبرات االجتماعية وخّلف آثارًا حضارية 
 مادية لها أهميتها في تشكيل الفكر الجتماعي.

وعلى مر العصور واألزمنة برز المفكرون والمصلحون االجتماعيون في الحضارات الشرقية القديمة 
الرافدين ووادي النيل والحضارة الهندية والصينية، وعالجوا قضايا الفكر االجتماعي كحضارة وادي 

عرفها التاريخ رسالة  فقد قام حمورابي بإنشاء أول معالجة ال تقل أهمية عما فعله فالسفة اإلغريق.
يجب  ُدونت فيها الشرائع والقوانين والحكم والوصايا التي نظمت شؤون المجتمع، وحددت الُمثل التي

 أن يلتزم بها الحكام واألفراد كحقوق وواجبات.

 الفكر االجتماعي في الحضارة الفرعونية 1.2

 معالم الفكر االجتماعي في الحضارة الفرعونية

 ارتكز الفكر االجتماعي في الحضارة الفرعونية بالدرجة األولى على التقسيم الطبقي الذي يتموضع
؛ إذ جمعوا بين السلطات الدنيوية والتشريعية والدينية في قمته الفراعنة بوصفهم آلهة أو أشباه آلهة

الحون فوالقضائية. تأتي بعد ذلك طبقة الكهنة، ثم طبقة الجيش والقادة العسكريين، ويشكل القاعدة ال
 والحرفيون.

النيل في تواصل المصريين مع كانت الزراعة تمثل عصب االقتصاد في مصر القديمة، وساعد نهر 
المجتمعات األخرى، باإلضافة إلى أن مصر القديمة كانت هدفًا لغارات القبائل النازحة من آسيا. 
كان الفكر االجتماعي في مصر القديمة على وعي بنظام الملكية؛ إذ كانت الملكية حقًا من حقوق 

 اآللهة.

ها "وحدة سياسية" قبل أن يعرفها اليونان أنفسهم. كما أن المصريين القدماء قد عرفوا المدينة بوصف
وكانت المدن المصرية تتمتع باالستقالل الذاتي، وكانت بمثابة مراكز اجتماعية وتجارية مهمة. وقد 

 أكد العديد من العلماء على أن أكثر النظم الحكومية تطورًا هي تلك التي نشأت وتطورت في مصر.



                                                                          

جتمع المصري القديم، وقاموا بوظيفة التعليم إرضاء لآللهة. وتكفلت احتل الكهنة مكانة بارزة في الم
الدولة بالنظام التعليمي والديني؛ مما جعل الصبغة الدينية محيطة بالفكر االجتماعي في ذلك 

، مقدسة وتشمل الفرعون ونسله وكهنتهوكانت هناك طبقتان في المجتمع: الطبقة األولى ال المجتمع.
رضية أو غير المقدسة وهي طبقة العامة من تجار وفالحين وجند. ونتيجة الندماج والطبقة الثانية األ

رجال الدين والحكام في طبقة واحدة، ظهرت نظرية تأليه الفرعون، ودعم سيادته، ونشر سلطانه، 
 واستقرار الوحدة الدينية والسياسية.

 خصائص الفكر االجتماعي الفرعوني

 الحضارة الفرعونية بالخصائص اآلتية:تميز النظام االجتماعي في 

 في االقتصاد والسياسة والحياة االجتماعية. هو األساس النظام الديني 

 .الملكية إحدى الحقوق القدسية لآللهة 

  مفهوم المدنية الذي يعد باكورة التفكير االجتماعي.ظهور 

 .التقسيم الطبقي على أساس قدسي ديني 

 قديمةالفكر االجتماعي في الهند ال 2.2

 معالم الفكر االجتماعي في الحضارة الهندية

اكتشف العلماء كثيرًا من اآلثار األدبية والدينية والصوفية في الهند القديمة، وتعتبر األشعار المعروفة 
 "ماهابهارتا" من أقدم المصادر التي عكست األفكار االجتماعية في هذه الحضارة.

ت في الهند. وتتألف مما يزيد على ثالثة آالف بيت من الشعر، تعتبر قوانين "مانو" من أقدم التشريعا
وهي تُنسب إلى شخصية خرافية في صورة إله صغير تلقى الوحي من "براهما". كان رجال الدين 
البراهمة يتمتعون بوضع غير عادي مرتكزًا على النظام االستبدادي وفكرة الجزاء مستندين إلى قوانين 

 اء في حفظ الكيان االجتماعي واستقرار النظام.مانو التي أكدت دور الجز 

يتفاوت أفراد المجتمع في المركز االجتماعي، والحرية الشخصية، والمشاركة السياسية، والثراء؛ 
) طبقة الفياز وهي التجار والصناع في الطبقة الثالثة، وطبقة الودرا وهي  فالطبقتان الثالثة والرابعة

ليس لهما حق في الحرية الشخصية، أو المشاركة السياسبة، أو  رابعة(العبيد واألرقاء في الطبقة ال
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كم، أو التمتع بأي سلطة اجتماعية مقارنة بالطبقتين األولى والثانية )طبقة البراهمة الوصول إلى الح
 ، وطبقة الكشاترية وهي المحاربين في الطبقة الثانية(.ىوهي رجال الدين في الطبقة األول

وليس بمستغرب بطء فوذ غير مسبوق، وكسبوا مااًل وجاهًا وسلطانًا ال حدود له. تمتع البراهمة بن
 النمو والتغير في المجتمع الهندي بسبب طول الحكم االستبدادي لهذ الطبقة.

تعرضت طبقة البراهمة للتهديد على أيدي أنصار الديانة البوذية )ديانة ثورية تفرعت عن البراهمية 
الديانة بالمساواة بين جميع المواطنين في الطقوس والعبادات. تتضمن هذه  الجامدة(، وقد نادت هذه

الدعوة قدرًا كبيرًا من الحريات والمساواة االجتماعية، وإزالة الفوارق الطبقية. إال أن هذه الدعوة لم 
تستطع إدراك القضايا والنظريات االجتماعية والسياسية المتصلة بشؤون الحكم، واصطبغت معظم 

 رهم بالصبغة الدينية الصوفية.أفكا

في الواقع لم يهتم الفكر االجتماعي الهندي بالحياة الدنيا بقدر اهتمامه بالعالم اآلخر، ولذلك لم 
يتضمن نسقًا تربويًا اجتماعيًا لتربية األجيال، وإنما تضمن نسقًا دينيًا لتربية القديسين والنساك، األمر 

 بالدولة والمدينة، والحقوق والواجبات االجتماعية.الذي أبعد الناس عن التفكير 

مع ذلك لم تخُل حضارة الهند القديمة من مفكرين اجتماعيين حاولوا تطبيق بعض األفكار 
الذي تحدث عن نشأة الدولة وناصر نظرية الحكم كوتيال، ، ومن بين هؤالء المفكر الهندي الجتماعية

 ويحل القانون محل سلطة الغاب.المطلق الذي يحمي الضعيف من ظلم القوي، 

 خصائص الفكر االجتماعي الهندي

حدد الدين النظام الطبقي في الهند القديمة، وقواعده، وما يترتب على هذه القواعد من عالقات بين 
الطبقات المختلفة. ومن نتائج هذا النظام أن الوضع االجتماعي ال يمكن أن يتغير من األصول إلى 

ليد. وتشير قوانين مانو أن اث وجامد، ويسهم في فرض الخضوع للعرف والتقالفروع؛ بل هو مورو 
البناء الطبقي مقدس ومصدره إلهي, وهو ينقسم إلى أربع طبقات: البراهمة )رجال الدين(، الكشائرية 

 )المحاربون(، الفيزيا )الصناع والتجار(، السودرا )العبيد(. 

 ومن خصائص هذا الفكر االجتماعي:

 محددًا أساسيًا للنظام الطبقي االجتماعي. يعد الدين 

 .النظام الطبقي جامد وموروث ال يتغير من األصول إلى الفروع 



                                                                          

 .تفاوت أفراد المجتمع تفاوتًا شديدًا فيما يخص حقوقهم وواجباتهم 

 .الخضوع التام لما تفرضه التقاليد واألعراف 

 تركيزه على الشؤون الدنيوية. تركيز الفكر االجتماعي الهندي على العالم اآلخر بداًل من 

 الفكر االجتماعي في الحضارة الصينية 3.2

 معالم الفكر االجتماعي في الحضارة الصينية

تطور الفكر االجتماعي في الحضارة الصينية من خالل تنازع تيارات فكرية متنافسة من أهمها 
مؤسس للمدرسة االجتماعية في  أول كونفوشيوسالكنفوشيوسية والقانونية والتاوية والماوتسية. ويعد 

، الحضارات الشرقية القديمة التي أسهمت في العديد من الدراسات االجتماعية والسياسية واألخالقية
 وكان لها األثر العميق في الحياة الفكرية للصين قبل الثورة الشيوعية.

، يليه األمراء تألف النظام الطبقي الصيني من االمبراطور في قمة البناء االجتماعي وأسرته
 واألشراف، ويشكل عامة الشعب قاعدة الهرم.

كانت الفلسفة الصينية تتميز عن غيرها من فلسفات الشرق القديم بأنها فلسفة عملية ال ترتبط بالدين، 
فأكدت الجوانب اإلنسانية، وخاطبت أفراد المجتمع. لذلك اهتمت بجوانب الحياة االجتماعية، 

أو التفكير  –إذا كان الدين في الهند القديمة يشّرع للمجتمع، فإن العقل والسلوكيات األخالقية. و 
 هو الذي يشّرع في الصين القديمة. -اإلنساني

في دراسة كثير من القضايا االجتماعية والسياسية كونفوشيوس، أسهم االتجاه الكنفوشي، ورائده 
اإلقطاعي وتقويته، واعتباره أساسًا للبناء واألخالقية. ارتكزت أفكار هذا االتجاه على تمجيد النظام 

 االجتماعي، والتنظيم االقتصادي والسياسي.

 افترض كونفوشيوس وجود صفات في الطبيعة اإلنسانية ترقى بأفراد المجتمع إلى مستوى القديسين،
وأن  يسمح بالحراك من طبقة إلى أخرى، على خالف النظام الطبقي الموروث في الهند والذي ال

 ليم والتخطيط التربوي هما األساس الوحيد للفضيلة ومرتكز الحضارة.التع

اعتقد كونفوشيوس أنه ال سبيل إلصالح ما فسد من النظام االجتماعي إال بإصالح النظام األسري 
في المجتمع؛ فالفرد هو الوحدة األساسية في بناء األسرة، واألسرة هي نواة المجتمع. فإذا استقام الفرد، 
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سرة وصلح المجتمع. وهو يرى أن الحياة األسرية المنظمة تفرض على األفراد نظامًا صلحت األ
 اجتماعيًا يساعد على استقرار النظام السياسي.

تعاليم أستاذه في مناصرة الشعب ومناهضة الحكام. وكان المجتمع في نظره ينقسم مانشيوس تابع 
الفكر الذين يجب أن يتسلموا نواصي الحكم  إلى طبقتين: األولى وتشمل المتعلمين والمثقفين ورجال

 ، والثانية طبقة الكادحين وعامة الشعب.لما لديهم من وعي ومعرفة

الذي احتقر العادات القديمة التقليدية، واحتقر التعليم والتعلم؛ إذ يرى أن الوتزو تزعم االتجاه التاوي 
ل عن طريق التصوف والحدس والتأمل المعرفة ال تكتب بالتحصيل والدراسة واالعتماد على العقل، ب

الباطني. وتأتي المعرفة بالبعد عن المحسوسات، والتطهر من أدرانها التي تحول دون الوصول إلى 
 الحقيقة الروحية.

وبينما تبدو الكنفوشية اتجاهًا اجتماعيًا واقعيًا عمليًا يؤكد على أهمية التعليم والتعلم، يظهر االتجاه 
 إلى االنعزال عن الحياة االجتماعية والسياسات الدنيوية.التاوي سلبيًا يدعو 

أما بالنسبة لالتجاه القانوني، فكما يوحي االسم، أكد على فكرة القانون وضرورة خضوع العالقات 
من أجل غرس الحضارة والمدنية في نفوس  اإلنسانية واالجتماعية لقوانين تشبه قوانين الطبيعة

 ه أن للقوانين أربعة أشكال:الشعب. ويرى مؤسس هذا االتجا

 .قانون ثابت غير قابل للتغير: وهو ينظم عالقة المحكومين بحكامهم 

 .قانون اجتماعي: وهو ينظم العالقات والعادات التي تسود بين األفراد وتوجه سلوكهم 

 .قانون جزائي: وهو قانون ينظم الجزاء الذي يقع على المخطئين 

  التجارية والمقاييس واألوزان.قانون تجاري: وهو ينظم العالقات 

وهو يعتقد أن الحاكم الناجح هو الذي يبذل الجهد إلعالء كلمة القانون واإلشراف على سيادته. وإذا 
حاد عن القانون أصبح طاغية، والطغيان مدخل رئيس لالضطراب وانعدام السالم واالستقرار. ويعتمد 

 نون يفشل مهما كان فاضاًل.تطبيق القانون على أخالق الحاكم، والحاكم بال قا

بمقارنة هذه االتجاهات، نرى أن االتجاه الكنفوشي يركز على اإلنسان الفاضل الذي يمكن أن 
يستغني عن القوانين، وكذلك الدولة التي يمكن أن تقوم بدون القانون. ويؤكد االتجاه التاوي على منح 

يأخذ االتجاه القانوني القانون د سلطة حاكمة. األفراد حرية مطلقة متجاهاًل أهمية قيام الدولة أو وجو 
 مرتكزًا له، ويؤكد على أهميته ومحوريته في تقدم المجتمع، وحرية األفراد، وتنظيم عالقاتهم.



                                                                          

ء الذي يعتقد أن من يستبد بالسلطة عادة يكون من الحكماموتزي أسس االتجاه الماوتسي )التعاقدي( 
كم خيرًا فهو خير، والعكس صحيح. وقد اعمياء ألن ما يراه الح والعقالء، وال بد من طاعتهم طاعة

انتهى إلى أن حرية إبداء الرأي ال قيمة لها ألن من يتمتع بها هم الحكام فقط. ويتعهد الحاكم بغرس 
الحب بين أفراد مجتمعه، فمن يحب الناس سوف ينعم بمردود حبه، ومن يكره الناس يجني الكراهية 

 .فرقة بين الخير والشر هو مدى ما تعود به من نفع عام أو ضرر عاموالحقد. ومعيار الت

 خصائص الفكر االجتماعي الصيني

كما الحظنا أعاله االتجاه الواقعي والعملي للفكر االجتماعي الصيني الذي جعله يتحلى بمجموعة من 
 الخصائص المميزة اآلتية:

 بين افراد المجتمع. يعد العقل محددًا أساسيًا للبناء االجتماعي والتفاعل 

 .اهتم بالجوانب اإلنسانية والسلوكية واألخالقية 

  ركز على الفرد باعتباره الوحدة األساسية في المجتمع، وعلى األسرة بوصفها نواة المجتمع
 األولى.

 .إمكانية الحراك االجتماعي بين الطبقات االجتماعية 

  بناء المجتمع.ظهور الدعوة إلى االستناد إلى القوانين واألنظمة في 

 الفكر االجتماعي في الحضارة اليونانية 4.2

 معالم الفكر االجتماعي في الحضارة اليونانية

توجه الفكر اليوناني القديم لالهتمام بقضايا اإلنسان والمجتمع باعتبار الفرد هو النواة األساسية 
الحرية الفردية، نظرًا  للجماعة. وال شك أن ركيزة الفكر االجتماعي اليوناني هي الحرية وخاصة

 الرتكاز حياتهم السياسية على النظام المحلي اإلقليمي، وافتقادهم إلى الحكومة المركزية.

ويرجع الفضل األول في توجيه الفكر اإلنساني المنظم نحو الطبيعة والمعرفة الخالية من الميتافيزيقيا 
 إلى الفيلسوف سقراط.
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إلى تصورات ذهنية وتطلعات مثالية كما جسدها أفالطون في  وقد تطور الفكر االجتماعي اليوناني
مدينته الفاضلة التي بناها على أساس ثالث طبقات متدرجة هرميًا لكل طبقة وظائفها المتخصصة: 

 طبقة الحكام، طبقة الجند، وطبقة العمال والفالحين والصناعيين.

ه فالسفة اليونان في الفكر أول بحث منظم وضعجمهورية أفالطون ويعتقد بعض الباحثين أن 
االجتماعي، بيد أن هناك بحوثًا سابقة على جمهورية أفالطون تضمنت بعض مالمح التفكير 

 االجتماعي مثل "ديوان األيام" للشاعر هزيود. 

 رواد الفكر االجتماعي اليوناني

 سقراط

كل االعتبارات العلمية لم يسهم سقراط في بناء نظرية متكاملة، ولكن كانت السياسة بالنسبة له فوق 
 واألخالقية، لذلك تناول واجبات الحياة العامة والخاصة.

 السوفسطائيون

يجسد السوفسطائيون البدايات المبكرة للفكر االجتماعي في المجتمع اإلغريقي؛ فقد اتجهوا اتجاهًا 
يزيقية، والعموميات حسيًا واقعيًا نقديًا في معالجة المواضيع االجتماعية. لقد واجهوا اآلراء الميتاف

المطلقة، والمسلمات الثابتة، ونادوا بضرورة النظر إلى الفرد وحقوقه، باعتباره مركز اهتمام الدولة أو 
 المدينة وليس مجرد تابع للجماعة.

؛ فالعدل، على سبيل يرى السوفسطائيون أن القيم المجردة ال تعني شيئًا بعيدًا عن الواقع االجتماعي
ق بالتفكير السليم وإنما بالتفاعل االجتماعي؛ أي بالممارسة االجتماعية الواقعية. ولقد المثال، ال يتحق

 جعلت هذه الجماعة الفرد مقياس كل شيء؛ فما يراه عداًل فهو عدل.

، وعارضوا الحقيقة المطلقة التي كانت تشكل النسبية االجتماعيةدافع السوفسطائيون عن فكرة 
سب، مما تجلى بمظاهر الظلم والالمساواة والعبودية والعنصرية. ذريعة ألصحاب المزايا والمكا

هاجمت هذه الجماعة القانون األخالقي السائد آنذاك، ورأت أنه من الخير العودة للقوانين الطبيعية 
 التي تعمل على تحقيق العدالة االجتماعية.



                                                                          

 أفالطون

الذي تجسد على نحو واضح في يمثل أفالطون االتجاه المثالي الطوباوي في الفكر االجتماعي 
المدينة الفاضلة. لقد تضمن مؤلفه عن المدينة الفاضلة بحوثًا متصلة بالدراسات االجتماعيةـ واستحوذ 
على اهتمام كبير في تاريخ الفكر االجتماعي فيما يتعلق باألصول الضرورية والتخطيط األمثل 

 للجمهورية الفاضلة التي تشرف عيها حكومة من الفالسفة.

 تنقسم المدينة الفاضلة لدى أفالطون إلى ثالثة أقسام رئيسة:

دعائم المدينة الفاضلة والبناء الطبقي: يرى أفالطون أن المدينة وحدة مكونة من أجزاء شأنها  -أوالً 
شأن الجسم اإلنساني الذي يتكون من أعضاء لكل منها وظيفته الخاصة، ولكنها ترتبط ارتباطًا 

تتجه لتحقيق هدف واحد وهو الفائدة الجمعية. لذلك فإن المدينة التي تمثل عضويًا وثيقًا بحيث 
الوحدة األساسية للحياة السياسية تعبرعن هذه الوحدة الجمعية؛ التي تقوم على تناسق الرغبات 

 واالتجاهات الفردية والتوازن بين الميول والمصالح الذاتية، والتخلص من الرق والظلم والالمساواة.

فالطون أن الحاجة اإلنسانية هي الدافع لالجتماع المنظم، وقصور الحياة الفردية يستلزم اعتقد أ
التعاون المشترك بين األفراد، وإن الجهد المشترك والوحدة الجمعية هما ما يكفل تحقيق الكمال 

الحاجات  وال بد من وجود طبقة تتوافر لديها الرغبة بالعمل واإلنتاج لتوفير المادي والروحي لألفراد.
الضرورية، وهذه الطبقة تشبه "القوة الشهوانية" في النفس اإلنسانية. كذلك األمر فإن المدينة تحتاج 
للمدافعين عنها والمحاربين األشداء الذين يتحلون بفضيلة الشجاعة، وهذه الطبقة تشبه "القوة 

 الغضبية" في النفس اإلنسانية.

حاكمة تسن القوانين، وتنشر العدالة، وتحقق السعادة والخير هذه المدينة الفاضلة تحتاج إلى هيئة 
العام. لذلك هناك حاجة إلى طبقة من الحكام من أهم سماتهم فضيلة الحكمة، وهذه الطبقة تشبه 

 "القوة الناطقة" في النفس اإلنسانية.

ة بالشجاعة لكل من هذه الطبقات فضيلة تميزها؛ فاألولى يجب أن تتسم بالعفة واالعتدال، والثاني
؛ فالعدل ليس والمخاطرة، والثالثة بالحكمة والحزم. ومتى جمعت الدولة بيه هذه الفضائل يتحقق العدل

 فضيلة رابعة، وإنما قوة خلقية تنشأ نتيجة تحقيق التناسق والتوازن بين الفضائل المذكورة.

مختلفة ومتباينة؛ فطبقة رأى أفالطون أن التقسيم الطبقي الذي حدده تقسيمًا طبيعيًا يمثل معادن 
الحكام من الذهب الخالص، وطبقة المحاربين من الفضة، وطبقة المزارعين والعمل من الحديد 
والنحاس. والدولة على هذا النحو تحقق الغاية المنشودة من االجتماع اإلنساني، ألن هذه الوظائف 
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ًا، ويقوم بينها نوع من االعتماد مع اختالف عناصر وتباين تكوينها إال أنها مرتبطة ارتباطًا وثيق
المتبادل، بحيث تشكل في جملتها وحدة جمعية دعامتها الفرد الذي يقوم بالوظيفة التي تحددها له 

 الدولة.

باختصار، الدولة من وجهة نظر أفالطون جماعة من األفراد األحرار المتساوين يرتبطون فيما بينهم 
ية في ظل سيادة القوانين العادلة التي تصنعها طبقة برباط الخوة، ويعملون ضمن وظائف اجتماع

الحكام.  وهذه الطبقة مطبوعة على حب العلم والفلسفة؛ فال يصدر عنها إال ما هو عادل وفاضل. 
وأبناء المدينة ال يسرفون في طلب الشهوة واللذة والمال، وال يتخذون الحرب وسيلة لتحقيق أغراض 

 وهدفها تحقيق السعادة والخير العام.قوامها العدل،  ذاتية، بل يعيشون في أسرة واحدة

وّجه أفالطون عنايته إلى طبقتي الحكام والجند اللتين التربية االجتماعية في المدينة الفاضلة:  -ثانياً 
خضوع هذه الطبقة إلى  من جمعهما في طبقة واحدة أطلق عليها تسمية "حراس الدستور". وال بد

 وتنمي االستعدادات الفطرية بدءًا من مرحلة الطفولة. تربية تكشف جوانب التميز،

تبدأ عملية التربية عند أفالطون تمييز األحداث الذين يتمتعون بقوة بدنية وجسمانية، ويتم تعهدهم 
بالتربية البدنية والرياضية وغرس الفضائل في نفوسهم. يستمر األحداث في هذا المسار من التربية 

ة عشر تنقطع مجموعة منهم عن متابعة الدراسة إلى مزاولة التمرينات حتى إذا ما بلغوا الثامن
العسكرية، وتستمر المجموعة المتميزة إلى مواصلة الدراسة والبحث في أربع مواد أساسية: الحساب، 
الهندسة، الفلك، الموسيقا. عندما يبلغون سن الثالثين، نميز من بينهم أصحاب االستعداد الفلسفي 

بحيث ينصرفون إلى دراسة الفلسفة لمدة خمس سنوات. بعد إتمام الدراسة أم نساًء رجااًل كانوا 
يعملون في الوظائف الحربية واإلدارية حتى سن الخمسين. ومن يتميز في الشؤون اإلدارية يرقى إلى 

من مرتبة الحكام. أما الذين تخلفوا في مراحل الدراسة المختلفة، فيشكلون طبقة الجند وال يتقلدون أي 
 الوظائف العامة أو مقاليد الحكم.

يتوجب على الدولة، وفقًا ألفالطون، تأمين سبل العيش الكريم لهؤالء الحراس؛ إذ أنهم ال يستطيعون 
مزاولة أي عمل، ويحرم عليهم أي نوع من التملك. وال يرى مانعًا من زواج الحراس، وإنما زواجًا 

في مكان خاص بين أيدي مربين ذوي كفاءة عالية مؤقتًا يكون هدفه اإلنجاب، ويودع األطفال 
لتنشئتهم تنشئة صالحة. يتحدد اإلنجاب وفق حاجة الدولة بغية المحافظة على الحد األمثل للسكان، 

 .إلى جانب بعض اإلجراءات التي تضمن الحفاظ على المستوى النفسي والعقلي والصحي



                                                                          

ة الذي وضعه أفالطون تكون طبقة تمثل خالصة حكومة الفالسفة: كان الهدف من نظام التربي -ثالثاً 
المجتمع تناط بها مسؤوليات الحكم ألنها تدرك المعاني الكلية للعدل والجمال والحق والخير. وأعضاء 
هذه الطبقة يتسلحون بحب الفضائل النخراطهم في دراسة العلم والفلسفة لفترات طويلة؛ فالفيلسوف 

 ًا لما يوصي به العقل، ويعمل على تحقيق العدالة والمساواة. حاكم مثالي ينشد الحكمة، ويحكم وفق

ًا واحدًا ال يستطيع ويعتقد أفالطون أنه ليس من الضروري انفراد حاكم بعينه بالحكم، ألن فرد
بمهام الدولة، وقد ينقلب الحاكم الفرد طاغية بسبب تفرده. لذلك يجب أن يتولى الحكم  االضطالع

وال بد من تيقظ الشعب ووعيه بحقوقه ومتابعة شؤون الحكم من خالل جماعة تمثل هيئة حاكمة، 
 قيام هيئة نيابية تحافظ على قوام الدولة وتحقق التوازن بين عناصر الحكم.

 أرسطو

ينطوي الفكر االجتماعي لدى أرسطو على عدد من المبادئ االجتماعية التي أثرت في الدراسات 
ادئ أن اإلنسان حيوان اجتماعي؛ بمعنى أن اإلنسان ال يمكن االجتماعية لقرون طويلة. من هذه المب

أن يعيش بمعزل عن المجتمع، وال يمكن دراسته مستقاًل عن المجتمع. ومنها كذلك أن األسرة هي 
الخلية االجتماعية األولى؛ بمعنى أن المجتمع يجب أن يعنى بخليته األولى حتى يستطيع تحقيق 

 .السعادة والعدالة والخير العام

ورغم أن أرسطو تلميذ أفالطون، إال أنه عارضه في كثير من المواقف واالتجاهات؛ إذ كان أرسطو 
وضعيًا تجريبيًا مقارنة بأفالطون رائد الفلسفة العقلية. من أهم كتابات أفالطون وأشهرها كتاب 

 "السياسة" الذي عرض فيه نظريته في الشؤون السياسية واالجتماعية.

خالل التحليل يمكن الرجوع إلى أصغر عناصر المجموع مما يساعدنا على تتبع  يرى أرسطو أنه من
، ولم والواقعي تطوره ومالحظة التفاصيل بدقة، بمعنى أنه درس الدول من ناحية وجودها الطبيعي

 يفكر في صناعتها مثلما فعل أفالطون في مدينته المثالية.

أول اجتماع طبيعي، وال تتحقق الحياة االجتماعية يعتبر أرسطو أن األسرة هي الخلية األولى، وهي 
إال من خالل هذا اإلطار األسري. ويؤدي اجتماع أسر عدة إلى نشأة القرية، التي تّكون وحدة 
اجتماعية أوسع نطاقًا وأكثر تنوعًا من األسرة. ومن اجتماع قرى عديدة تتكون المدينة أو الدولة. 

 لوحدات االجتماعية كمااًل.وينظر أرسطو إلى الدولة أنها أكثر ا



                    تطور الفكر االجتماعي| الثانيالفصل                                41

 

يرى أرسطو أن الدولة من خلق الطبيعة ألنها تعمل على سعادة أفرادها، وبدونها ال تتحقق هذه 
السعادة؛ فاإلنسان حيوان مدني وسياسي يتميز عن سائر الحيوانات األخرى باللغة والنطق، ومن 

هذه المعاني، وهذا ال يتسنى إال  خالل اللغة يعبر عن معاني الخير والشر ألنه الوحيد الذي يدرك
 من خالل الجماعة.

، والطبيعة هي التي تدفع إن الحياة االجتماعية، من وجهة نظر أرسطو، ضرورة طبيعية لإلنسان
اإلنسان إلى االجتماع السياسي. وهذا االجتماع ال بد أن يقوم على القانون والعدالة؛ فالمجتمع بدون 

 ن القانون هو قاعدة االجتماع السياسي، والعدالة ضرورة اجتماعية.قانون أو عدالة مجتمع ناقص، أل

ويرى أرسطو أن الفرد يذوب في نسيج الدولة، والدولة هي التي تعطي للفرد وجوده، وال وجود له 
بدونها. ومن خالل انسجام عناصرها، واتحاد خواصها، تشكل الدولة مرّكبًا تقوم بين أعضائها عالقة 

 م بأداء وظائفها بالتضافر مع مكوناتها من األفراد.عضوية، بحيث تقو 

الحاجات الضرورية لألفراد، بل الخدمات و على توفير يقول أرسطو:أن وظيفة الدولة ال تقتصر 
يتوجب عليها تهيئة سبل السعادة المادية والمعنوية. وال تقل السبل المعنوية عن المادية في تحقيق 

. ولذلك أكد أرسطو على ضرورة اهتمام الدولة بأنظمة التربية السعادة ألنها تتصل بعقل اإلنسان
 والتعليم، والثقافة العامة، إلى جانب األمن واالستقرار في الداخل والسالم في الخارج.

يعتقد أرسطو أنه أن المجتمع يتكون من األفراد واألشياء. وتشكل دراسة اإلنسان وصلته بالمجتمع 
اء والجوانب المادية فتشكل علم الثروة إلشباع الحاجات الضرورية. علم السياسة، أما دراسة األشي

األنظمة االقتصادية كاإلنتاج والتوزيع واالستهالك واألسعار، وأنظمة النقد لذلك درس أرسطو 
 ووظائفها وأشكالها، وغير ذلك من القضايا التي شكلت نواة أساسية لعلم االقتصاد السياسي.

بوية الكبيرة، التي تتكون من الزوجين واألوالد والموالي والرقيق، وهو ركز أرسطو على األسرة األ
النمط السائد آنذاك. وتختلف المراكز االجتماعية ألفراد األسرة؛ فالبعض ُخلق للسيادة والسيطرة، 
والبعض خلق للطاعة وتنفيذ األوامر. ويأتي الرجل في مرتبة أسمى من المرأة، وهو المؤهل للسيطرة 

تليه الزوجة، ثم الموالي واألرقاء. وُتسخر الفئة األخيرة ألعمال الدنيا والتي ال تليق بالشخص والحكم، 
 الحر. 

يختلف أرسطو مع أفالطون فيما يخص مساواة الرجل بالمرأة، وتولي الوظائف العامة. فالمرأة عند 
ؤون المنزل. وهذا أرسطو في المرتبة التالية، وتقتصر ووظيفتها على تربية األبناء والعناية بش



                                                                          

يعكس أيضًا الفضائل األخالقية؛ فالفرد الحر يتمتع بالفضيلة التفاضل في المرتبة االجتماعية 
 األخالقية وهو يأمر أسرته ويجب أن يطاع، أما غير األحرار )العبيد( فال يتمتعون بالفضيلة.

الختالط الجنسي. كما ناقش يمثل الزواج بنظر أرسطو دعامة المجتمع، لذلك ينتقد التعدد والطالق وا
أرسطو انحالل األسرة واقترح عقوبات صارمة على الخيانة الزوجية. وكان أرسطو من أنصار تحديد 

 النسل لبلوغ الحد األمثل لعدد السكان.

دعا أرسطو إلى ضرورة توحيد نظام التربية بالنسبة إلى جميع الطبقات. وينبغي أن تكون التربية في 
دولة، وإهمالها يعود بضرر كبير على الدولة؛ ألن أخالق األفراد وعاداتهم مقدمة أولويات ال

المسؤولية األكبر تقع وسلوكياتهم تشكل قوام الدولة. ال شك أن لآلباء دورًا في تنشئة أبنائهم، لكن 
 على عاتق الدولة.

فل طُيربى اليميز أرسطو بين ثالث مراحل للتربية: بدنية، أخالقية، عقلية. في المرحلة األولى 
جسمانيًا وبدنيًا، وفي الثانية ُيروض على الفضيلة واألخالق الجيدة والفنون األولية، وفي الثالثة 
يخضع لتعلم العلوم والفلسفة. تبدأ التربية المنزلية من الوالدة إلى سن السابعة، ثم تتولى الدولة أمر 

والثانية من سن البلوغ إلى الواحدة التربية على مرحلتين: األولى من السابعة إلى سن البلوغ، 
، الذين يشرفون على والعشرين. تخضع التربية المنزلية إلى إشراف ما سّماه نظام "مفتشي األطفال"

 التربية المنزلية ويقدمون النصح واإلرشاد.

ظم فّرق أرسطو بين الدولة والحكومة؛ فالدولة تمثل مجموعة المواطنين، والحكومة تمثل الهيئة التي تن
شؤون الدولة وتشرف على الوظائف والمرافق العامة. ويرى أرسطو أن الحكومات ستة أنواع، منها 
ثالث حكومات صالحة وهي: الملكية، واألرستقراطية، والجمهورية، وثالث حكومات فاسدة هي: 

قلية الطاغية، واألوليجاركية، والديمقراطية. الملكية حكومة فرد عادل، واألرستقراطية حكومة األ
الملك الفرد إلى ظالم، أصبحت  انقلبالفاضلة، والجمهورية حكومة الشعب عن طريق ممثليهم. إذا 

)حكومة الجشعين  حكومة طغيان. وإذا انحرفت األرستقراطية انقلبت إلى حكومة أوليجاركية
والطامعين من األغنياء(. وإذا فسدت الجمهورية انقلبت إلى حكومة ديمقراطية غوغائية يسودها 

  الدهاء وتحكمها التيارات الشعبية الجامحة.
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 خصائص الفكر االجتماعي اليوناني

  إن المجتمع مكون من أنظمة متصلة مع بعضها، وهذه األنظمة هي النظام السياسي
 ي والديني والعائلي.واالقتصاد

 .مجتمع مثالي أو فاضل يرأسه حاكم فيلسوف عليه التضحية بنفسه من أجل خدمة الجموع 

 على طبيعة اإلنسان االجتماعية. الفكر االجتماعي اليوناني ركز 

 .اعتبر العقل مصدر التقسيمات االجتماعية وليس الدين 

 .ركز على الفضيلة واعتبر المعرفة أساس كل الفضائل 

 الفكر االجتماعي عند الرومان 5.2

 معالم الفكر االجتماعي في الحضارة الرومانية

اهتم الفكر االجتماعي الروماني بالجوانب العملية أكثر من الجوانب النظرية، وعلى العالقات 
. تضمن الفكر الروماني اتجاهين بارزين: الفلسفة األخالقية العملية االجتماعية واألنماط السلوكية

 يقورية والرواقية(، والقوانين الوضعية.)األب

أسس الفلسفة األبيقورية أبيقور اليوناني، ولكن غالبية أتباعها من الرومان. يرى أنصار هذه الفلسفة 
أن كل فرد يدرك مصلحته الذاتية، ولكنه ال يستطيع تحقيق مصالحه إال من خالل عالقات اجتماعية 

فكرة العقد االجتماعي؛ إذ يمر المجتمع بمرحلة الطبيعة التي مع اآلخرين. أدت هذه الفكرة إلى ظهور 
تتضمن الكثير من المساوئ تدفع األفراد إلى إنشاء عالقات اجتماعية ويتعاقدون على التعاون 

 والتعايش من أجل تحقيق مصالحهم.

فالسفة كذلك األمر فيما يخص المدرسة الرواقية التي أسسها زينون اليوناني، واعتنقها كثير من ال
. اتفق الرواقيون مع أرسطو في أن اإلنسان اجتماعي بطبعه، وال بد أن يكون اجتماعيًا حتى الرومان

تنمو شخصيته ويؤدي واجبه في المجتمع. طّور الرواقيون فكرة المجتمع العالمي، والمواطن العالمي، 
 واألخوة اإلنسانية.

جتماعية عندهم المصالح المادية، ويميلون إلى بينما كان األبيقوريون ماديين، وأساس العالقات اال
الفردية، كان الرواقيون اجتماعيين في نزعتهم وعالميين في نظرتهم. وقد لعبت الفلسفة الرواقية دورًا 



                                                                          

الذي  رائدًا في الفكر االجتماعي الروماني حيث مهدت إلرساء البناء القانوني، والتشريعي الوضعي
 رقة.ينطبق على كل المدنيين دون تف

أثرًا بالغًا في الفكر الروماني؛ فألغيت صنوف الظلم، وتعالت الدعوات إللغاء أثرت المدرسة الرواقية 
نظام الرق من قبل االمبراطور مارك أوريل. ومن أهم الفالسفة الرومان الذين أثروا في الفكر 

كا" الذي دعا ي"سن االجتماعي الروماني، إلى جانب االمبراطور والفيلسوف مارك أوريل، الفيلسوف
ونادى بضرورة فصل السلطة السياسية عن السلطة الدينية.  إلى التراحم والتآخي واألخالق الفاضلة،

 "شيشرون" الذي نادى بضرورة تكوين الدولة المثالية، ورأى أن عوامل الذكاء هي التي تدفع اإلنسان
الذي كان يرى أن مهمة الفلسفة إصالح  والفيلسوف "ابكتيت"إلى تكوين العالقات االجتماعية. 

األخالق وتربية المواطنين على الفضيلة، وليست وظيفتها، كما يراها اليونان، البحث عن المبادئ 
 األولى للوجود.

 خصائص الفكر االجتماعي الروماني

 .ركز على الواقع وكان رواقيًا بطبيعته 

 ن إلى أعلى مراتب كماله.سيادة النزعة األخالقية التي تسعى إلى بلوغ اإلنسا 

 .مناهضة نظام الرق والظلم واالضطهاد 

 .تقليص نفوذ األب في األسرة واغتراب المرأة عن عائلتها 

 اإلسالميةو العربية في الحضارةالفكر االجتماعي  3.2

 العربي واإلسالميمعالم الفكر االجتماعي 

المجال أمام المفكرين المسلمين لنقل التجارب  تناول اإلسالم تعاليم الحياة االجتماعية فاسحاً 
في تطور الفكر  أيضاً  أسهمو والمالحظات االجتماعية مما ساعدهم في تفسير الظواهر واألحداث 

، إلى أن تأسس علم مستقل  وابن سينا وابن باجةاالجتماعي والفلسفي واألخالقي على يد الفارابي 
قول المؤرخون: "الحكماء أربعة اثنان قبل اإلسالم وهما وي على يد العالمة عبد الرحمن بن خلدون.

 أفالطون وأرسطو، واثنان في اإلسالم وهما الفارابي وابن سينا".
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 الفارابي

لقب الفارابي بالمعلم الثاني )األول أرسطو(، وقد تبنى كثيرًا من آراء أرسطو فضاًل عن تأثره 
االتجاه المثالي في الفكر  ييمثل الفاراب اإلسكندري. باألفالطونية الحديثة التي ظهرت على يد ألوطين

 اإلسالمي، ومن أهم مؤلفاته في الشؤون االجتماعية "آراء أهل المدينة الفاضلة".

يؤيد الفارابي أرسطو من أن اإلنسان مدني بطبعه، وأن االجتماع اإلنساني ضرورة إلشباع حاجات 
م الفارابي سّ قص ودورهما في بناء المجتمع. وياألفراد. وأشار إلى أهمية تقسيم العمل والتخص

المجتمعات إلى قسمين: مجتمعات كاملة، ومجتمعات ناقصة، كما قسم كل قسم إلى مستويات ثالثة. 
المستوى األول العلوي وهو يمثل اجتماعات البشر كلهم على وجه تتضمن المجتمعات الكاملة: 

أهل األمة الواحدة، والمستوى الثالث األدنى  األرض، المستوى الثاني الوسطي وهو يمثل اجتماع
يشير إلى اجتماع أهل المدينة. وتتضمن المجتمعات الناقصة أيضًا ثالث مستويات: المستوى األول 
اجتماع أهل القرية، والمستوى الثاني اجتماع أهل السكة )تجمع الناس في الشوارع واألسواق(، 

 والمستوى الثالث اجتماع أهل المنزل.

الفارابي المجتمع بالكائن الحي، والمدينة الفاضلة كالجسم الصحيح تتعاون أعضاؤه في سبيل  يشبه
حياة الجسد ككل. وكما أن القلب أهم أعضاء الجسم، كذلك الرئيس بالنسبة للمدينة، الذي يمثل القلب 

دينة الفاضلة ويذكر الفارابي بأن رئيس الم النابض، ومصدر الحياة، ودعامة النظام، وأداة السعادة.
 يجب أن يتصف بالصفات اآلتية باإلضافة إلى ضرورة أن يكون تام األعضاء وسليم الحواس وذكيًا:

 .عارفًا ومحبًا للعلم والعلماء 

 .صادقًا ومحبًا للصدق 

 .عاداًل ومحبًا للعدل وكارهًا للظلم 

 .كبير النفس ومحبًا للكرامة 

 .زاهدًا وغير مهتم بجمع المال 

 سورًا ومقدامًا ال يهاب شيئًا وال تضعف نفسه أمام شيء.قوي العزيمة وج 

 ابن سينا

ُلقب ابن سينا بالشيخ الرئيس، وبرزت معظم آرائه في كتابه "الشفاء"، التي تأثرت كثيرًا ببعض آراء 
أفالطون وأرسطو والفارابي. يرى ابن سينا أنه بينما يحيا الحيوان حياة غريزية طبيعية، فإن اإلنسان 



                                                                          

اة اجتماعية. تحتاج هذه الحياة االجتماعية إلى إشباع الحاجات من خالل تعاون أفراد يحيا حي
المجتمع، ويعتمد هذا التعاون على تفاوت كفاءات األفراد إلى حد بعيد. وعلى هذا التفاوت يقوم 

 التخصص وتقسيم العمل، وتتطور مبادئ التعاون المشترك.

مة من الله على البشر، ألنهم من خالل هذا التفاضل يعتقد ابن سينا أن التفاضل االجتماعي نع
يحافظون على بقائهم، وتنمو حياتهم وتتطور، ولو كان البشر متساوين في أموالهم وقدراتهم ألدى 

 ذلك إلى فنائهم وانقراضهم.

تجمع من الناس يقوم على التعاون المشترك. وتنقسم المدينة إلى ثالث المدينة عند ابن سينا هي 
 المديرون، الصناع، الحفظة. ويتولى الحاكم تنسيب رئيس لكل فئة من هذه الفئات. طبقات:

 ابن باجه

تضمن كتاب "تدبير المتوحد" البن باجة معظم آرائه االجتماعية متحدثًا فيه عن المدينة الفاضلة 
فاضلة. يرى واإلنسان الفاضل، أما اإلنسان المتوحد فهو اإلنسان الفاضل الذي يعيش في مدينة غير 

ابن باجة أن اإلنسان كائن اجتماعي يميل للعيش في مجتمع. والدولة هي الوحدة االجتماعية 
 الكبرى، وتكون إما فاضلة أو فاسدة )أو ناقصة(.

ال حاجة للقضاة أو األطباء ألن الغذاء يكون و  المدينة الفاضلة تقوم على الفضيلةيرى ابن باجة بأن 
فيها وفيرًا فتقوى األجساد وتبرأ من األمراض. وتقوم العالقات على الود والمحبة فال تقع نزاعات 
تستدعي المحاكم والقضاة. بالمقابل تحتاج المدن الناقصة إلى القضاة واألطباء بسبب األمراض 

 والصراعات.

 ابن خلدون

بمؤلفه المعروف باسم "مقدمة ابن خلدون"، وهو يمثل القسم األول من كتابه"كتاب  اشُتهر ابن خلدون 
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر". يعد ابن خلدون من أكبر مفكري عصره، 

 وقد كان رجل سياسة وحكم إلى جانب كونه عالمًا ومفكرًا اجتماعيًا.

البدايات المبكرة لعلم  الجتماعية أو وقائع العمران البشري، التي تمثلتناول ابن خلدون الظواهر ا
 االجتماع.
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استخلص ابن خلدون أن  سابقًا علماء الغرب بما يزيد على أربعة قرون. لستخلص ابن خلدون 
الظواهر االجتماعية ال تسير بالمصادفة أو وفق إرادة األفراد، بل لها قوانينها الثابتة. ورأى ابن 

 أن دراسة االجتماع البشري ينبغي أن تكون موضوعًا لعلم جديد هو علم العمران. خلدون 

رأى ابن خلدون أن اإلنسان مدني بطبعه، وهو بحاجة إلى اآلخر مما يستدعي التعاون والتضامن 
اللذين يشكالن دعامة المجتمع. وركز ابن خلدون على العوامل التي ترجع إليها نشأة الحياة 

 االجتماعية:

لمواجهة العدو  اً لضرورة: وهي اقتصادية ألن الفرد ال يمكن أن يكتفي ذاتيًا، أو دفاعيا (0
 المشترك.

 االضطراب والعدوان.الميل لتحقيق فكرة الجمعية:ال بد من توافر جانب اإلرادة وإال ساد  (9

ماعية. ( الظواهر االجت9( الظواهر الطبيعية؛ 0وتؤدي نشأة المجتمع إلى سيادة نوعين من الظواهر: 
، كما تتأثر بالظواهر االجتماعية األخرى. وقد مّيز بين تتأثر الظواهر االجتماعية بالظواهر الطبيعية

التجمعات اإلنسانية أو البشرية التي تتعاون فقط من أجل الحصول على ضرورات الحياة، 
ط أفراده في والتجمعات التي تشكل مجتمعًا متفاعاًل متغيرًا تحكمه نظم السلوك الجمعي، وينخر 

 جماعات هادفة تخلق لنفسها تراثًا وثقافة.

دعا ابن خلدون إلى التشكيك ومراجعة األخبار والروايات والتدقيق فيها، ومطابقتها على طبائع 
لكشف ما يشوبها من خطأ أو عدم دقة. ويرى ابن  األشياء وعلى القوانين الطبيعية، وقوانين العمران

الرفض أو القبول لألحداث واألخبار. لم يكتف إبن خلدون بالعقل  خلدون أن العقل هو الحكم في
كأداة للمعرفة، وإنما أكد على التحقق بالمشاهدة أو المالحظة الحسية. وركز على المقارنة وأهميتها 
في الكشف عن أوجه الشبه واالختالف للوصول إلى القوانين والمبادئ التي تحكم الظواهر 

اهتمامه بالظواهر االجتماعية جعله يركز على المشاهدة والمقارنة  باختصار، إن االجتماعية.
 والتجريب، وفهم الوقائع في إطارها الزمني وضمن سياقها التاريخي.

 قسم ابن خلدون موضوع علم العمران )دراسة االجتماع اإلنساني( إلى قسمين رئيسين:

االجتماعية، المتعلقة بالبدو  دراسة بنية المجتمع، وهو ما يعرف حاليًا باسم المورفولوجيا (0
الحضر، وأصول المدنيات القديمة وتوزع األفراد على المساحات الجغرافية، وظواهر الهجرة 
والكثافة السكانية، وأثر البيئة الجغرافية في شؤون االجتماع اإلنساني، والعالقة بين درجة 



                                                                          

ق المعتدلة سكانها معتدلون الحرارة وكثافة السكان وانتشار العمران. وقد استخلص أن المناط
في األجسام واأللوان واألخالق واألديان، ويميلون إلى االعتدال في سلوكهم ومساكنهم 

 ومالبسهم.

، وتتمثل باألنظمة السياسية دراسة النظم العمرانية، وهي تختلف باختالف النشاط العمراني (9
تزال تشكل محاور مهمة في دراسة واالقتصادية والتربوية والعائلية والدينية. وهذه األنظمة ال 

 علم االجتماع.

اهتم ابن خلدون في دراسة المجتمع بتقسيمه إلى نوعين مختلفين تبعًا لدرجة التقدم الحضاري 
 واالقتصادي والفني: 

الذي يتميز بظاهرة العصبية التي هي دعامة المجتمع القبلي.  أواًل: المجتمع الريفي )مجتمع البدو(
وهو مجتمع ذو كثافة سكانية قليلة، وتكون العالقات االجتماعية فيه قوية ومتماسكة من خالل روابط 
القربى. وهو يعتمد في معيشته على الزراعة واألعمال اليدوية، وال يظهر فيه التخصص أو مبدأ 

 تقسيم العمل.

، وبدرجةثانيًا: ا كبيرة من التقدم الثقافي  لمجتمع الحضري الذي يتميز بمستوى اقتصادي عال 
والصحي والعمراني. تكون العالقة االجتماعية بين أعضاء هذا المجتمع ضعيفة ألنها رسمية ومحددة 

 بالقوانين والتشريعات.

استخلص ابن خلدون من دراسته للمجتمعات قانون األطوار الثالثة: طور النشأة والتكوين، وطور 
النضج واالكتمال، وطور الهرم والشيخوخة. وتجدر اإلشارة إلى أن ابن خلدون كان يدرس الظواهر 

ية )الثبات، االجتماعية في حالة استقرارها وحالة تطورها؛ أي أنه كان يدرسها من الناحيتين االستاتيك
 .أو التشريح في زمان ومكان معينين( والديناميكية )الحركة أو التطور(

 خصائص الفكر االجتماعي العربي واإلسالمي

 .تأثر الفكر االجتماعي لدى العرب والمسلمين بفكر أفالطون إلى حد كبير 

 .التركيز على مثل المدينة الفاضلة 

 موضوعية للمجتمعات.تميز ابن خلدون بفكره الواقعي ودراسته ال 

 .استخدام المنهج التاريخي لدراسة المجتمعات على يد ابن خلدون 

 .يعد ابن خلدون المؤسس األول لعلم االجتماع 
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 الفكر االجتماعي الغربي 8.2

 معالم الفكر االجتماعي الغربي

نية. وأهم ما كانت الفلسفة المسيحية في طور التكوين خالل فترة انهيار وتدهور االمبراطورية الروما
كرسته الفلسفة المسيحية المساواة بين األفراد؛ فالناس متساوون في الخلق والعقل واالستعداد للعمل 
الفاضل، ومعارضتها لتقسيم الناس إلى أغنياء وفقراء أو سادة وعبيد، وبالتالي لنظام الرق والعبودية. 

 ماس األكويني.ومن أشهر فالسفة المسيحية القديس أوغسطين، والقديس سان تو 

نظر القديس أوغسطين إلى الحياة االجتماعية على أنها تعتمد في بدايتها على مبادئ القانون 
الطبيعي، وحينما يقع الناس في الخطيئة يصبح القانون الوضعي ضرورة اجتماعية. وأرجع أوغسطين 

ملكية من أهم واجبات حق الملكية للذات اإللهية؛ فالله هو المالك الحقيقي، مع ذلك فإن حماية ال
 الدولة.

ويرى اإلكويني أن الحكومة هي القوة التنظيمية في المجتمع، وهي ضرورة اجتماعية تؤدي دور 
النفس في الجسد البشري لتحقيق سالمة واستقرار المجتمع. ورأى أن للحكومة دورين: داخلي يتضمن 

العدالة، وخارجي يقوم على الوقاية من التشريع ووضع القوانين المنظمة للعالقات وإقامة المساواة و 
 الغزو والهجوم.

كانت أوروبا تعيش تحت سيطرة التحالف القائم الدين واإلقطاع، والتحكم المطلق بالحياة االجتماعية 
مع بداية عصر النهضة عرفت أوروبا القطيعة المعرفية مع التفكير ما قبل العلمي والذات الفردية. 

يني(. ومما ال شك فيه أن الثورة الصناعية التي أحدثت تأثيرات في قوى )الالهوتي، الفلسفي، الد
 اإلنتاج والحياة االجتماعية كان لها دور مهم في تعجيل االختراع وإبراز أهمية العلم واالكتشاف.

وال يمكن الحديث عن الفكر األوروبي دون تسليط الضوء على الثورة الفرنسية، التي تعد من أكبر 
األحداث السياسية واالقتصادية والثقافية في أوروبا؛ إذ تمثلت في إعالن حقوق اإلنسان، وإلغاء 

غير أساليب الطبقة الدينية، مما أدى إلى ثورة اجتماعية شاملة في نوعية األنظمة االجتماعية، وت
 المعيشة.

لعلم االجتماع الحديث، باإلضافة إلى  سكانت األعمال الرائدة المذكورة أعاله بمثابة التمهيد والتأسي
 دراسات "ميكافيللي"، و"فرنسيس بيكون"، و"توماس مور"، و"توماس هوبز"، و"جون جاك روسو".



                                                                          

طبائع البشر وكثرة االقتتال  إلى نقد الحياة االجتماعية واإلصالح بسبب فسادتوماس مور دعا 
فكرة العقد االجتماعي ألن قانون الطبيعة هو القانون السائد، وأن توماس هوبز والحروب. وتزعم 

طبيعة اإلنسان تنطوي على الغدر، والحالة االجتماعية ما هي إال حيلة اهتدى إليها اإلنسان لتكوين 
يست من فطرة اإلنسان، وإنما اهتدى إليها فرأى أن حياة المجتمع لجون جاك روسو أما  المجتمع.

بعض المفكرين الذين تركوا بصمة حقيقية  وسوف نقوم باستعراض أفكار بحكم حاجته إلى االستقرار.
 في الفكر االجتماعي.

 المدارس الفلسفية

في مرحلة االنتقال العلمي والتحرر من القيود والضغوط الدينية والالهوتية، ظهرت مجموعة من 
 المدارس الفلسفية أهمها:

 .مدرسة التعاقد االجتماعي 

 .مدرسة فلسفة القانون 

 .مدرسة فلسفة التاريخ 

 .مدرسة االقتصاد 

 التعاقد االجتماعي

في نهاية القرن السادس عشر أخذت الدولة القومية في التشكل، وبدأت تحل النظرية القومية محل 
ن الدول محل نظرية التركيز والتوحيد السياسي. وكان النظرية االمبراطورية، وكذلك نظرية التوازن بي

من الضروري ظهور دراسات حول منشأ السلطة في المجتمع، وغايات االجتماع اإلنساني. وكانت 
التي حمل لواءها الفيلسوفان التعاقد االجتماعي أول النظريات االجتماعية في هذا الميدان نظريات 

 (.0255وجون لوك، ومن بعدهما جان جاك روسو )الحسن  توماس هوبز

يجمع مفكرو مدرسة التعاقد االجتماعي على أن اإلنسان بطبيعته حيوان اجتماعي. في البداية كان 
معزواًل عن أبناء جنسه مدفوعًا لتأمين حاجاته الذاتية الضرورية، لكن هذا السعي لتأمين الحاجات 

فوضى لخرين الذين يسعون المسعى ذاته. وقد أدى هذا إلى خلق االذاتية ال بد أن يصطدم مع اآل
الذي يؤمن بأن  the nature of lawواالضطراب وظهور قانون شريعة الغاب أو قانون الطبيعة 

الحق للقوة، ومن ال يتمتع بالقوة ال حق له. لكن ظهور هذه الحالة العدوانية واستمرارها في حكم 
 إلى إنهائها عن طريق االتفاق االجتماعي. العالقات بين الناس دفعتهم
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يلزم االتفاق االجتماعي الناس بإنهاء قانون شريعة الغاب، وإزالة أسباب المنافسة والصراع بينهم، 
لى اختيار فئة حاكمة من بين الناس تتولى عيهدف  social contract عقد اجتماعيوالتوقيع على 

مساواة والعدالة واالجتماعية بينهم. هذه الفئة الحاكمة ونشر مبادئ الحكمهم والدفاع عن حقوقهم، 
الدولة أو الحكومة التي يختارها األفراد عن طريق االستفتاء الحر تتولى توزيع الواجبات والحقوق 

(. وهنا تتولد العالقات بين 0255راد وتتحمل مسؤولية أداء الخدمات للمواطنين )الحسن فعلى األ
م والشعب الذي يمثله المحكومون، وتظهر معالم المجتمع بأوضح صورها الدولة التي يمثلها الحكا

 (.0215)الخشاب 

يقول هوبز إن خوف اإلنسان من ما الذي يدفع الناس إلى التوقيع على هذا العقد االجتماعي؟ -
أخيه دفعه إلى التوقيع على هذا العقد االجتماعي إلحالل السالم إنهاء االضطراب، بينما يرى لوك 

حفاظ اإلنسان على ممتلكاته هو ما دفعه للتوقيع، في حين يعتقد روسو أن توقيع األفراد على هذا أن 
 العقد يرجع إلى رغبتهم في نشر مبادئ العدالة االجتماعية وتعزيز المصلحة الجماعية.

 فلسفة القانون

نساني؛ بمعنى إلى القانون نظرة تنشأ من طبيعة االجتماع اإل، مونتسكيونظر مؤسس هذه المدرسة، 
أنه ال يرجع إلى أصل قدسي أو مثل دينية وأخالقية، وإنما إلى أصل دنيوي وهو المجتمع نفسه. 

ن مونتسكيو آراءه وأفكاره في كتابه الشهير"روح القوانين"؛ إذ لم يقنع بالبحوث الخيالية واآلراء ضم  
علمية القائمة على الوصف الفطرية ألصحاب نظرية العقد االجتماعي، بل اتجه إلى الدراسة ال

 والتحليل في ظل المنهج التاريخي.

كانت دراسته تقوم على فكرة أساسية مفادها أن المشرع الذي يصنع القوانين ال يعمل وفق إرادته، 
بشروط أو عوامل هي التي تحدد الطبيعة الموضوعية واالجتماعية للقوانين. وهذه ولكنه محكوم 

 العوامل كاآلتي:

 ق بأنظمة الحكم وأشكال الحكومات التي تشرع القوانين في ظلها.عوامل تتعل 

  عوامل تتعلق بالبيئة والموقع الجغرافي والمناخ ومساحة الدولة والعادات والتقاليد وطرق
 المعيشة والظروف االقتصادية.

كيف تكون العالقة بين الدولة والقانون والمجتمع؟ هناك من يقول إن الدولة أعلى من القانون وال 
تخضع له طالما أنها هي من يخلق هذا القانون. وهناك من يطالب بخضوع الدولة خضوعًا تامًا 



                                                                          

ن أن يكون للقانون، ولكن من يشّرع القانون إذن؟ وكيف يمكن تقييد وإخضاع الدولة للقانون؟ ال بد م
مصدر هذا القانون خارج سلطان الدولة، ويسبقها في الوجود، ويعلو عليها لكي يستطيع إخضاعها 
ألوامره وتقييدها بتشريعاته. يرى مونتسكيو أن قيمة القانون في ذاته، وليس في إرادة الدولة أو إرادة 

ت العدالة والتضامن حكامها، وذات القانون هي ذات اجتماعية صرفة ألنها تتوافق مع متطلبا
لكن التضامن االجتماعي ال يمكن أن يتحقق دون وجود قواعد اجتماعية وأخالقية يسير  االجتماعي.

عليها األفراد في حياتهم اليومية، وهذه القواعد االجتماعية واألخالقية هي مصدر القوانين التي 
 تخضع لمشيئتها كل من الدولة والشعب في تعاملهم مع بعضهم.

 ة التاريخفلسف

ينظر أصحاب هذا االتجاه إلى مسيرة اإلنسانية باعتبارها تسير نحو غاية عقالنية ووفق قوانين 
محددة كامنة في طبيعة الحوادث والحركات اإلنسانية؛ فهي ليست اعتباطية وال خاضعة للمشيئات 

اإلنسانية ونظمها الفردية واألهواء والمصادفات العابرة. وتهدف فلسفة التاريخ إلى تفسير تاريخ 
 العمرانية، وكشف القوانين العامة التي تخضع لها.

الزاوية لهذه الفلسفة ابن خلدون، وطورها العالم األلماني "فون هردر" في كتابه "أفكار في وضع حجر 
فلسفة تاريخ البشرية". أضاف الفيلسوف الكبير "هيجل" إلى هذا الفلسفة القانون الدايلكتيكي للتقدم، 

ثالثة مراحل: الفكرة والفكرة المضادة ومزيج من الفكرتين. هذا المزيج يكّون الفكرة  مرى أن للتقدوهو ي
التي هي وليدة التوفيق بين الفكرتين. تبعًا لهيجل ال يمكن للفرد أن يحقق ذاتيته دون عالقته  الثالثة

فكرة ال يمكن أن تكون فكرة . والباآلخرين، وال يمكن للدول تحقيق ذاتيها دون عالقتها بالدول األخرى 
ا فكرة ثالثة تحل التناقض والصراع بين الفكرتين حاًل نهإلى الفكرة المضادة لكي تخرج م ارجاعهادون 

 وسطًا يعتمد على قوانين الدايلكتيك أو الجدل.

ويفسر هيجل أصل االجتماع اإلنساني والدولة في كتابه "فلسفة الحق"، حيث يرى أن الدولة وليدة 
ئلة، وأن المجتمع المدني وليد العائلة أيضًا. والعواطف الطبيعية عند اإلنسان هي التي تدفعه إلى العا

الزواج وتكوين العائلة. والعائلة البشرية تعتمد على عاطفة الحب واإلرث والملكية المشتركة، وتجتمع 
احدة وتشترك في لغة العائالت المتعددة لتكون المجتمع المدني. وعند وجود عدة عائالت في بقعة و 

وتاريخ وعادات وتقاليد مشتركة، ولها مصالح اقتصادية، ال بد أن ينشب الصراع بينها مما يؤدي إلى 
 ظهور الدولة التي تحل الصراع وتضمن الخير والعدالة في المجتمع.
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 الفلسفة االقتصادية

االقتصادي الحديث، ظهرت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر نظريات اقتصادية وجهت الفكر 
المدرسة الفيزيوقراطية وأثرت في الفكر االجتماعي تأثيرًا كبيرًا. ومن أهم المدارس االقتصادية 

وأهم أتباعها آدم سميث، وتوماس مالتوس، وديفيد ريكاردو، وجون ستيوارت مل. وتعرف ، الفرنسية
كانت . كينايلمفكر الفرنسي وكان أول زعيم لها ا، الحرية االقتصاديةهذه المدرسة باسم مدرسة 

النتائج المترتبة عن هذه المدرسة إشاعة الروح الفردية، واعتبار الفرد سر دعامة المجتمع وتفوقه 
االقتصادي. وشجعت هذه الفلسفة األفراد على ممارسة شتى أنواع األنشطة االقتصادية، وحثت الدولة 

 تجارة الحرة بين الدول.على إزالة الحواجز والمعوقات التي تحول دون قيام ال

 االتجاهات المعاصرة لعلم االجتماع 7.2

 تشتق النظرية المعاصرة لعلم االجتماع من ثالثة اتجاهات فكرية مختلفة، وهي:

  ممثاًل بأوغست كومت االتجاه التحولي التطوري. 

 ممثاًل بإيميل دروكهايم. الوظيفي االتجاه 

 .اتجاه الصراع الطبقي ممثاًل بكارل ماركس 

 االتجاه التحولي التطوري

 أوغست كومت

أكد كومت على المراحل التطورية التي يمر بها المجتمع وتؤثؤ في أفكار أفراده، وقد قسمها إلى 
 ثالثة أنواع:

المرحلة الالهوتية الدينية: تتميز بأهمية وأثر الدين في الحياة االجتماعية، وسيطرة الدين  (0
. خالل هذه المرحلة التي يعيشها مادية واإلنسانيةعلى تفسيرات علوم الحياة والعلوم ال

المجتمع اإلنساني، يتغلب على اإلنسان الشعور بالخوف، وإحساسه بالضعف، وعدم قدرته 
 .تعلل األشياء والظواهر بكائنات وقوى غيبيةفي هذه المرحلة  على التأثير والتغيير.

لة ما وراء الطبيعة؛ أي الميتافيزيقيا، : تسمى بمرح)الميتافيزيقية( المرحاة الفلسفية المثالية (9
والتي تتميز بالتفكير الموزون والحكم والبالغة ويطغى عليها التفكير المثالي الطوبائي. 



                                                                          

ومواهب اإلنسان وقدراته  ينشغل المفكرون في هذه المرحلة بدراسة الكون واألجرام السماوية
 وأخالقه، وهي تعتمد على اإلدراك المجرد.

عية التي يتوقف فيها الفكر عن تعليل الظواهر بالرجوع إلى المبادئ األولى المرحلة الوض (9
ويكتفي باكتشاف قوانين عالقات األشياء عن طريق المالحظة والتجربة الحسية. ويعتبر 
كونت أن العلم الذي يتفق مع المرحلة الوضعية ويساعد على فهم اإلنسان ويستوعب جميع 

 ."جتماعالعلوم التي سبقته هو "علم اال

لدراسة جميع الظواهر الكونية، واالنصراف  positivism الوضعيدعا كومت إلى استخدام التفكير 
عن التفكير الميتافيزيقي. وفهم الظواهر االجتماعية على أساس وضعي يعني البحث عن القوانين 

. وبما أن عند دراسة الظواهر االجتماعية واالنصراف عن التكهن والفلسفة والميتافيريقيا  التي تحكمها
 المجتمع جزء من الطبيعة الكلية، والطبيعة تخضع لقوانين ثابتة، كذلك األمر بالنسبة للمجتمع.

 قسم كومت مواضيع علم االجتماع إلى قسمين:

: دراسة المجتمعات اإلنسانية في حالة استقرارها social static االستاتيكا االجتماعية (0
وباعتبارها ثابتة في فترة معينة من تاريخها، ودراسة المجتمع بمكوناته من األنظمة السياسية 

 والقضائية واألخالقية والدينية.

: دراسة قوانين الحركة االجتماعية وتطور  social dynamicالديناميكا االجتماعية (9
 المجتمعات وانتقالها من حال إلى حال.

، ولكن الفرد ال يشكل في ذاته سية للمجتمع هي الفرد واألسرة والدولةيعتقد كومت أن العناصر األسا
قوة اجتماعية مستقلة ألن قوته مستمدة من تضامنه وتعاونه مع اآلخرين. وال تظهر قوة الفرد إال 

 بتفاعلها مع غيرها، وهي وليدة الضمير الجمعي، وامتزاج العقول في الفكر والعمل.

واج في الحياة االجتماعية، وعارض الطالق ألنه يهدم النظام الطبيعي اهتم كومت باألسرة ودور الز 
للألسرة. ويرى كومت أن األسرة تشكل نواة المجتمع، وهذا المجتمع كيان معقد يسوده التضامن 
والتعاون وله وظيفة أخالقية. وال يتحقق التضامن االجتماعي، من وجهة نظره، إال إذا اهتم المجتمع 

  ي نظام التربية والتعليم، ونظام األسرة، والنظام السياسي.بثالثة أنظمة وه

إن التعليم، من وجهة نظره، يضبط الغرائز الفطرية ويهيمن عليها، ويحول طاقاتها إلى خدمة 
المجتمع. كما أنه يهذب المشاعر، ويسمو بمدركات الفرد وتصوراته وأحكامه، ويصقل نظامه القيمي 

وية عاطفة الحب، وتحول أنانية الفرد إلى حب الجماعة من خالل واألخالقي. وتقوم األسرة بتق
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والنظام السياسي يكون مسؤواًل عن  عمليات التنشئة االجتماعية والتربية األخالقية التي تتعهد بها.
تنظيم الخدمات التي تقدمها الدولة لألفراد، واإلشراف على العالقات بين الدول، والتوقيع على 

 قرارات الحرب والسالم. المعاهدات، واتخاذ

درس كومت الظواهر االقتصادية، وانتقد إشاعة الحرية االقتصادية، ودعا إلى ضرورة تدخل الدولة 
إلقامة التوازن. كما عارض فكرة إلغاء الملكية الفردية؛ فالملكية ظاهرة اجتماعية، والقضاء عليها 

 خروج عن نظام المجتمع.

 

 االتجاه الوظيفي

 إيميل دوركهايم

ولقد اهتم بالدراسات االجتماعية، وله مؤلفات  يعد دوركهايم رائد المدرسة الفرنسية في علم االجتماع.
كثيرة منها " تقسيم العمل االجتماعي"، "قواعد المنهج االجتماعي، و"االنتحار"، و"األشكال األولية 

 الدينية".

رها، وعليها يتحدد موضوع علم يرى دوركهايم أن للظواهر االجتماعية صفات خاصة تميزها عن غي
 االجتماع:

الظواهر االجتماعية إنسانية: يتميز بها اإلنسان عن الحيوان، وتختلف من مجتمع إلى آخر  (0
 ومن زمن إلى آخر.

الظواهر االجتماعية عامة: يمكن مالحظتها في معظم أجزاء المجتمع، وهي تحدث وتتكرر  (9
 ومقارنتها. وفقًا لقوانين عامة، ويمكن إحصاؤها وقياسها

، وهذا اإللزام الظواهر االجتماعية إلزامية وجبرية: يشعر الفرد بأنه مجبر على االلتزام بها (9
 يعرف اليوم باسم "الضغط االجتماعي".

الظواهر االجتماعية تاريخية: توجد في فترة تاريخية من حياة المجتمع، فهي ذات بداية  (4
 اف التي تتصف بالتطور والتغير المستمر.ونهاية. وهي تتضمن العادات والتقاليد واألعر 

الظواهر االجتماعية خارجية: أي أنها موجودة في المجتمع خارج شعور الفرد كحقيقة  (5
 موضوعية، وهي تنتقل من جيل إلى جيل وسابقة على الوجود الفردي.



                                                                          

الظواهر االجتماعية من صنع المجتمع: ليست الظواهر االجتماعية من صنع الفرد أو  (1
 من األفرارد، وإنما من صنع المجتمع، وتظهر بصورة تلقائية بفعل العقل الجمعي.مجموعة 

بعد تعريف خواص الظاهرة االجتماعية، ينتهي دوركهايم إلى تعريف الظاهرة االجتماعية وفق اآلتي: 
"الظاهرة االجتماعية عبارة عن نوع من السلوك العام واالتجاهات واألساليب واألوضاع التي يصب 

، اإلنسان تفكيره وأعماله. وهي ليست من صنع الفرد أو مجموعة أفراد، لكنها من صنع المجتمع فيها
وهي عامة ولها كيان خاص مستقل عن الصور التي تتشكل بها في الحاالت الفردية، وتتميز بقوة 

 ملزمة جبرية".

 :ثالثة أقسام أساسيةقّسم دروكهايم علم االجتماع إلى 

االجتماعية: دراسة الكثافة السكانية وأسباب الهجرة، وعوامل تطور المدن المورفولوجيا  (0
 وانحاللها.

: ويتضمن علم االجتماع الديني، علم االجتماع األخالقي، علم علم الوظائف االجتماعية (9
االجتماع القضائي، علم االجتماع االقتصادي، علم االجتماع اللغوي، وعلم االجتماع 

 الجمالي.

م العامة لدمج النتائج والقوانين التي تتوصل و العام: وهو يعبر عن فلسفة العل علم االجتماع (9
 إليها هذه العلوم الفرعية.

تأثر دوركهايم بتعاليم كومت، لكنه ركز على دراسة المشكالت السكونية للبناء االجتماعي والسيطرة 
اعية. يخبرنا دوركهايم أن االجتماعية، في حين ركز كومت على مشكالت التغير والديناميكية االجتم

أو انتقادها أو التهرب الفرد يجد نفسه محاطًا بأحكام وقوانين اجتماعية قسرية ال يستطيع تغييرها 
 منها. والشيء الوحيد الذي يستطيع فعله هو إطاعتها واالستسالم لها. 

من الجماعة التي  يضيف دوركهايم أن الفرد يكتسب لغته ودينه وعاداته وتقاليده ومقاييسه وطموحاته
يحتك بها ويتعامل معها. ويكون هذا االكتساب من خالل التنشئة االجتماعية التي يتلقاها من العائلة 
والمدرسة والمجتمع المحلي. إن المجتمع يعمل من خالل جماعاته المرجعية على غرس السمات 

وهو يحمل الشخصية  األساسية للشخصية النموذجية داخل الفرد منذ الصغر بيحيث ينشأ الفرد
 النموذجية لمجتمعه.
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وبما أن الفرد يذوب في المجتمع، وهو يحمل صفات المجتمع، لذا ينبغب علينا دراسة المجتمع وعدم 
دراسة الفرد، كما يرى دوركهايم. لذلك وبما أن علم االجتماع هو علم دراسة المجتمع، وعلم النفس 

 ويتم تعويضه بعلم االجتماع. هو علم دراسة الفرد، فال حاجة لعلم النفس،

 mechanical المجتمعات الميكانيكيةأما بالنسبة للتغير االجتماعي عند دوركهايم، فيرى أن 

societies مجتمعات تخصص في العمل( تتحول إلى ات بسيطة ال تعتمد على نظام ال)وهي مجتمع
)وهي مجتمعات معقدة تعتمد على تقسيم العمل والتعاقد( بسبب زيادة  organic societies عضوية

 معدالت السكان بالنسبة لمساحة األرض والموارد الطبيعية.

 اتجاه الصراع الطبقي

 كارل ماركس

استطاع ماركس خالل حياته األكاديمية والفكرية تأليف عدة كتب شهيرة، أهمها على اإلطالق كتاب 
بهدف تبديل األنظمة االجتماعية والسياسية  ت جميع مؤلفاته عن أفكاره الثورية"رأس المال". وقد عبر 

القائمة واستبدالها بأنظمة انقالبية وراديكالية، تقدمية واشتراكية، منحازة إلى الطبقة العاملة، وتدعو 
 إلى إلغاء الطبقية وتبشر باألممية.

المثالية التي تدعو إلى تفاني الفرد في  فتعلم من فخته األفكار؛ فخته وهيجلتأثر ماركس بفلسفة 
سبيل المجموع، وتقدم روح الجماعة على روح الفرد، ومن هيجل تعلم القوانين الشمولية التي ترسم 
المسارات التاريخية لحركة المجتمعات، وتربط بين الماضي والحاضر والمستقبل. وأخذ ماركس عن 

، antithesis، ونقيض الفكرة thesisالفكرة هيجل مذهب الدايلكتيك أو الجدل الذي يعترف ب
 .synthesisويستخرج عنهما فكرة ثالثة 

إن التاريخ كما يراه هيجل هو عملية الخلق الذاتي لإلنسان، لكن هذه العملية، كما يعتقد ماركس، 
مرهونة بالقوى الدافعة للعمل البشري؛ أي بعالقات اإلنتاج والملكية. كما اقتبس ماركس من هيجل 

لتفسير حركة المجتمع تفسيرًا تاريخيًا ماديًا. وهذا القانون ساعد ماركس في رسم انون الدايلكتيك ق
 مسيرة التحول االجتماعي التي تشهدها المجتمعات البشرية.



                                                                          

يرى ماركس أن المجتمعات تتحول من المشاعية البدائية إلى العبودية، وتنتقل إلى اإلقطاع، ثم إلى 
كية. ويعزى هذا التحول، برأيه، إلى القوى المادية التي سرعان ما تغير روح الرأسمالية واالشترا

 المنافسة واالنقسام والصراع والثورة االجتماعية المجتمع وتنقله إلى مجتمع آخر.

دعا ماركس إلى قلب أنظمة الحكم الرجعية، واستعمال العنف الثوري في مواجهة أعداء الطبقة 
لمادية التي تعتمد عليها األنظمة اإلقطاعية والرأسمالية، وتحطيم نفوذ العاملة، وتقويض الركائز ا

 وتسلط الطبقات المستغلة والظالمة لجماهير الشعب.

 (:0255يمكن تجزئة نظرية ماركس االجتماعية والسياسية إلى أربعة محاور )الحسن 

 .العالقة الجدلية بين البناء المادي والبناء الفوقي للمجتمع 

  الصراع االجتماعي.االغتراب و 

 .الطبقات االجتماعية والصراع الطبقي 

 .الثورة االجتماعية 

 العالقة بين األساس المادي والبناء الفوقي للمجتمع

يعتقد ماركس أن البناء المادي للمجتمع؛ أي موارد الطبيعية والبشرية ومصادر رزقه ووسائل 
استغالله لمعطيات الطبيعة، هو ما يحدد البناء الفوقي للمجتمع؛ أي أفكار وأيديولوجية وفلسفة ودين 

تغير المجتمع وقيم وأخالق المجتمع. وفي حال تغير البناء المادي ينعكس ذلك على البناء الفوقي، وي
من نمط إلى آخر. ومن أفكار ماركس في هذا المجال "واقعنا االقتصادي واالجتماعي هو الذي 

 يحدد وعينا، وليس وعينا يحدد واقعنا".

 االغتراب والصراع االجتماعي

شعور اإلنسان بأنه مغترب وبعيد عن الشيء الذي أوجده وخدمه يعني االغتراب بالمفهوم الماركسي 
مل يشعر باالغتراب عن السلعة التي ينتجها طالما أنها ال تعود إليه، بل إلى اأجله؛ فالعوضحى من 

واالغتراب غالبًا ما يؤدي إلى الصراع بين المغترب والشيء  رب العمل ألنه يمتلك وسائل اإلنتاج.
 المغترب عنه، وهذا الصراع قد يحول المجتمع من صورة إلى أخرى.
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 اع الطبقيالطبقات االجتماعية والصر

من أهم المحاور التي ركز عليها ماركس الطبقات االجتماعية والصراع الطبقي. يرى ماركس أن 
العامل المادي يقسم أبناء المجتمع إلى طبقتين اجتماعيتين متخاصمتين: طبقة تملك وسائل اإلنتاج، 

ن مجموعة من وطبقة ال تملك وسائل اإلنتاج. ومفهوم الطبقة االجتماعية لدى ماركس عبارة ع
األفراد تتميز عن غيرها بأساليب معاشية واجتماعية وثقافية متماثلة لها أهميتها في تماسكها ووحدتها 
وتكثيف نضالها ضد الطبقات األخرى خصوصًا إذا كانت خاضعة للظلم والتعسف والقهر الطبقي. 

الفالحين في المجتمع  والوعي الطبقي الذي يظهر بين أبناء الطبقة المحكومة والمظلومة، كطبقة
ل في المجتمع الرأسمالي، هو الذي يسبب التماسك الطبقي. وهذا التماسك ااإلقطاعي وطبقة العم

 يقوي الطبقة ويدفعها إلى إعالن الثورة والتمرد ضد الطبقة المستغلة.

 الثورة االجتماعية

حليلية؛ إذ كان يعتقد أنه يعتبر ماركس أول عالم اجتماعي يدرس الثورة االجتماعية دراسة علمية وت
ال يمكن تغيير المجتمع نحو األفضل، وال يمكن إزالة الظلم والتعسف إال من خالل الثورة 
االجتماعية. وهو يرى أن الثورة االجتماعية تغيير شامل يعتري النظام والمؤسسات الفوقية والتحتية 

 .تقوم به الطبقة المظلومة بعد تعرضها لالستغالل والظلموالتي 

 

 

 

 مراجعة الفصل

 المصطلحات المفتاحية

 ."وروُحُه العليا وجوهُرُه . ُيعرف بـ "الخالقُموجد الكون  براهما ،الفلسفة الهندوسية فيبراهما: 

 ثالثةالبوذية حول  العقيدة تمحوروتة في العالم، الديانات الرئيس تعتبر من :Buddhism البوذية
، وهي "دارما" كمعّلم مستنير للعقيدة البوذية، ثانيها، اإليمان بـ ببوذا اإليمان، أولهاجوهرية:  أمور

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D9%88%D8%B0%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D9%88%D8%B0%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7


                                                                          

تعاليم بوذا وتسّمى هذه التعاليم بالحقيقة، ثالثها وآخرها، المجتمع البوذي. تعني كلمة بوذا بلغة بالي 
 .الهندية القديمة، "الرجل المتيّقظ" )وتترجم أحيانا بكلمة المستنير(

اإلنسانية في حالة استقرارها وباعتبارها ثابتة دراسة المجتمعات  social static: الثبات االجتماعي
في فترة معينة من تاريخها، ودراسة المجتمع بمكوناته من األنظمة السياسية والقضائية واألخالقية 

 والدينية.

دراسة قوانين الحركة االجتماعية وتطور المجتمعات : social dynamic الديناميكية االجتماعية
 حال.وانتقالها من حال إلى 

تغيير شامل يعتري النظام والمؤسسات الفوقية والتحتية : social revolution الثورة االجتماعية
 .تقوم به الطبقة المظلومة بعد تعرضها لالستغالل والظلم

شعور اإلنسان بأنه مغترب وبعيد عن الشيء الذي أوجده وخدمه وضحى : alienation االغتراب
 .من أجله

مجتمعات بسيطة ال تعتمد على نظام : mechanical societies يةالمجتمعات الميكانيك
 .التخصص في العمل

 .مجتمعات معقدة تعتمد على تقسيم العمل والتعاقد: organic societies المجتمعات العضوية

اختيار فئة حاكمة من بين الناس تتولى حكمهم والدفاع عن : social contract عقد اجتماعي
 .ئ المساواة والعدالة واالجتماعية بينهمحقوقهم، ونشر مباد

 

 

 

 خالصة الفصل

 الفكر االجتماعي في الحضارة الفرعونية 2.1

 ارتكز الفكر االجتماعي في الحضارة الفرعونية بالدرجة األولى على التقسيم الطبقي الذي يتموضع
في قمته الفراعنة بوصفهم آلهة أو أشباه آلهة؛ إذ جمعوا بين السلطات الدنيوية والتشريعية والدينية 
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والقضائية. تأتي بعد ذلك طبقة الكهنة، ثم طبقة الجيش والقادة العسكريين، ويشكل القاعدة الفالحون 
 والحرفيون.

 الفكر االجتماعي في الهند القديمة 1.1

في المركز االجتماعي، والحرية الشخصية، والمشاركة السياسية، والثراء؛  يتفاوت أفراد المجتمع
فالطبقتان الثالثة والرابعة ) طبقة الفياز وهي التجار والصناع في الطبقة الثالثة، وطبقة الودرا وهي 
العبيد واألرقاء في الطبقة الرابعة( ليس لهما حق في الحرية الشخصية، أو المشاركة السياسبة، أو 

لوصول إلى الحكم، أو التمتع بأي سلطة اجتماعية مقارنة بالطبقتين األولى والثانية )طبقة البراهمة ا
 .، وطبقة الكشاترية وهي المحاربين في الطبقة الثانية(ىوهي رجال الدين في الطبقة األول

 الفكر االجتماعي في الحضارة الصينية 2.1

ي قمة البناء االجتماعي وأسرته، يليه األمراء تألف النظام الطبقي الصيني من االمبراطور ف
كانت الفلسفة الصينية تتميز عن غيرها من فلسفات  واألشراف، ويشكل عامة الشعب قاعدة الهرم.

الشرق القديم بأنها فلسفة عملية ال ترتبط بالدين، فأكدت الجوانب اإلنسانية، وخاطبت أفراد المجتمع. 
اعية، والسلوكيات األخالقية. وإذا كان الدين في الهند القديمة لذلك اهتمت بجوانب الحياة االجتم

 هو الذي يشّرع في الصين القديمة. -أو التفكير اإلنساني –يشّرع للمجتمع، فإن العقل 

 الفكر االجتماعي في الحضارة اليونانية 2.1

و النواة األساسية توجه الفكر اليوناني القديم لالهتمام بقضايا اإلنسان والمجتمع باعتبار الفرد ه
للجماعة. وال شك أن ركيزة الفكر االجتماعي اليوناني هي الحرية وخاصة الحرية الفردية، نظرًا 

وقد تطور  الرتكاز حياتهم السياسية على النظام المحلي اإلقليمي، وافتقادهم إلى الحكومة المركزية.
كما جسدها أفالطون في مدينته الفكر االجتماعي اليوناني إلى تصورات ذهنية وتطلعات مثالية 

الفاضلة التي بناها على أساس ثالث طبقات متدرجة هرميًا لكل طبقة وظائفها المتخصصة: طبقة 
 الحكام، طبقة الجند، وطبقة العمال والفالحين والصناعيين.

 الفكر االجتماعي عند الرومان 2.1

لجوانب النظرية، وعلى العالقات اهتم الفكر االجتماعي الروماني بالجوانب العملية أكثر من ا
االجتماعية واألنماط السلوكية. تضمن الفكر الروماني اتجاهين بارزين: الفلسفة األخالقية العملية 

 )األبيقورية والرواقية(، والقوانين الوضعية.



                                                                          

 الفكر االجتماعي في الحضارة العربية واإلسالمية 2.1

فاسحًا المجال أمام المفكرين المسلمين لنقل التجارب تناول اإلسالم تعاليم الحياة االجتماعية 
والمالحظات االجتماعية مما ساعدهم في تفسير الظواهر واألحداث مما أسهم في تطور الفكر 
االجتماعي والفلسفي واألخالقي على يد الفارابي وابن سينا وابن باجة ، إلى أن تأسس علم مستقل 

 على يد العالمة عبد الرحمن بن خلدون.

 الفكر االجتماعي الغربي 2.1

كانت الفلسفة المسيحية في طور التكوين خالل فترة انهيار وتدهور االمبراطورية الرومانية. وأهم ما 
كرسته الفلسفة المسيحية المساواة بين األفراد؛ فالناس متساوون في الخلق والعقل واالستعداد للعمل 

 وفقراء أو سادة وعبيد، وبالتالي لنظام الرق والعبودية.الفاضل، ومعارضتها لتقسيم الناس إلى أغنياء 
في مرحلة االنتقال العلمي والتحرر من القيود والضغوط الدينية والالهوتية، ظهرت مجموعة من 

، مدرسة فلسفة التاريخ، مدرسة فلسفة القانون ، مدرسة التعاقد االجتماعي س الفلسفية أهمها:المدار 
 مدرسة االقتصاد.و 

 المعاصرة لعلم االجتماع االتجاهات 2.1

االتجاه التحولي  مختلفة، وهي:تشتق النظرية المعاصرة لعلم االجتماع من ثالثة اتجاهات فكرية 
اتجاه الصراع ، و الجتماعي ممثاًل بإيميل دروكهايماتجاه البناء ا، التطوري ممثاًل بأوغست كومت

الطبقي ممثاًل بكارل ماركس.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

 البحث االجتماعي (3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 أهداف الفصل
 مقاربات للبحث االجتماعي 0.1

 وِصف الطريقة العلمية 

 كيف ُتستخدم الطريقة العلمية في البحث االجتماعي 

 الوظيفة وأهمية اإلطار التأويلي 

 معنى الثبات والصدق في دراسة بحثية 

 طرائق البحث 1.1

  الثانويةاألنواع األربعة لطرائق البحث: المسوح، البحث الميداني، التجارب، وتحليل البيانات 

 سبب تناسب الموضوعات المختلفة مع مقاربات بحثية مختلفة 

 االهتمامات األخالقية 1.1

 سبب وجود المعايير األخالقية 

 أهمية الوعي بالدستور األخالقي للجمعية االجتماعية األمريكية 

 حيادية القيمة 
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 الجامعةنجاح الشخص في وقت الحق في  فيهل تساءلت يومًا عما إذا كان التعليم المنزلي يؤثر 
حتى يتزوجوا ؟ هل تتساءل إذا كان  حتى عمر األربعين أو كم عدد األشخاص الذين ينتظرون 

إرسال الرسائل النصية يغير قدرات المراهقين على التهجئة بشكل صحيح أو التواصل بشكل واضح؟ 
لبعض  ةالهائل المشاهدةاالجتماعي؟ ماذا عن تطور الظواهر االجتماعية مثل  الحراكتطور ي كيف

 عنالهدف من البحث هو اإلجابة عن األسئلة. يحاول البحث االجتماعي اإلجابة  األعمال الدرامية؟
 ، حول عالمنا االجتماعي.األسئلة وغيرهامجموعة واسعة من األسئلة، مثل هذه 

أو بناًء  حسب توقعاتنان لدينا آراء حول المواقف االجتماعية، ولكن قد تكون هذه متحيزة ما يكو  اً غالب
 empiricalأدلة تجريبيةالبحث العلمي على  يرتكزعلى بيانات محدودة. بداًل من ذلك، 

evidenceأو التجريب. يعتقد الكثير  ،أو البيانات المجمعة علمياً  ،المباشرة الخبرةأتي من ت ي، وه
، لكن البحث ال اً بدر  القمرمن الناس، على سبيل المثال، أن معدالت الجريمة ترتفع عندما يكون 

-metaشموليًا )تحليل ميتا  ( تحليالً 2822) كيلليو  روتنيدعم هذا الرأي. أجرى الباحثان 
analysis) هو  تحليل ميتاالشمولي أو يل على السلوك. التحل المكتملحول تأثيرات القمر  للبحوث

 الشموليالتحليل  نتضمّ . اً تقنية يتم فيها تقييم نتائج جميع الدراسات السابقة حول موضوع معين مع
لروتون وكيلي سبعة وثالثين دراسة سابقة عن تأثيرات البدر على معدالت الجريمة، وكانت النتائج 

 أوالنفسية،  المشكالت وأاالنتحار،  وألجريمة، با ال عالقة له كلياً  المكتمل القمراإلجمالية أن 
مجرد  أنها المرجححالة حدثت فيها الجريمة خالل البدر، لكن من  مناعرف كل يقد  .األزمات

 مصادفة.

. قد يضع لظاهرة مايحاول الناس عادة فهم األحداث في عالمهم من خالل إيجاد أو إنشاء تفسير 
قابل لالختبار  معرفي. الفرضية هي تخمين للسبب نفسه hypothesis فرضيةعلماء االجتماع 

تفسير محتمل ألحداث محددة في العالم االجتماعي  احول النتائج المتوقعة بين متغيرين أو أكثر؛ إنه
في العديد من الحاالت، وكذلك بين مجموعات  اً تحديد ما إذا كان التفسير صحيحل باالختبارويسمح 

 والطريقة العلميةيستخدم علماء االجتماع البيانات التجريبية  مختلفة أو في أماكن مختلفة.
scientific method لزيادة فهم المجتمعات والتفاعالت االجتماعية، لكن  ًا،تفسيري اً ، أو إطار

 سؤال. عنالبحث يبدأ بالبحث عن إجابة 



                                                                          

 مقاربات البحث االجتماعي 1.3

بدأون بطرح األسئلة، ال يوجد موضوع خارج عندما يطبق علماء االجتماع المنظور االجتماعي وي
. يشكك علماء لالستقصاء والدراسة محتملالحدود. كل جانب من جوانب السلوك البشري هو مصدر 

الناس عبر  تحركمع  سلوكية اً ويالحظون أنماط ،االجتماع في العالم الذي خلقه البشر ويعيشون فيه
ومنظور  ةالعلمي الطريقةفي إطار  لبحوث المنهجيةاستخدام األساليب االجتماعية وابهذا العالم. 

وأنماط األسرة  ،أماكن العمل غيرت الصناعات ًا فيالتفسير العلمي، اكتشف علماء االجتماع أنماط
وأنماط التعليم التي ساعدت على  التي أنارت الطريق أمام أعضاء العائلة،التي تضم أفراد األسرة 

 إجراء تغييرات هيكلية في الفصول الدراسية.

، فإن النتائج تساعد في فهم العالم إذا تم اختبار السلوكيات البشرية حول االدعاءات بشكل منهجي
يمكن أن يساعد المنظور الجديد الناس على فهم   االجتماعي بطريقة أفضل كالمثال المذكور أعاله.

اتخاذ قرارات أفضل بشأن حياتهم. قد يبدو من الغريب استخدام  فيم وجيرانهم ومساعدة الناس أنفسه
ولكن كما سنرى، من المفيد للغاية االعتماد على  ،الممارسات العلمية لدراسة االتجاهات االجتماعية

 األساليب المنهجية التي توفرها طرق البحث.

بحث عن طريق طرح سؤال حول كيفية حدوث األشياء في ما يبدأ علماء االجتماع عملية ال اً غالب
 عامحول جانب  اً قديم حول اتجاه جديد أو سؤاالً  اً فريد هذا العالم أو سبب حدوثها. قد يكون سؤاالً 

. عند عنهعملية معمقة لإلجابة  يتبعالسؤال، فإنه  بتشكيلالحياة. بمجرد أن يقوم عالم االجتماع  في
أو إطار تفسيري. تصف  ةعلمي مقاربةلعملية، يمكن للباحث اعتماد ا تلكتحديد كيفية تصميم 

 للمعرفة. المقارباتاألقسام التالية هذه 

 الطريقة العلمية

والبحوث  ،والمسوحات ،يستفيد علماء االجتماع من طرق البحث المجربة والحقيقية، مثل التجارب
الميدانية. لكن البشر وتفاعالتهم االجتماعية متنوعة للغاية بحيث يمكن أن تبدو هذه التفاعالت 
مستحيلة التخطيط أو التفسير. قد يبدو أن العلم يدور حول االكتشافات والتفاعالت الكيميائية أو 

 في السلوك البشري. إثبات األفكار الصحيحة أو الخاطئة وليس حول استكشاف الفروق الدقيقة حول
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دراسة السلوك البشري. تُنشئ  تسهم فيومع ذلك، هذا هو بالضبط السبب في أن النماذج العلمية 
 وتفرضالتأكد من أن النتائج موضوعية ودقيقة.  فيتساعد  أو معالم بحث معاييرلل العلمية عمليةال

 .وتنظم نتائجهامركزة الدراسة تجعل  اً وحدود اً الطرق العلمية قيود

يتم تعريفها من و العالم بناًء على أدلة تجريبية.  عنتتضمن الطريقة العلمية تطوير واختبار النظريات 
وتسعى إلى أن تكون موضوعية، ونقدية،  المنهجية للعالم التجريبي بالمالحظةخالل التزامها 

عبر قرون من نطوي على سلسلة من الخطوات المقررة التي تم وضعها ت ي، ومنطقية. وهتشكيكية
 .0.9المعرفة كما يبين الشكل 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ال يتم ف ،النتائج أقل إنسانية تصبحالعلمية  الطرائقألن الدراسات االجتماعية تستخدم  ليسولكن 
المجال، تميل نتائج الموضوعات االجتماعية إلى حقائق صحيحة أو خاطئة. في هذا  اختزال

معرفة الثقافات األخرى، ومعرفة  -كن لديهم من قبل تالمعرفة التي لم بالدراسات إلى تزويد الناس 

 
 تشكيل السؤال

 البحث في المصادر الموجودة

 صياغة الفرضية

 تصميم وتنفيذ الدراسة

 استخالص االستنتاجات

 إعداد التقرير

 خطوات الطريقة العلمية 1-1الشكل  

 

 خطوات الطريقة العلمية 1-1الشكل 



                                                                          

الذي  ةالبحثي المقاربةبغض النظر عن . والمواقفالطقوس والمعتقدات، أو معرفة االتجاهات 
الدراسة، والتي تشير إلى  reliability ثباتأو  موثوقية، يرغب الباحثون في تعظيم ايستخدمونه

ما يحدث  من أنالدراسة. تزيد الموثوقية من احتمال  إعادة حال في البحثمدى إمكانية تكرار نتائج 
لجميع األشخاص في مجموعة. كما يسعى الباحثون إلى التحقق من سوف يحدث لشخص واحد 

لقياسه.  البحث يم، مما يشير إلى مدى كفاءة الدراسة في قياس ما تم تصمvalidity الصدق
معدل الجريمة خالل البدر، ستعكس موثوقية الدراسة مدى كفاءة التجربة موضوع وبالعودة إلى 

أن  الصدقضمن يسو . فترات اكتمال القمر خالل للبالغين الجريمة معدلمتوسط  في تمثيلالناتجة 
استكشاف السلوكيات ، لذا يجب أن يتناول لدراستهتصميم التصميم الدراسة قد فحص بدقة ما تم 

جرائم مجموعات عمرية أخرى، على  تناولالمسألة وليس  تلكالجنائية للبالغين خالل اكتمال القمر 
 سبيل المثال.

بشكل عام، يعالج علماء االجتماع أسئلة حول دور الخصائص االجتماعية في النتائج. على سبيل 
 وتنوع واتساع، لنفسي، وتماسك المجتمعالرفاه ا المثال، كيف تسير المجتمعات المختلفة من حيث

؟ يبحث علماء بطريقة سلسةالثروة، ومعدالت الجريمة، وما إلى ذلك؟ هل تعمل المجتمعات و المهن، 
 ربمااالجتماع بين الشقوق الكتشاف العقبات التي تحول دون تلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية. 

اإلساءات الناتجة التي تؤدي إلى الجريمة،  يةنماط السلوكاألالتأثيرات البيئية و  يدرس علماء االجتماع
أو المرض. وألن الدراسات االجتماعية ال  ،الحمل غير المخطط له ،الفقر ،الطالق عن اإلدمان،

 ،تركز جميعها على السلوكيات السلبية أو المواقف الصعبة، فقد يدرس الباحثون اتجاهات اإلجازات
 ،والحدائق العامة ،واأللعاب ،وأنماط التعليم العالي ،مات األحياءمنظ ،وعادات األكل الصحية

 وعادات ممارسة الرياضة.

 تفسير وتحليل البيانات في البيانات فحسب، بل جمعفي علماء االجتماع الطريقة العلمية  ال يستخدم
مرتبطين  المنطق العلمي والموضوعية. إنهم مهتمون بالنتائج ولكنهم غير وهم يطبقون هنا. أيضاً 

يعملون خارج أجنداتهم السياسية أو االجتماعية الخاصة بهم. هذا ال يعني أن الباحثين ليس  ؛بها
 عمداً لكن علماء االجتماع يستخدمون  ،التفضيالت واآلراءب المكتملةلديهم شخصياتهم الخاصة، 

 اسة معينة.الموضوعية والتركيز واالتساق في در  قدر اإلمكان علىللحفاظ  ةالعلمي الطريقة

توفر  ، حيثفي تشكيل الدراسات االجتماعية فائدتهاالمنهجية، أثبتت الطريقة العلمية  مقاربتهامع 
الطريقة العلمية سلسلة منتظمة ومنظمة من الخطوات التي تساعد على ضمان الموضوعية واالتساق 
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ي النهاية، توفر . فوالصدقفي استكشاف مشكلة اجتماعية. وهي توفر وسائل الدقة والموثوقية 
 (.Merton 1963للمناقشة والتحليل ) اً مشترك اً الطريقة العلمية أساس

 :، تبدأ الطريقة العلمية بهذه الخطواتنموذجياً 

 .سؤالال تشكيل (0
 .موجودةالمصادر ال فيالبحث  (9

 فرضية.الصياغة  (9

 تشكيل السؤال

. معينةوتحديد منطقة اهتمام  ،المشكلة توصيف ،سؤال تشكيلهي  ةالعلمي الطريقةالخطوة األولى في 
فالسؤال  ؛ضمن إطار جغرافي زمني إلمكانية دراستهبما فيه الكفاية  اً يجب أن يكون الموضوع ضيق

يجب أن يكون و للغاية.  اً غامضسؤااًل كون ي؟" سالمستدامة السعادة تحقيق"هل المجتمعات قادرة على 
"ما عادات النظافة الشخصية التي  لسؤال؛ فابما يكفي للحصول على ميزة عالمية اً السؤال واسع

للغاية. ومع ذلك، فإن السعادة  اً كون ضيقيالثانوية؟" س XYZتكشف عن قيم الطالب في مدرسة 
جاهدين  ون ال يستبعد علماء االجتماع أي موضوع، بل يسعف ،والنظافة موضوعان جديران بالدراسة

 إلى صياغة هذه األسئلة بمصطلحات بحثية أفضل.

دراسة النظافة،  عند. مصطلحاتهم تعريفهذا هو السبب في أن علماء االجتماع حريصون على 
على سبيل المثال، يمكن تعريف النظافة بأنها "عادات شخصية للحفاظ على المظهر الجسدي )على 
العكس من الصحة("، وقد يسأل أحد الباحثين، "كيف يعكس اختالف عادات النظافة الشخصية 

المظهر؟" عند تشكيل هذه األسئلة البحثية األساسية، يضع علماء االجتماع ب المتعلقةقافية القيمة الث
، أي أنهم يحددون المفهوم من حيث الخطوات المادية operational definition إجرائيا   ا  تعريف

وم. من للمفه قابلة للمالحظةحالة  اإلجرائي يحددالتعريف فبموضوعية.  هلقياس المتخذة أو الملموسة
للمفهوم، يمكن لجميع الباحثين جمع البيانات بطريقة منتظمة أو قابلة  إجرائي متغير تحددخالل 

 للتكرار.

، مما ثابتاً  أوًا معنى. ويجب أن تكون موثوق اوذ اً ومناسب صالحاً  اإلجرائييجب أن يكون التعريف 
ثر من شخص واحد. على سبيل أك من قبلعند اختبارها  التوحيديعني أن النتائج ستكون قريبة من 

 المروريةشارات اإل" بعدة طرق: أولئك الذين يستخدمون السائقين الجيدينالمثال، قد يتم تعريف "



                                                                          

. ولكن بالعبور لآلخرين بأدب، أو أولئك الذين يسمحون يسرعون الخاصة بهم، أو أولئك الذين ال 
ويمكن أن يكون من  مختلفين بشكل مختلف من قبل باحثين هذه يمكن تفسير سلوكيات القيادة

" وصف محدد اً مطلق ةمروري مخالفةالذي لم يتسلم  الجيد الصعب قياسها. بداًل من ذلك، فإن "السائق
 فعال. إجرائي، لذا فهو تعريف نفسها سيقود الباحثين إلى الحصول على المعلومات

 البحث في المصادر الموجودة

 مراجعة األدبياتمن خالل  دراسة الخلفية البحثيةالباحثون هي  يتخذهالخطوة التالية التي ا
literature review وهي مراجعة ألي دراسات مماثلة أو ذات صلة. ستؤدي زيارة المكتبة ،

الحالية حول موضوع الدراسة. تساعد هذه  البحوثوالبحث الشامل عبر اإلنترنت إلى الكشف عن 
حول الموضوع وتمكينهم  اً مسبق اذي تم إجراؤهال لألعمالالخطوة الباحثين على اكتساب فهم واسع 

 بما في ذلك الطالب -الخاصة للبناء على المعرفة السابقة. الباحثون  لبحوثهم تحديد موضعمن 
المصادر الموجودة التي يستخدمونها في  منبشكل صحيح  االستشهادمسؤولون عن  - الباحثين

حين أنه ال بأس من استعارة المواد المنشورة  عملهم. في يطلعون عليها وتؤثر فيالدراسة أو التي 
وعدم انتهاك بشكل صحيح  توثيقها كمرجع إال أنه يجبسابًقا )طالما أنها تعزز وجهة نظر فريدة(، 

 .األمانة العلمية مطلقاً 

 عن البحوث المتعلقةالحالية  البحوث بفرزلدراسة النظافة وقيمتها في مجتمع معين، قد يقوم الباحث 
تربية األطفال، الغرور، السلوكيات القهرية، والمواقف الثقافية نحو الجمال. من المهم فحص هذه ب

استخدام المصادر الموجودة يثقف الباحثين ويساعد على صقل إن المعلومات وتحديد ما هو مالئم. 
 وتحسين تصاميم الدراسات.

 صياغة الفرضية

حول العالقة  حدسية قضية تنشئ إنهاأو أكثر؛  حول كيفية ارتباط متغيرين افتراضهي  الفرضية
المتغيرات. في علم االجتماع، غالبًا ما تتنبأ الفرضية بكيفية تأثير أحد أشكال السلوك  تلكبين 

هي  independent variables المتغيرات المستقلة، العلمي شكل آخر. في البحث فيالبشري 
 .أو الشيء الذي تم تغييره ،المتأثرهو  dependent variable المتغير التابعالتغيير.  سبب

على سبيل المثال، في دراسة أساسية، سيقوم الباحث بإنشاء شكل واحد من السلوك البشري كمتغير 
متغير تابع. كيف يؤثر نوع الجنس )المتغير المستقل( على معدل الدخل  فيمستقل ومالحظة تأثيره 
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)المتغير المستقل( على حجم األسرة )المتغير التابع(؟ )المتغير التابع(؟ كيف يؤثر دين الشخص 
 كيف تتأثر الطبقة االجتماعية )المتغير التابع( بمستوى التعليم )المتغير المستقل(؟

للباحث في قياس المتغيرات. في دراسة تسأل كيف يمكن  اإلجرائيةعند هذه النقطة، تساعد التعاريف 
جيدة" الدرجة "الى سبيل المثال، قد يعّرف أحد الباحثين للدروس الخصوصية أن تحّسن الدرجات، عل

 إجرائي+ كنقطة بداية لـ "الجيد". قد يصف تعريف  Bأو أفضل، في حين يستخدم آخر  Cعلى أنها 
من قبل أحد الخبراء في المجال، يتم  واحد-إلى-"واحد مساعدة " على أنهالخصوصي آخر "التدريس

والتكرار  االتساقتضمن  قاطعة اً نقاطو  اً ضع هذه التعاريف حدودتوظيفه من قبل مؤسسة تعليمية". ت
 في الدراسات.

، فإن المتغير المستقل هو الذي يسبب تغيير المتغير التابع. على سبيل المثال، قد أعاله ذكرناكما 
يفترض الباحث أن تعليم األطفال النظافة السليمة )المتغير المستقل( سيعزز شعورهم بتقدير الذات 

، يعتمد إحساس الطفل بتقدير الذات جزئيًا على جودة وتوافر ةصياغالإعادة بلمتغير التابع(. أو )ا
  الموارد الصحية.

. ربما يعتقد أحد علماء االجتماع أن زيادة بشكل معاكسأن تعمل  بالطبع، يمكن لهذه الفرضية أيضاً 
ن عادات النظافة أو يحسنها )اآلن م تلقائياً إحساس الطفل بتقدير الذات )المتغير المستقل( سيزيد 

. كما يظهر مثال النظافة، فإن والتابعةالمتغير التابع(. من المهم جدًا تحديد المتغيرات المستقلة 
 من الفرضية. اً المرتقبة جزء ايجب أن تكون عالقتهم ؛مجرد تحديد موضوعين أو متغيرين، ال يكفي

 للفرضية المناقضةعالم اجتماع لنتائج دراسة أن البيانات  تشكيل تنبؤ من قبلمجرد أنه ال يعني 
عامة استجابة لدراسة ما، ولكنهم مهتمون  اً ليست موضع ترحيب. يقوم علماء االجتماع بتحليل أنماط

من  المتسربيناألنماط. في دراسة حول التعليم، قد يتنبأ أحد الباحثين بأن  على هذهباستثناءات  اً أيض
صعوبة في العثور على وظائف مجزية. في حين أنه أصبح على األقل  ون يواجه المدرسة الثانوية

ودرجة السعادة المهنية، هناك بالتأكيد استثناءات.  األجرأنه كلما ارتفع التعليم، ارتفع  اً ثقافي اً افتراض
على درجات متقدمة  ون األشخاص الحاصلو مهن مذهلة،  لديهم األشخاص ذوي التعليم القليلف

صعوبة في العثور على عمل. يقوم عالم االجتماع بإعداد فرضية مع العلم أن النتائج  يواجهون 
 ستختلف.

وتنفيذ الدراسة لخطوات البحث التالية: تصميم اوقت  يحينبمجرد االنتهاء من العمل التمهيدي، 
 البحث هذه أدناه. طرائقناقش تستنتاجات. اال واستخالص



                                                                          

 التأويلياإلطار 

، فإن البعض يةبحث كمقاربة ةالعلمي الطريقةمن علماء االجتماع يعتمدون على  في حين أن العديد
 هتبع هذت، ال منهجية أنها رغم. interpretive framework تأويلي إطار خالل اآلخر يعمل من

. بداًل من ذلك، يسعى منتائج قابلة للتعمي إيجادنموذج اختبار الفرضية الذي يسعى إلى  المقاربة
، إلى فهم العوالم االجتماعية من وجهة التأويليمنظور بال اً ، الذي يشار إليه أحيانالتأويلي طاراإل

 نظر المشاركين، مما يؤدي إلى معرفة معمقة.

في نتائجها. بداًل من صياغة فرضية وطريقة  يةأكثر وصفية أو سرد التأويلية البحوث إن عموماً 
والتي قد  محل البحثقاربات الستكشاف الموضوع م بتطوير التأويليالختبارها، سيقوم الباحث 

 . هذا النوع من الباحثينالمشاركينتنطوي على قدر كبير من المالحظة المباشرة أو التفاعل مع 
البحث أو العمليات في منتصف  طرائق ون وفي بعض األحيان يعّدلًا أثناء المضي قدم اً أيض يتعلمون 

 تطورها. معالطريق لتحسين النتائج 

 طرائق البحث 2.3

 وهم. للدراسة ويستعدون لالهتمام،  اً مثير  اً يفحص علماء االجتماع العالم، يرون مشكلة أو نمط
 البحوثربما طريقة علمية تفصيلية منهجية إلجراء  -البحث لتصميم دراسة  طرائقيستخدمون 

خطيط تصميم البحث . يعد تاً تفسيري اً والحصول على بيانات، أو ربما دراسة إثنوغرافية تستخدم إطار 
 خطوة أساسية في أي دراسة اجتماعية.

تفرض أن عند الدخول في بيئة اجتماعية معينة، يجب على الباحث أن يكون حذرًا. هناك أوقات 
. هناك أوقات إلجراء مقابالت اإلفصاح عن هويته تفرض وأوقاتالهوية  مجهوال يبقى الباحث

يجب أال يعلم بينما تام؛  اطالعين إلى أن يكونوا على مالحظة. يحتاج بعض المشارك إلجراء وأوقات
جريمة في منتصف الليل ينادي،  وقعت فيهفي حي  باحث لن يتجول. المالحظة قيد مآخرون أنه

ن أنهم سوف يأخبر الموظفو  إلى أحد المقاهي باحثعصابة؟" وإذا دخل الأعضاء  من أيهل هناك "
بشكل طبيعي.  الموظفون قد ال يتصرف فة العمل، كجزء من دراسة حول كفاء للمالحظة يخضعون 

حيث يقوم الناس بتغيير سلوكهم ألنهم  - Hawthorne effect تأثير هوثورن وهذا ما يسمى 
. البحوثفي بعض  يصعب تجنبهتأثير هوثورن و  ،يعرفون أنهم يخضعون للمراقبة كجزء من دراسة
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. اً االجتماع أن يجعلوا الغرض من الدراسة معروففي كثير من الحاالت، يتعين على علماء بالمقابل، 
االستجابات ، وقد ينتج قدر معين من قيد المالحظة معلى دراية بأنه المشاركون كون ييجب أن 
 (.Sonnenfeld 1985) المصطنعة

ألسباب أخرى. هذا الخيار غير  اً واقعي اً أمر  اً ليس دائم إخفاء شخصية الباحث وجعله غير مرئيإن 
أو التعليم المبكر. ال يمكن للباحثين أن يتجولوا في  السجناءاحث الذي يدرس سلوكيات متوفر للب

السجون، أو الفصول الدراسية في رياض األطفال، وأن يالحظوا السلوكيات بشكل غير ملحوظ. في 
 يشكلأخرى. تشكل جميع الدراسات تصميم البحث، بينما  طرائقمثل هذه الحاالت، هناك حاجة إلى 

التي تتناسب بشكل أفضل مع  الطرائق. يختار الباحثون آن معاً يم البحثي الدراسة في التصم
 في البحث. الكلية مقارباتهموالتي تتالءم مع  دراساتهمموضوعات 

 للدراسة طرائقأربع  من الدراسات، يختار علماء االجتماع بشكل عام تصاميم تخطيط عند
: المسح، البحث الميداني، التجربة، (9.0)انظر الجدول  مستخدمة على نطاق واسعال ةاالجتماعي

، وعيوبها مزاياها لها يةوتحليل البيانات الثانوية، أو استخدام المصادر الموجودة. كل طريقة بحث
 التي يتم استخدامها. الطرائقوموضوع الدراسة يؤثر بقوة على الطريقة أو 

 المسوحات

من أشخاص يستجيبون لسلسلة من األسئلة حول  بيانات survey المسحكطريقة بحث، يجمع 
يسمح و . البحث العلمي استخداماً  طرائق. المسح من أكثر ةاستبان صورةالسلوكيات واآلراء، غالبًا في 

يمكنهم التعبير عن األفكار  بحيث تنسيق المسح القياسي لألفراد بمستوى مجهول من الهوية
 الشخصية.

في لنوع ما من المسح. يعد التعداد السكاني منطقة  أيّ في في مرحلة ما، يستجيب معظم الناس 
الواسعة النطاق التي تهدف إلى جمع البيانات االجتماعية. ومع  المسحيةللدراسة  اً ممتاز  مثاالً  سورية

 نراهاالتي  اتالمسوحركز العديد من وتاجتماعية،  بحوثاً  المسحيةذلك، ال تعتبر جميع الدراسات 
 معارفعادة على تحديد احتياجات واستراتيجيات التسويق بداًل من اختبار فرضية أو المساهمة في 

 العلوم االجتماعية. 

 المسوحاتألغراض محددة. تجمع  محَكمةيقوم علماء االجتماع بإجراء مسوحات تحت ظروف 
في  جيدة جداً ست لي المسحيةمختلفة من المعلومات من األشخاص. في حين أن الدراسات  اً أنواع



                                                                          

الكتشاف كيف  جيدةطريقة  إال أنهااالجتماعية،  األوضاعفي  الناس حقاً  يسلكهاالتقاط الطرق التي 
نهم يشعرون ويفكرون. يمكن أن تتعقب إأو على األقل كيف يقولون  -يشعر الناس ويفكرون 

عادات أو  ،القيادةادات ع ،أو السلوكيات الفردية )مثل عادات النوم أو اآلراءتفضيالت ال المسوحات
  ومستويات التعليم. ،والدخل ،مثل حالة العمل الحقائقالرسائل النصية( أو معلومات 

، وهم األشخاص الذين هم محور الدراسة، معيناً  population مجتمعا  إحصائيا   المسحيستهدف 
. يختار معظم بالسكري المرضى مثل الرياضيين الجامعيين، أو الطالب الدوليين، أو المراهقين 

: أي عدد معقول من sample عينة، أو المجتمع اإلحصائيالباحثين مسح قطاع صغير من 
المجتمع . يعتمد نجاح الدراسة على مدى تمثيل المجتمع اإلحصائي األكبر يمثلون األشخاص الذين 

المجتمع ، كل شخص في random sample عينة عشوائية. في بواسطة العينة اإلحصائي
لقوانين االحتماالت، تمثل العينات العشوائية  ختياره للدراسة. وفقاً ال ذاتها فرصةاللديه  اإلحصائي

 ككل.  المجتمع اإلحصائي

. من المهم االستجابات، يضع الباحث خطة محددة لطرح األسئلة وتسجيل المشاركينبعد اختيار 
 المشاركينعلى المشاركة، يشكر الباحثون بطبيعة الدراسة والغرض منها. إذا وافقوا  المشاركينإعالم 
داة، األ للمشاركينالباحث  يعرضلهم فرصة االطالع على نتائج الدراسة إذا كانوا مهتمين.  ون ويقدم

 عن المشاركون ، حيث يجيب ةستباناال الشائعة واتدومن األالتي هي وسيلة لجمع المعلومات. 
الباحث أسئلة نعم أو ال، أو أسئلة متعددة  يطرح، قد تسلسلة من األسئلة. بالنسبة لبعض الموضوعا

 الكمية البحوثهذا النوع من باختيار اإلجابات المحتملة لكل سؤال.  للمشاركين، مما يسمح الخيارات
quantitative research –  يمكن بسهولة  -ُتجمع البيانات بصيغة عددية حيث يمكن عّدها

إلى  وتحويلهاابات "نعم" و "ال" أو اإلجابات الصحيحة، ما عليك سوى حساب عدد اإلجتها. جدول
 نسب مئوية.

"نعم"، "ال"  أو الخيار  من - مع إجابات أكثر تعقيداً  طرح أسئلة أكثر تعقيداً  الستبانات أيضاً ليمكن 
المجاور لمربع االختيار. في هذه الحاالت، تكون اإلجابات ذاتية وتختلف من شخص آلخر. كيف 

وتحضر كل حفلة؟ تتطلب  كل مكانالجامعي؟ لماذا تتابع جيمي بافيت في  تعليمك الستثمارتخطط 
قصيرة، والمشاركين الراغبين في تخصيص الوقت لكتابة هذه  مقالة هذه األنواع من األسئلة استجابات

واألخالق. بعض  ،واآلراء السياسية ،اإلجابات سوف ينقلون معلومات شخصية عن المعتقدات الدينية
صعب مناقشتها بصراحة تمباشرة و  تهامن المستحيل مالحظ خليوعات التي تعكس الفكر الداالموض

إجابات صادقة إذا كان بإمكانهم الرد على األسئلة بمن المرجح أن يشارك الناس و في منتدى عام. 
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 qualitative data بيانات نوعيةدون الكشف عن هويتهم. هذا النوع من المعلومات عبارة عن 
 في بيئة طبيعية. المعلومات النوعية أصعب ُيشاَهدعلى ما  وتعتمد دائماً ذاتية  هانتائجالتي تكون  –

جدولة. سوف ينتهي الباحث بمجموعة واسعة من االستجابات، بعضها قد يكون اللتنظيم و ا من ناحية
 المواد التي يقدمونها. ثراء تتمثل فيبيد أن فائدة اآلراء المكتوبة  ئًا،مفاج
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 العيوب المزايا التنفيذ الطريقة



                                                                          

 االستبانات  المسح

 المقابالت 

  يولد العديد من
 االستجابات

 عينة كبيرة 

 بيانات كمية 

  ًيتطلب زمنًا طويال 

 معدل استجابة متدني 

  بيانات عما يفكر جمع
ويعتقد الناس ولكن ليس 

عن كيفية سلوكهم في 
 الحياة الواقعية

 المالحظة  البحث الميداني

  المالحظة
 المشاركة

 اإلثنوغرافيا 

 دراسة الحالة 

  يولد معلومات
تفصيلية، وواقعية 

 دقيقة

  ًيتطلب زمنًا طويال 

  جمع بيانات عن كيفية
سلوك الناس ولكن ليس 

 اعتقادهمعن تفكيرهم أو 

  بيانات نوعيى يصعب
 تنظيمها

تطويع متعمد للعادات  التجربة
 والطقوس االجتماعية

  تختبر عالقات
 السبب والنتيجة

  تأثير هوثرون 

  اعتبارات أخالقية عن رفاه
 الناس

تحليل البيانات 
 الثانوية

  تحليل البيانات
 الحكومية

  البحث في
المستندات 

 التاريخية

  تستفيد من
المعلومات 

 االجتماعية السابقة

  اختالف الغرض من
 البيانات المجمعة

  صوبة إيجاد بعض
 البيانات

 

، وهي طريقة إلجراء والمشاركبين الباحث  واحد-إلى-واحدهي محادثة  interview المقابلة
حيث يطرح  المسوحاتحول موضوع ما. المقابالت شبيهة بأسئلة اإلجابة القصيرة في  مسوحات

الباحث سلسلة من األسئلة. ومع ذلك، يتمتع المشاركون بحرية الرد كما يحلو لهم، دون التقيد 
 أن يقوم، يمكن للباحث المقابلةفي محادثة جيئة وذهابًا عند طرح األسئلة . اً بخيارات محددة سلف

في مقابلة  توضيح، أو قضاء المزيد من الوقت على موضوع فرعي، أو طرح أسئلة إضافية.بال
 األسئلة التي غالبا ما تكون معقدة.  لإلجابة عن وانفتاححرية ب سوف يشعر المشاركشخصية، 
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؟" أو "هل حول شرب الكحولقرارك  فياستهالك الكحول  إلى المجتمع  تؤثر نظرةسئلة مثل: "كيف أ
يصعب  شعرت أن طالق والديك سيضع وصمة اجتماعية على عائلتك؟" العديد من العوامل التي

على  المشارك. يحتاج الباحث إلى تجنب توجيه أو حث لها ضمن فئات تصنيف اإلجابات
. ومن الواضح أن المقابلة ةاالستجابة بطريقة محددة؛ خالف ذلك، سوف تكون النتائج غير موثوق

، ومن االستماع وتعاطفه المشارك ثقة. سوف يستفيد الباحث من اكتساب اً االجتماعية ليست استجواب
 حكم. إصدار أي بدون 

 البحث الميداني

ما يدرس علماء االجتماع  ما يحدث عمل علم االجتماع في مساحات محدودة ومحصورة. ونادراً  اً نادر 
في مكاتبهم أو مختبراتهم. بدال من ذلك، يخرج علماء االجتماع إلى العالم. يلتقون  المشاركين

 field البحث الميدانييعيشون ويعملون ويلعبون فيها. يشير  بالمشاركين في األماكن التي

research  البيانات األوليةإلى جمع primary data  من بيئة طبيعية بدون إجراء تجربة
. إلجراء ةالعلمي الطريقةتفسيري بداًل من  لإلطار التأويليمعملية أو مسح. إنها طريقة بحث مناسبة 

عاِلم االجتماع على استعداد للدخول في بيئات جديدة ومالحظة تلك أن يكون  ال بدبحوث ميدانية، 
، المشاركون المشاركة فيها أو اختبارها. في العمل الميداني ، فإن علماء االجتماع ، وليس ، العوالم

 .طبيعتهم عنهم الذين يخرجون 

 معينة سلوكيات ةمالحظالغرض من الدراسة هو  فإنمحددة،  يئةببالبحث الميداني غالبا  بينما يبدأ
 لماذاغير أنه أقل فائدة لفهم  ،الناس يسلك كيفلمالحظة . العمل الميداني هو األمثل البيئة هفي هذ

عندما يكون هناك العديد  والنتيجة السببتضييق  بهذه الطريقة. ال يمكنك حقاً  يتصرفون أو يسلكون 
 من المتغيرات العائمة في بيئة طبيعية.

 االرتباطالميدانية ليس على السبب والنتيجة ولكن على  البحوثفي  المحمعةتستند معظم البيانات 
correlation وبينما يبحث البحث الميداني عن االرتباط، فإن حجم العينة الصغير ال يسمح .

وسوف نناقش أدناه ثالثة أنواع من البحث الميداني: المالحظة  بإقامة عالقة سببية بين متغيرين.
 ث اإلثنوغرافي، ودراسة الحالة.بالمشاركة، البح



                                                                          

 المالحظة المشاركة

 ون ، ينضم الباحثون إلى األشخاص ويشاركparticipant observation المشاركةالمالحظة  في
السياق. تتيح هذه الطريقة للباحثين  ذلك ضمن مالحظتهمفي األنشطة الروتينية لمجموعة بغرض 

 إلىمباشرة  بطريقة للنظر اً كبير  اً تجربة جانب معين من الحياة االجتماعية. قد يبذل الباحث جهد
مالحظاتهم. قد يعمل  ويسجلون في أدوار  الباحثون أنفسهم مؤقتاً  يضعأو سلوك.  ،اتجاه مؤسسة

بيع، أو يركب مع ضباط الشرطة أثناء لعدة أسا متشردالباحث كنادل في مطعم، يعيش كشخص 
المجتمع الذي . في كثير من األحيان، يحاول هؤالء الباحثون االندماج بسالسة مع بمداهماتقيامهم 
، وقد ال يكشفون عن هويتهم الحقيقية أو غرضهم الحقيقي إذا شعروا أنها ستعرض نتائج يدرسونه
 للخطر. بحوثهم

ض الباحثين شهورًا أو حتى سنوات متظاهرين بأنهم أحد وبمجرد دخولهم في مجموعة، يقضي بع
أكثر من  االنخراط، فإنهم ال يستطيعون مالحظين. ومع ذلك، وبوصفهم يالحظونهماألشخاص الذين 

وتطبيق المنظور االجتماعي. بهذه الطريقة،  بذهنهم البحثالالزم. يجب عليهم الحفاظ على غرض 
ألن المعلومات التي يتم و . مدركةما تكون غير  اً ة التي غالباألنماط االجتماعي يسلطون الضوء على

هي في الغالب نوعية، وليست كمّية، فإن النتائج النهائية غالبًا ما  بالمشاركةمالحظة الجمعها أثناء 
 .اختبرهفي مقال أو كتاب ويصف ما شاهده أو  بحثه . قد يقدم الباحث نتائجتأويليةتكون وصفية أو 

 افيالبحث اإلثنوغر

 سياقهي مالحظة ممتدة للمنظور االجتماعي والقيم الثقافية في  Ethnography اإلثنوغرافيا
على مالحظة موضوعية لمجتمع بأكمله. ويركز قلب  ةاإلثنوغرافي البحوث اجتماعي كامل. تنطوي 

لموقفهم االجتماعي الخاص وكيف يفهمون أنفسهم  المشاركينالدراسة اإلثنوغرافية على كيفية رؤية 
 بالمجتمع. من خالل عالقتهمفيما 

طريقة انتقال القرويين  بمالحظة فيقومعالم اجتماع قبيلة في األمازون على سبيل المثال، قد يدرس 
 تسجيل البيانات، وجمع المواد في نتائج.بعد ورقة  يكتبحياتهم اليومية ثم  في

 سسيةاإلثنوغرافيا المؤ

هي امتداد لمبادئ البحث اإلثنوغرافي  Institutional ethnography اإلثنوغرافيا المؤسسية
األساسي التي تركز على العالقات االجتماعية الملموسة اليومية. ُيعد علم اإلثنوغرافيا المؤسساتي، 
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من  اةمستوح مقاربةالذي طورته عالمة االجتماع الكندية دوروثي إي سميث، في كثير من األحيان 
، ويعتبر في المقام األول تجارب المرأة داخل المجتمعات والهياكل التي النسوي  االجتماعي التحليل

االجتماعي للمرأة ، سواء  لإلقصاء تحد   أنه يسيطر عليها الذكور. ُينظر إلى عمل سميث على
 .أو في دراسة حياة النساء اً أكاديمي

من  ما ُيعَرضتجاهل تجاربهن إال  إلىعلوم االجتماعية تميل ال بحوثمن الناحية التاريخية، كانت 
الحديثة إلى أن وصف النساء، والمجموعات  النسوي  أنصار المذهب شيري. الذكوريةنظر الوجهة 

 .المهمشة األخرى، كمرؤوسين يساعد أولئك الذين في السلطة على االحتفاظ بمواقفهم المهيمنة

 دراسة الحالة

هي  case study دراسة الحالةأو حدث معين.  محدد في دراسة شخص اً أحيانيرغب أحد الباحثين 
تحليل معمق لحدث واحد أو موقف أو فرد. إلجراء دراسة حالة، يقوم الباحث بفحص المصادر 

وإجراء المقابالت، والمشاركة في المالحظة المباشرة وحتى  ،الحالية مثل الوثائق والسجالت األرشيفية
 ، إن أمكن.ركةبالمشا المالحظة

قد يستخدم الباحثون هذه الطريقة لدراسة حالة واحدة، على سبيل المثال، طفل ربيب أو مريض 
سرطان أو مجرم أو ضحية اغتصاب. ومع ذلك، فإن أحد االنتقادات الرئيسة لدراسة الحالة كطريقة 

ة كافية لتشكيل عمق حول موضوع ما، ال تقدم أدلمهي أن دراسة متطورة لحالة واحدة، مع تقديم 
عالمية تستند إلى شخص واحد  ادعاءات. وبعبارة أخرى، من الصعب تقديم يمكن تعمينهاستنتاج 

. هذا هو السبب في أن معظم علماء االجتماع ال اً معين اً نمط يحققال  اً واحد اً فقط، بما أن شخص
 يستخدمون دراسات الحالة كطريقة بحث أولية.

 التجارب

في الصباح،  وراجعتربما تكون قد اختبرت نظريات اجتماعية شخصية. "إذا درست في الليل 
". أو "إذا توقفت عن شرب المشروبات الغازية، فسأشعر الحفظفسوف أقوم بتحسين مهاراتي في 

ذلك. عندما تختبر النظرية، فإن نتائجك تثبت أو  سيكون  ،. إذا كان هذاوالنتيجةبالتحسن." السبب 
 تجربةإحدى الطرق التي يختبر بها الباحثون النظريات االجتماعية هي إجراء  تدحض فرضيتك.

experiment علمية.ال المقاربة -العالقات الختبار فرضية  يفحصون ، بمعنى أنهم 



                                                                          

ب الطبيعية أو الميدانية. في المعمل، هناك نوعان رئيسان من التجارب: التجارب المعملية والتجار 
البحث بحيث يمكن تسجيل المزيد من البيانات في فترة زمنية معينة. في التجربة بيمكن التحكم 

الطبيعية أو الميدانية، ال يمكن التحكم في توليد البيانات ولكن قد تعتبر المعلومات أكثر دقة ألنها 
 دون تدخل من قبل الباحث. ُتجمع

حدث شيء  إذا :إذن-القضايا إذاالختبار  امن التجارب االجتماعية مفيد النوعين كالث، كطريقة بح
 أوضاعاً المعمل، ينشئ علماء االجتماع  فيسيحدث شيء معين آخر. إلعداد تجربة  إذنمعين، 

 المتغيرات. بتطويعاصطناعية تسمح لهم 

، خصائص متشابهة، مثل العمر يحملون  كالسيكيًا، يختار عالم االجتماع مجموعة من األشخاص
المجموعة  يه المجموعة األولىأو التعليم. وينقسم هؤالء الناس إلى مجموعتين.  ،العرق  ،الطبقة

للمتغير المستقل   تتعرض. المجموعة التجريبية الرقابية أو الضابطة المجموعة يه واألخرى التجريبية 
، على سبيل المثال، قد يعرض س الخصوصيالتدري. الختبار فوائد ال تتعرض لهومجموعة التحكم 

الضابطة لمجموعة ا وال يعرض الخصوصي عالم االجتماع مجموعة من الطالب التجريبيين للتدريس
في األداء لمعرفة ما إذا كان للدروس  الفروق . بعد ذلك سيتم اختبار المجموعتين لمعرفة لذلك

 المجموعة التجريبية من الطالب.  فيالخصوصية تأثير 

 حليل البيانات الثانويةت

 اً في حين أن علماء االجتماع غالبًا ما يشاركون في دراسات بحثية أصلية، فإنهم يساهمون أيض
. ال تنتج البيانات secondary data analysis تحليل البيانات الثانويةبالمعرفة من خالل 

لكنها تمثل أعمال الباحثين المباشرة التي تم جمعها من المصادر األساسية، و  البحوثالثانوية عن 
أو علماء اجتماع.  ،معلمون  ،اقتصاديون ، كتبها مؤرخون  اآلخرين. قد يدرس علماء االجتماع أعماالً 

 أو مجالت من أي فترة في التاريخ. ،صحف ،دوريات فيقد يبحثون 

غير متفاعلة )أو أبحاث غير مزعجة( ، بمعنى  بحوثتتمثل إحدى مزايا البيانات الثانوية في أنها 
سلوكيات األشخاص. بخالف  فيمع األشخاص ولن تغير أو تؤثر  مباشراً  اتصاالً أنها ال تتضمن 

 اً الدراسات التي تتطلب االتصال المباشر باألشخاص، ال يتطلب استخدام البيانات المنشورة سابق
 تلك.لية البحث في عم المتأصلةوالمخاطر  الدخول إلى مجتمعات
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 االعتبارات األخالقية 3.3

يجري علماء االجتماع دراسات إللقاء الضوء على السلوكيات البشرية. المعرفة أداة قوية يمكن 
مجرد كشف  اً استخدامها نحو التغيير اإليجابي. وعلى الرغم من أن هدف علم االجتماع هو غالب

ألشخاص يستخدمون دراسات اجتماعية للمساعدة في المعرفة بداًل من تحفيز العمل، فإن العديد من ا
تحسين حياة الناس. وبهذا المعنى، فإن إجراء دراسة اجتماعية يأتي مع قدر هائل من المسؤولية. 

 بالمشاركينمثل أي باحث، يجب على علماء االجتماع النظر في التزامهم األخالقي لتجنب اإلضرار 
 أو المجموعات أثناء إجراء أبحاثهم.

، هي ASA، أو American Sociological Association األمريكية االجتماعية جمعيةال
 أخالقيا   دستورا   ASA وضعتالمنظمة المهنية الرئيسية لعلماء االجتماع في أمريكا الشمالية. 

code of ethics -  مبادئ ومعايير  تتضمن -إلجراء البحوث االجتماعية  رسمية إرشاداتوهي
السلوك غير األخالقي  عنتقديم الشكاوى لإجراءات  يضع. كما العلمأخالقية الستخدامها في 

 والتحقيق فيها وحلها.

 يجب: على أن الباحثين اإلرشاداتتنص بعض 

  بالمشاركينأن يحاولوا أن يكونوا ماهرين ومنصفين في عملهم، خاصًة فيما يتعلق . 

 بمسؤوليات  المشاركينوإعالم  المبنية على دراية واطالعاركين الحصول على موافقة المش
 قبل الموافقة على المشاركة.  البحوثومخاطر 

 عرضة  المشاركوالتوقف فورًا عن العمل إذا كان  خالل الدراسة ضمان سالمة المشاركين
 أي مستوى. عندللخطر 

 ة الضغط من قبل حماية خصوصية المشاركين في البحث كلما أمكن ذلك. وحتى في حال
 سرية.المعلومات ال بإفشاءالسلطات، مثل الشرطة أو المحاكم، ال ُيسمح للباحثين أخالقيًا 

  النتائج لعلماء االجتماع اآلخرينإتاحة. 

  جميع مصادر الدعم المالي اإلعالن عن.  

 التمويل من أي منظمة قد تتسبب في تضارب المصالح أو تسعى للتأثير على  عدم قبول
 ألغراضها الخاصة.  البحوث نتائج



                                                                          

  اً آخر  مهماً  اً أخالقي اعتباراً ( 0291-0514) فيبرحدد عالم االجتماع األلماني الرائد ماكس .
عن نتائج الدراسة. وبينما وافق  اإلفصاحأن القيم الشخصية يمكن أن تشوه إطار  فيبرفهم 

على أن بعض جوانب تصميم البحث قد تتأثر بالقيم الشخصية، فقد أعلن أنه من غير 
. وذكر أنه يجب االستجاباتالسماح للقيم الشخصية بتشكيل تفسير  على اإلطالقالمناسب 

دون  ، أو ممارسةvalue neutrality قيمةالحيادية  البرهنة علىعلى علماء االجتماع 
إن علماء االجتماع ملزمون بالكشف عن نتائج . النتائج ونشر، أثناء الدراسة أحكامتحيز أو 

 .الجوهريةالبيانات  في دون إغفال أو تشويه البحوث
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 مراجعة الفصل

 المصطلحات المفتاحية

 

 تحليل معمق لحدث مفرد، أو وضع، أو فرد.: case study دراسة حالة

مجموعة من اإلرشادات التي وضعتها الجمعية االجتماعية : code of ethics  األخالقيالدستور 
 األمريكية لتعزيز البحث األخالقي والمسؤولية المهنية في العلوم االجتماعية.

تطبيق مقاربة منهجية لتسجيل وتقييم المعلومات المجمعة : content analysis تحليل المحتوى 
 من البيانات الثانوية.

ولكن ال يشير عندما يتزامن تغير أحد المتغيرات مع تغير في متغير آخر، : correlation االرتباط
 بالضرورة إلى السببية.

 متغير يتغير بواسطة متغيرات أخرى.: dependent variables المتغير التابع

البيانات المجمعة الدليل الذي يأتي من الخبرة المباشرة، : empirical evidence الدليل التجريبي
 بطريقة علمية، أو التجريب.

 مالحظة سياق اجتماعي كامل وكل ما يقتضيه.: ethnography اإلثنوغرافيا

 اختبار فرضية تحت ظروف محكمة.: experiment التجربة

جمع بيانات من بيئة طبيعية دون إجراء تجربة معملية أو : field research البحث الميداني
 مسح.

عند الدراسة يسلك المشاركون بطريقة معينة بسبب وعيهم : Hawthorne effect أثر هوثرون 
 انهم محل مالحظة.

 تخمين قابل لالختبار حول نتائج متوقعة بين متغيرين أو أكثر.: hypothesis الفرضية

 المتغير الذي يسبب تغيرًا في المتغير التابع.: independent variables المتغير المستقل



                                                                          

مقاربة بحثية اجتماعية التي تسعى إلى فهم : interpretive framework لتأويلياإلطار ا
 معمق لموضوع عبر المالحظة أو التفاعل؛ وال ترتكز هذه المقاربة على اختبار فرضية.

 واحد بين الباحث والمشارك.-إلى-محادثة من واحد: interview المقابلة

مرجعية تستوجب تحديد ودراسة جميع الدراسات  دراسة: literature review المراجعة األدبية
 الموجودة حول موضوع إلنشاء أساس لبحث جديد.

أسلوب لتقييم نتائج جميع الدراسات السابقة حول موضوع : meta-analysis التحليل الشمولي
 معين.

ال يتضمن اتصااًل  استخدام البيانات الثانوية: nonreactive research البحث غير التفاعلي
 مباشرًا مع مشاركين وال يغير أو يؤثر في سلوكياتهم.

تفاسير معينة لمفاهيم مجردة يخطط الباحث : operational definitions التعاريف اإلجرائية
 لدراستها.

حين ينغمس الباحث ضمن مجموعة أو : participant observation المالحظة بالمشاركة
 نظور "داخلي".سياق اجتماعي من أجل إجراء مالحظات من م

 مجموعة معّرفة تمثل المشاركين في الدراسة.: population المجتمع اإلحصائي

 البيانات المجمعة مباشرة من خبرة ألول مرة.: primary data البيانات األولية

تشمل معلومات ذاتية وغالبًا ترتكز على ما ُيشاَهد في : qualitative data البيانات النوعية
 سياق طبيعي.

 تمثل البيانات المجمعة وفق صيغة عددية.: quantitative data البيانات الكمية

اختيار المشاركين في الدراسة عشوائيًا لتمثيل مجتمع : random sample العينة العشوائية
 إحصائي أكبر.

 قياس اتساق دراسة يهتم بمدى إمكانية تكرار النتائج في حال: reliability الموثوقية أو الثبات
 إعادة الدراسة.

 عدد صغير من المشاركين الذين يمثلون المجتمع اإلحصائي.: sample العينة
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طريقة بحثية علمية راسخة تتضمن تشكيل سؤال، بحث : scientific method الطريقة العلمية
 المصادر الموجودة، صياغة فرضية، تصميم وتنفيذ دراسة، واستخالص االستنتاجات.

استخدام البيانات المجمعة من قبل : secondary data analysis انويةتحليل البيانات الث
 اآلخرين ولكن تطبيق تفسيرات جديدة.

جمع بيانات من مشاركين الذين يستجيبون لسلسلة من األسئلة حول : surveys المسوحات
 السلوكيات واآلراء غالبًا في صيغة استبانة.

 المقياس االجتماعي موضوع الدراسة بدقة.الدرجة التي يعكس عندها : validity الصدق

 ممارسة عدم التحيز أو األحكام خالل الدراسة ونشر النتائج.: value neutrality حيادية القيمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

 خالصة الفصل

 

 مقاربات البحث االجتماعي 0.9

، والبحث في  لسؤاال، يجري الباحث دراسة في خمس مراحل: طرح ةالعلمي الطريقةاستخدام ب
المصادر الموجودة، وصياغة فرضية  وإجراء دراسة، واستخالص استنتاجات. تفيد الطريقة العلمية 

من خالل  البحوثفي أنها توفر طريقة واضحة لتنظيم الدراسة. يقوم بعض علماء االجتماع بإجراء 
 .ةالعلمي الطريقةبداًل من استخدام  تأويليإطار 

 ق البحثيةالطرائ 9.9

عند  فيه البحث االجتماعي هو عملية معقدة إلى حد ما. هناك العديد من الخطوات والكثير للنظر
جمع البيانات حول السلوك البشري، وكذلك في تفسير وتحليل البيانات من أجل التوصل إلى نتائج 

يساعد  اً حاسمة. يستخدم علماء االجتماع األساليب العلمية لسبب وجيه. توفر الطريقة العلمية نظام
 وصادقةتخطيط الدراسة وإجرائها مع ضمان أن تكون البيانات والنتائج موثوقة  فيالباحثين 

 وموضوعية.

 االعتبارات األخالقية 9.9

طالب علم االجتماع تحمل المسؤولية األخالقية عن أي دراسة يقومون و  علماء االجتماع يجب على
المشاركين. ويجب عليهم، كلما أمكن، ضمان أن بها. يجب عليهم أوال وقبل كل شيء ضمان سالمة 

 يكون المشاركون على علم تام قبل الموافقة على المشاركة في إحدى الدراسات.

أخالقية التي يجب على علماء االجتماع أخذها بعين االعتبار أثناء  إرشاداتعلى  ASAتحافظ 
إجراء الدراسات، واستخدام المصادر الموجودة بشكل  فيما يخص اإلرشادات. تتناول البحوثإجراء 

، والحفاظ على حيادية القيمة.يح، وقبول التمويل، ونشر النتائجصح
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 أهداف الفصل
 ؟ما الثقافة 1.1

 التمييز بين الثقافة والمجتمع 

 الثقافة المادية مقابل الثقافة غير المادية 

 مفهوم عولمة الثقافة من خالل ارتباطها بالمجتمع 

 عناصر الثقافة 1.1

 كيف تختلف القيم والمعتقدات عن العادات 

 أهمية الرموز واللغة بالنسبة للثقافة 

 وورف-فرضية سابر 

  االجتماعي ضمن الثقافةدور الضبط 

 الثقافة الشعبية، الثقافة الفرعية، والتغير الثقافي 1.1

 دور كل من الثقافة العليا والثقافة الشعبية ضمن مجتمع 

 التمييز بين الثقافة الفرعية والثقافة المضادة 

 دور االبتكار، االختراع، واالكتشاف في الثقافة 

  الثقافيدور التأخر الثقافي والعولمة في التغير 

 المنظورات النظرية حول الثقافة 1.1

 المقاربات النظرية الرئيسة لتفسير الثقافة 
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أو العمل أو في محل البقالة أو في المركز التجاري؟  الجامعةأحد معارفك في ب تمر ماما القواعد عند
"كيف  ونسألكل تعقيدات قواعد السلوك. قد نقول ببساطة، "مرحبا!" ب نفكرال  بشكل عام، نحن

، ألننا يتم تبادل القبل أو المعانقة وفي الغالبتحية ودية. ب بما يوحيأو بعض األسئلة التافهة  حالك؟
على عكس المجتمعات الغربية  قواعد جامدة حول الفضاء الشخصيال نتمتع ب المجتمعات العربية في

بالقواعد والمعايير المختلفة التي يتم  اً . ومع ذلك، فإننا نلتزم جميعالتي تقدس هذا الفضاء الشخصي
قد تنتهك بها هذه  . هذه القواعد والتوقعات لها معنى، وهناك طرق في الثقافة إنشاؤها والمحافظة عليها

فكر فيما سيحدث إذا توقفت وأبلغت كل من قال: "مرحبا، كيف حالك؟" بالضبط  .القواعد والمعايير
لقواعد الثقافة وخاصة التحية.  في هذه الحالة تمارس انتهاكاً اليوم، وبالتفصيل.  حالك في ذلككيف 

ستجابة. أو إذا كنت تتناول القهوة مع ، وقد يتطلب اًا أكثرثقافة مختلفة سيكون السؤال حرفي ربما في
 الثقافةاستجابة أكثر تفصيال. هذه األمثلة هي جميع جوانب  يستدعي، ربما هذا السؤال جيد صديق

culture ،تعلمها. من  يتوجب، التي المشتركة والممارسات ،والقيم ،المعتقدات وهي عبارة عن
ن توقع سلوك معين، وفي أي الحاالت ال يمكوضع وسياق  في أيندرس نحن الناحية االجتماعية، 

 ويتشاركون من خالل الثقافة. من قبل األشخاص الذين يتفاعلون  ُتؤَسس وُتفرضهذه القواعد نتوقعه. 

ا مله ين، لكن المصطلحوالمجتمع الثقافةما يميز الناس بين المصطلحين  في المحادثة اليومية، نادراً 
مجموعة من  society مجتمع مصطلح االجتماع. يصف لملعا، والتمييز مهم معان مختلفة قليالً 

"، communityمحلي  "مجتمع مصطلح وثقافة. من خالل محلي شاركون في مجتمعتالناس الذين ي
(، كبيرة مثل بلد المهاجرين أو الروضةصغيرة مثل حي ) -يشير علماء االجتماع إلى منطقة محددة 

(. للتوضيح، تمثل الثقافة منطقة الساحل) اإلثنين بين (، أو في مكان مافرنسا، أو العراق، سورية)
هذه المعتقدات بشاركون تالذين ي األشخاصمجموعة، في حين أن المجتمع يمثل  وممارسات معتقدات

ال يمكن أن يوجد مجتمع وال ثقافة بدون اآلخر. في هذا الفصل، ندرس العالقة بين و والممارسات. 
للعناصر والقوى التي تشكل الثقافة، بما في  خاصاً  يل ونولي اهتماماً الثقافة والمجتمع بمزيد من التفص

من  ذلك التنوع والتغيرات الثقافية. تتناول المناقشة األخيرة وجهات النظر النظرية المختلفة التي
 .بحوثهم حول الثقافة علماء االجتماع يجري  خاللها 



 

 

 ما الثقافة؟ 1.4

سنة، تجمع الناس معًا  951111اجتماعية. منذ فجر اإلنسان العاقل منذ ما يقرب من  كائناتلبشر ا
من  -ات مشتركة يعادات وسلوك يشكل الناسمعا،  من أجل العيشفي مجتمعات من أجل البقاء. 

، اليومتربية األطفال إلى التقنيات المفضلة للحصول على الغذاء. في باريس  فيأساليب محددة 
لتناول وجبة المساء، في  من متاجر متخصصة ما يحتاجونه لشراء العديد من الناس يومياً يتسوق 

محالت السوبر ماركت،  منالواليات المتحدة، يقوم غالبية الناس بالتسوق مرة واحدة في األسبوع 
ا ة. كيف ينظر الباريسي إلى سلوكيات التسوق األمريكية التي يعتبرهلوملء عربات كبيرة إلى الحاف
 األمريكيون أمرًا مفروغًا منه؟

المشاعر، يتم تعلمه. في الواليات  التعبير عن، من التسوق إلى الزواج إلى كل السلوك البشري تقريباً 
إلى مشاعر الحب المتبادلة. في  اً بين شخصين، استناد اً المتحدة، يميل الناس إلى اعتبار الزواج خيار 

لزيجات من خالل عملية معقدة من المقابالت والمفاوضات تم ترتيب ايدول أخرى وفي أوقات أخرى، 
عروس بالبريد". طلب بين عائالت بأكملها، أو في حاالت أخرى، من خالل نظام مباشر، مثل "

عائلة من نيجيريا غريبة أو من زواج الفي مدينة نيويورك، قد تبدو عادات  تربىلشخص بالنسبة 
دو الزواج من عائلة من مدينة أخرى أو حتى من عائلة في بعض المدن العربية قد يبحتى خاطئة. 

. بعبارة أخرى، تعتمد الطريقة التي ينظر بها أخرى أمرًا خاطئًا وأحيانًا محرمًا ألسباب دينية أو طبقية
 .تعلموهالناس على الزواج إلى حد كبير على ما 

لى القواعد غير المكتوبة . إن التعرف عيءعادات المستخلصة ليس باألمر السالسلوك القائم على ال
يساعد الناس على الشعور باألمان و"االعتدال". معظم الناس يريدون أن يعيشوا حياتهم اليومية على 

 العمل الذهاب إلىمثل  ثقة من أن سلوكهم لن يتم تحديه أو تعطيله. لكن حتى إجراء ما يبدو بسيطاً 
 على قدر كبير من اللياقة الثقافية. يقدم دليالً 

دبلن،  دمشق، وسائل النقل العام. سواء كان الناس يتنقلون في باستخدامالة الذهاب إلى العمل خذ ح
القاهرة، مومباي، أو سان فرانسيسكو، فإن العديد من السلوكيات ستكون هي نفسها، ولكن هناك 

طار، قالحافلة أو ال، ينتظر لثقافات. عادة، سيجد الراكب محطةتنشأ بين ا أيضاً  اختالفات كبيرة
قبل أو بعد الصعود، ويأخذ مقعده بهدوء في حالة توفره. لكن عند ركوب حافلة  مقابل الخدمةويدفع 

في القاهرة، قد يضطر الركاب إلى الركض، ألن الحافالت هناك غالبًا ال تصل إلى محطة كاملة 
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دبلن لإلشارة إلى أنهم  في حافالتال من يرغب باالنتقال ذراعه أمام. من المتوقع أن يمد الركاب لنقل
. وعند الصعود إلى قطار للركاب في مومباي، يجب على من أجلهميريدون أن تتوقف الحافلة 

بالمطبات وسط الكثير من الدفع والتدفق على  مليئة على طرقات السيارات بين التدافعالركاب 
، لكنه يعكس في لغربيةالدول االمنصات المزدحمة. يعتبر هذا النوع من السلوك ذروة الفظاظة في 

يفرض على الناس تحمل الضريبة مومباي التحديات اليومية للتغلب على نظام القطارات الذي 
 .القصوى 

من أفكار )توقعات حول المساحة الشخصية، على  تتكون  الثقافةنرى أن التنقل،  عنفي هذا المثال 
 الثقافة الماديةتشير عة المقاعد(. وس ،والقطارات ،سبيل المثال( وأشياء ملموسة )محطات الحافالت

Material culture  وإشاراتمجموعة من الناس. تعتبر ممرات المترو لممتلكات الإلى األشياء أو 
يمارسون الناس  السيارات والمحالت والبنى المادية حيث وكذلك، الماديةثقافة المن  اً الحافالت جزء
على أفكار  Nonmaterial culture لماديةالثقافة غير االمقابل، تشتمل ب. طقوس العبادة

ما ترمز األشياء  اً ية وغير المادية للثقافة، وغالبومواقف ومعتقدات مجتمع ما. ترتبط الجوانب الماد
قافة غير من أشكال الث ممر المترو كائن مادي، لكنه يمثل شكالً إن المادية إلى األفكار الثقافية. 

 اً الشعر والمجوهرات جزء ةتعتبر المالبس وتسريح الدفع مقابل النقل.، وقبول المادية، أي الرأسمالية
، لكن مالءمة ارتداء مالبس معينة ألحداث محددة تعكس ثقافة غير مادية. ينتمي الماديةثقافة المن 

مبنى المدرسة إلى الثقافة المادية، لكن طرق التدريس والمعايير التعليمية هي جزء من الثقافة 
من  بشكل دقيقالمادية. هذه الجوانب المادية وغير المادية للثقافة يمكن أن تختلف  التعليمية غير

إلى المنطقة. بينما يسافر الناس أبعد من ذلك، ينتقلون من مناطق مختلفة إلى مناطق مختلفة  منطقة
اذا من العالم، تصبح بعض الجوانب المادية وغير المادية للثقافة غير مألوفة بشكل كبير. م تماماً 

 اً ، نصبح أكثر إدراكثقافتنايحدث عندما نواجه ثقافات مختلفة؟ وبينما نتفاعل مع ثقافات أخرى غير 
 لالختالفات والقواسم المشتركة بين عوالم اآلخرين وعالمنا.

 الكليات الثقافية

مقارنة بين ثقافة وأخرى عن اختالفات واضحة. لكن كل الفي كثير من األحيان، سوف تكشف 
 Cultural أو الثقافة العالمية الثقافية الكليات . إنعامة عناصرب ًا تتشاركت أيضالثقافا

universals  هي أنماط أو سمات شائعة عالميًا في جميع المجتمعات. أحد األمثلة على الثقافة



 

 

العالمية وحدة األسرة: كل مجتمع بشري يعترف بهيكل عائلي ينظم التكاثر الجنسي ورعاية األطفال. 
في العديد من الثقافات  مع ذلك، فإن كيفية تحديد وحدة األسرة وكيفية عملها تختلف. وحتى

في منزل واحد. في هذه  اً اآلسيوية، على سبيل المثال، يعيش أفراد األسرة من جميع األجيال مع
الثقافات، يواصل الشباب البقاء في هيكل األسرة الممتدة حتى يتزوجوا وينضموا إلى أسرة الزوج، أو 

، على النقيض من المجتمع الغربيداخل منزل األسرة الممتدة. في  لبنّيويةقد يظلون ويربون أسرهم ا
قل لفترة قبل تشكيل وحدة األسرة التي تتكون ذلك، يتوقع من األفراد مغادرة المنزل والعيش بشكل مست

 ،األخرى العادات مثل طقوس الجنازات ة العالميةوذريتهم. ومن بين مظاهر الثقاف الوالدينمن 
االحتفاالت بشكل لهذه كل ثقافة  تنظرواالحتفاالت بالوالدات. ومع ذلك، قد  ،وحفالت الزفاف

 .مختلف تماماً 

أثناء دراسة نظم القرابة في  عالمية ثقافةموردوك ألول مرة وجود  أدرك عالم األنثروبولوجيا جورج
ما تدور حول بقاء اإلنسان األساسي، مثل  غالباً  العالمية الثقافةجميع أنحاء العالم. وجد موردوك أن 

، والمأوى، أو حول التجارب البشرية المشتركة، مثل الوالدة والموت أو والكساء، الغذاءالعثور على 
أخرى بما في ذلك اللغة،  مظاهر ثقافية عالمية موردوكالشفاء. من خالل بحثه، حدد المرض و 

، النكات. يبدو أن الفكاهة طريقة عالمية كذلك المثير لالهتماممن ومفهوم األسماء الشخصية، و 
يعتبر علماء  (.Murdock 0242الوحدة بين الناس )من التوترات وخلق شعور  من للتحرر

 الحاالت المتوترة. اجتيازللتفاعل البشري ألنه يساعد األفراد على  ضروريةاهة الفك أن االجتماع

 اإلثنية والنسبية الثقافية

من المظاهر  أكثر سائدةالمشترك بين البشر، إال أن االختالفات الثقافية  فكرعلى الرغم من ال
لغوية  تركيبات. على سبيل المثال، في حين أن جميع الثقافات لديها لغة، فإن تحليل العالمية الثقافية

معينة وآداب التحادث يكشف عن اختالفات هائلة. في بعض الثقافات الشرق أوسطية، من الشائع 
بمسافة أكبر ويحافظون  الدول الغربيةيحتفظ سكان ، في حين المحادثة أثناءمن اآلخرين  االقتراب

ختلف بشكل كبير من ثقافة تمثل األكل والشرب  ةبسيط أشياءمساحة شخصية" كبيرة. حتى على "
، ما الذي تفترض المشروبمن  اً صباح مبكر يحمل قدحفي صف ال إلىإلى أخرى. إذا جاء أستاذك 

مفضل في البالقهوة، وليس شاي إيرل غراي، وهو  اً مليئ أن يكون  يرجح سوريةأنه يشربه؟ في 
 شاي ياك باتر، الذي ُيعتبر من المواد األساسية في التبت. ، أوإنجلترا
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إن الطريقة التي تتنوع بها المطابخ عبر الثقافات تبهر الكثير من الناس. يفخر بعض المسافرين 
باستعدادهم لتجربة األطعمة غير المألوفة، مثل كاتب الطعام الشهير أنثوني بوردين، بينما يعود 

ثقافتهم األصلي. في كثير من األحيان، يعرب الناس  لطعامعن امتنانهم  ينآخرون إلى الوطن معرب
 الكالب لحومعن اشمئزازهم من مطبخ الثقافات األخرى ويعتقدون أن تناول  المجتمعات الغربيةفي 

األبقار  هم للحوم، على سبيل المثال، في حين أنهم ال يشككون عادة في أكلاً فظيع اً أمر  أو الصراصير
والحكم ، أو تقييم ethnocentrism اإلثنيةالمركزية ر. مثل هذه المواقف هي مثال على أو الخنازي

 .بالمرءمقارنتها مع المعايير الثقافية الخاصة  إلى كيفية استناداً ثقافة أخرى  على

، تنطوي على اعتقاد أو موقف لم االجتماع ويليام غراهام سومنراإلثنية، كما وصفها عا المركزية إن
. على سبيل إلى حد ما إثنيهو  كل شخص تقريباً و اآلخرين.  ثقافةبأن ثقافة المرء أفضل من 

إنجلترا يقودون على الجانب "الخاطئ" من الطريق،  فيالمثال، يميل األمريكيون إلى القول إن الناس 
شخصًا من  في بلد ما فإنّ  مة الشائعةإذا كانت لحوم الكالب من األطعوليس على الجانب "اآلخر". 

في مطعم  الكالب في قائمة الطعام وجبة من لحم عدم وجود أنه من غير الالئق هذا البلد قد يجد
اإلثنية هو اإلشارة إلى أجزاء من آسيا باسم "الشرق  مركزية على ةجيدال ومن األمثلةفرنسي. 

 األقصى". قد يسأل المرء، "الشرق األقصى من أين؟"

المشترك بالفخر  فاإلحساس من التقدير لثقافة المرء صحيًا؛ مكن أن يكون المستوى العاليي
يمكن أن تؤدي إلى ازدراء أو كره للثقافات  اإلثنية المركزية المجتمعي، يربط الناس في المجتمع. لكن

األخرى ويمكن أن تسبب سوء الفهم والصراع. في بعض األحيان، يسافر األشخاص الذين لديهم 
 بنظرة دونية –أفضل النوايا إلى مجتمع "لمساعدة" شعبه، ألنهم يرونهم غير متعلمين أو متخلفين 

، imperialism cultural اإلمبريالية الثقافيةبفي الواقع، هؤالء المسافرون مذنبون  .باألساس
 التوسع األوروبي االستعماري،كان المتعمد للقيم الثقافية الخاصة بهم على ثقافة أخرى.  هي الفرضو 

بإمبريالية ثقافية شديدة. ينظر  اً بدأ في القرن السادس عشر، في كثير من األحيان مصحوبالذي 
ألحيان إلى الناس في األراضي التي استعمروها كوحوش غير المستعمرون األوروبيون في كثير من ا

متعلمين بحاجة إلى الحكم األوروبي، واللباس، والدين، والممارسات الثقافية األخرى. قد يشتمل مثال 
أكثر حداثة لإلمبريالية الثقافية على عمل وكاالت المعونة الدولية التي تقوم بإدخال األساليب 

الزراعية  واألساليبباتية من الدول المتقدمة بينما تتغاضى عن األصناف المحلية الزراعية واألنواع الن
 التي تتالءم بشكل أفضل مع منطقة معينة.



 

 

جميع االختالفات في ثقافة ما يواَجه المرء بيمكن أن تكون المركزية اإلثنية قوية لدرجة أنه عند
 الصدمة الثقافيةتماع، نسمي هذه االرتباك واإلحباط. في علم االج بحالة من يمرجديدة، قد 

culture shock الصمت الليلي في منطقة ريفية غير مريح، وليس  دمشق. قد يجد مسافر من
 أسئلة بسببضايق الطالب التبادلي من الصين من االنقطاعات المستمرة في الصف ت. قد يآمناً 

ثقافتهم  عنمتوقعة الغير  لالختالفات ومع اختبارهموهي ممارسة تعتبر فظة في الصين.  -الطالب 
الراحة والشكوك حول كيفية التصرف بشكل مناسب في الوضع  عدم تظهر حالة منالخاصة، 

 الجديد. في نهاية المطاف، عندما يتعلم الناس المزيد عن الثقافة، يتعافون من الصدمة الثقافية.

اكتشف عالم لقد تالفات ثقافية. اخ اً ألن الناس ال يتوقعون دائم يةصدمة الثقافالقد تظهر 
في مجتمع اإلنويت في  مشاركة مالحظة( هذا عندما أجرى 0210األنثروبولوجيا كين بارغر )

القطب الشمالي الكندي. في األصل من والية إنديانا، تردد بارجر عند دعوته لالنضمام إلى سباق 
شعر بارغر باإلهانة كونه كان األخير راء. هؤالء الخب أمام أنه لن يفوز أبداً الثلوج المحلي. كان يعلم 

حقا!" في ثقافة بارغر الخاصة،  وحاولت . لكن أعضاء القبائل هنأوه قائلين: "لقد جربتفي السباق
مهارات  تقّدر عالياً بالنسبة لشعب اإلنويت، كان الفوز ممتعًا، لكن ثقافتهم  تعلم أن يقدر النصر.
شخص ما يمكن أن تعني  أو محاولة تهم: مدى صعوبة تجربةضرورية لبيئالالبقاء على قيد الحياة 

الكاريبو، وتعلم كيفية االحتماء  دالفرق بين الحياة والموت. خالل فترة إقامته، شارك بارجر في صي
القليل من الطعام أو بدون طعام للمشاركة فيه  بوجودأيام  كانت تمر اً في العواصف الشتوية، وأحيان

في الحقيقة أكثر  ا، كانتتينالمحاولة الجادة والعمل معًا، وهما قيمتان غير مادي بين أفراد القبائل. إن
 أهمية من الفوز.

 Cultural النسبية الثقافيةخالل الفترة التي قضاها مع قبيلة اإلنويت، تعلم بارغر المشاركة في 

relativism ًمن مشاهدتها من  . النسبية الثقافية هي ممارسة تقييم ثقافة بمعاييرها الخاصة بدال
في قيم ومعايير  التفكيرورغبة في  اً متفتح منظور ثقافة المرء. تتطلب ممارسة النسبية الثقافية عقالً 

  جديدة، بل والتكيف معها.

وتنمية النسبية الثقافية،  المركزية اإلثنيةفي بعض األحيان عندما يحاول الناس تصحيح مشاعر 
هي  Xenocentrism األجنبيةمركزية الخر من الطيف. إن كثيرًا إلى الطرف اآل يجنحون فإنهم 

. )تعني الكلمة ة المرء الخاصة، وتشير إلى االعتقاد بأن ثقافة أخرى تفوق ثقافاإلثنيةعكس المركزية 
التبادلي أو قد يجد الطالب  ."، "غريب" أو "ضيف أجنبي"(ZEE-no" ُتلَفظ، التي  xenoاليونانية 
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 دراسة ميدانيةبعد فصل دراسي في الخارج أو عاِلم اجتماعي عاد من  نهوطالذي يعود إلى  الموفد
 .اشد نبالً قيم ثقافته بعد تجربة ما يعتبرونه طريقة عيش أكثر استقامة أو بصعوبة في االرتباط 

 يواجه علماء االجتماع الذين يدرسون ثقافات مختلفة هو مسألة الحفاظ على منظور ولعل أكبر تحد  
 ؛من المستحيل على أي شخص أن يبقي جميع التحيزات الثقافية في مكانها الصحيح. أو وجهة نظر

. ال يجب أن يؤدي الفخر بالثقافة إدراك هذه التحيزاتأفضل ما يمكننا القيام به هو السعي إلى 
 اوتقدير لثقافة أخرى ال ينبغي أن يمنع األفراد من دراسته ،على اآلخرين االخاصة بنا إلى فرض قيمه

 .نقدية نبعي

 عناصر الثقافة 2.4

 القيم والمعتقدات

 Values القيمالعناصر األولى، وربما األكثر أهمية، للثقافة التي سنناقشها هي قيمها ومعتقداتها. 
القيم متضمنة بعمق ومهمة  إنهي معيار للثقافة للتعرف على ما هو جيد وعادل في المجتمع. 

هي المبادئ أو القناعات التي يعتقد الناس  Beliefs المعتقدات. ةللغاية لنقل وتعليم معتقدات الثقاف
قيم جماعية. ب اً شاركون أيضتأنها حقيقية. األفراد في المجتمع لديهم معتقدات محددة، لكنهم ي

أن أي شخص يعمل بجد كاف  سيكون  -لتوضيح الفرق، يعتقد األمريكيون عموًما بالحلم األمريكي 
 أن الثروة جيدة ومهمة.بالقيمة األمريكية  العتقاد. وراء هذا ااً وغني اً ناجح

أو مرغوب أو  ،وجميل وقبيح ،من خالل اقتراح ما هو جيد أو سيئ مجتمع تشكيلتساعد القيم على 
هذه  بالتشكل وفقعلى الشباب.  المجتمعات الغربيةفي القيمة التي تضعها  فّكر. غير مرغوب

للحفاظ ل عام على مستحضرات التجميل والعمليات الجراحية القيمة، ينفق األفراد ماليين الدوالرات ك
فردية، مما يعني أن الناس يضعون الثقافة ال تقّدر المجتمعات الغربية أيضاً . والجمال الشباب على

)بما فيها الثقافة  العديد من الثقافات األخرى فإن المقابل، بقيمة عالية على الفردية واالستقالل. 
 .وأولية قيمة أساسية المجموعة وعالقاتجماعية، وهذا يعني أن رفاهية المجموعة  العربية(

الصحة الجيدة، ولكن من  تقدير قيمة. من السهل اً صعب اً قد يكون التعايش مع قيم الثقافة أمر 
الخيانة ب يتورطون الزوجي هو قيمة، ولكن العديد من األزواج  االلتزامالصعب اإلقالع عن التدخين. 



 

 

، إال أن أعلى هو قيمة جية. التنوع الثقافي وتكافؤ الفرص لجميع الناس في الواليات المتحدةالزو 
 المناصب السياسية في البالد كان يهيمن عليها الرجال البيض.

. هم وتصرفاتهمما تقترح القيم كيف يجب أن يتصرف األشخاص، لكنها ال تعكس بدقة سلوك اً غالب
وااللتزام بها.  اعتناقها، حيث يرغب مجتمع المعايير في ideal culture ثقافة مثاليةصور القيم تُ 

عليها  يكون ، وهي الطريقة التي real culture الثقافة الحقيقيةلكن الثقافة المثالية تختلف عن 
المجتمع في الواقع، بناًء على ما يحدث وما هو موجود. في ثقافة مثالية، لن تكون هناك حوادث 

أو توتر عرقي. ولكن في الثقافة الحقيقية، يسعى ضباط الشرطة  ،أو فقر ،قتلأو جرائم  ،مرورية
ن باستمرار إلى منع أو إصالح تلك الحوادث والجرائم و ن االجتماعيو والمشرعون والمعلمون والعامل

 والمظالم. 

المكافآت  هيإحدى الطرق التي تسعى المجتمعات من خاللها إلى وضع القيم موضع التنفيذ 
ون في ؤ . عندما يالحظ الناس قواعد المجتمع ويحافظون على قيمه، فإنهم يكافوالجزاء والعقوبات

كثير من األحيان. فالفتى الذي يساعد امرأة مسنة على ركوب حافلة قد يحصل على ابتسامة 
 يجزي و"شكر". مدير األعمال الذي يرفع هوامش الربح قد يحصل على مكافأة ربع سنوية. 

أو تصريحهم، أو عن طريق غرس  ،أو موافقتهم ،األشخاص سلوكيات معينة من خالل تقديم دعمهم
 الرقابة االجتماعيةشكل من أشكال  هو الجزاء. الدعمإجراءات رسمية من عدم الموافقة وعدم 

social control س النا يلتزمالمعايير الثقافية. وفي بعض األحيان، ب االلتزام، وهي طريقة لتشجيع
من  تقديراً قد تعني  :إيجابي: فالدرجات الجيدة، على سبيل المثال لجزاء اً أو توقع اً المعايير تحسبب

اآلباء والمدرسين. من منظور العدالة الجنائية، فإن الرقابة االجتماعية المستخدمة بشكل صحيح هي 
يدفع معظم الناس إلى الرقابة االجتماعية  مقارباتمكلفة للجريمة. إن استخدام  رقابة غير أيضاً 

 )مثل فرض القانون(. للسلطة عن وجود ممثلينالنظر  بصرفالقواعد االجتماعية، ب االلتزام

الناس ضد قيم المجتمع، يعاقبون. فالصبي الذي يدفع امرأة عجوز جانبًا ليصعد إلى  يقفعندما 
أو حتى توبيخًا من الركاب اآلخرين. من المرجح أن يتم فصل  وجوهًا عابسة يواجهالحافلة أواًل قد 

 جزاءورفض القيم يمكن أن يؤدي إلى  العادات. إن كسر مدير األعمال الذي يقود العمالء بعيداً 
قانونية، مثل  جزاءاتأو  -حسن النية  انعدامكسول،  -ثقافي مثل الحصول على عالمة سلبية 

 ن.، أو السج، غراماتمرورية مخالفة
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يم المعتقدات و فهي تختلف عبر الوقت وبين المجموعات حيث يقوم الناس بتق ؛لقيم ليست ثابتةا
من ثقافة إلى أخرى. على سبيل المثال  اً وتغييرها. تختلف القيم أيض ومناقشتهاالمجتمعية الجماعية 

عامة. من المناسب في األماكن ال الجسدي التقاربتختلف الثقافات في قيمها حول ما هي أنواع 
، المجتمعات الغربيةفي  بعضهم البعض في العمل يمسكون بأيدي زميلينالنادر رؤية صديقين أو 

لفة ما يرمز هذا السلوك إلى مشاعر رومانسية. ولكن في العديد من الدول، تعتبر اإل اً حيث غالب
فعل الناس على  دو رد فيالجسدية الذكرية طبيعية في العلن. ظهر هذا االختالف في القيم الثقافية 

بيد ولي عهد المملكة العربية السعودية في  اً يد وهو يمسك صور الرئيس السابق جورج دبليو بوش
 ، تحمل اختالفات رمزية كبيرة عبر الثقافات.باليد اليد مسك إن. 9115عام 

 المبادئ

حتى اآلن، وصفت األمثلة الواردة في هذا الفصل في كثير من األحيان كيف يتوقع الناس التصرف 
على سبيل المثال، عند شراء طعام أو ركوب حافلة. تصف هذه األمثلة قواعد  -في مواقف معينة 

جتماع السلوك المرئية وغير المرئية التي يتم من خاللها تنظيم المجتمعات، أو ما يسميه علماء اال
 وصحيح، ،لما يعّرفه المجتمع على أنه جيد اً كيفية التصرف وفق Norms المبادئ. تحدد بالمبادئ

 ومهم، ومعظم أعضاء المجتمع يلتزمون به.

سلوكيات تم التوصل إليها واالتفاق و  ,هي قواعد راسخة مكتوبة Formal norms المبادئ الرسمية
الموظف، ومتطلبات امتحان  دليلرسمية،  مبادئين هي معظم الناس. القوان وتخدمتناسب  كيعليها 

 ألنواع المبادئ وضوحاً و  الرسمية هي األكثر تحديداً  والمبادئ. المرورالقبول بالكلية، وعالمات 
الرسمية يتم فرضها بدرجات  المبادئ. ولكن حتى من ناحية الفرض المختلفة، وهي األكثر صرامة

 متفاوتة وتنعكس في القيم الثقافية.

الجرائم النقدية.  ُتعاَقبلذلك   المجتمعات الغربيةبشكل كبير في  المال عالياً  ُيقّدر :على سبيل المثال
إنه ضد القانون سرقة أحد البنوك، والبنوك تبذل قصارى جهدها لمنع مثل هذه الجرائم. يحمي الناس 

اجتماعي  مبدأهناك و السيارات. ممتلكاتهم الثمينة ويثبتون أجهزة الحماية ضد السرقة لحماية المنازل و 
 تحت تأثير الكحول القيادة وبالرغم من أن. تحت تأثير الكحول بالقيادة يتعلق في الفرض أقل صرامة

 في بعض المجتمعات مقبوالً  اً اجتماعي اً ، إال أن شرب الكحول يشكل في الغالب سلوكالقانون  ضد



 

 

انين لمعاقبة القيادة تحت تأثير الكحول، . وعلى الرغم من وجود قو وغير مقبول في مجتمعات أخرى 
 الرسمية. المبادئاإلنفاذ في  مجالإال أن هناك أنظمة قليلة لمنع الجريمة. توضح هذه األمثلة 

 - informal normsغير الرسمية  المبادئالرسمية، لكن قائمة  المبادئهناك الكثير من 
. يتعلم الناس أكثر بكثير –وعلى نطاق واسع  اً عموم يتم االلتزام بهاالسلوكيات غير الرسمية التي 

بعض  تعليموالتنشئة االجتماعية العامة. يتم  ،التقليد ،غير الرسمية من خالل المالحظة المبادئ
ال تبدأ بتناول الطعام قبل " أو "ال ترفع صوتك أمام األكبر سناً " -غير الرسمية مباشرة  المبادئ
من خالل المالحظة، بما في ذلك مالحظات العواقب  األخرى المبادئ في حين يتم تعلم  -" الضيف

التفاعالت  تعّرفغير الرسمية  المبادئ. لكن على الرغم من أن مبدًأ معيناً عندما ينتهك شخص آخر 
غير رسمية بشأن السلوك في مطاعم  مبادئ. هناك اً الشخصية، فإنها تمتد إلى أنظمة أخرى أيض

على  لطلب طعامهم ويغادرون عند االنتهاء. انهم ال يجلسون الوجبات السريعة. يصطف الزبائن 
 يخترقون المبادئ غير الرسميةمعظم الناس ال و . وال يطيلون الجلوس والمحادثةطاولة مع الغرباء، 

السلوكيات المناسبة دون الحاجة إلى قواعد  تفرض غير الرسمية فالمبادئ ،خروقات حميدة حتى
 مكتوبة.

 Mores األعراف. تعتبر عادات شعبيةأو  اً إما أعراف إلى بشكل أوسع المبادئويمكن تصنيف 
نتهاكها عواقب وخيمة. األعراف اليمكن أن يكون و  ،تجسد اآلراء والمبادئ األخالقية لمجموعة مبادئ

يعتبر القتل غير أخالقي،  :. على سبيل المثالأخرى  رسمية بمبادئالقوانين أو ب قانونياً  األقوى ُتحمى
 وُتحرسحكم على األعراف يُ رسمي(. ولكن في كثير من األحيان،  مبدأويعاقب عليه القانون )

بعين الخزي غير رسمي(. وينظر إلى الناس الذين ينتهكون األعراف  مبدأالمشاعر العامة ) بواسطة
. تتطلب األعراف في جموعاتالمبعض  قبل من حظر التعامل. يمكن حتى أن يتم تجنبهم أو والعار

 االستشهادخاصة )مثل عالمات  ستخدم أشكاالً يالخاصة أو  كلماته الطالب يكتبأن  التعليميالنظام 
كلمات  تكتابة كلمات شخص آخر كما لو كان تعدخرين. اآل كتابةونظام االقتباس بأكمله( العتماد 

هذا المعيار شديدة وتؤدي عادة إلى  سرقة أدبية. والعواقب المترتبة على انتهاك - المرء نفسه
 .الفصل

من  بدالً فدون أي أسس أخالقية.  مبادئ folkways الشعبية العاداتعلى عكس األعراف، تعد 
أنها  على السلوك المناسب في الممارسات اليومية والتعبير عن ثقافة توجه العادات الشعبيةذلك، 

كنت إذا ما مصافحة أو تقبيل خده. وهي تحدد ال ت تحية شخص آخر تتطلبإذا كان ماتشير إلى 
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لحدث ما. في كندا، يمكن للمرأة أن  وحذاء غير رسمي ًا عادياً سترتدي ربطة عنق وسترة أو قميص
حين  الدول العربية،في مصر، هذا غير مقبول. في  ، بينمالرجال في الشارعلل تبتسم وتقول مرحباً 

إذا  تعتبر غير مهذبو . عن فعل أي شيء وتهتم به تصادف أحد معارفك فجأة ال بد من أن تتوقف
. في مناطق أخرى، يحرس األشخاص خصوصيتهم انشغالكالنظر عن مدى  بصرف، لم تهتم به

الباب ترك الشعبية األخرى  العاداتالرأس. قد تشمل بإيماءة بسيطة ب تفون يكو  عاليًا، وقتهم ويثمنون 
العادات الشعبية قد القواعد المتعلقة بهذه  نإ. حتى استضافته ألياملشخص غريب أو  مفتوحاً 

 من ثقافة إلى ثقافة.تتغير 

 القيام بفعل معيننأخذها كأمر مسلم به. يحتاج الناس إلى  أفعالهي  العادات الشعبيةالعديد من 
 Sumner) فعلالروتين اليومي بسالسة؛ ال يمكنهم التوقف وتحليل كل  ممارسةدون تفكير من أجل 

الشعبية  العاداتبينما يتعلمون  تتالشى(. قد يجد أولئك الذين يعانون من صدمة ثقافية أنها 1906
كون تخالل روتين حياتهم اليومية بشكل أكثر سالسة. قد  التحركويستطيعون الجديدة  للثقافة

تساعد ط.، لكّنها ليست باألمر البسيوالتقليدبالمالحظة  يتم تعلمها، بسيطة سلوكيات العادات الشعبية
 حياتهم اليومية داخل ثقافة معينة. أثناءالتفاوض  فيالناس  مبادئ األعراف والقوانين

 الرموز واللغة

 Symbols الرموزإلى فهم العالم المحيط بهم. تساعد  اً ، يسعون دائمبالوعي وبالالوعيإن البشر، 
العالم.  ذلكاص على فهم األشخ -والكلمات  ،واإلشارات ،واألشياء ،والعالمات ،مثل اإليماءات -

 المجتمعات. تشترك بهاالتي القابلة لإلدراك وهي توفر أدلة على فهم التجارب من خالل نقل المعاني 

رموز. في بعض  جميعهاوعالمات المرور  ات،وشعارات الشرك ،الزي الرياضي ؛العالم مليء بالرموز
وظيفية للغاية. عالمات التوقف، على بعض الرموز و للزواج.  الذهب رمزاً  خاتمعتبر يالثقافات، 

تنتمي إلى الثقافة المادية، ولكن ألنها تعمل  فهيمادية،  وكأشياءتعليمات مفيدة.  تقدم :سبيل المثال
فعلى سبيل  ؛معان ثقافية غير مادية. بعض الرموز ذات قيمة فقط فيما تمثله اً كرموز فإنها تنقل أيض

لزرقاء أو الميداليات الذهبية أي غرض سوى تمثيل اإلنجازات. ال تخدم الجوائز أو األشرطة ا:المثال
 لكن العديد من األشياء لها قيمة رمزية مادية وغير مادية.



 

 

القانون. إن مشهد ضابط يرتدي  تنفيذإن شارة ضابط الشرطة والزي الرسمي هي رموز للسلطة و 
واالنزعاج أو الخوف أو الغضب يثير الطمأنينة لدى بعض المواطنين،  َمهمةالزي الرسمي أو سيارة 

  اآلخرين. لدى

بطريقة غير تقليدية، فإنها تنقل  عند استخدامهاظ الرموز عندما تكون خارج السياق. ما تالحَ  اً غالب
وهة ، كما تفعل سترة عسكرية ممّ اً سياسي اً رسائل قوية. عالمة توقف على باب شركة تصنع بيان

 –نزع السالح النووي المطالبة ب اً " معD"و" N" انراتشااإلترتدى في احتجاج ضد الحرب. تمثل 
(. اليوم، أخذ بعض طالب الجامعات Westcott 2008عالمة السالم المعروفة ) أيضاً  وتمثالن

، وهي مالبس لم تكن ترتبط في السابق إال بالخصوصية الصفيرتدون مالبس النوم والنعال إلى 
ينكرونها، إال أن هذا الزي يتحدى المعايير الثقافية ووقت النوم. على الرغم من أن الطالب قد 

 التقليدية.

من غضب ال. يتم حرق الدمى التي تمثل الشخصيات العامة إلثبات اً حتى تدمير الرموز رمزييعتبر 
 يعود إلى عقود من الزمن وهو رمز  ،الحشود جدار برلين حطمت، 0252بعض القادة. في عام 

 الشيوعية والرأسمالية. وبين لشرقية والغربيةاالنقسام بين ألمانيا ا يمثل

: وهو للجميع اً شائع اً واحد رمزاً في حين أن الثقافات المختلفة لديها أنظمة مختلفة للرموز، إال أن 
نقل الثقافة. تحتوي و الناس  بينهي نظام رمزي يتم من خالله التواصل  Language اللغةاللغة. 

 التواصلعلى  أخرى  لغاتعتمد تالمكتوب، بينما  لتواصللبعض اللغات على نظام رموز يستخدم 
 المنطوق واإلجراءات غير اللفظية فقط.

لغة واحدة، وتحتوي العديد من اللغات على العناصر األساسية نفسها. بما تتشارك المجتمعات  اً غالب
 تنقلمن أشكال رمزية تشير إلى الصوت المنطوق. هذه الرموز  مؤَلفاألبجدية هي نظام مكتوب 

إلنشاء كلمات؛ تشكل هذه  اً معان محددة. تستخدم األبجدية اإلنجليزية مجموعة من ستة وعشرين حرف
 (.OED Online 2011كلمة إنجليزية معترف بها ) 111111عشرون أكثر من الاألحرف الستة و 

على سبيل من أغزر اللغات من حيث المادة اللغوية، ف ، وهيحرفاً  95التي تتألف من  واللغة العربية
ألف مادة، بينما  51أكثر من  القرن الثالث عشر من البن منظور لسان العرب المثال يحوي معجم

وهو من أوائل من وضع قاموسًا إنجليزيًا  - صموئيل جونسون  في اللغة اإلنجليزية فإن قاموس
ُيَعدُّ ُمعجم العربية و  .ويكيبيديا الموسوعة الحرة(كلمة )ألف  49يحتوي على  القرن الثامن عشر من

أغنى معاجم اللغات في المفردات ومرادفاتها )الثروة اللفظية(؛ إْذ تُضمُّ المعاجم العربية الكبيرة أكثر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
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تلك المفردات ال يكون بَحْصر مواد المعجم؛ ذلك ألن العربية لغة اشتقاق،  وحصر .مفردةمليون  من
ُمجر د جْذر، والِجْذر الواحد تتفر ع منه مفردات عديدة، والمادة اللغوية في المعجم العربي التقليدي هي 

َد، واستعاَد، وَعْود،  َد، وعاوَد، واْعتاَد، وَتعو  فالجْذر ع و د مثاًل تتفر ع منه المفردات: عاَد، وأعاَد، وعو 
د، واْسِتَعاَدة، وُعود، وَعْودة، وِعيد، وَمَعاد، وِعياَدة، وعادة، وُمعاَوَدة، وإعادة، وَتْعِويد، واعِتياد ، وَتَعوُّ

ي  وَعاِدّي. ُيضاف إليها قائمة أخرى باألسماء المشتق ة من بعض تلك المفردات. وكلُّ مفردة تؤدِّ
  ".معًنى مختلًفا عن غيرها

تتطور اللغة باستمرار مع خلق وتختلف قواعد الكتابة والمحادثة بين الثقافات، وحتى بين المناطق. و 
يدة. في عصر التكنولوجيا هذا، تكيف الناس على الفور مع األسماء الجديدة المجتمعات ألفكار جد

مثل "البريد اإللكتروني" و"اإلنترنت" وأفعال مثل "التنزيل" و"الرسائل النصية" و "التدوين". قبل 
 فارغة.هذه الكلمات  يعتبر، كان الجمهور العام اً ن عامو عشر 

تأسست هذه النظرة في العشرينات من و . طورها باستمرارحتى أثناء ت تستمر اللغة في تشكيل واقعنا
أن الواقع  اعتقدوا لقدالقرن العشرين من قبل اثنين من اللغويين، هما ادوارد سابير وبنيامين وورف. 

، جادل علماء الفكرة، وأن أي تفسير للواقع يستند إلى لغة المجتمع. إلثبات هذه ثقافياً  يتحدد
كلمات أو تعبيرات خاصة بتلك اللغة. في الواليات المتحدة، على سبيل االجتماع بأن كل لغة لها 

. في اليابان، مع ذلك، يعتبر الرقم أربعة غير محظوظ، يءبالحظ الس ثالثة عشريرتبط الرقم  :المثال
 ألنه ينطق بشكل مشابه للكلمة اليابانية "الموت".

لتواصل غير اللفظي رمزي، وكما هو اإلضافة إلى استخدام اللغة، يتواصل الناس دون كلمات. اب
الحال في اللغة، يتم تعلم الكثير من خالل ثقافة المرء. بعض اإليماءات تكاد تكون عالمية: 

األخرى  اللفظيةفاالبتسامات غالبًا ما تمثل الفرح، والبكاء غالبًا ما يمثل الحزن. تختلف الرموز غير 
عبر السياقات الثقافية في معناها. على سبيل المثال، يشير اإلبهام إلى التعزيز اإليجابي في الواليات 

(. تختلف إيماءات أخرى في Passero 2002) مهينةالمتحدة، بينما في روسيا وأستراليا، هو لعنة 
على كيفية عملها  اً تماداليد أشياء كثيرة، اع تلويحعني يالمعنى حسب الحالة والشخص. يمكن أن 

 غمزة العيننقل وت". مواليلك" أو "أنا  اً شكر  ،" أو "الاً " أو "وداعاً ومن أجل من. قد تعني "مرحب
. من "مجموعة متنوعة من الرسائل، بما في ذلك "لدينا سر" أو "أنا أمزح فقط" أو " أنا منجذب لك

محادثة فقط من خالل مشاهدة لغة العاطفي لشخصين في  االنجذاببعيد، يمكن للشخص أن يفهم 



 

 

كون تالجسد وتعبيرات الوجه. الحواجب المنخزية واألذرع المطوية تشير إلى موضوع خطير، ربما 
 .وقلبية، تشير إلى محادثة ودية األذرع وفتح الرأس. االبتسامات، مع رفع محاججة

 الثقافة الشعبية، الثقافة الفرعية، والتغير الثقافي 3.4

أن هناك العديد من االختالفات الثقافية بين المجتمعات في العالم. بعد كل شيء،  اً حقد يبدو واض
يمكننا أن نرى بسهولة أن الناس تختلف من مجتمع إلى آخر. من الطبيعي أن يكون لدى امرأة شابة 

واحدة من أكثر  -وجهة نظر مختلفة جدًا عن العالم من رجل مسن في مومباي  كينيامن ريف 
افة سكانية في العالم. باإلضافة إلى ذلك، كل ثقافة لديها االختالفات الداخلية الخاصة بها. المدن كث

 في بعض األحيان ال تكون االختالفات بين الثقافات كبيرة مثل االختالفات داخل الثقافات.

 الثقافة العليا والثقافة الشعبية

برنامج  مالهيب هوب؟ هل تحب مشاهدة سباق الخيل أ مهل تفضل االستماع إلى موسيقى األوبرا أ
 ثقافة؟ في كل زوج، يعتبر نوع واحد من التسلية المشاهيرمجالت  أمشعر  كتب؟ هل تقرأ مسابقات

لوصف  high culture ةثقافة عالي . يستخدم علماء االجتماع مصطلحدنيا ثقافةواآلخر  عليا
ما يربط الناس بين الثقافة  غالباً ي أرقى شرائح المجتمع. نمط الخبرات والمواقف الثقافية الموجودة ف

إلى االرتباط  اً والهيبة. في أمريكا، تميل الثقافة العالية أيض ،والسلطة السياسية ،العالية وبين الفكر
حضور الباليه أو مشاهدة  -بالثروة. يمكن أن تكون األحداث التي تعتبر ثقافة عالية مكلفة ورسمية 

 ستماع إلى أداء سيمفوني مباشر.مسرحية أو اال

إلى نمط من التجارب والمواقف الثقافية  popular culture شعبيةالثقافة الشير مصطلح ي
أو  سلةأو لعبة  اً للمجتمع. قد تتضمن األحداث الثقافية الشعبية عرض سالموجودة في التيار الرئي

ما يتم التعبير عن الثقافة الشعبية ونشرها عبر وسائل اإلعالم  اً غالبنهاية الموسم لبرنامج تلفزيوني. 
واألفالم وصناعة الموسيقى والناشرين ومواقع الويب التي تديرها  والتلفازالتجارية مثل الراديو 

من قبل الثقافة العالية، فإن الثقافة الشعبية معروفة ويمكن الوصول إليها  خالفالشركات. على 
مشاركة مناقشة فرق كرة القدم المفضلة مع زميل عمل جديد أو التعليق على معظم الناس. يمكنك 

في  الدخول إجراء محادثة صغيرة في متجر البقالة. ولكن إذا حاولت ذلك برنامج تلفزيوني من خالل
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 مجتمعكمن أعضاء  قليالً  اً عددفإن مناقشة عميقة حول المسرحية اليونانية الكالسيكية أنتيجون، 
 .ان على دراية بهاليوم سيكو 

على الرغم من أن الثقافة العالية يمكن النظر إليها على أنها أعلى من الثقافة الشعبية، إال أن 
والثقافة الشعبية تختلف من حيث الزمان والمكان. تعتبر مسرحيات شكسبير،  العاليةعالمات الثقافة 

 لية لمجتمعنا. من الثقافة العا اً ثقافة شعبية عند كتابتها، جزء اعتبرتالتي 

 الثقافة الفرعية والثقافة المضادة

مجموعة ثقافية أصغر ضمن ثقافة أكبر؛ الناس  -هي ما تبدو عليه  subculture الثقافة الفرعية
هوية محددة ضمن مجموعة ب يتشاركون  فرعية هم جزء من ثقافة أكبر ولكن أيضاً الثقافة المن 

 واإلثنية. تشترك المجموعات العرقية الدولة الواحدة ضمن فرعية موجودةالثقافات المن  العديد أصغر.
 تتشكلو  ،لفرعية من خالل الخبرات المشتركةوعادات تراثها. يتم توحيد الثقافات ا الطعام، ،لغةالفي 

سكان  بعض الثقافات الفرعية من قبل أعضاء يمتلكون سمات أو تفضيالت تختلف عن غالبية
 المجتمع. 

نوع من  وهي، countercultures الثقافات المضادة عنالثقافات الفرعية يميز علماء االجتماع 
وقيم الثقافة األوسع. وعلى النقيض من الثقافات الفرعية،  مبادئالثقافة الفرعية التي ترفض بعض 

داخل المجتمع األكبر، قد تتحدى الثقافات المضادة المجتمع األكبر من  اً التي تعمل بسالسة نسبي
حتى خلق  اً ، وأحيانمن خاللهاالخاصة للعيش  والمبادئ القواعد خاصة من جموعةخالل تطوير م

 مجتمعات تعمل خارج المجتمع األكبر.

 التغير الثقافي

 الماديةثقافة الأشياء جديدة إلى  تضاف. عالوة على ذلك، الثقافة تتطور دائماً  ذكرنا سابقًا،كما 
الثقافة غير المادية كذلك. تتغير الثقافات عندما يفتح شيء جديد )مثل  في، كما أنها تؤثر ياً يوم

 ثقافة إلى جديدة للحياة وعندما تدخل األفكار الجديدة طرائقالسكك الحديدية أو الهواتف الذكية( 
 )على سبيل المثال ، كنتيجة للسفر أو العولمة(. معينة



 

 

 االبتكار: االكتشاف واالختراع

فهو مبتكر ألنه  -إلى المظهر األولي لمفهوم أو فكرة في مجتمع  innovation االبتكاريشير 
تجعل جديد بشكل ملحوظ. هناك طريقتان للوصول إلى موضوع أو فكرة مبتكرة: اكتشافه أو اختراعه. 

الواقع.  في موجودةجوانب ل األشياء غير المعروفة سابقًا معروفة لكن Discoveries االكتشافات
تلسكوب واكتشف زحل، كان الكوكب موجوًدا الدما نظر جاليليو من خالل ، عن0101في عام 

بالفعل، ولكن حتى ذلك الحين، لم يكن أحد يعرف ذلك. عندما صادف كريستوفر كولومبس أمريكا، 
ومع ذلك، كان اكتشاف كولومبوس معرفة جديدة  لسكانها. كانت األرض  بالطبع، معروفة جيداً 

أمام التغيرات في الثقافة األوروبية، وكذلك لثقافة األراضي المكتشفة. على لألوروبيين، وفتح الطريق 
والطماطم إلى تغيير النظام الغذائي األوروبي،  سسبيل المثال، أدت األطعمة الجديدة مثل البطاط

كما أن الخيول التي جلبت من أوروبا غيرت ممارسات صيد القبائل األمريكية األصلية في السهول 
 الكبرى.

 -عندما يتم تكوين شيء جديد من األشياء أو المفاهيم الموجودة  Inventions االختراعاتنتج ت
األجهزة  اخُترعت، 0211وأوائل  0511. في أواخر اً عندما يتم تجميع األشياء بطريقة جديدة تمام

الكهربائية بوتيرة مذهلة. كانت السيارات والطائرات والمكانس الكهربائية والمصابيح وأجهزة الراديو 
كلها اختراعات جديدة. قد تشكل االختراعات ثقافة عندما يستخدمها الناس  التلفازوالهواتف وأجهزة 

إن تبني تلك ع جديدة من األنشطة. بداًل من الطرق القديمة للقيام باألنشطة، أو كطريقة للقيام بأنوا 
جديدة لحاالت  مبادئيعكس )ويمكن أن يشكل( القيم الثقافية، واستخدامها قد يتطلب  االختراعات

 جديدة.

 إن. في بعض األحيان، فجوة بين األجيال إلى حدوث ؤديتعندما تزيد وتيرة االبتكار، يمكن أن 
أقدم. ال تتسبب  مشكك من قبل جيل تُنَبذبسرعة  يلتقطها أحد األجيالاألدوات التكنولوجية التي 

. الثقافة أيضاً  فحسب، بل وفجوات ثقافية بين األجيالفجوات باألشياء واألفكار الخاصة بالثقافة 
المادية تميل إلى االنتشار بسرعة أكبر من الثقافة غير المادية؛ يمكن أن تنتشر التكنولوجيا عبر 

حتى تتغير أفكار ومعتقدات  ن أن يستغرق األمر أجياالً لكن يمكالمجتمع في غضون أشهر، و 
لإلشارة  culture lag ةتأخر الثقافمصطلح  أوبيرن المجتمع. وقد صاغ عالم االجتماع ويليام إف. 

إلى الوقت المنقضي بين إدخال مادة جديدة من الثقافة المادية وقبولها كجزء من الثقافة غير المادية 
(Ogburn 1957.) 
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مشكلة  في معظم الدولمشاكل ملموسة. تواجه البنية األساسية  يسبب تأخر الثقافة أيضاً يمكن أن 
. ومع ذلك، هناك تأخر في وضع حلول ذات الكثافة السكانية والوتيرة السريعةفي دعم الحياة 

ة كلها مفاهيمية لمشاكل البنية التحتية. ارتفاع أسعار الوقود، وزيادة تلوث الهواء، واالختناقات المروري
أعراض للتأخر الثقافي. على الرغم من أن الناس أصبحوا مدركين لعواقب االستخدام المفرط للموارد، 

 فإن وسائل دعم التغييرات تستغرق بعض الوقت لتحقيقها.

 االنتشار والعولمة

فات من لقد سمح تكامل األسواق العالمية والتقدم التكنولوجي في العقود األخيرة بتبادل أكبر بين الثقا
تحرير الخدمات بخالل عمليات العولمة واالنتشار. في بداية الثمانينيات، بدأت الحكومات الغربية 

الشركات متعددة  االجتماعية مع منح حريات أكبر للشركات الخاصة. ونتيجة لذلك، أصبحت
. ومنذ ذلك حالة جديدة في ذلك الوقت وكانتاألسواق العالمية،  تهيمن على الجنسيات في الثمانينات

وقد أدت . globalization بالعولمةالحين، نشير إلى هذا التكامل ألسواق التجارة والتمويل الدولية 
زيادة االتصاالت والسفر الجوي إلى فتح المزيد من األبواب أمام العالقات التجارية الدولية، األمر 

 Scheuerman) اً أيضللمعلومات واألشخاص  اً الذي سهل التدفق ليس فقط للسلع ولكن أيض
2014 .) 

الثقافة المادية وغير المادية. ، أو نشر إلى جنب مع عملية العولمة جنباً  diffusion االنتشاركان 
 أو تكامل العولمة إلى تكامل األسواق، فإن االنتشار يرتبط بعملية مماثلة في دمج تشيرفي حين 

جميع  بينأنماط الحياة والقيم  ووسائل التواصل االجتماعية واإلنترنت التلفاز لقد نقلالثقافات الدولية. 
أنحاء العالم. عندما يحدث هذا النوع من االنتشار، يتم إدخال األشياء المادية واألفكار من ثقافة إلى 

 أخرى.

 المواقف النظرية في الثقافة 4.4

ماذا تعني؟ كيف يدرك علماء كلها منتجات ثقافية. لكن  -الموسيقى، واألزياء، والتكنولوجيا، والقيم 
تحليلنا للثقافة من  لنختمإلى هذه العناصر المادية وغير المادية؟  اً استناد ويفسرونهااالجتماع الثقافة 

 .ةالرمزي يةنظرية: الوظيفية، نظرية الصراع، والتفاعل مواقفخالل مراجعتها في سياق ثالثة 



 

 

إلى المجتمع على أنه نظام تعمل فيه جميع األجزاء معًا لخلق المجتمع ككل. بهذه  الوظيفيون ينظر 
في  العمليات سالسةالثقافية لدعم  المبادئالطريقة، تحتاج المجتمعات إلى وجود ثقافة. تعمل 

، والقيم الثقافية توجه الناس في اتخاذ الخيارات. وكما أن أعضاء المجتمع يعملون معًا من المجتمع
 تلبية االحتياجات األساسية ألعضائها.ل أجل تلبية احتياجات المجتمع، فإن الثقافة موجودة

إلى البنية االجتماعية باعتبارها غير متكافئة بطبيعتها، مبنية على فروق في  الصراعينظر منظرو 
، ُينظر إلى في نظرية الصراع لمنّظرالقوة تتعلق بقضايا مثل الطبقة والجنس والعرق والعمر. بالنسبة 

الثقافة على أنها تعزز قضايا "االمتياز" بالنسبة لمجموعات معينة على أساس العرق والجنس والطبقة 
وما إلى ذلك. تسعى النساء لتحقيق المساواة في مجتمع يهيمن عليه الرجال. يكافح المواطنون الكبار 

ويناضل العمال من مشرعين. لحماية حقوقهم ورعايتهم الصحية واستقاللهم عن جيل الشباب من ال
 أجل تحصيل حقوقهم من أرباب العمل.

 منظور اجتماعي يهتم بالتفاعالت المباشرة بين أفراد المجتمع. يرى الباحثون  هي ةالرمزي التفاعلية
األفراد وكيف يفسر  من خاللهابالطرق التي يتفاعل  اعليه ُتخلق وُيحاَفظ اعلى أنه ةالثقاف التفاعليون 

كعملية  إلى مفاهيم أنصار هذه النظرية التفاعالت البشرية يحولبعضهم البعض.  عالأفاألفراد 
 ومن هنا ظهر مصطلحفي البيئة وأفعال اآلخرين.  الموجودة مستمرة الشتقاق المعنى من األشياء

بمثابة وسيلة للناس لتمثيل وتوصيل تفسيراتهم  تخدم له معنى رمزي، واللغة وفعل. كل كائن الرمزية
ه المعاني لآلخرين. أولئك الذين يؤمنون بالتفاعل الرمزي ينظرون إلى الثقافة على أنها ديناميكية لهذ

 للغاية، ألنها تعتمد على كيفية تفسير المعنى وكيف يتفاعل األفراد عند نقل هذه المعاني. ومتدفقة

ت. لن تكون األمم موجودة إذا لم ف المجتمعاتقاسم ثقافة مماثلة مع اآلخرين هو بالضبط ما يعرّ إن 
شارك الناس التراث واللغة، وسوف ت. ال يمكن أن تكون هناك مجتمعات إذا لم يتعايش الناس ثقافياً ي

 االجتماعي.  للضبطتتوقف الحضارة عن العمل إذا لم يتفق الناس على قيم وأنظمة مماثلة 
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 مراجعة الفصل

 المفتاحيةالمصطلحات 

 

 .صحيحة هاالمبادئ أو القناعات التي يعتقد الناس أن: beliefs المعتقدات

مجموعات ترفض وتناهض األنماط الثقافية المقبولة بشكل : countercultures الثقافات المضادة
 واسع في المجتمع.

على ثقافة  للمرءالفرض المتعمد للقيم الثقافية : cultural imperialism اإلمبريالية الثقافية
 اآلخر.

ممارسة تقييم ثقافة من خالل معاييرها الخاصة، وليس : cultural relativism الثقافية النسبية
 من خالل مقارنتها بثقافة أخرى.

 أنماط أو سمات مشتركة عالميًا بين كل المجتمعات.: cultural universals العالمية الثقافة

 يم والممارسات المشتركة.المعتقدات والق: culture الثقافة

التأخر الزمني بين إدخال الثقافة المادية وقبول الثقافة غير المادية : culture lag الثقافي التأخر
 لها.

واجه بطريقة غير مألوفة نتجربة من االرتباك الشخصي عندما : culture shock الثقافية الصدمة
 .في الحياة
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 المادية وغير المادية من ثقافة إلى أخرى.نشر الثقافة : diffusion االنتشار

 أشياء وأفكار ُتكتشف من أشياء موجودة فعاًل.: discoveries االكتشافات

ممارسة تقييم ثقافة أخرى استنادًا إلى معايير ثقافة المرء : ethnocentrism اإلثنية المركزية
 الخاصة.

الممارسات اليومية والتعبير عن السلوك المباشر والمناسب في : folkways الشعبية العادات
 الثقافة.

 قواعد راسخة مكتوبة.: formal norms الرسمية المبادئ

 تكامل التجارة الدولية واألسواق المالية.: globalization العولمة

 األنماط الثقافية لتخبة المجتمع.: high culture العليا الثقافة

 التي يرغب المجتمع باعتناقها والعيش من خاللها.المعايير : ideal culture المثالية الثقافة

 السلوكيات غير الرسمية واسعة النطاق والملتَزم بها عمومًا.: informal norms الرسمية المبادئ

 أشياء أو أفكار جديدة تدخل إلى ثقافة ألول مرة.: innovations االكتشافات

 الواقع إلى أشكال جديدة.تحويل األشياء الموجودة في : inventions االختراعات

 نظام رمزي للتواصل.: language اللغة

 أشياء أو ممتلكات مجموعة من الناس.: material culture الثقافة المادية

 الرؤى والمبادئ األخالقية لمجموعة.: mores األعراف

  األفكار، المواقف، والمعتقدات لمجتمع.: nonmaterial culture الثقافة غير المادية

 القواعد المرئية وغير المرئية للسلوك التي ُتنظم من خاللها المجتمعات.: norms المبادئ

 أنماط سائدة ومنتشرة بين سكان المجتمع.: popular culture الثقافة الشعبية

 الطريقة التي يرتكز عليها المجتمع حقًا فيما يحدث ويوجد فعاًل.: real culture الثقافة الحقيقية

 طريقة إلقرار أو رفض سلوكيات معينة رسميًا.: sanctions الجزاءات

 طريقة لتشجيع االلتزام بالمبادئ الثقافية.: social control الضبط االجتماعي



 

 

 الناس الذين يعيشون ضمن مجتمع محلي ويتشاركون بثقافة.: society المجتمع

بعيدًا رك هوية معينة، تتشا صغيرة من مجتمع كبير مجموعات: subcultures الثقافات الفرعية
 الكبير. المجتمع الثقافة الكبرى في عن

إشارات أو أشياء لها معان مرتبطة بها ويدركها األشخاص الذين يتشاركون : symbols الرموز
 بثقافة.

 معيار ثقافي لتمييز ما هو جيد وعادل في مجتمع.: values القيم

 ثقافة اآلخر متفوقة على ثقافة المرء.اعتقاد بأن : xenocentrism المركزية األجنبية
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 خالصة الفصل

 

 ما الثقافة؟ 0.4

معان مختلفة. المجتمع هو  لهماعلى الرغم من استخدام "المجتمع" و"الثقافة" بشكل متبادل، إال أن 
السلوكيات والمعتقدات  اً مجموعة من الناس يتشاركون في مجتمع وثقافة. تصف الثقافة عموم

المشتركة لهؤالء األشخاص، وتتضمن عناصر مادية وغير مادية. تتأثر تجربتنا في االختالف 
 . يحاول علماء االجتماع ممارسة النسبية الثقافية.األجنبية تناومركزي اإلثنيةالثقافي بمركزيتنا 

 عناصر الثقافة 9.4

، بما في المبادئمعتقدات. الثقافة تحكمها أيضا القيم و التتألف الثقافة من العديد من العناصر، مثل 
 لتطوير الثقافة ونقلها. اً مفتاح لمجتمعلغة الرموز و ال. تعتبر والعادات الشعبيةذلك القوانين واألعراف 

 الثقافة الشعبية، والثقافة الفرعية، والتغير الثقافي 9.4

ة داخل المجتمعات. تتكون المجتمعات أيضا من يدرك علماء االجتماع الثقافة العالية والثقافة الشعبي
مجموعات صغيرة تشترك في هوية. ترفض الثقافات المضادة القيم  -فرعية الثقافات من ال العديد

الثقافية الخاصة بها. من خالل االختراع أو االكتشاف، تتطور  ومبادئهاالسائدة وتخلق قواعدها 
تفكير الجديدة. في العديد من الثقافات الحديثة، فإن الثقافات من خالل األفكار الجديدة وطرق ال

حجر الزاوية في االبتكار هو التكنولوجيا، والنمو السريع الذي يمكن أن يؤدي إلى تأخر الثقافي. 
 عن انتشار الثقافة المادية وغير المادية التي تسهم في العولمة. اً التكنولوجيا مسؤولة أيضو 

 ةالمواقف النظرية في الثقاف 4.4

وظيفي بأن هناك العديد من المنظور الهناك ثالث طرق نظرية رئيسة تجاه تفسير الثقافة. يعترف 
إلى الثقافة على أنها  الوظيفيون أجزاء الثقافة التي تعمل معًا كنظام لتلبية احتياجات المجتمع. ينظر 

انعكاس لقيم المجتمع. يرى منّظرو الصراع أن الثقافة غير متساوية بطبيعتها، بناًء على عوامل مثل 
في التفاعالت  ُتختَبرفي المقام األول بالثقافة كما  التفاعليم ، والطبقة، والعرق، والعمر. يهتالجنس

اليومية بين األفراد والرموز التي تشكل ثقافة. يمكن تفسير مختلف الظواهر الثقافية واالجتماعية من 
فهم يمكن  التي من حاللها"صحيح"  ةواحد وجهة نظروجد تخالل هذه النظريات؛ ومع ذلك، ال 

الثقافة.
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 لفكر االجتماعي

 0/9في الحضارات الشرقية القديمة 

 

 

 

 

 

 أهداف الفصل
 أنواع المجتمعات 1.2

 .صف المجتمعات ما قبل الصناعية، الصناعية، ما بعد الصناعية 

 .اشرح دور البيئة في المجتمعات ما قبل الصناعية 

 .اشرح كيف تؤثر التكنولوجيا في التطور االجتماعي 

 بالمجتمعالمذاهب النظرية المتعلقة  1.2

 .اشرح الرؤيا الوظيفية لدوركهايم في المجتمع 

 .اشرح نظرية الصراع في المجتمع 

 اشرح مفاهيم ماركس حول الطبقة واالغتراب 

 .ناقش وجهة نظر التفاعليين الرمزيين حول المجتمع 

 البنى االجتماعية للواقع 1.2

 .اشرح المفهوم االجتماعي للواقع كبناء اجتماعي 

 واقعهم في تفاعالت الناس اليومية.عّرف األدوار وم 

 .اشرح كيفية تقديم الناس ألنفسهم وكيفية رؤيتهم ألنفسهم في السياق االجتماعي 

 
 



 

 

 

 

 

 

أقل للتفاعل  اً اإلنترنت، فإننا نوفر وقتألننا نتواصل مع بعضنا البعض أكثر وأكثر في بيئة  اً نظر 
هذه األشكال من التواصل تطورات جيدة من حيث  تعد الشخصي. لذا فإن السؤال الواضح هو: هل

، الحقًا في هذا الفصل، ماذا ستكون؟ كما سنرى إذا كانت هناك آثار سلبيةالتفاعل االجتماعي؟ أو 
أشكال جديدة من  شيوعاعتمادنا على االتصاالت اإللكترونية له عواقب. باإلضافة إلى ال شك أن 

، والطريقة التي ننظر بها ليدية التي نتعامل بها مع الصراعالطرق التق اً االتصاالت، فإنه يغير أيض
 ، والطرق التي نفهم بها الوضع االجتماعي.إلى أنفسنا في العالقة مع محيطنا

 أنواع المجتمعات  1.5

. تمثل مجتمعاتمن هذه األمثلة  جميع – ينالص،، اليابان الصناعيةقبائل الصيد، القبائل الزراعية
، يشير المجتمع إلى مجموعة من المجتمع؟ من الناحية االجتماعيةما  ؟بالضبط ولكن ماذا يعني هذا

، . على نطاق أوسعنفسها األشخاص الذين يعيشون في مجتمع يمكن تعريفه ويتقاسمون الثقافة
عادًة ما و وأفكارنا الثقافية.  ،داتنا المشتركةومعتق ،يتكون المجتمع من أشخاص ومؤسسات من حولنا

 سياسية.تقاسم المجتمعات األكثر تقدمًا سلطة ت

مع تقدم ف ؛جتمعات من حيث تطورها التكنولوجي( الم0294عرف عالم االجتماع جيرهارد لنسكي )
، تقلبات بيئاتهابالمجتمعات ذات التكنولوجيا البدائية  تتأثر، يتطور استخدامه للتكنولوجيا. المجتمع

فية وبالتالي تطور ميزات ثقا ،بينما تتمتع المجتمعات الصناعية بمزيد من التحكم في محيطها
على نطاق  اً االجتماع يصنفون المجتمعات عموملدرجة أن علماء  اً مختلفة. هذا التمييز مهم جد

مرحلة ما بعد إلى  مرورًا بالصناعة من مرحلة ما قبل الصناعة -مستوى التصنيع  وفقواسع 
 الصناعة.
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 المجتمعات ما قبل الصناعية

، كانت المجتمعات صغيرة وريفية وتعتمد إلى حد صناعية واالستخدام الواسع لآلالتقبل الثورة ال
عمالة التي يمكن لإلنسان على كمية ال يقتصر اإلنتاج االقتصاديوكان كبير على الموارد المحلية. 

 .هذه المهن الصيد وااللتقاطهن المتخصصة. كان أول ، وهناك عدد قليل من المتوفيرها

 مجتمعات الصيد وااللتقاط

مجتمعات ما قبل الأنواع  من بين جميعأقوى اعتماد على البيئة  والجمعالصيد ُتظهر مجتمعات 
، سنة مضت 09111 - 01111ة. باعتبارها البنية األساسية للمجتمع البشري حتى حوالي يالصناع

على البيئة المحيطة للبقاء على قيد  تاعتمدو  ،القرابة أو القبائل ات تتركز حولكانت هذه الجماع
طعام. عندما أصبحت الموارد لل بريةعن نباتات  اً د اصطادوا الحيوانات البرية بحثلق -الحياة 
البدو. كانت ، وهم يدعون لى منطقة جديدة للعثور على القوتإ هذه الجماعات تنتقل كانت، شحيحة

، اليوم لم يبق منها سوى بضع مئات ، ولكنائعة حتى قبل عدة مئات من السنينالمجتمعات شهذه 
 .Bambuti، أو باسم "السكان األصليين" اً التي يشار إليها أحيانو 

 المجتمعات الرعوية

أدت الظروف والتغيرات إلى اعتماد بعض المجتمعات على تدجين الحيوانات حيثما سمحت الظروف 
عام، بدأت المجتمعات البشرية تدرك قدرتها على ترويض وتربية الحيوانات  1511الي بذلك. منذ حو 

وعلى نمو وزراعة نباتاتها الخاصة. تعتمد المجتمعات الرعوية على تدجين الحيوانات كمصدر للبقاء 
 الذين كانوا يعتمدون كليًا على الموارد الحالية للبقاء مجتمعات الصيدعلى قيد الحياة. على عكس 

على قيد الحياة، تمكنت المجموعات الرعوية من تربية الماشية من أجل الغذاء، والمالبس، والنقل، 
مجتمعات الرعوية بدوية ألنهم اضطروا إلى متابعة الفائض من البضائع. ظلت  واستطاعوا خلق

وية، بدأت . في الوقت الذي برزت فيه المجتمعات الرعالتي يتوافر فيها الكألمناطق الحيواناتهم في 
 المهن المتخصصة في التطور وبدأت المجتمعات في التجارة مع المجموعات المحلية.

 البستانيةالمجتمعات 

 اتفي نفس الوقت الذي كانت فيه المجتمعات الرعوية في صعود، تطور نوع آخر من المجتمع
محاصيل أو الوب ، أجبر نضالنباتات وزراعتها. في السابق تنميةعلى  تطور القدرةإلى  اً استناد



 

 

عن مصادر  اً لى االنتقال إلى أماكن أخرى بحثإمدادات المياه في المنطقة المجتمعات الرعوية ع
التي تشكلت في المناطق سمحت لهم األمطار  البستانيةالمجتمعات لكن غذائية لتربية مواشيها. 

من حيث أنهم  صيدلمجتمعات الوغيرها من الظروف لزراعة محاصيل مستقرة. لقد كانوا مشابهين 
عن  ، ولكن بما أنهم لم يضطروا إلى التخليلى البيئة للبقاء على قيد الحياةاعتمدوا إلى حد كبير ع
 ،هذا المزيد من االستقراروقد خلق ء مستوطنات دائمة. نا، فقد تمكنوا من بمواقعهم لمتابعة الموارد

 وأصبح األساس للثورة األولى في بقاء اإلنسان. ،والمزيد من السلع المادية

 المجتمعات الزراعية

، مؤقتة مثل حفر العصي أو المعاول في حين تستخدم المجتمعات الرعوية والبستانية أدوات صغيرة
قبل  9111ياة. حوالي عام اعتمدت المجتمعات الزراعية على أدوات دائمة للبقاء على قيد الح

لتكنولوجيا الجديدة المعروفة بالثورة الزراعية إلى جعل الزراعة ممكنة ومربحة. ، أدى انفجار االميالد
يات مثل تعلم المزارعون تدوير أنواع المحاصيل التي تزرع في حقولهم وإعادة استخدام منتجات النفا

ت جديدة للحفر ، مما أدى إلى تحسين المحاصيل وزيادة فوائض الطعام. تم صنع أدوااألسمدة
مستوطنات البشرية إلى بلدات . نمت العمراً ، مما جعلها أكثر فعالية وأطول من المعدنوالحصاد 

 .والتبادل، وأصبحت المناطق الوفيرة بشكل خاص مراكز للتجارة ومدن

د من األنشطة التأملية العصر الذي كان للناس فيه الوقت والراحة لالنخراط في المزي اً هذا هو أيض
والشعر والفلسفة. أصبحت هذه الفترة يشار إليها باسم "فجر الحضارة" من ، مثل الموسيقى والمدروسة

. تمكن الحرفيون من دعم أنفسهم من خالل إنتاج والعلوم اإلنسانيةقبل البعض بسبب تطور الترفيه 
 أشياء وكتابات جمالية إبداعية أو زخرفية مثيرة للتفكير.

. أولئك الذين لديهم اً الجتماعية أكثر انقسامالطبقات ا، أصبحت عندما أصبحت الموارد أكثر وفرة
زاد كما إلى طبقة من النبالء.  مما جعلهم يتطورون أفضل  بحياة التمتعالمزيد من الموارد يمكنهم 

، أصبحت ملكية الموارد والحفاظ ساء. مع توسع المدنالفارق في المكانة االجتماعية بين الرجال والن
 عليها مصدر قلق كبير.
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 اإلقطاعيةالمجتمعات 

القرن التاسع إلى ظهور مجتمعات إقطاعية. احتوت هذه المجتمعات على نظام هرمي صارم أدى 
الفالحون في ، كية األرض وحمايتها. وضع النبالء، المعروفون باسم اللورداتللسلطة قائم على مل

 . ئهمبالقتال من أجل أمرا الفالحون  ، وعدمورد العمل في األرض. في مقابل للعمل فيها األراضي

من قبل  ُتفلح وُتزرع وُتحصد، كانت هذه القطع الفردية من األرض، والمعروفة باسم إقطاعيات
للعيش والحماية من األعداء  اً ن مكانو الفالح ضمن، دنيا. في مقابل الحفاظ على األرضالطبقة ال

 اللوردات، مع عائالت الفالحين الذين يخدمون م السلطة من خالل خطوط األسرةالخارجيين. تم تسلي
، فشل النظام االجتماعي واالقتصادي لإلقطاع واستعيض عنه بالرأسمالية وأجيال. في النهاية أجياالً 

 والتقدم التكنولوجي للعصر الصناعي.

 المجتمعات الصناعية

ولوجي، حيث بدأت في في مجال االبتكار التكن هائالً  نمواً في القرن الثامن عشر، شهدت أوروبا 
هو عدد االختراعات الجديدة التي  مميزةعصر يعرف باسم الثورة الصناعية. ما جعل هذه الفترة 

أثرت على حياة الناس اليومية. خالل جيل واحد، أصبحت المهام التي تتطلب حتى هذه المرحلة 
 أشهر من العمل قابلة للتحقق في غضون أيام.

لعمل يعتمد إلى حد كبير على األفراد أو الحيوانات، وكان يعتمد على قبل الثورة الصناعية، كان ا
جيمس وات وماتيو  اخترع، 0159العمال أو الخيول في الطواحين ومحركات المضخات. في عام 

 .اً حصان 09يمكنه القيام بعمل  ياً بخار  اً بولتون محرك

 هونسجالصوف  تدوير من أجل نللحرفيي المال بدأت قوة البخار تظهر في كل مكان. فبداًل من دفع
ما تكون  اً ج النسيج بسرعة بسعر أفضل وغالب، تحول الناس إلى مصانع النسيج التي تنتإلى قماش

، كان المزارعون قادرين على شراء آالت بذارة اً من زراعة وحصاد الحقول يدوي الً بجودة أفضل. بد
لورق والزجاج الزراعية. أصبحت المنتجات مثل اميكانيكية وآالت دراسة تسببت في زيادة اإلنتاجية 

سمحت و . ا، وارتفعت جودة التعليم والرعاية الصحية وسهولة الوصول إليهمتاحة للشخص العادي
 حياة ليلية. والبلدات، وطورت المدن الرؤية في الظالم بتحسينالغاز ب اإلضاءة



 

 

عمال على المصانع بحثًا لحضرية. توافد الكان من نتائج زيادة اإلنتاجية والتكنولوجيا ظهور المراكز ا
بالحفاظ  . أصبح الجيل الجديد أقل انشغاالً كبيرسكان المدن بشكل  وزاد التنوع بين، عن وظائف
على الحصول على الثروة وتحقيق الحراك التصاعدي  اً ي األسرة وتقاليدها وأكثر تركيز على أراض

 تزايدفي الصعود إلى القمة، ومع  وأحفادهمهم ألنفسهم وعائالتهم. أراد الناس أن يستمر أطفال
 ، زاد الحراك االجتماعي.الرأسمالية

خالل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر للثورة الصناعية ُولد علم االجتماع. كانت الحياة تتغير 
بسرعة والتقاليد الراسخة للعصور الزراعية ال تنطبق على الحياة في المدن الكبرى. كانت جماهير 

مروعة من القذارة واالكتظاظ  اً ما وجدت نفسها تواجه ظروف اً اس تنتقل إلى بيئات جديدة وغالبلنا
 ظهر علماء االجتماع لدراسة العالقة بين أفراد المجتمع والمجتمع ككل.لذلك والفقر. 

ن الجدد "األموال القديمة" إلى القادمية من أيدي الطبقة األرستقراطية وخالل هذه الفترة انتقلت السلط
 ،العبي السلطة الجدد بعض العائالتأصحاب األعمال الذين جمعوا ثرواتهم في حياتهم. أصبحت 

، أدت . في النهايةاً للسيطرة على جوانب الحكومة أيض في األعمال التجارية اواستخدمت نفوذه
 إلزامية للعاملين. اً نقابات عمالية وقوانين تضع شروطالمخاوف بشأن استغالل العمال إلى تشكيل 

لتاسع عشر قد أنهى العصر التكنولوجيا الجديدة في نهاية القرن ا ظهورعلى الرغم من أن 
لها  -مثل األسرة والطفولة  -، فإن الكثير من هيكلنا االجتماعي وأفكارنا االجتماعية الصناعي

 أساس في المجتمع الصناعي.

 المجتمعات ما بعد الصناعية

 اً ور ، تطتمعات ما بعد الصناعة أو الرقميةباسم مج اً ، التي تعرف أحيانوماتمجتمعات المعلتعد 
، تعتمد مجتمعات المعلومات المتجذرة في إنتاج السلع المادية. بخالف المجتمعات الصناعية اً حديث

 على إنتاج المعلومات والخدمات.

الكمبيوتر مثل ستيف جوبز  بمحرك البخاري لمجتمعات المعلومات، وأقطاالتكنولوجيا الرقمية هي ال
ألن اقتصاد  اً . نظر بديل العائالت األرستقراطية النافذة في المجتمعات الصناعيةوبيل جيتس هما 

المسؤولين عن  بين يدي، فإن القوة تقع ها المعرفة وليس البضائع الماديةمجتمعات المعلومات يحرك
 ضاء مجتمع ما بعد الصناعة كبائعيمن المحتمل أن يتم توظيف أعو تخزين المعلومات وتوزيعها. 

اعية عن سلع. تنقسم الطبقات االجتم رامج أو مستشاري األعمال بداًل من منتجيمبرمجي بو  خدمات
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، يفتقر األشخاص في مجتمع المعلومات إلى طريق الوصول إلى التعليم، ألنه بدون مهارات تقنية
 وسائل النجاح.

 المذاهب النظرية في المجتمع 2.5

ثالثة  هناك، المجتمع والتفاعل االجتماعي فيفي حين ساهم العديد من علماء االجتماع في البحث 
ن يشكلون األساس لوجهات نظر العصر الحديث. طور إميل دوركهايم وكارل ماركس وماكس و مفكر 
 مقاربات نظرية مختلفة لمساعدتنا في فهم الطريقة التي تعمل بها المجتمعات. فيبر

 ايم والوظيفيةإميل دوركه

الترابط  ضرورة المجتمع على حول( 0201-0555، شدد منظور إميل دوركهايم )اً بصفته وظيفي
لجميع عناصره. بالنسبة لدوركهايم، كان المجتمع أكبر من مجموع أجزائه. وأكد أن السلوك الفردي ال 

ة تصرفات الفرد. عن دراس اً يختلف عن السلوك الجماعي وأن دراسة السلوك الجماعي تختلف تمام
 بالضمير الجماعيوصف دوركهايم المعتقدات المجتمعية واألخالق والمواقف المجتمعية 

collective conscience في سعيه لفهم األسباب التي تجعل األفراد يتصرفون بطرق متشابهة .
 أرتدي وفقأكن  المجتمع، إذا لم لما يتوافق عليه اً ويمكن التنبؤ بها، كتب قائاًل: "إذا لم أكن خاضع

، والعزلة االجتماعية التي تلحقنيالسخرية التي فإن في بلدي وفي صفي،  أشاهدهاالعادات التي 
أن  اً يعتقد دوركهايم أيض "نفسها ، آثار العقابشكل مخففب، على الرغم من أنها ، تنتجأواجهها
هم الناس بمجموعات، أو قوة الروابط التي تربط social integration االجتماعي التكامل

 في الحياة االجتماعية. اً االجتماعية، عاماًل رئيس

ًا هايم المجتمع بأفكار الكائن الحي، حيث يلعب كل عضو دور ، شّبه دوركبنسرألفكار كومت وس اً تبع
 اً ن اجتماعييم أنه حتى أعضاء المجتمع المنحرففي الحفاظ على الحياة. يرى دوركهاي اً ضروري

العقوبة  أن أي، حيث أن العقوبات على االنحراف تؤكد القيم والمعايير الثقافية الراسخة. ضروريون 
جريمة هي جريمة ألننا ال" 0529كتب دوركهايم في عام  ، حيثجريمة تؤكد وعينا األخالقي على

ألنه يسيء إلى هذا  إجرامي، بل هو إجراميإن ما يسيء إلى الوعي المشترك ليس ألنه  ندينها.



 

 

، كان يعني أن بهذا التعبير". دعا دوركهايم هذه العناصر في المجتمع "الوقائع االجتماعية". عيالو 
 واقعية وموجودة خارج الفرد.ال بد من اعتبارها القوى االجتماعية 

عن اتجاه المجتمع في عصره. كان  اً تمام اً كمراقب لعالمه االجتماعي، لم يكن دوركهايم راضي
، وأصبح الناس أكثر تقد فشل اً المجتمع سوي تأبق التي ةالثقافي اللحمةن اهتمامه األساسي هو أ

يم بأنه كلما زاد المجتمع ، جادل دوركها(0529"تقسيم العمل في المجتمع" ). في كتابه اً قسامان
 .عضوي  مجتمع إلى ميكانيكيمجتمع االنتقال من بالنظام االجتماعي  قام، اً تعقيد

 mechanical بالتضامن الميكانيكيكانت مجتمعة أن مجتمعات ما قبل الصناعة  أوضح دوركهايم

solidarity .المجتمعات إن ، وهو نوع من النظام االجتماعي يحافظ عليه الوعي الجماعي للثقافة
؛ تتم األشياء في الغالب ألنها كانت دائما بهذه لميكانيكي تعمل بطريقة ميكانيكيةذات التضامن ا

في مجتمعات ما قبل الصناعة حيث خلقت روابط قوية من  اً نوع من التفكير شائعكان هذا الالطريقة. 
. يجادل الصيد مجتمعات، مثل خالق والقيم المشتركة بين الناسالقرابة وتقسيم منخفض للعمل األ

رف ، فإنهم يميلون إلى التفكير والتصإلى القيام بنفس النوع من العمل دوركهايم عندما يميل الناس
 على حد سواء.

 organic بالتضامن العضوي ضامن الميكانيكي ، يتم استبدال التفي المجتمعات الصناعية

solidarityتماعية. في ، وهو نظام اجتماعي قائم على قبول االختالفات االقتصادية واالج
إلى درجة أن الجميع يقومون  اً المجتمعات الرأسمالية، كتب دوركهايم، أصبح تقسيم العمل متخصص

، يسمح التضامن فشلهم في استيعاب القيم المشتركةبأشياء مختلفة. بداًل من معاقبة أفراد المجتمع ل
العضوي لألشخاص ذوي القيم المختلفة بالتعايش. القوانين موجودة كأخالق رسمية وتستند إلى 

 بداًل من االنتقام. التعويض

، مفيد العضوي على المدى الطويل التضامنامن الميكانيكي إلى في حين أن االنتقال من التض
"انعدام المعايير". من الفوضى و هناك بعضاً يمكن أن يكون  ، فقد أشار دوركهايم إلى أنهللمجتمع

هو موقف ، و "بدون قانون" اً حرفي يعنيالشذوذ و . شذوذ االجتماعيالومن نتائج االنتقال شيء يسمى 
في حين تضعف القواعد الجماعية.  ؛ حيثدعم وعي جماعي قوي يحظى ب أنب فيهيسمح للمجتمع  ال

عن بعضهم البعض.  أكثر اغتراباً  يصبحون أيضاً ، إلنجاز المهام المعقدة أكثر ترابطاً الناس يصبح 
، مثل الحرب أو حدوث في أوقات عدم اليقين االجتماعي المجتمعات من الشذوذ االجتماعيتعاني 

ة من التضامن في االقتصاد. مع وصول المجتمعات إلى مرحلة متقدم طفرة كبيرة أو تباطؤ
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 اً مشتركة. وفقعايير ال، فإنها تتجنب الشذوذ من خالل إعادة تطوير مجموعة من المالعضوي 
 .أنهى تطوره يكون قد، اً عضوي اً نلدوركهايم، بمجرد أن يحقق المجتمع تضام

 كارل ماركس ونظرية الصراع

( هو بالتأكيد من بين أهم المفكرين االجتماعيين في التاريخ الحديث. 0559-0505كارل ماركس )
في حين أن هناك العديد من النقاد لعمله، ال يزال يحظى باحترام وتأثير على نطاق واسع. بالنسبة 
لماركس، كانت هياكل المجتمع مبنية على فكرة "األساس والبنية الفوقية". يشير هذا المصطلح إلى 

خصية االقتصادية للمجتمع تشكل قاعدتها، والتي تقوم عليها الثقافة والمؤسسات فكرة أن الش
 االجتماعية، البنية الفوقية. بالنسبة لماركس، فإن القاعدة )االقتصاد( هي التي تحدد شكل المجتمع

 .0-5كما يبين الشكل 
 )كارل ماركس( مجتمع ترتكز على بنيته االقتصاديةجميع عناصر ال 1-2الشكل 

 
 

للتغيير. من الناحية  ، رأى ماركس أن الصراع في المجتمع هو الوسيلة األساسيةباإلضافة إلى ذلك 
والعمال  - bourgeoisie البرجوازية –، رأى الصراع القائم بين مالكي وسائل اإلنتاج االقتصادية

 .proletariat البروليتارياالذين يطلق عليهم 

البنية الفوقية

الحكومة، العائلة،)

(الدين، التعليم، الثقافة

القاعدة

(االقتصاد)



 

 

ثورة االجتماعية. هذه أكد ماركس أن هذه النزاعات ظهرت باستمرار عبر التاريخ خالل أوقات ال
على فئة أخرى. في اآلونة ، كانت نتيجة لفئة تهيمن الثورات أو"الخصومات الطبقية" كما سماها

نت الطبقة الثورية الجديدة التي سماها البرجوازية على عمال ، هيماألخيرة، مع نهاية اإلقطاع
نية المجتمع. على حد تعبير البروليتاريا. كانت البرجوازية ثورية بمعنى أنها تمثل تغييرًا جذريًا في ب

إلى طبقتين عظيمتين   ؛كثر إلى معسكرين كبيرين معاديين، "المجتمع ككل ينقسم أكثر فأماركس
 (.0545البرجوازية والبروليتاريا" )ماركس وإنجلز  -يواجهان بعضهما البعض مباشرة 

في منتصف القرن التاسع عشر، مع ازدهار التصنيع، أصبح أرباب العمل الصناعيون، "أصحاب 
الصلب ال  يتجاه الطبقة العاملة. كان كبار مصنع لماركس، أكثر استغالالً  اً وسائل اإلنتاج" وفق

اسم "المطاحن ، وأصبحت منشآتهم يطلق عليها شعبيًا على وجه الخصوصعمالهم يرحمون 
 كتابه ،ماركس وصديقه زميل، كتب فريدريك إنجلزوقد ويليام بليك.  إلى قصيدة اً الشيطانية" استناد

 ة.بالتفصيل الظروف الرهيب وصف والذي، 0544العاملة في إنجلترا" في عام "حالة الطبقة 

لظروف قاسية من الحرارة ، والتعرض طفال، واستخدام عمالة األأضف إلى ذلك الساعات الطويلة
 الرأسمالية، وال عجب أن يشير ماركس وإنجلز إلى والبرودة، والمواد الكيميائية السامة

capitalism التي هي وسيلة لتنظيم االقتصاد بحيث األشياء التي ُتستخدم في صنع ونقل ،
، وشركات بداًل من الحكومة)مثل األرض والنفط والمصانع والسفن وغيرها( مملوكة ألفراد  المنتجات

 باعتبارها "ديكتاتورية البرجوازية".

بالنسبة لماركس، ما نفعله هو الذي يحدد من نحن. من الناحية التاريخية، على الرغم من الطبيعة 
عنصر من عناصر اإلنسانية. كان هناك المستمرة لطبقة ما تهيمن على طبقة أخرى، كان هناك 

الشمس  وشروق بالظروف الطبيعية للمواسم  اً على األقل بعض االرتباط بين العامل والمنتج ، معزز 
 إن، كما نرى في مجتمع زراعي. ولكن مع الثورة البرجوازية وصعود الصناعة والرأسمالية، وغروبها

القته بجهوده ذات طبيعة إنسانية، ولكن بناًء على العامل يعمل اآلن مقابل األجور وحدها. لم تعد ع
 ظروف مصطنعة.

. االغتراب يشير إلى الحالة التي يكون Alienation االغتراببوصف ماركس المجتمع الحديث 
عن مجتمعه أو عمله أو عن إحساسه بالذات. حدد ماركس أربعة أنواع  ومنفصالً  فيها الفرد معزوالً 

 محددة من االغتراب.
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 . بدالً ينتجه. ال تتاح للعامل الصناعي فرصة االرتباط بالمنتج الذي نتاج عمل الفرد عناالغتراب 
، يمكن للعامل غير الماهر الحصول على وظيفة في مصنع من التدريب لسنوات كصانع ساعات

ذا كان يصنع الساعات أو القطع معًا. ال يهتم العامل إ لجمعللساعات تضغط على األزرار 
، قد ال يعرف العامل أو يهتم بالمنتج الذي يساهم لوظيفة موجودة. بالطريقة نفسها، ببساطة اراتالسيا

تثبيت النوافذ على أبواب السيارة دون  في فيه. قد يقضي العامل على خط تجميع فورد طوال اليوم
يعرف أي يمكن لعامل التعليب أن يقضي عمرًا في تنظيف األسماك دون أن أو رؤية بقية السيارة. 

 نوع من المنتجات يتم استخدامها.

ملك وسائل اإلنتاج. إذا تم تعيين يالعامل ال يتحكم في شروط وظيفته ألنه ال  .عمليةالاالغتراب عن 
الجمع بين جميع المكونات في ترتيب معين  يتوجب عليه، ص للعمل في مطعم للوجبات السريعةشخ

أن يقرر تغيير برجر كنج ؛ ال يوجد مجال لإلبداع أو التغيير. ال يمكن لموظف في معينة وبكميات
التوابل المستخدمة في البطاطس المقلية بالطريقة نفسها التي ال يمكن لموظف على خط تجميع فورد 

قرره البرجوازية التي تملي تللسيارة في موقع مختلف. كل شيء  أن يقرر وضع المصابيح األمامية
 مر على العمال.األوا

، بداًل من التعاون. يتنافس الموظفون على المكافآت واألمن . يتنافس العمالاالغتراب عن اآلخرين
 ، فإن المنافسة ال تنتهي. ويذهب إلى المنزلالوظيفي. حتى عندما يخرج العامل 

جد . ألنه ال يو فقدان االتصال بين العامل ومهنتهالنتيجة النهائية للتصنيع هي . االغتراب عن النفس
عتزاز بهوية على اال اً . فبداًل من أن تكون قادر بالذات، لم يعد هناك شعور شيء يربط العامل بعمله

 .آلة، فإن الشخص هو بكل بساطة ترس في مثل كونك صانع ساعات، أو صانع سيارات، أو طاهياً 

اته. حتى في لى حيإن االغتراب في المجتمع الحديث يعني أن الفرد ليس له سيطرة عباختصار 
، كان الشخص يسيطر على طريقة عمله لمعرفة متى وكيف تم تنفيذه. ولكن المجتمعات اإلقطاعية

، توقع ماركس أن تكون هذه هي تمرد؟ )في الواقعتلماذا إذن ال تنهض الطبقة العاملة الحديثة و 
 النتيجة النهائية وانهيار الرأسمالية.(

هو  الزائف. الوعي false consciousness الوعي الزائف فكرة أخرى طورها ماركس هي مفهوم
مصلحة الشخص الخاصة. في يديولوجية الشخص في أتكون فيها معتقدات أو ُمُثل أو  حالة ال
فرض على البروليتاريا. ، الرأسماليون البرجوازيين( هي التي تُ أيديولوجية الطبقة السائدة )هنا إنالواقع 

تفيد  ،أو العمل الشاق كمكافأته الخاصة ،التعاون  بداًل منمثل التركيز على التنافس  اً إن أفكار 



 

 

، فإن العمال أقل عرضة للتشكيك في مكانهم في المجتمع وتحمل أصحاب الصناعة بوضوح. لذلك
 المسؤولية الفردية عن الظروف القائمة.

 class الوعي الطبقيباستبداله  يتغلب المجتمع على الوعي الزائف لكياقترح ماركس 

consciousness ،ن البروليتاريا "طبقة بحد الفرد في المجتمع. بداًل من أن تكو  بمكانةوعي ال
، وهذا (0545يير اجتماعي )ماركس وإنجلز " من أجل إحداث تغلذاتها، يجب أن تصبح "طبقة ذاتها"

 المدافعة عنطبقة ، يمكن أن تصبح الن أن تكون طبقة من المجتمع خاملةيعني أنه بداًل م
لثورة  اً المجتمع حالة الوعي السياسي هذه، سيكون مستعد لتحسينات االجتماعية. بمجرد أن يدخلا

 اجتماعية.

 رمزيالوالتفاعل  فيبرماكس 

على الرغم من أن كارل ماركس قد يكون أحد أشهر المفكرين في القرن التاسع عشر، إال أن ماكس 
في مجال علم االجتماع. مثل المفكرين االجتماعيين اآلخرين  المؤثرينيعد بالتأكيد أحد أعظم  فيبر

بالتغييرات المهمة التي تحدث في المجتمع الغربي مع ظهور التصنيع.  اً الذين نوقشوا هنا، كان مهتم
 أن يكون للتصنيع آثار سلبية على األفراد. يانيخش اومثل ماركس ودوركهايم  كان

على و والسلطة.  والمكانةعناصر الطبقة  فيالمجتمع  لبنية دراسته فياألساسي  فيبريكمن تركيز 
بين المالكين  اً المجتمع، حسب اعتقاده، منقسمو  .اً اقتصادي محددةى فيبر أن الطبقة ، رأغرار ماركس

ة مثل التعليم والقرابة ستند إلى عوامل غير اقتصاديت تمن ناحية أخرى، كانو  ،والمكانةوالعمال. 
اعتقد و ماركس،  خالفوالطبقة قوة الفرد أو تأثيره على األفكار. على  المكانةكل من  حددتو والدين. 

 أساس المجتمع. تشكليبر أن هذه األفكار ف

. المجتمع العقالني هو rationalization العقالنيةيبر للمجتمع الحديث على مفهوم فتركز تحليل 
، الرأسمالية عقالنية يبرفألخالق أو التقليد. بالنسبة إلى مجتمع مبني على المنطق والكفاءة بداًل من ا

، إال أنه يمكن أن يكون فاءة والنجاح القائم على الجدارة. على الرغم من أن هذا يؤدي إلى الكاً تمام
، يظهر هذا عندما تؤدي لحدود. في بعض المجتمعات الحديثةأقصى ا بلوغهله آثار سلبية عند 
إلى بيئة عمل آلية وتركيز على إنتاج منتجات مماثلة في  ةالصارم تصاميموالاإلجراءات الروتينية 

 .موقعكل 
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المجتمعية  التقسيماتبالكيفية التي عانى بها األفراد من  اً أكثر اهتمام فهيبر على عكس أسالفكان 
ثة ، وهي ثالث نظريات علم االجتماع الثالها. تعتمد نظرية التفاعل الرمزيةأكثر من التقسيمات نفس

رتبط الفرد بالمجتمع. يبر المبكرة التي تؤكد وجهة نظر الفرد وكيف يفاألكثر شهرة  على أفكار 
 القفص الحديدي، وما شابه ذلك إلى ما أسماه والعقالنية، التصنيع وصلت ذروة، فيبربالنسبة لـ

iron cage بخيبة  يؤدي هذا إلى شعور حيث حاصر فيه المؤسسات والبيروقراطية الفرد.ت، والذي"
. في مجتمع عصري ة النهائية لإلنسانيةيبر لوصف الحالفمن العالم"، وهي عبارة استخدمها األمل 
، لدينا محالت السوبر ماركت بداًل من المتاجر المملوكة للعائلة. لدينا سلسلة مطاعم بداًل عقالني

من البضائع محل الشركات  اً كبير  اً ت المتاجر الكبرى التي تقدم عددمن المطاعم المحلية. لقد حل
، مثل األجهزة أو محالت البقالة أو إصالح السيارات أو قلة التي تركز على خط إنتاج واحدالمست

المالبس. تقدم مراكز التسوق متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم ومراكز اللياقة البدنية وحتى الوحدات 
 ؟اً غوب فيه عالمي، لكن هل هو مر اً تغيير عقالنية. قد يكون هذا الالسكني

 البناء االجتماعي للواقع 3.5

ناقشنا االختالفات بين المجتمعات في المقام األول. بداًل من مناقشة مشاكلهم وتكويناتهم سنستكشف 
 المجتمع وكيف ينظر علماء االجتماع إلى التفاعل االجتماعي. تطوراآلن كيف 

بعنوان "البناء االجتماعي  0211في عام  اً االجتماع بيتر بيرغر وتوماس لوكنمان كتاب اكتب عالم
أو  التطبيعالبشر والتفاعل البشري، والتي يسمونها  بواسطةبأن المجتمع يتم إنشاؤه  فيه للواقع". جادال

"كيف يتم تكرار أي إجراء يمكن تنفيذه في المستقبل  التطبيع. يصف habitualization التعويد
(. نحن ال نبني Berger and Luckmann 1966" )بنفس الطريقة وبنفس الجهد االقتصادي

 ، "عادة".. المجتمع، في الواقعقبلنان اآلخرين خلقوه ، بل نقبله كما هو ألمجتمعنا فحسب

وليست مجرد مبنى ألنك أنت واآلخرون متفقون على أنها  كجامعة جامعتك، توجد على سبيل المثال
 اإنشاؤها باتفاق اآلخرين قبل ذلك. بمعنى أنه، فقد تم عمركأكبر من  جامعتك. إذا كانت جامعة
 الطابع المؤسسي. هذا مثال على عملية إضفاء اً قبل أو حالي من ، سواءبتوافق اآلراء ةموجود

institutionalizationمجتمع. ضع في اعتبارك أن ، وهي عملية زرع اتفاقية أو قاعدة في ال
 .اً تمام، ال تزال حقيقية اً المؤسسة، رغم بنائها اجتماعي



 

 

عرف الرجال المواقف بأنها البارزة تنص على أنه "إذا  Thomas theorem نظرية توماس إنّ 
يمكن تحديد سلوك الناس من خالل  بمعنى أنه(. 0295، فهي حقيقية في نتائجها" )توماس حقيقية

تسمية مراهق الذي يحصل على ، اللواقع الموضوعي. على سبيل المثالمن ا للواقع بدالً  ذاتيبناء 
لم  اعلى الرغم من أنه من التسمية قد يرتقي إلى الحد األدنى العب مفرط في األداء، - اً وتكرار  اً مرار 

 من شخصيته. اً كن في البداية جزءت

توماس أن قواعدنا األخالقية وقواعدنا  يبين، للتطبيع أو التعويدمثل بيرغر ولوكمان في وصفهم 
اريف متتالية للوضع". يتم تعريف هذا المفهوم من قبل عالم االجتماعية يتم إنشاؤها من خالل "تع

. يوضح ميرتون self-fulfilling prophecy نبوءة ذاتيةاالجتماع روبرت ك. ميرتون على أنه 
. أحد على أساسها، يمكن أن تصبح فكرة خاطئة صحيحة إذا تم التصرف قق ذاتياً أنه مع نبوءة تتح

. اً أن بنكهم سُيفلس قريب بشكل زائفمن الناس يخشون  اً عدد نّ إنك".ب إفالس" هياألمثلة التي يقدمها 
ًرا ألن الناس إلى بنوكهم ويطالبونهم بكل أموالهم دفعة واحدة. نظ يهرع، بسبب هذا المفهوم الخاطئ

يتم  هناو بالفعل، مما يحقق نبوءة العمالء.  يفلس، فإن البنك تملك الكثير من المالما  اً البنوك نادر 
 لواقع عن طريق فكرة.بناء ا

منظور نظري يركز على بتحليل البناء االجتماعي للواقع لأخرى  صورةيقدم التفاعليون الرمزيون 
يهتم هذا النهج بكيفية  ( التي يستخدمها األشخاص للتفاعلالرموز )مثل اللغة واإليماءات والتحف

بالقلق من رؤية  ، قد نشعرلمثالتفسير الناس لتلك الرموز في التفاعالت اليومية. على سبيل ا
أن اللغة ولغة الجسد يدرك التفاعليون و ضابط شرطة. ، ما لم يكن بالطبع شخص يحمل بندقية

تعكس قيمنا. يتعين على المرء فقط تعلم لغة أجنبية ليعرف أنه ال يمكن ترجمة كل كلمة إنجليزية 
بـ  يفهمون ي حين أن األميركيين قد بسهولة إلى لغة أخرى. وينطبق الشيء نفسه على اإليماءات. ف

ي اليابان يعني "خمسة". ، فإن هذا يعني في ألمانيا "واحد" وف" على أنه "عظيم"اإلبهام المرفوع"
 ، فإن بناء الواقع لدينا يتأثر بتفاعالتنا الرمزية.وبالتالي

 والوضعالدور 

هي أنماط سلوك التي  Roles راألدوايوظف الناس العديد من أنواع السلوكيات في الحياة اليومية. 
للشخص. في الوقت  أو المكانة االجتماعية البعض والتي تمثل الوضع االجتماعي بعضنافي  ندركها
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، مثل أخرى في حياتك اً أدوار  اً تلعب أيضو الحالي، أثناء قراءة هذا النص، فإنك تلعب دور الطالب. 
 .ةمختلف بأوضاعفة " أو "جار" أو "موظف". وترتبط هذه األدوار المختل"ابن

 يختبرهاالتي  والمزايالوصف المسؤوليات  status الوضعيستخدم علماء االجتماع مصطلح 
مثل االبن أو  -حددهانالتي ال  - األوضاعبعض  ُتنَسبودوره في المجتمع.  لمكانته اً الشخص وفق

يتم ف ،المحققةاألوضاع المنجزة أو أما األوضاع األخرى، تسمى الشخص المسن أو اإلناث. 
أو ، مثل التسرب من المدرسة الثانوية، أو المليونير العصامي ،عن طريق االختيار اكتسابها

عن الجار أو الموظف. يمكن أن يرتبط  اً مختلف اً ، فأنت تشغل وضعاً الممرضة. بصفتك ابنة أو ابن
مجموعة أدوار  هفلمثل "الطالب"  المفرد الوضع. حتى واألوضاعشخص واحد بالعديد من األدوار 

 .و مجموعة من األدوار المرتبطة بهمعقدة أ

إجهاد الدور. ضع في اعتبارك واجبات  اختبار، يمكن لألفراد من دور واحد كثيراً إذا كان المطلوب 
 والقائمة -أحد الوالدين: الطهي والتنظيف والقيادة وحل المشكالت والعمل كمصدر للتوجيه األخالقي 

في األدوار عندما يكون هناك دور واحد أو أكثر  اً ن أن يواجه الشخص تعارضيمك ،. وبالمثلطويلة
. عندما اً يومي الدور ًا فيصراعواجه يوظيفة بدوام كامل يمكن أن  . الوالد الذي لديه أيضاً اً متناقض

 من، يتم نقل الطفل المريض من المدرسةفي المكتب ولكن يجب أن  تسليم نهائييكون هناك موعد 
، ما الذي في مدرستهم مسرحيةيأتي أواًل؟ عندما تعمل باتجاه ترقية لكن أطفالك يريدونك أن تحضر 

. اً أو حتى صديق اً أو رياضي اً جامعي مع كونك موظف كطالب دوركتختاره؟ يمكن أن يتعارض 
 .عليه نصبح ماألدوارنا في الحياة تأثير كبير على قراراتنا وعلى 

 تقديم النفس

كل ما يمكننا مالحظته ف المستحيل النظر داخل رأس الشخص ودراسة الدور الذي يلعبه.بالطبع من 
هو كيف يعبر الشخص عن دوره. قدم عالم و . Role performance أداء الدور، أو هو السلوك

المسرحية  بإطالقه اسمعلى المسرح.  الممثلاالجتماع إرفينج جوفمان فكرة أن الشخص يشبه 
، اعتقد جوفمان أننا نستخدم "إدارة االنطباع" لنقدم أنفسنا لآلخرين كما نأمل أن تهعلى نظري الدرامية

 الحضورعلى  اً مختلفة اعتماد اً م إدراكنا. كل موقف هو مشهد جديد، واألفراد يؤدون أدوار يت
(Goffman 1959 فكر .)زمالئك في العمل مقابل الطريقة التي  أمامالطريقة التي تتصرف بها ب



 

 

، فمن المحتمل نت ال تحاول تغيير شخصيتك عن وعي. حتى إذا كوالديك أو جدك أمامتتصرف بها 
 وزمالء العمل جوانب مختلفة منك. والداكأن يرى 

، اءإذا كان لديك مجموعة من األصدقاء تصل إلى منزلك لتناول العشإن اإلعداد للمسرحية مهم  
التنظيف الكثير من عمليات  تتحملوربما  المكانو أنك ستوفر الطعام و فأنت تلعب دور المضيف. 

، ويتوقع منهم أن يحترموا الممتلكات في نهاية الليل. وبالمثل، يلعب أصدقاؤك أدوار الضيوف
ركة بين الالعبين. ، يجب أن يكون هناك حقيقة مشت. في أي مشهدالخاصة بك وأي قواعد قد تضعها

 تحدثفمن المحتمل أن  اً فتبرك اآلخرون مضينفسك كضيف واع ، إذا نظرت إلىفي هذه الحالة
 مشكالت.

إن المحامين في كثير من األحيان يهتمون باختيار تصفيفة الشعر والمالبس للشهود والمدعي عليهم 
 في إجراءات قاعة المحكمة

، لدى قاض في قاعة التفاعل الرمزي. على سبيل المثالإدارة االنطباع عنصر حاسم في لذلك فإن  
. فقط والمنصة ئهمثل ردا -ة والجاذبية والتحكم العديد من "الدعائم" إلنشاء انطباع بالعدالالمحكمة 

 الشخص.  من خالل ما يرتديهتخيل "االنطباع" الذي يمكن أن يحدث 

 looking-glass ةالزجاجي ونظرة النفسالدرامية في أفكار تشارلز كولي  جوفمانأفكار تتوسع 

self نتخيل كيف يجب أن نظهر يرونهن ياآلخر أن ، نبني صورتنا على ما نعتقد كولي. وفًقا لـ .
، المكياج نضعا بطريقة معينة، و ، ونعد شعرننحن نلبس مالبس معينة .تكون ردة فعلنا، ثم لآلخرين

آلخرين ألنفسنا سيؤثر على كيفية إدراك ا تقديمناكل ذلك مع فكرة أن  -، وما شابه العطرونستخدم 
ر بالرضا ، فإننا نحصل على رد الفعل الذي نريده ونشعردة فعل معينة، وإذا حالفنا الحظ لنا. نتوقع

، كرة: نتخيل كيف ننظر إلى اآلخريناعتقد كولي أن إحساسنا بالذات يعتمد على هذه الفتجاهه.
شعورنا الشخصي بالذات. بمعنى ، ثم نطور ت بناًء على ردود أفعالهم تجاهناونستخلص استنتاجا

 .التي تعكسنامرآة الردود أفعال الناس تجاهنا هي بمثابة  ،آخر
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 مراجعة الفصل

 المصطلحات المفتاحية

 

يختاره الشخص، مثل مستوى التعليم أو  الذي الوضع achieved status:الوضع المحقق 

 .الدخل

كوسيلة لمجتمعات التي تعتمد على الزراعة ا :agricultural societies المجتمعات الزراعية
 .للحياة

 .عزلة الفرد عن مجتمعه وعمله وشعوره بالذات :alienation االغتراب

 .يعد فيه المجتمع يحظى بدعم وعي جماعي قوي  الوضع  :anomie الشذوذ

 .، مثل الجنس أو العرق خارج سيطرة الفرد التي تكون  الحالة :ascribed status وضع المسندال

 .وسائل اإلنتاج في المجتمعصحاب أ :bourgeoisie البرجوازية

تخدمة في صنع ونقل طريقة لتنظيم االقتصاد بحيث تكون األشياء المس :capitalism الرأسمالية
 .، إلخ( مملوكة ألفراد وشركات بداًل من الحكومةاألرض، النفط، المصانع، السفن المنتجات )مثل

 .في المجتمع بمكانته عي الفردو  :class consciousness الوعي الطبقي

 .المعتقدات المجتمعية واألخالق والمواقف للمجتمع :collective conscience الجماعي الضمير

معتقدات الشخص وأيديولوجيته التي تتعارض مع  :false consciousness الوعي الزائف
 .مصالحها الفضلى

هرمي صارم من  نظام وفقلمجتمعات التي تعمل ا :feudal societies المجتمعات اإلقطاعية
 .حمايةالالسلطة القائمة على ملكية األراضي و 

، وأنه يتبع  الذين سبقونا جتمع من قبلنا ومن قبلفكرة أن يتم بناء الم :Habitualization التطبيع
 .مثل العادة

 .المجتمعات القائمة حول زراعة النباتات :horticultural societies المجتمعات البستانية



 

 

لمجتمعات التي تعتمد على صيد ا :hunter-gatherer societies والجمعمجتمعات الصيد 
 .الحيوانات البرية وجمع النباتات غير المزروعة من أجل البقاء

لمجتمعات التي تتميز باالعتماد على العمل ا :industrial societies المجتمعات الصناعية
 .اآللي لخلق السلع المادية

المجتمعات القائمة على إنتاج السلع والخدمات  :information societies لوماتمجتمعات المع
 .غير المادية

 .في المجتمع معاييرأو  مواضعاتفعل زرع  :institutionalization مأسسة

 .وضع يكون فيه الفرد محاصرًا بالمؤسسات االجتماعية :iron cage قفص حديدي

 .لكيف نعتقد أننا نظهر لآلخرين تفكيرنا :looking-glass self الزجاجية الذات نظرة

نوع من النظام االجتماعي يحافظ عليه الوعي  :mechanical solidarity التضامن الميكانيكي
 .الجماعي للثقافة

نوع من النظام االجتماعي يعتمد على قبول االختالفات  :organic solidarity التضامن العضوي 
 .االقتصادية واالجتماعية

 .لمجتمعات القائمة حول تدجين الحيواناتا :pastoral societies المجتمعات الرعوية

 .العمال في المجتمع :proletariat البروليتاريا

االعتقاد بأن المجتمع الحديث يجب أن يبنى حول  :rationalization العقالنية أو الرشادة
 .التقليد المنطق والكفاءة بدال من األخالق أو

 .عندما يصطدم واحد أو أكثر من أدوار الفرد :role conflict األدوارتعارض 

 .التعبير عن دور :role performance أداء الدور

اإلجهاد الذي يحدث عندما يكون هناك حاجة إلى الكثير من دور  :role strain دورال ضغط
 .واحد

 .مجموعة من األدوار المرتبطة بحالة معينة :role-set مجموعة الدور

 .أنماط السلوك التي تمثل الوضع االجتماعي للشخص :roles األدوار
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 .عليها العملفكرة تصبح حقيقة عندما يتم  :self-fulfilling prophecy اإلنجاز الذاتي نبوءة

 ارتباط الشخص بمجموعته االجتماعية .مدى :social integration االندماج االجتماعي

 الناس الذين يعيشون في مجتمع يمكن تعريفه ويتقاسمون الثقافةمجموعة من  :society المجتمع
 نفسها. 

 .لرتبته ودوره في المجتمع اً قالشخص وف يختبرهاالمسؤوليات والفوائد التي  :status الوضع

 هلهذ اً كيف يمكن لحقيقة ذاتية دفع األحداث للتطور وفق :Thomas theorem نظرية توماس
 ة.الموضوعي الحقيقةبواسطة  غير معتمد أصالً  ، على الرغم من كونهالحقيقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 خالصة الفصل

 

 أنواع المجتمعات 0.5

 حيث لتطورها واستخدامها للتكنولوجيا. بالنسبة لمعظم تاريخ البشرية، اً يتم تصنيف المجتمعات وفق
تتميز بالتكنولوجيا المحدودة وانخفاض إنتاج  ية التيعاش الناس في مجتمعات ما قبل الصناع

العديد من المجتمعات حول العمالة اآللية، مما أدى إلى  اقتصاد وتركزالسلع. بعد الثورة الصناعية، 
زيادة األرباح واالتجاه نحو مزيد من الحراك االجتماعي. في مطلع األلفية الجديدة، ظهر نوع جديد 

على التكنولوجيا الرقمية والسلع  ، الذي يعتمدصناعة أو المعلوماتمجتمع ما بعد ال ات،من المجتمع
 غير المادية.

 المنظورات النظرية في المجتمع 9.5

امن نتقل من التضامن الميكانيكي إلى التضنا ن، فإندوركهايم أن مع تقدم المجتمعات يعتقد إميل
 مع صعود الرأسماليةو طبقي. صراع ال، المجتمع موجود من حيث البالنسبة لكارل ماركسو العضوي. 

أشار عالم االجتماع  كما مجتمع.عن أنفسهم وعن اآلخرين في الومغتربين أصبح العمال معزولين 
 ؤخذ إلى أقصى الحدود غير الصحية.تُ المجتمع يمكن أن  رشادة أو عقلنةيبر أن فماكس 

 البناء االجتماعي للواقع 9.5

آخرين  اً كيف نرى أشخاص ؟يعتمد المجتمع على البناء االجتماعي للواقع. كيف نحدد المجتمع
مختلفة طوال حياتنا،  اً نلعب أدوار  اً أفعالنا تجاههم. نحن جميع في وكذلك ؟تصرفاتهم فييؤثرون 

والمشهد الذي يحدث فيه  نؤديها ومع منوتعتمد تفاعالتنا االجتماعية على أنواع األدوار التي نؤديها 
التفاعل.
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 التنشئة االجتماعية (3
 

 

  

 أهداف الفصل
 نظريات تطوير الذات 1.2

  الذات. لتطويرالفرق بين النظريات النفسية واالجتماعية 
 عملية التطور األخالقي. 

 أهمية التنشئة االجتماعية 1.2

 أهمية التنشئة االجتماعية لكل من األفراد والمجتمع 
 الطبيعة مقابل النقاش الداعم 

 الجهات المعنية بالتنشئة االجتماعية 1.2 

 أدوار األسر ومجموعات األقران في التنشئة االجتماعية. 
  من خالل المؤسسات الرسمية مثل المدارس وأماكن العمل والحكومة ةاالجتماعي التنشئةتم تكيف. 

 شئة االجتماعية عبر دورة الحياةالتن 1.2

 كيف تحدث التنشئة االجتماعية وتتكرر طوال الحياة. 
 تحول المرتبطة بالعمرنقاط  كيف تتم التنشئة االجتماعية للناس في أدوار جديدة عند 

  التنشئة االجتماعيةمتى وكيف تحدث عملية إعادة. 
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نوا أعضاء هي العملية التي يتم من خاللها تعليم الناس ليكو  Socialization التنشئة االجتماعية
فهم األعراف والتوقعات المجتمعية، صف الطرق التي يتوصل إليها الناس لتبارعين في المجتمع. و 
 ليست Socialization  ةاالجتماعي التنشئة، والوعي بالقيم االجتماعية. وقبول معتقدات المجتمع

العائلة واألصدقاء وزمالء ، مثل )التفاعل مع اآلخرينsocializing  االجتماعي االختالط انفسه يه
 .االجتماعي االختالطعملية اجتماعية تحدث من خالل  بصورة دقيقة إنهاالعمل(؛ 

. في الفترة زغريت هارلو تم توضيح ضرورة التواصل االجتماعي المبكر من خالل بحث هاري ومار 
سلسلة من التجارب التي تدرس كيف تتأثر القرود  هارلوزأجرى  حيث ،0219إلى  0251من 

. لقد درسوا القرود التي تربى في مرحلة طفولتها، بالعزلة التي تتصرف مثل الكثير من الناس ،الهندية
"تمثال بثياب ناعمة م الناعمة ، أو األ: التمثال الشبكي واألسالكاألمهات البديلةتحت نوعين من 

( القرد الهنديناعمة الملمس )تشبه عن قرب  األمالقرود تفضل بشكل منهجي  تبين أن. الملمس"
كانت قادرة  التي "واألسالك "التمثال الشبكي مقارنة باألم األخرى ، على إطعامهم ةقادر التي لم تكن 

، إال أن الراحة على الرغم من أهمية الغذاءى أنه تغذية. هذا يدل عل القوت عبر أنبوب على توفير
(. كشفت تجارب الحقة 0210 ز؛ هارلو 0219 زوهارلو  زاالجتماعية كانت ذات قيمة أكبر )هارلو 

اختبرت عزلة أشد أن هذا الحرمان من التواصل االجتماعي أدى إلى تحديات تنموية واجتماعية 
 كبيرة في وقت الحق من الحياة.

لتنشئة االجتماعية المعقدة وكيف يتم ذلك من خالل التفاعل مع العديد من سنبحث أهمية عملية ا
األفراد والجماعات والمؤسسات االجتماعية. سنستكشف كيف ال تكون عملية التنشئة االجتماعية 

عملية تستمر مدى الحياة حيث نصبح  اً أيض أنها ، ولكن كيففقط مهمة لألطفال أثناء تطورهم
بالتعرف  سوف نبدأ، ي كل مرحلة من حياتنا. لكن أوالً ات اجتماعية جديدة فمستعدين لبيئات وتوقع

، "الذات" التي يمكن عندها أن تصبح الشعور بالذات إدراك، وهي عملية الذات أو تطور تنمية على
 اجتماعيًا.

 نظريات تطوير الذات 1.3

ال علم النفس أو في علم االجتماع, عملية التطور الذاتي وصف العديد من العلماء, سواء في مج
 كمقدمة للفهم,كيف تصبح "الذات" اجتماعية.



 

 

ما نحن عليه ككائنات بشرية  ،وراثي وسمات بيولوجية. ومع ذلك لدينا تركيب يكون عندما نولد 
 الجتماعي. تطور من خالل التفاعل اي

 المنظور السيكولوجي حول تطور الذات

في  من أكثر العلماء المعاصرين نفوذاً  ( واحداً 0292-0551النفسي سيغموند فرويد ) كان المحلل
الجنسي الناس لإلحساس بالذات. كان يعتقد أن الشخصية والنمو  تطويرطرح نظرية حول كيفية 

ل ، مثبالمراحل المبكرة من النمو قوياً  اً ارتباط يرتبط تطور الذاتافترض أن و  ًا،وثيق اً مرتبطان ارتباط
 .استخدام المرحاض والوعي الجنسي الرضاعة الطبيعية والتدريب على

تستند إلى عمل فرويد.  تطور الذات حول( نظرية 0224-0219ابتكر عالم النفس إريك إريكسون )
. تتضمن تتوقف حقيقةً  والير بمرور الوقت في التغ تستمر، يعتقد إريكسون أن الشخصية ومع ذلك

، يتحرك الناس خالل إلريكسون  اً دأ بالوالدة وتنتهي بالموت. وفق، تبتطورثمان مراحل من ال نظريته
 والحاجاتهذه المراحل طوال حياتهم. على النقيض من تركيز فرويد على المراحل النفسية الجنسية 

انب قد أعطت الفضل لمزيد من الجو  لتطوير الذات، فإن نظرة إريكسون ة الملحةاألساسي ةاإلنساني
  ًا.الخاصة وما هو مقبول اجتماعي نابين رغبات تجعلنا نفاضل، مثل الطريقة التي االجتماعية

ركز بشكل  .في تنمية الطفل اً متخصص سيكولوجياً  اً ( أخصائي0251-0521جان بياجيه ) كان
من خالل  يحدثخاص على دور التفاعالت االجتماعية في نموهم. لقد أدرك أن تطور الذات 

ساهم ًا. لقد اجتماعي ُيختَبرم الموجود كما هو ا هو موجود في ذهن الفرد والعالالتفاوض بين العالم كم
 .الذات لتطويرن الثالثة في فهمنا الحديث كرو هؤالء المف

 النظريات االجتماعية حول تطوير الذات

كد أن فهم في المنظورات االجتماعية. وأ الرواد( أحد المساهمين 0292-0514كان تشارلز كولي )
هي عملية تسمى و  -، من خالل تصورهم لكيفية نظر اآلخرين لهم للذات يتم بناؤه، جزئياً الناس 

 ."الذات الزجاجية"

، هوية الشخص المميزة التي يتم تطويرها من خالل ( الذات0290-0519ورج هربرت ميد )درس ج
، يجب أن يكون الفرد قادرًا على رؤية نخراط في هذه العملية "الذاتية"التفاعل االجتماعي. من أجل اال
نتعلم أن  من خالل التنشئة االجتماعية ، بلبها نولددرة قهذه ليست و نفسه من خالل عيون اآلخرين. 
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ن نكون نضع أنفسنا في مكان شخص آخر وننظر إلى العالم من خالل منظوره. هذا يساعدنا في أ
 "اآلخر".، ألننا ننظر إلى أنفسنا من منظور مدركين لذاتنا

 اً محدد اً واتهم"؟ اعتقد ميد أن هناك طريقلهم "ذ اً نا حديثي الوالدة إلى كوننا بشر كيف ننتقل من كون
، يكون األطفال قادرين على التقليد فقط: ليس ع الناس. خالل المرحلة التحضيريةللنمو يمر به جمي

خاص الذين تصرفات األشلديهم القدرة على تخيل كيف يرى اآلخرون األشياء. يقومون بنسخ 
، حيث يبدأ األطفال م وآبائهم. يتبع ذلك مرحلة اللعب، مثل أمهاتهيتفاعلون معهم بانتظام

، قد يجرب األطفال وجهة نظر أحد الوالدين ور الذي قد يلعبه شخص آخر. وهكذااالضطالع بالدب
، أو التحدث ة دور األم"ء مالبس األهل وممارسمثل ارتدا القيام بأحد سلوكيات البالغين، من خالل

 على هاتف لعبة بالطريقة التي يرون بها والدهم.

كيفية تفاعل هذه األدوار ، يتعلم األطفال التفكير في عدة أدوار في نفس الوقت و خالل مرحلة اللعب
البعض. يتعلمون فهم التفاعالت التي تنطوي على أشخاص مختلفين مع مجموعة  امع بعضه

التوقعات أي ، ة، يقوم األطفال بتطوير وفهم وتعلم فكرة اآلخر المعمماً خير أمتنوعة من األغراض. 
من  ، يمكن للفرد أن يتخيل كيف ينظر إليه. في هذه المرحلة من التطورالسلوكية العامة للمجتمع

 .يكون له "ذات" قبل واحد أو أكثر من اآلخرين، وبالتالي من منظور اجتماعي

  األخالقي للتطورنظرية كولبرج 

جزء مهم من عملية التنشئة االجتماعية. يشير المصطلح إلى الطريقة التي  واألخالقي ه التطور
 التطورمجتمع بسالسة. عمل ال، وهو أمر مهم ل"اً " و"سيئاً ناس ما يعتبره المجتمع "جيديتعلم بها ال
في ما هو منع الناس من العمل على احتياجات ملحة غير مدروسة، بداًل من التفكير ياألخالقي 

بكيفية تعلم الناس  اً ( مهتم0251-0291لورنس كولبرج ) مناسب للمجتمع ومفيد لآلخرين. كان
، قام بتطوير نظرية للتطور األخالقي وما هو الخطأ. لفهم هذا الموضوع صحيحاللتقرير ما هو 

 تتضمن ثالثة مستويات: ما قبل التقليدية والتقليدية وما بعد التقليدية.

، ال ى مستوى أعلى من القدرة المعرفيةالذين يفتقرون إل قبل التقليدية، األطفال الصغار افي مرحلة م
يختبرون العالم من حولهم إال من خالل حواسهم. لن تتطور النظرية التقليدية إال في سن المراهقة 

 العتبار عند تحديد ما هوعندما يصبح الشباب أكثر وعيًا بمشاعر اآلخرين ويأخذون ذلك في ا
التفكير بالناس  يبدأ، هي عندما ، التي تسمى ما بعد التقليديةة"سيء". المرحلة األخير "جيد" و



 

 

عي وراء عتقاد بأن لكل شخص الحق في الحياة والحرية والساال، مثل األخالق بعبارات مجردةب
 بصورة متساوية اً لشرعية واألخالق ال تتوافق دائمأن ا اً السعادة. في هذه المرحلة، يدرك الناس أيض

(Kohlberg 1981عندما خرج مئات اآلالف من المصريين في عام .) لالحتجاج على  9100
، كانوا يستخدمون األخالق ما بعد التقليدية. لقد فهموا أنه على الرغم من أن حكومتهم فساد الحكومة

 ، إال أنها لم تكن صحيحة من الناحية األخالقية.شرعيةكانت 

 والجندراألخالقي  طورللتنظرية جيليجان 

 جندرياً  اً (، أن نظرية كولبرج قد تظهر تحيز –0291، كارول جيليجان )أخرى اجتماع  ةعالم تأدرك
بشكل مختلف؟ هل ستالحظ عالمة  اإلناث تستجيبهل ف ؛فقط ألن أبحاثه أجريت على ذكور

في دراسة الفروق  مختلفة عند تحليل البحث؟ لإلجابة على السؤال األول، شرعت اً اجتماعية أنماط
والبنات لديهم فهم  الصبيانوالبنات لألخالق. أظهر بحث جيليجان أن  الصبيانر يبين كيفية تطو 

بينما إلى منظور العدالة، من خالل التركيز على القواعد والقوانين.  الصبيانمختلف لألخالق. يميل 
 التي تدعو  سباباألينظرن إلى  ننهمنظور الرعاية والمسؤولية؛ إإلى ، من ناحية أخرى، تميل الفتيات

 من الناحية األخالقية. عند البعض اً السلوك الذي يبدو خاطئ إلى الناس

ور الصحيح أن نظرية كولبرج تستند إلى افتراض أن منظور العدالة هو المنظ اً جيليجان أيض تأدرك
وكال النوعين  ،"أفضل" ظورين لم يكن، نظرية جيليجان مفادها أن أيًا من المنالمقابلبأو األفضل. 

 في بيئة تنشئتهم اجتماعياً  تتم الصبيان، أوضحت أن مختلفة. في النهاية اً خدم أغراضي من المعايير
 الفتيات اجتماعياً  تتم تنشئة، في حين عد على جعل العمليات تسير بسالسةعمل حيث تعمل القوا 

 (.0221؛ جيليجان 0259ية )جيليجان لبيئة المنزل حيث تسمح المرونة بالتناغم في الرعاية والترب

 أهمية التنشئة االجتماعية 2.3

وضح مدى تداخل إنها تد وللمجتمعات التي يعيشون فيها. التنشئة االجتماعية أمر بالغ األهمية لألفرا
كيفية استمرار ، من خالل تعليم الثقافة لألعضاء الجدد عوالمهم االجتماعية. أوالً مع  اً البشر تمام

، فإنها ة المجتمعجديدة من المجتمع على طريقة حياالجيال األمجتمع نفسه. إذا لم تتعرف ال ودوام
من أجل بقاء  تقل إلى أولئك الذين ينضمون إليهتتوقف عن الوجود. كل ما يميز الثقافة يجب أن ين

 المجتمع. 
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اعي الوسائل التي التنشئة االجتماعية أمر ال يقل أهمية بالنسبة لنا كأفراد. يوفر التفاعل االجتم
، وكيف نتعلم من نحن وكيف ون اآلخرينا من خاللها تدريجيًا من رؤية أنفسنا من خالل عينتمكن

، علينا أن نتعلم عالم من حولنا. باإلضافة إلى ذلك، لكي نعمل بنجاح في المجتمعنتناسب مع ال
المالبس المناسبة لمناسبة  إلى نا، كل شيء من كيفية لباسات الثقافة المادية وغير الماديةأساسي
، وكيفية العشاء علىلتناول الطعام  اً ليه؛ ومن ما يعتبر مناسبإلى ما ننام ع نومنا موعد؛ من معينة
لغة السواء كانت اللغة السائدة أو  -، علينا أن نتعلم اللغة ام الموقد إلعداده. األهم من ذلكاستخد

من و من أجل التواصل والتفكير.  - إشاراتمن خالل ، سواء كانت لفظية أو شائعة في ثقافة فرعيةال
 .ذاتليس لدينا أي  دون التنشئة االجتماعية

 التنشئة مقابلالطبيعة 

العالقات والرعاية التي تحيط أي  – nurture  التنشئةيؤكد بعض الخبراء أن من نحن هو نتيجة 
 يتحددلهذا االعتقاد،  اً . وفقالوراثيةإلى الجينات بنا. يجادل آخرون بأن من نحن يستند بالكامل 

 الطبيعةيعتمد على  عليه نحن ما ، إذن بنا قبل الوالدة. من هذا المنظورمزاجنا واهتماماتنا ومواه
nature. 

 تعقبتإحدى الطرق التي يحاول الباحثون من خاللها قياس تأثير الطبيعة هي دراسة التوائم. لقد 
 ولكن انفسه الجيناتفي  التوأمشترك يبشكل منفصل.  عرعاتر متطابقين  اً بعض الدراسات توأم

نادرة ، ولكن دراسة المن الحاالت  الحالة ههذال شك أن بطرق مختلفة.  لتنشئة اجتماعية يخضعان
الطريقة التي  حولمختلفة يمكن أن تعطي الباحثين نظرة ثاقبة بطريقة التي تربى  المتطابقةالتوائم 

 تنا وقدراتنا من خالل تركيبنا الوراثي مقابل بيئتنا االجتماعية.وتفضيال أمزجتناتتشكل بها 

عن  ولدتا ألم مريضة عقليًا، وُفصال ، تم تبني فتيات توأم0215في عام  :على سبيل المثال
. لم يدرك الوالدان بالتبني، وبالتأكيد األطفال، أن التوأم كان تينمختلف تينفي أسر  آ، ونشمابعضه

 (.Flam 2007أزواج من التوائم الذين خضعوا لدراسة علمية )واحدًا من خمسة 

الخامسة والثالثين. جلست إليس شين وبوال  في سن، ، تم جمع شمل المرأتين9119في عام 
معًا في حالة من الرهبة، وشعرتا وكأنهما تنظران إلى المرآة. لم يبدوا متشابهتين فحسب،  بيرنشتاين



 

 

 Spratling)ذاتها الوجه  وتعابيربل لقد تصرفتا أيضًا على حد سواء، مستخدمتين اإليماءات نفسها 

 (. تشير مثل هذه الدراسات إلى الجذور الوراثية لمزاجنا وسلوكنا.2007

، إال أن اهتمام علم في السلوك البشري  اً مهم اً دور  انالوراثة والهرمونات تلعبعلى الرغم من أن 
نقاش الطبيعة مقابل  حسب" التنشئةجانب "سلوك اإلنسان، و  فيتأثير المجتمع  االجتماع األكبر هو

؟ )الجندر( كان التوأم؟ من أي طبقة اجتماعية كان والديهم؟ ماذا عن الجنس عرق  من أي. التنشئة
، وهي مهمة للنظر فيها ونحن بقدر تركيبها الوراثي التوأم؟ كل هذه العوامل أثرت على حياة دينال

 .ننظر إلى الحياة من خالل عدسة اجتماعية

. لكن يدرك علماء االجتماع جميعهم أهمية التنشئة االجتماعية من أجل تنمية فردية ومجتمع صحيّ 
الثالثة هذا الموضوع؟ قد يقول علماء البنية  ةعلماء في النماذج النظرية الرئيسكيف يناقش ال
على العمل بنجاح  المجتمع أعضاءتنشئة االجتماعية ضرورية للمجتمع، ألنها تدرب الوظيفية إن ال

، ستهلك ثقافة جديدة. وبدون التنشئة االجتماعيةداخلها وألنها تديم الثقافة عن طريق نقلها إلى أجيال 
ادل علماء نظرية الصراع أن التنشئة االجتماعية تولد عدم المجتمع مع موت األعضاء. قد يج

المساواة من جيل إلى جيل من خالل نقل التوقعات والمعايير المختلفة ألولئك الذين لديهم خصائص 
األفراد بشكل اجتماعي حسب الجنس والطبقة  تنشئةتم تة مختلفة. على سبيل المثال، اجتماعي

مختلفة )غير متكافئة(. أما علماء النظرية التفاعلية الذين  اً صيخلق فر  ، ممالعرق االجتماعية وا
، التواصل الرمزي. على سبيل المثاليدرسون التنشئة االجتماعية فإنهم يهتمون بالتبادل وجهًا لوجه و 

اللون الوردي هو إحدى  يرات يرتديناللون األزرق والفتيات الصغ يرتدون  الصغار الصبيان جعلإن 
 لتي ننقل بها رسائل حول االختالفات في أدوار الجنسين.الطرق الصغيرة ا

 الجهات المعنية بالتنشئة االجتماعية 3.3

التنشئة االجتماعية تساعد الناس على تعلم العمل بنجاح في عوالمهم االجتماعية. كيف تحدث 
 تبنىنعملية التنشئة االجتماعية؟ كيف نتعلم استخدام أشياء الثقافة المادية لمجتمعنا؟ كيف 

المعتقدات والقيم واألعراف التي تمثل ثقافتها غير المادية؟ يحدث هذا التعلم من خالل التفاعل مع 
، باإلضافة إلى ران واألسر، مثل مجموعات األقالتنشئة االجتماعيةب الجهات المعنيةمختلف 

 المؤسسات االجتماعية الرسمية وغير الرسمية.
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 المجموعات االجتماعية

تقوم العائالت، ومجموعات حيث تنشئة االجتماعية. أول تجارب ال غالباً  ت االجتماعيةتقدم المجموعا
يتعلم الناس أواًل استخدام األشياء الملموسة كما التوقعات وتعزيز المعايير.  بإيصال، األقران الالحقة

 ، فضاًل عن التعريف بمعتقدات وقيم المجتمع.افة المادية في هذه البيئاتللثق

 األسرة

إلضافة إلى ، بامهات واآلباء واألشقاء واألجدادالتنشئة االجتماعية. األب جهة معنيةاألسرة هي أول 
، يعرضون ا يجب أن يعرفه. على سبيل المثالالطفل م اً فراد من عائلة ممتدة، يعلمون جميعاأل

؛ والدراجات(وأواني األكل والكتب  للطفل كيفية استخدام األشياء )مثل المالبس وأجهزة الكمبيوتر
"غرباء" أو كيفية االرتباط باآلخرين )بعضهم "عائلة" ، والبعض اآلخر "أصدقاء" ، وال يزال آخرون 

من ، إما نعلمكما و "(. ُمَتخيل" هو ؛ وكيف يعمل العالم )ما هو "حقيقي" وما"مدرسين" أو "جيران"(
، فإن التنشئة بية طفلفي المساعدة على تر  دورناأو من خالل  كأطفالالخاصة  ناخالل تجربت

 االجتماعية تشمل التعليم والتعلم عن مجموعة ال تنتهي من األشياء واألفكار.

تؤثر العديد من العوامل  بلالعائالت على التواصل مع األطفال في فراغ. ال تعمل، ومع ذلك
خدام الخيال ، يمكننا استاألسرة أطفالها. على سبيل المثالاالجتماعية على الطريقة التي تربي بها 

، اً ة التي تحدث فيها. قبل ستين عاماالجتماعي لالعتراف بأن السلوكيات الفردية تتأثر بالفترة التاريخي
، لكن اليوم قد ُيعتبر هذا التصرف أساءعلى وجه الخصوص أن يضرب األب ابنه إذا  مقبوالً لم يكن 

 .لألطفالاإلجراء ذاته إساءة معاملة 

 اً امل االجتماعية األخرى تلعب دور العرق والطبقة االجتماعية والدين والعو يدرك علماء االجتماع أن 
اعة وااللتزام ، عادة ما تؤكد األسر الفقيرة على الطشئة االجتماعية. على سبيل المثالفي التن اً مهم

 National Researchion، بينما تؤكد األسر الغنية على الحكم واإلبداع )عند تربية أطفالها

Center 2008 قد يحدث هذا ألن اآلباء من الطبقة العاملة يحصلون على تعليم أقل ووظائف .)
اآلباء  بينما يحصل. وااللتزامعلى اتباع القواعد  اً التي من المفيد أن تكون قادر  ذات مهام متكررة

شكالت تطلب حل المما يعملون في مناصب إدارية أو وظائف ت اً على تعليم أفضل وغالباألثرياء 
 مون أطفالهم سلوكيات مفيدة في هذه الوظائف. هذا يعني أن األطفال، لذلك يعلّ بطريقة إبداعية

، وبالتالي إعادة ف التي يشغلها آباؤهم بالفعلأنواع الوظائ شغلعلى نحو فعال ل اً اجتماعي ينشؤون 



 

 

اللتزام بالقواعد على ا اجتماعياً  األطفال تنشئة تمت(. وبالمثل، 1977 كون ) الطبقةإنتاج نظام 
 الطبقة.ب، والسلوكيات ذات الصلة يةتصورات العرقال، و الجندرية

 مجموعات األقران

تتكون مجموعة األقران من أشخاص متشابهين في العمر والحالة االجتماعية والذين يتشاركون في 
علم األطفال تعندما ي ، مثالً في السنوات األولى األقرانالمصالح. تبدأ التنشئة االجتماعية لمجموعة 

مع نمو  ، أو كيفية إطالق النار على سلة.القواعد المتعلقة بالتناوب، أو قواعد اللعبةفي الملعب 
ران مهمة للمراهقين بطريقة تعد مجموعات األقو ، تستمر هذه العملية. األطفال إلى سن المراهقة

االستقالل. باإلضافة إلى ذلك،  سون ، حيث يبدأون في تطوير هوية منفصلة عن آبائهم ويمار جديدة
خاصة بهم للتواصل االجتماعي ألن األطفال عادًة ما يشاركون في  اً توفر مجموعات األقران فرص

توفر مجموعات األقران أول  كما أنواع مختلفة من األنشطة مع أقرانهم مما يفعلون مع عائالتهم.
، أن الدراسات أظهرت أنه المثير لالهتمامعالم أسرهم. ومن تجربة اجتماعية كبيرة للمراهقين خارج 
، إال أن هذا يتوازن مع تأثير تبة األولى في أولويات المراهقينعلى الرغم من أن الصداقات تحتل المر 

 الوالدين.

 الجهات المؤسساتية

مثل  -المؤسسات الرسمية فالتنشئة االجتماعية لدينا. في المؤسسات االجتماعية لثقافتنا تؤثر 
كما حرك فيها. تعلم الناس كيفية التصرف في هذه األنظمة والت -وأماكن العمل والحكومة المدارس 

، في التنشئة االجتماعية عن طريق إغراقنا برسائل تساهم المؤسسات األخرى، مثل وسائل اإلعالم
 حول القواعد والتوقعات.

 المدرسة

، مما يجعل ، في المدرسةفي السنة اً يوم 051حوالي سبع ساعات في اليوم، يقضي معظم األطفال 
 من الصعب إنكار أهمية المدرسة في التنشئة االجتماعية. الطالب ليسوا في المدرسة فقط لدراسة

وظيفة كامنة في المجتمع من  اً تخدم المدارس أيضو ، وغيرها من المواد الرياضيات، والقراءة، والعلوم
، واستخدام الكتب ، واتباع جدول زمنيالجماعي لوكيات مثل ممارسة العملخالل دمج األطفال في س

 المدرسية.
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، ما معلمون الذين يخدمون كقدوة وقادة، التي يقودها السيةتعزز طقوس المدارس والفصول الدرا
نب من المدارس بأنه المنهج يتوقعه المجتمع من األطفال بانتظام. يصف علماء االجتماع هذا الجا

 الذي تقوم به المدارس. ، وهو التدريس غير الرسميالخفي

بالمنافسة في طريقة منح الدرجات وطريقة تقييم المعلمين  اً المدارس إحساس تبنيالمثال،  على سبيل
، أو مسابقة رياضيات(. عندما يشارك األطفال في سباق Bowles and Gintis 1976للطالب )

، في مشروع اً فال العمل معندما ُيطلب من األطيتعلمون أن هناك فائزين وخاسرين في المجتمع. ع
فإنهم يمارسون العمل الجماعي مع أشخاص آخرين في مواقف تعاونية. المناهج الخفية تعد األطفال 
لعالم الكبار. يتعلم األطفال كيفية التعامل مع البيروقراطية والقواعد والتوقعات وانتظار دورهم 

لمختلفة بالتواصل االجتماعي مع األطفال والجلوس ساعات طوال اليوم. تقوم المدارس في الثقافات ا
 بطريقة مختلفة من أجل إعدادهم للعمل بشكل جيد في تلك الثقافات. 

 أماكن العمل

من  كبيراً  ، يستثمر الكثير من البالغين في وقت ما قدراً ي األطفال معظم يومهم في المدرسةيقض
، إال أن العمال يحتاجون إلى الدتهممنذ و  الثقافية تنشئتهمالوقت في مكان العمل. على الرغم من 

، سواء من حيث الثقافة المادية )مثل كيفية تشغيل آلة النسخ( ئة اجتماعية جديدة في مكان العملتنش
 والثقافة غير المادية )إذا كان المقبول التحدث مباشرة إلى رب العمل(.

، كان الكثير من الناس اضين التنشئة االجتماعية. في الممختلفة م اً وظائف مختلفة أنواعتتطلب 
هو تبديل الوظائف مرة واحدة على األقل اليوم فاالتجاه  أمايعملون في وظيفة واحدة حتى التقاعد. 

 .مع مجموعة متنوعة من بيئات العملكل عقد. وهذا يعني أن الناس يجب أن يصبحوا اجتماعيين 

 الدين

، فإننا نركز هنا على الممارسات التي تتبعها مؤسسات غير رسمية تعدفي حين أن بعض األديان 
مليئة  والدول كافةالمؤسسات الرسمية. الدين هو وسيلة هامة للتواصل االجتماعي لكثير من الناس. 

دة والتعلم. مثل المؤسسات الكنائس والمساجد والمجتمعات الدينية المماثلة حيث يجتمع الناس للعباب
  .تفاعل مع الثقافة المادية للدينكين كيفية ال، تعلم هذه األماكن المشار األخرى 



 

 

 الحكومة

طقوس التي يمر بها الناس اليوم تستند إلى ال، فإن الكثير من ك نفكر في ذلعلى الرغم من أننا ال
ه يبلغ من العمر ثمانية الحكومة. يعني تعريف "الشخص البالغ" عادة أن تضعهامعايير السن التي 

بداية  سن الستين وتعدعن نفسه.  اً قانوني يصبح فيه الشخص مسؤوالً  لعمر الذي، وهو ااً عشر عام
 في تلك المرحلة. التقاعد"الشيخوخة" ألن معظم الناس يصبحون مؤهلين للحصول على مزايا 

 التنشئة االجتماعية عبر مراحل الحياة 4.3

مرة واحدة أو حتى اعية ليست التنشئة االجتمالتنشئة االجتماعية هي عملية مستمرة مدى الحياة ف
لمعايير العمر  اً طوال دورة الحياة بشكل كبير وفقتم التنشئة االجتماعية تو  قصير األجل. اً حدث

، نواجه نقاط انتقال (. مع تقدمنا في السنSetterson 2002" )بالزمن"القواعد واللوائح المتعلقة و
سة، أو الدخول في قوة وغ سن المدر ، مثل بلالتنشئة االجتماعية إلى دور جديدمرتبطة بالعمر تتطلب 

، تفرض الحكومة على جميع األطفال االلتحاق بالمدرسة. العمل، أو التقاعد. على سبيل المثال
 ، وليس وقت العمل. أن الطفولة هي وقت التعلم قوانين عمالة األطفال وتحدد

 إعادة التنشئة االجتماعية

، تتم إزالة السلوكيات القديمة التي كانت resocialization التنشئة االجتماعيةإعادة في عملية 
ضرورية عندما  التنشئةتعتبر عملية إعادة و مفيدة في دور سابق ألنها لم تعد صالحة لالستخدام. 

في السجن. في  اً ينتقل الشخص إلى مركز رعاية كبار، أو يذهب إلى مدرسة داخلية، أو يقضي وقت
من  اً أكثر إرهاق التنشئةة مطبقة. عادة ما تكون عملية إعادة ، لم تعد القواعد القديمالبيئة الجديدة

 ؛ ألن على الناس التخلي عن السلوكيات التي أصبحت مألوفةملية التنشئة االجتماعية العاديةع
 لهم. بالنسبة

 مراجعة الفصل

 المصطلحات المفتاحية
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 ما هوما هو "جيد" و الطريقة التي يتعلم بها الناس : moral development التطور األخالقي
 ."سيء" في المجتمع

 .الذاتي تطور فيتأثير تركيبنا الوراثي : nature الطبيعة

 .تطور الذاتالدور الذي تلعبه بيئتنا االجتماعية في : nurture التربية

العملية التي يتم من خاللها إزالة سلوكيات قديمة وتعلم : resocializationإعادة التنشئة 
 .سلوكيات جديدة

العملية التي يتوصل فيها الناس إلى فهم األعراف والتوقعات : socialization التنشئة االجتماعية
 .المجتمعية، وقبول معتقدات المجتمع، والوعي بالقيم المجتمعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة الفصل

 

 نظريات تطور الذات 0.1



 

 

من قبل علماء االجتماع الذين يدرسون صراحة دور  الذات لتطور السيكولوجيةالنظريات  توسعت
. ساهم كل من شارلز كولي وجورج ميد في الفهم الذات تطورالمجتمع والتفاعل االجتماعي في 

االجتماعي لتطور الذات. طور لورانس كولبرج وكارول جيليجان أفكارهم بشكل أكبر وبحثوا كيف 
 عن االختالفات بين الجنسين في نظرية كولبرج. اً نا باألخالق. أضافت جيليجان بعديتطور شعور 

 أهمية التنشئة االجتماعية 9.1

من  جزء رئيس أيضاً  ياعد على دعم المجتمعات والثقافات؛ بل هالتنشئة االجتماعية مهمة ألنها تس
بكل من الطبيعة )التركيب الوراثي  تأثري عليه نحن ماتوضح األبحاث أن  كما.الفردي التطور

)البيئة االجتماعية التي نشأنا فيها(. يهتم علم االجتماع بالطريقة التي يؤثر بها  والتربية والهرموني(
، والتي يتم توضيحها من خالل الطريقة التي يختلف بها السلوك بين أنماط سلوكنا فيالمجتمع 

 الطبقات والجنس.

 الجهات المعنية بالتنشئة االجتماعية 9.1

وقع اآلخرون ، تعلمنا كيف يتواألقران األسرة، مثل المجموعات االجتماعيةلمباشرة مع تفاعالتنا ا إنّ 
. السكان، فإن مؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية تعمل على توحيد أن نتصرف. وبالمثل

 المدارس وأماكن العمل ووسائل اإلعالم تتواصل وتعزز األعراف والقيم الثقافية.

 الحياة التنشئة االجتماعية عبر مراحل 4.1

ونحن ندخل مراحل جديدة من  وتحدث باستمرار ،التنشئة االجتماعية هي عملية تدوم مدى الحياة
هي عملية تزيل التنشئة االجتماعية التي طورناها مع  التنشئة، مثل البلوغ أو سن الرشد. إعادة الحياة

الة العادات القديمة على إز . ألنها تنطوي اً القواعد واألدوار المكتسبة حديثب وتستبدلهامرور الوقت 
 عملية مرهقة وصعبة. التنشئةيمكن أن تكون عملية إعادة و ، التي تراكمت

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 المجموعات والمنظمات (8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهداف الفصل
 أنواع المجموعات 1.2

 المجموعات األولية والثانوية كمجموعتين اجتماعيتين 
 المجموعات الداخلية والخارجية كنوع فرعي من المجموعات األولية والثانوية 
 المجموعات المرجعية 

 حجم المجموعة وهيكلها 1.2

 كيف يؤثر الحجم على ديناميات المجموعة 
 أساليب مختلفة من القيادة 

  بالمجموعات االلتزامتأثر يكيف 

 المنظمات الرسمية 1.2 

 فهم أنواع مختلفة من المنظمات الرسمية 
 التعرف على خصائص البيروقراطية 
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تلعب كما . ألنفسنامجموعات مثل األحزاب السياسية في حياتنا وتوفر طريقة مهمة لفهمنا التنتشر 
، فهي تساعد في تعزيز نظم القيم تماعية دائمةكوحدات اج في المجتمع اً مهم اً دور  اً المجموعات أيض

ولية لدراسة المشتركة وهي مفتاح بنية المجتمع كما نعرفها. هناك ثالثة منظورات اجتماعية أ
 .ية، والتفاعلالمجموعات: الوظيفية، والصراع

إلى كيفية تداخل  حيث ينظر (الماكروالكلي )مستوى الصورة كبيرة على  يمثلالمنظور الوظيفي 
مع جميع  داً أن المجتمع هو نظام متوازن ج جوانب المجتمع المختلفة. يعتمد هذا المنظور على فكرة

 ، ويدرس األدوار التي تلعبها هذه األجزاء بالنسبة إلى الكل. األجزاء الالزمة للجميع

نشأة ونمو الالمساواة. أو قد يستكشف هذا المنظور  ، يركز علىرأي تحليلي آخركمنظور الصراع 
كيف يمكن أن تؤدي إعادة التوزيع الهائلة للثروة من الطبقة الوسطى إلى الطبقة العليا إلى نظام من 

 يذكرنا باألفكار الماركسية. مما فئتين

وعات تأخذ أو التفاعلي. هذه الطريقة في تحليل المجم الرمزي المنظور الثالث هو منظور التفاعل 
ينظر هؤالء الباحثون إلى التفاعالت كما  ،. بداًل من دراسة الصورة الكبيرةجزئية )ميكرو(نظرة 

في قضايا مثل أسلوب القيادة  التفاعلي، ينظر دراسة هذه التفاصيلوفي اليومية للمجموعات. 
 وديناميات المجموعة.

 أنواع المجموعات 1.8

. في االستخدام اليومي  اً "مجموعة" دون التفكير بها كثير  يشعر معظمنا بالراحة عند استخدام كلمة
يرية وعلمية مهمة. عالوة على ، على الرغم من أنه يحمل معاني سر اً عام اً يمكن أن يكون مصطلح

عل اإلنساني. في كثير من ، فإن مفهوم المجموعة أساسي لكثير من تفكيرنا في المجتمع والتفاذلك
 ة باستخدام هذه الكلمة. ف، قد نعني أشياء مختلاألحيان

 تعريف المجموعة

، من شخصين فقط واسع تجمعشير إلى يغير متبلور ويمكن أن  group مجموعةيعد مصطلح 
تشارك مع طالب آخر( أو ناد  أو تجمع منتظم من تعندما  الجامعة)فكر في "مشروع جماعي" في 

يشير المصطلح إلى أي مجموعة ، ية. باختصارهوا يمارسون األصدقاء أو أشخاص يعملون معا أو 



 

 

إلى حد  تتسقبأن هويتهم  اً شعور  ويتشاركون  بصورة متكررة ون تألف من شخصين على األقل يتفاعلت
التجمع ، فقد يكون فيها الناس ليس بالضرورة مجموعة، في كل مرة يجتمع ما مع المجموعة. بالطبع

اآلخرين. ُيعتبر لتفاعل مع ل، وال يعني االنتماء إلى حزب سياسي لمثالعلى سبيل ا لمرة واحدة اً حدث
ولكنهم ال يتفاعلون أو يتشاركون في  نفسه في الوقتو  نفسه ن في المكانو األشخاص الموجود

أو  aggregate اً تجمع –يقفون في طابور  الذين مثل مجموعة من األشخاص -الشعور بالهوية 
هو األشخاص الذين يتشاركون في خصائص  nongroup الالمجموعة . مثال آخر علىاً حشد

 فئةشكال. ُيعتبر هؤالء األشخاص متشابهة ولكنهم ال يرتبطون ببعضهم البعض بأي شكل من األ
categoryو 0251مولودين في الفترة ما بين ، ُيشار إلى جميع األطفال ال، وكمثال على ذلك 

األلفية فئة وليس مجموعة؟ ألنه على الرغم من أن  باسم "جيل األلفية". لماذا يعد جيل اً تقريب2000
 ال يتفاعلون بشكل متكرر مع بعضهم البعض. إال أنهم، م قد يتشاركون في الشعور بالهويةبعضه

، قد يصبح وارث، أن يصبح األشخاص ضمن الحشد أو الفئة مجموعة. أثناء الكومن المثير لالهتمام
األشخاص في الحي )حشد( الذين ال يعرفون بعضهم البعض أصدقاء ويعتمدون على بعضهم 

، قد إلى العيش بالقرب من بعضهم البعضالبعض في الملجأ المحلي. بعد انتهاء الكارثة والعودة 
ون ، ويمارسقد يظلون مجموعة كما في تجربة. اً ور بالتماسك منذ أن شاركوا جميعيستمر الشع

، أو يتناوبون على رعاية الجيران الذين ينسقون اللوازم في المرة القادمة، أو االستعداد للطوارئ 
 ، قد يكون هناك العديد من المجموعات ضمن فئة واحدة.اجون إلى مساعدة إضافية. وبالمثليحت

 أنواع المجموعات

( أنه يمكن تقسيم المجموعات على نطاق 0292-0514كولي ) اقترح عالم االجتماع تشارلز هورتون 
 secondary لثانويةوالمجموعات ا primary groups المجموعات األوليةواسع إلى فئتين: 

groups  تلعب المجموعات األولية الدور األكثر أهمية في حياتنا. (. وفقا لكولي0212)كولي ،
حد ما وتتكون من األفراد الذين يشاركون بشكل عام  المجموعة األساسية عادة ما تكون صغيرة إلى

الوظائف وجهًا لوجه بطرق عاطفية طويلة األجل. تخدم هذه المجموعة االحتياجات العاطفية: 
، هؤالء عة األساسية عادة من أشخاص مهمينبداًل من الوظائف العملية. تتكون المجمو  التعبيرية

نشئة االجتماعية لدينا. أفضل مثال على المجموعة األولية هو األفراد الذين لديهم أكبر تأثير على الت
 األسرة.



 المجموعات والمنظماتالفصل السابع|                        051

 

مركزة على المهام وتقتصر  اً ن أكبر وغير شخصية. قد تكون أيضما تكو  المجموعات الثانوية غالباً 
، مما يعني أن دورها تعبيرية وظائفوليس  عملية وظائف تخدم هذه المجموعات كما على الوقت.

العاطفي. يمكن أن يكون الفصل الدراسي أو المكتب  التوجه الهدف أو المهمة منأكثر توجهًا نحو 
صارمة أو حدود  أو الثانوية ملزمة بتعريفات األوليةمثااًل على مجموعة ثانوية. ال المجموعات 

كن أن تبدأ ندوة الدراسات العليا، ، يمكن للناس االنتقال من مجموعة إلى أخرى. يممحددة. في الواقع
خالل  اً ، ولكن مع عمل الطالب معالدراسي، كمجموعة ثانوية تركز على الفصل سبيل المثال على

 ، فقد يجدون اهتمامات مشتركة وعالقات قوية تحولهم إلى مجموعة أولية.برنامجهم

 داخل المجموعة وخارج المجموعة

إن الشعور بأننا االستبعاد. من خالل المجموعات قوية من خالل التضمين، والعكس  يمكن أن تكون 
ول أو خاح بالدننتمي إلى نخبة أو مجموعة مختارة هو شعور مهم، في حين أن الشعور بعدم السم

بطريقة مختلفة. طور عالم االجتماع ويليام سومنر  اً التنافس مع مجموعة، يمكن أن يكون محفز 
لشرح هذه  out-group المجموعة-وخارج in-groupالمجموعة -داخل ( مفاهيم0541-0201)

عتقد ي ونتمي إليها، وهيهي المجموعة التي يشعر الفرد أنه المجموعة -داخل، الظاهرة. باختصار
هي مجموعة ال ينتمي إليها ، المجموعة، على العكس-خارج. و عليهه ماأنها جزء ال يتجزأ من 

لفرق الرياضية مجموعة. اال-خارجما نشعر باالزدراء أو التنافس في العالقة مع  اً غالبو ؛ شخص ما
د ينتمي قو ؛ المجموعة-المجموعة وخارج-داخلوالنقابات والجمعيات النسائية هي أمثلة على 

ولية من مجموعات تتكون المجموعات األو ، أو يكونون من الخارج. األشخاص إلى أي من هؤالء
 ، وكذلك المجموعات الثانوية.داخلية وخارجية

 المجموعات المرجعية

فهي توفر  - أنفسهم بها الناس عة يقارن هي مجمو  reference group المجموعة المرجعية
، وما الذي يفعلونه اطفال والكبار بما يرتديه أقرانهم، والموسيقى التي يحبونهللقياس. يهتم األ اً معيار 
، جموعة مرجعية واحدة، ويقارنون أنفسهم بما يرونه. لدى معظم الناس أكثر من موقت فراغهمفي 

إلى أصدقاء  اً إلى زمالئه في الفصل فحسب، بل أيض اإلعداديةالمدرسة  طالبلذلك قد ال ينظر 
يمكن أن تكون بعض األمثلة األخرى  مجموعة مختلفة من القواعد. ى وير  اً شقيقه األكبر سن



 

 

من تى الوالدين. في كثير للمجموعات المرجعية هي المركز الثقافي ومكان العمل والتجمع العائلي وح
 ، تنقل المجموعات المرجعية الرسائل المتنافسة.األحيان

 حجم المجموعة وهيكلها 2.8

 المجموعات الثنائية والثالثية والكبيرة

، مثل ن بعضهم بعضًا ويتشاركون التفاعلعادًة ما تكون المجموعة الصغيرة مؤلفة من أعضاء يعرفو 
( باستفاضة عن الفرق بين 0205-0555سيميل )العائلة النووية أو الثنائية أو الثالثية. كتب جورج 

، المؤلفة من ثالثة triad والمجموعة الثالثية ، المؤلفة من عضوين،dyad ثنائيةال مجموعةال
، لم تعد المجموعة موجودة. يمكننا التفكير ، إذا انسحب شخص واحدالمجموعة الثنائيةفي أعضاء. 

. إذا ، ديناميكية مختلفة تماماً المجموعة الثالثية"مجموعة" الزوجين. في  اً الطالق، الذي ينهي فعليب
مجموعة مختلفة من العالقات.  الديه المجموعة الثالثية. تستمر، فالمجموعة انسحب شخص واحد

، وهناك تتطور ديناميكيات ثنائية ضد واحد، فيمكن أن في المجموعة ة أعضاءإذا كان هناك ثالث
لها تماسك داخلي قوي وشعور  اً ي قضية. المجموعات الصغيرة عموملبية في أاحتمال لرأي األغ

 باالتصال. 

من الصعب تحديد متى تصبح مجموعة صغيرة مجموعة كبيرة. ربما يحدث ذلك عندما يكون هناك 
الكثير من األشخاص لالنضمام إلى مناقشة متزامنة. أو ربما تنضم مجموعة إلى مجموعات أخرى 

، أو قد تنتشر في افيةتوحدها. قد تشترك هذه المجموعات األكبر في المساحة الجغر  كجزء من حركة
، على الحصول على مزيد من االهتمامقدرتها  ت، زادلعالم. فكلما كانت المجموعة أكبرجميع أنحاء ا

، كلما نفسه يرغبون في تحقيقه. في الوقت وكلما زاد عدد أعضاء الضغط يمكنهم تحقيق أي هدف
 ، زاد خطر االنقسام وانعدام التماسك.ة أكبرالمجموعأصبحت 

 قيادة المجموعة

، تميل القيادة ة. في المجموعات الصغيرة األوليةمن القياد اً ما تتطلب المجموعات األكبر نوع اً غالب
، وال عظم األسر على من سيحكم المجموعة، ال تصوت مى أن تكون غير رسمية. بعد كل شيءإل

، لكن القيادة الرسمية أن قادة األمر الواقع ال يظهرون  األصدقاء. هذا ال يعني تفعل معظم مجموعات



 المجموعات والمنظماتالفصل السابع|                        059

 

وجد أدوار ما ت اً تكون القيادة أكثر صراحة. غالب ، عادة مار الحدوث. في المجموعات الثانويةأمر ناد
امر. لدى بعض المجموعات الثانوية، مثل ، مع اتباع سلسلة من األو ومسؤوليات محددة بوضوح

، مثل مكان العمل المجموعات الثانوية األخرى  .يادة منظمة ومفهومة بشكل واضحق سلسلة الجيش
 ، ولكن قد تختلف أساليب ووظائف القيادة بشكل كبير.قادة رسميون  اً لفصل الدراسي  لها أيضأو ا

القائد للقائد.  إلى التركيز أو الهدف الرئيس  Leadership functionوظيفة القيادةتشير 
ويهتم إلى حد كبير بإنجاز  هو الذي يركز على الهدف instrumental leader   اتيالعملي

بتعزيز القوة العاطفية  expressive leaders التعبيريون القادة ، يهتم المقابلبالمهام المحددة. 
الكهنة  -، وضمان شعور الناس بالدعم. غالبًا ما ُينظر إلى القادة االجتماعيين والدينيين والصحة

هناك صورة و . تعبيريون على أنهم قادة  -واألئمة ومديري دور الشباب وبرامج الخدمة االجتماعية 
دوار أن أ إال تعبير،، والنساء هن قادة عمليات نمطية طويلة األمد مفادها أن الرجال هم قادةُ 

فوريست و  بوترايت، وجد على الرغم من الصورة النمطية في عصرنا الحالي. الجنسين قد تغيرت
من القيادة التعبيرية  اً ادة الذين يستخدمون مزيج( أن كال من الرجال والنساء يفضلون الق9111)

 .والعملياتية

 القادة الديمقراطيون مختلفة. يشجع  أساليب قيادة، هناك ثالثة باإلضافة إلى وظائف القيادة هذه
نهم يعملون بجد لبناء توافق في اآلراء قبل إوعة في جميع عمليات صنع القرار. مشاركة المجم

يرفعون أيديهم وال  القادة األحرار، فإن على النقيض من ذلك. اختيار مسار العمل والمضي قدماً 
، يصدر أنفسهم واتخاذ قراراتهم بأنفسهم. كما يوحي االسم مما يتيح ألعضاء المجموعة إدارة يتدخلون 

مع تركيز قوي على  عملياتيون األوامر ويعينون المهام. هؤالء القادة هم قادة  الزعماء المستبدون 
 . اً وناجح كل من أساليب القيادة هذه فعاالً  ، يمكن أن يكون في ظروف مختلفةتحقيق األهداف. 

 االلتزام

مرجعية لتقييم نستخدم مجموعات  ونحنمتثال الفرد لقواعد أو توقعات المجموعة. مدى ا وه االلتزام
( تجارب 0221-0211أجرى عالم النفس سولومون آش )والسلوك. ، وفهم كيفية التصرف، واللباس

 (. 0251، وتحديدًا ضمن مجموعة صغيرة )االلتزام ضغطأوضحت مدى 



 

 

 المنظمات الرسمية 3.8

. إلى الرعاية الصحية إلى الحكومة المجتمع منظمات كبيرة من المدارس إلى الشركات يسيطر على
 formal organizations المنظمات الرسميةالتي يشار إليها باسم  هذه المنظمات تتمتع

 . bureaucracy ، فإن جميع المنظمات الرسمية بيروقراطيةببيروقراطية عالية. في الواقع

 يةأنواع المنظمات الرسم

( أن المنظمات الرسمية تنقسم إلى ثالث فئات. تعتمد 0215لم االجتماع أميتاي إتزيوني )اافترض ع
 المنظمات التطوعية اً ، والتي تسمى أيضNormative organizations المنظمات المعيارية

voluntary organizationsإلى هذه االنضمام ن أ، لمصالح المشتركة. كما يوحي االسم، على ا
المنظمات . معنويةأمر تطوعي ويتم عادًة ألن الناس يجدون أن العضوية مجزية بطريقة  منظماتال

. وقد يشمل إليها لالنضمام ُنلَزم أو ُنجَبرهي مجموعات  Coercive organizationsالقسرية 
 utilitarian المنظمات النفعيةذلك السجن أو مركز إعادة التأهيل. النوع الثالث هو 

organizations بسبب الحاجة إلى مكافأة مادية محددة. تندرج  إليها ، تنضمالتي كما يوحي االسم
 المدرسة الثانوية ومكان العمل ضمن هذه الفئة.

 البيروقراطية

البيروقراطية نوع مثالي من التنظيم الرسمي. وصف عالم االجتماع الرائد ماكس فيبر البيروقراطية 
 اً . غالبوغير شخصية، وقواعد صريحة ، وتقسيم واضح للعملهرمية للسلطةى أنها تتمتع بسلطة عل

حيث يعلنون أنها بطيئة ومقيدة بالقواعد. دعونا نلقي نظرة على  -ما يشتكي الناس من البيروقراطية 
 المصطلحات التي تحدد البيروقراطية لفهم ما تعنيه.

مسؤواًل عن  اً مكتبأو  اً فردذي يجعل ى جانب البيروقراطية الإل التسلسل الهرمي للسلطةيشير 
إلى حقيقة أنه  التقسيم الواضح للعمليشير و . لرؤسائهجيب ست، والذي بدوره يجب أن يشخص آخر

إلى  وجود قواعد واضحةيشير كما  ، يكون لكل فرد مهمة متخصصة يؤديها.داخل البيروقراطية
شخصية الالب اً ، تتميز البيروقراطية أيضاً أخير و  الطريقة التي يتم بها تحديد القواعد وتدوينها وتوحيدها.

 ، بسبب الرغبةف المهنية. نمت هذه الخاصية، إلى حد ماالتي تنتزع المشاعر الشخصية من المواق
وفي الوقت ، الفساد، وأنواع أخرى من في حماية المنظمات من المحسوبية، صفقات الغرف الخلفية
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تعتبر البيروقراطية، من الناحية النظرية و  تخدمهم المنظمة. من الذين حماية العمالء وغيرهم نفسه
، وليس على مهارات مثبتة وموثقةالتوظيف والترقية  حيث يعتمد، الجدارة قائمة على، على األقل

 يالعمل اليومبالرغم من المزايا اإليجابية للبيروقراطية، إال أن  على المحسوبية أو االختيار العشوائي.
االلتزام بالقواعد الصريحة  وشدة، ونهج مرن للعمل. حل المشكالت في والسرعة، رعوتيرة أس يتطلب

 .المنظمات األخرى ويجعلها تخسر ميزتها التنافسية لعمل يمكن أن يترك المنظمة وراءوتقسيم ا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 مراجعة الفصل

 المصطلحات المفتاحية

 

، لكنهم نفسه الوقت وفي نفسه في المكانمجموعة من األشخاص الموجودين : aggregate الحشد
 .ال يتفاعلون أو يتشاركون في الشعور بالهوية

 .القائد الذي يصدر األوامر ويعين المهام: authoritarian leader القائد السلطوي 

سل هرمي للسلطة، وتقسيم المنظمات الرسمية التي تتميز بتسل: bureaucracies البيروقراطية
 .شخصية.والال، د واضحةواضح للعمل، وقواع

األشخاص الذين يشتركون في خصائص متشابهة ولكنهم غير مرتبطين بأي : category الفئة
 .شكل

حقيقة أن كل فرد في البيروقراطية لديه مهمة : clear division of labor التقسيم الواضح للعمل
 .متخصصة للقيام بها

تي ال ينضم إليها األشخاص المنظمات ال: coercive organizationsالمنظمات القسرية 
 .، مثل السجن أو مستشفى األمراض العقليةطواعية

 .االجتماعية المجموعةلمعايير مدى امتثال الفرد : conformity االلتزام
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 اإلجماعالقائد الذي يشجع المشاركة الجماعية وبناء : democratic leaderالقائد الديمقراطي 
 .التنفيذ قبل

تم تحديدها ي؛ القواعد التي أنواع القواعد في البيروقراطية: explicit rules الصريحةالقواعد 
 .وتسجيلها وتوحيدها

 .مجموعة مؤلفة من عضوين: dyad المجموعة الثنائية

 .عاطفية اتوظيفة المجموعة التي تخدم حاج: expressive functionالوظيفة التعبيرية 

يهتم بالعملية وبضمان الرفاهية العاطفية  الذي القائد: expressive leader القائد التعبيري 
 .للجميع

 منظمات كبيرة وغير شخصية.: formal organizationsالمنظمات الرسمية 

ويتقاسمان  التكرارأي مجموعة من شخصين على األقل يتفاعالن مع بعض : group المجموعة
 .بعض الشعور بالهوية المتوافقة

 .سلسلة قيادة واضحة موجودة في البيروقراطية: hierarchy of authority هرمية السلطة

 .أن تكون موجهة نحو مهمة أو هدف: instrumental function الوظيفة العملياتية

قائد موجه نحو الهدف مع التركيز بشكل أساسي على : instrumental leaderالقائد العملياتي 
 .إنجاز المهام

 .التركيز الرئيسي أو هدف القائد: leadership function الوظيفة القيادية

 استلهاماألسلوب الذي يستخدمه القائد لتحقيق األهداف أو : leadership styleنمط القيادة 
 .اإلجراءات من أعضاء المجموعة

المهارات المثبتة  -البيروقراطية حيث تعتمد العضوية والتقدم على الجدارة : meritocracy الجدارة
 .لموثقةوا

المنظمات : normative or voluntary organizations المنظمات المعيارية أو الطوعية
 .المعنويةالتي ينضم إليها الناس لمتابعة المصالح المشتركة أو ألنها توفر بعض المكافآت 

 .المجموعة المؤلفة من ثالثة أعضاء: triad المجموعة الثالثية



 

 

 لتلبية التي ينضم إليها األعضاءالمنظمات : utilitarian organizations المنظمات النفعية
 .مادية محددةات حاج
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 خالصة الفصل

 

 أنواع المجموعات 0.1

 األوليةان من المجموعات: يتحدد المجموعات إلى حد كبير كيف نفكر في أنفسنا. هناك نوعان رئيس
هي المجموعة طويلة األجل والمعقدة. يستخدم الناس  األولية، المجموعة والثانوية. كما تشير األسماء

، يمكن استخدام المجموعات في بعض األحيان .عريف أنفسهمالمجموعات كمعايير للمقارنة لت
 الستبعاد األشخاص أو كأداة تعزز التحيز.

 حجم المجموعة وهيكلها 9.1

ن عضاء. نادرًا ما يكو يؤثر حجم وديناميكية المجموعة بشكل كبير على كيفية تصرف األ
 اً ير رسمية. تعتبر المجموعات عموم، على الرغم من وجود قيادة غللمجموعات األولية قادة رسميون 

ة، من األعضاء للمناقشة في آن معا. في المجموعات الثانوي اً رة عندما يكون هناك عدد كبير جدكبي
، والقادة على الصحة والعافية العاطفية يون ، حيث يركز القادة التعبير يوجد نوعان من وظائف القيادة

، هناك أنماط قيادية مختلفة: القادة على النتائج. عالوة على ذلك اً يز العملياتيون أكثر ترك
، االلتزام هو مدى ااالمتثال من المجموعةضو الديمقراطيون والقادة السلطويون وقادة األحرار. 

 للمعايير.

 المنظمات الرسمية 9.1

، والنفعية. نحن نعيش ة: المعيارية / التطوعية، القسريةيسالكبيرة إلى ثالث فئات رئ نظماتتنقسم الم
في زمن تناقض: في حين أن وتيرة التغيير والتكنولوجيا تتطلب من الناس أن يكونوا أكثر ذكاًء وأقل 

تعثر أكثر ، فإن البيروقراطيات الكبيرة مثل المستشفيات والمدارس والحكومات ترهمبيروقراطية في تفكي
 .من أي وقت مضى بسبب شكلها التنظيمي
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 االنحراف والجريمة والضبط االجتماعي (7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهداف الفصل

 
 والضبطالنحراف  1.2

 وشرح طبيعة السلوك المنحرف، تحديد االنحراف 

  الضبط االجتماعيالتفريق بين أساليب 

 المنظورات النظرية لالنحراف 1.2 

  صف النظرة الوظيفية لالنحراف في المجتمع من خالل أربع نظريات في علم االجتماعو 
 اشرح كيف تفهم نظرية الصراع االنحراف والجريمة في المجتمع 
  النظريات األخرى  من خاللالنهج التفاعلي الرمزي لالنحراف،  صفو 

 الجريمة والقانون  1.2 

 تحديد وتمييز أنواع الجرائم المختلفة 
 



 

 

كما هو الحال في العديد من جوانب علم االجتماع، ال توجد إجابات مطلقة حول االنحراف. ما يتفق 
، وقد يتغير مع مرور تلف المجتمعات والثقافات الفرعيةمنحرف يختلف في مخ أنه سلوكعليه الناس 

 الوقت.

 االنحراف والضبط 1.7

الم االجتماع وليام جراهام لع اً قة بين االنحراف والجريمة؟ وفقما هو بالضبط االنحراف؟ وما هي العال
كانت شعبية ياقية أو الثقافية أو االجتماعية، سواء للمعايير الس اً انتهاك، فإن االنحراف يمثل سومنر

مثل ارتكاب القتل. على الرغم من  اً أو كبير  اً بسيط االنتهاك كون ي. يمكن أن اً مدون اً أو قانون اً أعرافأو 
ماع يدركون أن االنحراف ، فإن علماء االجتها داللة سلبية في اللغة اليوميةأن كلمة "االنحراف" ل

، فإن من وجهة النظر الوظيفية الهيكلية، (. في الواقعSchoepflin 2011رة )بالضرو  اً ليس سيئ
، أثناء حركة غيير االجتماعي. على سبيل المثالأحد اإلسهامات اإليجابية لالنحراف هو أنه يعزز الت

، انتهكت روزا باركس األعراف االجتماعية عندما رفضت قوق المدنية في الواليات المتحدةالح
، وكسر ليتل روك ناين أعراف الفصل العنصري لاللتحاق لى "القسم األسود" من الحافلةل إاالنتقا

 بمدرسة أركنساس العامة.

 .أم ال اً ما إذا كان الفعل المسمى منحرف "ما السلوك المنحرف؟" ال يمكن اإلجابة بطريقة مباشرة.
لذي يرتكب الفعل ، بما في ذلك الموقع والجمهور والشخص اد على العديد من العوامليعتم

(Becker 1963 يعتبر االستماع إلى جهاز .)iPod  اً إلى الفصل سلوك طريقكالخاص بك في 
 كما أن. فيعتبر غير الئقخالل محاضرة علم االجتماع  iPodاالستماع إلى جهاز أما . مقبوالً 

ازدرائك في أمام القاضي قد يتسبب  اً كون شاهدتالخاص بك عندما  iPodاالستماع إلى جهاز 
 .سجنكأو  كللمحكمة ومن ثم تغريم

. قبل اً ي أن تتغير مفاهيم االنحراف أيض، فمن المنطقالف المعايير عبر الثقافة والوقتالخت اً نظر 
، قد ُتكافأ األفعال التي في زمن الحرب. لم يكن مقبواًل للنساء أن يرتدين السراويل، اً خمسين عام

أم ال يعتمد على استجابة  اً شخص آخر. سواء كان الفعل منحرفتل ، مثل قأخالقياً ُتعتبر عادًة مشينة 
 المجتمع لهذا الفعل.
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 الضبط االجتماعي

. بغرامة ماليةالسرعة  بسبب السائق مخالفة ، ماذا يحدث؟ يمكنعندما ينتهك شخص قاعدة اجتماعية
عات الرقابة . تمارس جميع المجتمويمكن تنبيه الطالب الذي يرتدي لباسًا غير الئق بالجامعة

هو الحفاظ على النظام  االجتماعية والتنظيم وإنفاذ المعايير. الهدف األساسي للسيطرة االجتماعية
 ، وترتيب للممارسات والسلوكيات التي يعتمد عليها أفراد المجتمع في حياتهم اليومية.االجتماعي

. العقوبات يمكن أن تكون إيجابية وكذلك sanctions العقوباتوتعرف وسائل فرض القواعد باسم 
عقوبة  يفي العمل ه الترقيةهي مكافآت ُتمنح للتوافق مع المعايير.  العقوبات اإليجابيةسلبية. 

السرقة.  على عقوبةك مثل السجن ،على انتهاك القواعد ُتفرض العقوبات السلبيةإيجابية للعمل الجاد. 
 .ي السيطرة االجتماعيةبات دورًا فيلعب كال النوعين من العقو 

، وهي ر رسمية. على الرغم من أن السرقةالعقوبات بأنها رسمية أو غي اً يصنف علماء االجتماع أيض
قوانين تملي الطريقة المناسبة   توجدأنه ال ال إ، غير قانونيةو ، شكل من أشكال االنحراف االجتماعي

السلوك غير المهذب أو غير  واجهي، رسميةالعقوبات البداًل من و . للسلوك غير المهذب أمام العموم
رسمية في التفاعالت االجتماعية العقوبات غير التظهر و . عقوبات غير رسميةب المقبول اجتماعياً 

 وجهًا لوجه.

إلى ظهور مظاهر مرفوضة أو حتى  في المكتبة قد يؤدي الصراخ بصوت عال، على سبيل المثال
عجوز على  امرأة مثل مساعدة  -، في حين أن السلوك الذي ُينظر إليه على أنه إيجابي توبيخ لفظي

 ترتبيت، مثل ابتسامة أو إيجابية غير رسمية فعلردود  يتلقىقد  -الشارع  فيحمل أكياس البقالة 
 .الكتفعلى 

 إنفاذها. إذاو  المعاييرانتهاكات ب اً لالعتراف رسمي طريقة العقوبات الرسمية، تعد من ناحية أخرى 
الشخص الذي يتحدث بشكل و ، فقد يتم طردها. انتهكت طالبة قواعد سلوك كليتها، على سبيل المثال

. على الجانب الشخص الذي يرتكب جريمة يتم القبض عليهو يمكن فصله.  هغير الئق إلى رئيس
 على ثناء رسمي. حياة أشخاص، قد يحصل الجندي الذي ينقذ اإليجابي



 

 

 ية في االنحرافالنظرالمنظورات  2.7

، طور العلماء منذ األيام األولى لعلم االجتماعالمجتمع؟  فيؤثر ياف؟ كيف لماذا يحدث االنحر 
للنماذج  اً يمكن تصنيف هذه النظريات وفق نظريات تحاول شرح معنى االنحراف والجريمة للمجتمع.

 الصراع.ة الثالثة: الوظيفية والتفاعل الرمزي ونظرية االجتماعية الرئيس

 المذهب الوظيفي

بالطريقة التي تساهم بها عناصر المجتمع  ةالوظيفي المقاربةيهتم علماء االجتماع الذين يتبعون 
. تمثل نظرية وظيفيالمختلفة في الكل. إنهم ينظرون إلى االنحراف كعنصر أساسي في مجتمع 

ث وجهات نظر وظيفية حول ، ونظرية االنحراف الثقافي ثالاإلجهاد، ونظرية الفوضى االجتماعية
 االنحراف في المجتمع.

 إميل دوركهايم: الطبيعة األساسية لالنحراف

يعتقد إميل دوركهايم أن االنحراف جزء ضروري من مجتمع ناجح. وقال إن إحدى الطرق الوظيفية 
 لالنحراف هي أنها تتحدى آراء الناس الحالية. على سبيل المثال، عندما شارك الطالب السود في

جميع أنحاء الواليات المتحدة في اعتصامات أثناء حركة الحقوق المدنية، تحدوا مفاهيم المجتمع عن 
. عالوة على ذلك، الحظ دوركهايم أنه عندما تتم معاقبة االنحراف، فإنه يؤكد من التمييز العنصري 

 .في المجتمع اً ، والتي تساهم أيضاً جديد المعايير االجتماعية الموجودة حالي

 اإلجهادبرت ميرتون: نظرية رو

، لكنه توسع وظيفيوافق عالم االجتماع روبرت ميرتون على أن االنحراف جزء ال يتجزأ من مجتمع 
، والتي تشير إلى أن الوصول إلى األهداف نظرية اإلجهادفي أفكار دوركهايم من خالل تطوير 

ون لدى أو ينحرف. قد يك يمتثلفي تحديد ما إذا كان الشخص  اً يلعب دور  اً المقبولة اجتماعي
 اً يفتقر إلى طريقة مقبولة اجتماعييتمثل في النجاح المالي ولكنه  اً الشخص هدف مقبول اجتماعي

الذي ال يستطيع إطالق  أحد المغامرين ى ، قد يغر لنظرية ميرتون  اً هذا الهدف. وفق للوصول إلى
 شركته أن يختلس من صاحب العمل للحصول على أموال لبدء التشغيل.
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وعدم  اً حدد ميرتون خمس طرق يستجيب بها األشخاص لهذه الفجوة بين وجود هدف مقبول اجتماعي
 كالتالي: لتحقيق ذلك اً وجود طريقة مقبولة اجتماعي

يختارون عدم االنحراف. يتابعون أهدافهم بالقدر الذي  ون يمتثل: أولئك الذين االمتثال أو االلتزام. 0
 .يمكنهم من خالل الوسائل المقبولة اجتماعياً 

. االبتكار: أولئك الذين يقومون باالبتكار يسعون لتحقيق أهداف ال يمكنهم الوصول إليها من خالل 9
 استخدام وسائل إجرامية أو منحرفة.بداًل من الوسائل المشروعة 

: األشخاص الذين يمارسون الطقوس يخفضون أهدافهم حتى يتمكنوا من الوصول إليها . الطقوس9
 بداًل من تحقيق حلم بعيد المنال. االمتثال. يركز أفراد المجتمع على بطرق مقبولة اجتماعياً 

والذين نسحب بعض المتسولين ي. التراجع: يتراجع اآلخرون ويرفضون أهداف المجتمع ووسائله. 4
 الشوارع من هدف المجتمع المتمثل في النجاح المالي. يعيشون في

تمرد حفنة من الناس وتستبدل أهداف المجتمع ووسائله بأهدافهم الخاصة. يتطلع ي. التمرد: 5
 .اإلرهابيون إلى اإلطاحة بأهداف المجتمع من خالل وسائل غير مقبولة اجتماعياً 

 نظرية الفوضى االجتماعية

شرينيات وثالثينيات ، التي طورها باحثون في جامعة شيكاغو في عةعياالجتما الفوضىنظرية تؤكد 
، أن الجريمة على األرجح تحدث في المجتمعات ذات العالقات االجتماعية الضعيفة القرن الماضي

معدالت عالية من تعاطي المخدرات  فيه. الفرد الذي ينشأ في حي فقير االجتماعي الضبطوغياب 
من المرجح أن يصبح مجرمًا أكثر من كونه فرًدا من حي ثري مع  والحرمانوالعنف وجنوح المراهقين 

 نظام مدرسي جيد وعائالت تشارك بشكل إيجابي في المجتمع.

. ال يولد أي لالنحراف اً تشير نظرية الفوضى االجتماعية إلى عوامل اجتماعية واسعة باعتبارها سبب
ما يعتمد على عوامل في بيئته االجتماعية.  اً بمرور الوقت، وغالب كذلكولكنه يصبح  اً شخص مجرم

السياسة العامة. على سبيل  فيالبحث في نظرية الفوضى االجتماعية يمكن أن يؤثر بشكل كبير 
، وجدت الدراسات أن أطفال المجتمعات المحرومة الذين يلتحقون ببرامج ما قبل المدرسة المثال

ماعية األساسية هم أقل عرضة لالنخراط في المهارات االجت للتدريب في مجال يخضعون والذين 
 أنشطة إجرامية.



 

 

 كليفورد شو وهنري مكاي: نظرية االنحراف الثقافي

إلى أن االلتزام بالمعايير الثقافية السائدة في مجتمع الطبقة الدنيا  نظرية االنحراف الثقافيتشير 
الجريمة في شيكاغو في ( أنماط 0249يسبب الجريمة. درس الباحثان كليفورد شو وهنري مكاي )

 اا في وسط المدينة وانخفضمفي أسوأ حاالته اأن العنف والجريمة كان اأوائل القرن العشرين. وجد
أن هذا النمط يتوافق مع  الباحثانمن الوسط الحضري باتجاه الضواحي. الحظ  مع االنتقالتدريجيًا 

م فقراء ويفتقرون إلى المعرفة أنماط هجرة مواطني شيكاغو. عاش المهاجرون الجدد، وكثير منه
باللغة اإلنجليزية، في أحياء داخل المدينة. مع توسع سكان الحضر، انتقل األثرياء إلى الضواحي 

 قل حظًا.األوتركوا وراءهم 

دى إلى ارتفاع أ واإلثنيةبالعرق  المرتبطإلى أن الوضع االجتماعي واالقتصادي  الباحثانخلص 
، صغر مع أفكار مختلفة من االنحرافأ يج من الثقافات والقيم مجتمعاً المز  امعدل الجريمة. خلق هذ

 ونقل تلك القيم واألفكار من جيل إلى جيل.

 اد وجد(. لق0252)بيرون كروفز روبرت سامبسون و  من قبلوشرحها شو ومكاي تم اختبار نظرية 
 الفوضىقوية مع  طرديةعالقة  ماضطراب األسرة في مناطق معينة لهأن الفقر والتنوع العرقي و 

بارتفاع معدالت الجريمة  ةً ، مرتبطا، بدورهتكان ةاالجتماعي الفوضىأن  استنتجا. كما ةاالجتماعي
( عن نتائج 9111كشفت الدراسات الحديثة التي أجراها سامبسون مع ليديا بين )و واالنحراف. 

 لدى عنفالارتفاع معدالت ذات الوالد الواحد ترتبط ب واألسرارتفاع معدالت الفقر كما أن مماثلة. 
 األحداث.

 نظرية الصراع

لجريمة واالنحراف. على عكس لاالجتماعية واالقتصادية كأسباب  تنظر نظرية الصراع إلى العوامل
 هاالنظرية الوظيفية، فإن منظري الصراع ال يرون هذه العوامل وظائف إيجابية للمجتمع، بل يرون

ونظرية الضبط  يتحدون نظرية الفوضى االجتماعية ما أنهمكدليل على عدم المساواة في النظام. ك
القضايا العنصرية واالجتماعية االقتصادية وتبالغان في تبسيط  تتجاهالنويجادلون بأن كلتيهما 

 عن إجابات لعالقة الجندر اً ث منّظرو الصراع أيضيبحو (. 0220االتجاهات االجتماعية )آكرس
 والعرق بالثروة والجريمة.
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 ماركس: نظام غير متكافئكارل 

تأثرت نظرية الصراع إلى حد كبير بعمل الفيلسوف األلماني واالقتصادي والعالم االجتماعي كارل 
، الذين ياءتم تقسيمهم إلى مجموعتين. ووصف األثر يماركس. اعتقد ماركس أن عامة السكان 

العمال الذين اعتمدوا على وصف كما  ،البرجوازيةب سائل اإلنتاج واألعمال التجاريةسيطروا على و 
البروليتاريا. اعتقد ماركس أن البرجوازيين ركزوا سلطتهم ونفوذهم من خالل بالبرجوازية للعمل والبقاء 

السلطة األخرى من أجل الحفاظ على مراكز القوة في المجتمع وتوسيعها.  وجهاتالحكومة والقوانين 
إال أن أفكاره أوجدت األساس لمنظري الصراع ، لم يتحدث عن االنحراف إال قليالً رغم أن ماركس 

 الذين يدرسون تقاطع االنحراف والجريمة بالثروة والقوة.

 سلطة النخبةرايت ميلز:  سي

 The Power Elite (0251 ،) "سلطة النخبة" في كتابهوصف عالم االجتماع سي رايت ميلز 
وذوي النفوذ في قمة المجتمع ، وهي مجموعة صغيرة من األثرياء النخبة سلطةوجود ما أسماه 

 ،والمشاهير ،والسياسيون  ،األثرياءو  ،التنفيذيون  المدراء يصلما  اً يمتلكون السلطة والموارد. غالب
كل شخص في  في، وفي بعض الحاالت، تؤثر قراراتهم ودولياً  محلياً  القوةوالقادة العسكريون إلى 

 فيلصالح قلة محظوظة تتالعب بها لتبقى  مكرسةالمجتمع. ولهذا السبب، فإن قواعد المجتمع 
 ما تكون  اً القمة. هؤالء األشخاص هم الذين يقررون ما هو اإلجرامي وما هو غير اإلجرامي، وغالب

 بل أولئك الذين ال يملكون سوى القليل من القوة. التأثيرات محسوسة أكثر من قِ  هذه



 

 

 لجريمة والطبقة االجتماعيةا

ً مرتبتكون  طة بالفقراء، إال أن الجرائم التي يرتكبها األثرياء واألقوياء ال الجريمة غالبا
تزال مشكلة ناقصة ومكلفة في المجتمع. أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن ضحايا 

 2112مليار دوالر في عام  15.3السطو والسرقة وسرقة السيارات فقدوا ما مجموعه 

(FB1 2010بالمقارنة، عندما تم القبض على ا .) لمستشار المالي والممول السابق بيرني

أن  (SEC) ، أفادت لجنة األوراق المالية والبورصة األمريكية2117مادوف في عام 

 (.SEC 2009مليار دوالر ) 51بونزي المالي كانت تقارب  الحتيالالخسائر المقدرة 

 التفاعلية الرمزية

لشرح كيفية نظر المجتمعات و / أو  ايمكن استخدامه ةنظري مقاربة يه ةالرمزي يةالتفاعل
نظرية ، التوسيمظرية المجموعات االجتماعية إلى السلوكيات على أنها منحرفة أو تقليدية. تندرج ن

 .ةالرمزي يةفي نطاق التفاعل الضبط، ونظرية االرتباط التفاضلي، نظرية الفوضى االجتماعية

 نظرية التوسيم

ايير من وقت آلخر، إال أن قلة من الناس يعتبرون أنفسهم ننتهك المع اً على الرغم من أننا جميع
في كثير من األحيان بأنهم "منحرفون" ويصدقون يوصفون هؤالء الذين  هممنحرفين. ومع ذلك، فإن

من قبل أفراد المجتمع. في إسناد السلوك المنحرف إلى شخص  نظرية التوسيمتدريجيًا. تبحث  ذلك
فسها أو األشخاص الذين ال يتم تحديده من خالل السلوكيات ن اً وبالتالي، فإن ما ُيعتبر منحرف

ًا منحرف يعتبر، ما كن تجاه هذه السلوكيات. نتيجة لذل، ولكن من خالل ردود أفعال اآلخرييرتكبونها
 .عبر الثقافات اً كبير  اً ختلف اختالفيبمرور الوقت ويمكن أن  يتغير

 انوحدد نوعين من االنحراف يؤثر  التوسيم،نظرية  قام عالم االجتماع إدوين لوميرت بتوسيع مفاهيم
ؤدي إلى أي آثار طويلة األجل على يال هو انتهاك للقواعد  األولياالنحراف على تكوين الهوية. 

دفع ، لكن هي فعل منحرف في قيادة الحافلة الصورة الذاتية للفرد أو تفاعله مع اآلخرين. السرعة
، كما أنه ال يغير عل اآلخرين ينظرون إليك كشخص سيءالسرعة بشكل عام ال يج غرامة بسبب

يحافظون على الشعور باالنتماء  األوليفي االنحراف  يمارسون األفراد الذين ويستمر . ةالذاتي ورتكص
 في المجتمع ومن المرجح أن يستمروا في االلتزام بالمعايير في المستقبل.
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. افي الحاالت األكثر تطرفو في بعض األحيان، يمكن أن يتحول االنحراف األولي إلى انحراف ثانوي 
عندما يتغير مفهوم الشخص وسلوكه الذاتي بعد أن يتم وصف تصرفاته  االنحراف الثانوي يحدث 

بدور "المنحرف" والقيام به  باالنخراطعلى أنها منحرفة من قبل أفراد المجتمع. قد يبدأ الشخص 
طالب ب لنفكر، النحو. على سبيل المثال على هذا تمرد ضد المجتمع الذي صنف هذا الشخصك

بشكل متكرر  للتوبيخ الطالب يخضع. شجارات ويتورط في المحاضرات عن قطعنما ي اً غالب جامعي
، ". ونتيجة لذلكللشغبره "مثيرا ، وسرعان ما ينمي سمعته باعتبابالجامعةمن قبل المعلمين والعاملين 

تبنى عالمة "مثيري الشغب" ي؛ وقد أكثر من ذي قبلبخلق المشاحنات وخرق القواعد يبدأ الطالب 
 اً وضع الفرد لدرجة أنه يمنح اً لثانوي قويهذه الهوية المنحرفة. يمكن أن يكون االنحراف ا ويعتنق

ة للفرد. بعض الناس يرون أنفسهم في صف الخصائص الرئيسي وصف هو الرئيس الوضع. اً رئيس
 يرى آخرون أنفسهم متسولين أو مدانين أو مدمنين. ، كماأساتذةالمقام األول كأطباء أو فنانين أو 

 التفاضلي االرتباطدوين ساذرالند: إ

السلوك المنحرف  ، سعى عالم االجتماع إدوين سوذرالند لفهم كيف تطورن العشرينفي أوائل القر 
لم االجتماع ، فقد استند إلى الجوانب األخرى لعجديداً  اً ألن علم اإلجرام كان ميدان اً بين الناس. نظر 

نظرية أسست استنتاجاته لقد (. Laub 2006بما في ذلك التفاعالت االجتماعية والتعلم الجماعي )
إليهم الذين  السلوك المنحرف من المقربين ون يتعلم األفراد ، والتي اقترحت أناالرتباط التفاضلي

نتيجة  بل ًا،شخصي اً اختيار ، فإن االنحراف ليس ساذرالندلالنحراف. وفًقا لـ اً يقدمون نماذج وفرص
 . ة التفاضليةاالجتماعي التنشئةلعمليات 

بدأت  )ممتدة زمنيًا( وجدت دراسة طوليةو نظرية ساذرالند سبب كون الجريمة متعددة األجيال. تفسر 
هم ا لدى األطفال هو ما إذا كان والد في الستينيات أن أفضل تنبؤ بالسلوك المعادي للمجتمع واإلجرام

الذين تقل  ن من والدين ُمدانينالمنحدرو  طفالاأل(. كان 0221بجريمة )تود وجوري  اقد أدينو 
لالنخراط في اإلساءة  اآلخرين أعمارهم عن عشر سنوات أكثر عرضة من غيرهم من األطفال

. حتى عند أخذ العوامل االجتماعية من أعمارهم الزوجية والسلوك اإلجرامي في أوائل الثالثينات
، وجد في االعتبار العشوائيوالسكن  مثل األحياء الخطرة وضعف نظم المدارسواالقتصادية 
 .هم التأثير الرئيس على سلوك ذريتهمل الوالدينالباحثون أن 



 

 

 الضبطترافيس هيرشي: نظرية 

تأثر ياالجتماعي  الضبطأن  الضبطنظرية ، تنص الواسعةفي دراسة العوامل االجتماعية  اً استمرار 
 ،وأن االنحراف ينتج عن شعور باالنفصال عن المجتمع ،الروابط االجتماعيةبشكل مباشر بقوة 

 األفراد الذين يعتقدون أنهم جزء من المجتمع أقل عرضة الرتكاب جرائم ضده.ف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنظورات النظرية لالنحراف |2.1الجدول 
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 االنحراف ينشأ عن لمنظرون ا الوظيفية

مــــن عــــدم وجــــود طــــرق للوصــــول إلــــى األهــــداف المقبولــــة اجتماعيــــا  روبرت ميرتون  نظرية اإلجهاد
 خالل أساليب مقبولة.

نظريـــــــــــة الفوضـــــــــــى 
 االجتماعية

بـــاحثون فـــي جامعـــة 
 شيكاغو

ــــــــص  ــــــــات االجتماعيــــــــة ونق االجتمــــــــاعي؛  الضــــــــبطضــــــــعف العالق
ـــــث ـــــى  فقـــــد المجتمـــــعي بحي بعـــــض  علـــــىالقواعـــــد  فـــــرضالقـــــدرة عل

 .المجموعات

ـــــــــة االنحـــــــــراف  نظري
 الثقافي

ــــرد شــــو وهنــــري  كليف
 ماكاي

 في المجتمع. لطبقة الدنيالللمعايير الثقافية  االمتثال

 االنحراف ينشأ عن لمنظرون ا نظرية الصراع

ــــــــــــــــــر  النظــــــــــــــــــام غي
 المتكافئ

ـــــــي تنشـــــــأ  كارل ماركس ـــــــروة والســـــــلطة الت النظـــــــام  عـــــــنعـــــــدم المســـــــاواة فـــــــي الث
 .ادياالقتص

ــــى تحديــــد االنحــــراف بطــــرق تحــــافظ  سي رايت ميلز نخبة السلطة قــــدرة مــــن هــــم فــــي الســــلطة عل
 .على الوضع الراهن

 االنحراف ينشأ عن لمنظرون ا التفاعلية الرمزية

ـــــــــك الـــــــــذين فـــــــــي الســـــــــلطة  إدوين المرت نظرية التوسيم ردود أفعـــــــــال اآلخـــــــــرين، ال ســـــــــيما أولئ
 التوسيمات.القادرين على تحديد 

نظريـــــــــــة االرتبـــــــــــاط 
 التفاضلي

الســـــلوك المنحـــــرف الـــــذي يظهـــــر فـــــي األشــــــخاص  ومحاكـــــاةتعلـــــم  إدوين ساذرلين
 .اآلخرين المقربين من الفرد

 مشاعر االنفصال عن المجتمع. ترافيس هيرشي نظرية الضبط

 

 

 



 

 

 االجتماعية التي تربط الناس بالمجتمع: الصالت( أربعة أنواع من 0212حدد ترافيس هيرشي )

بالناس، فإننا نشعر بالقلق إزاء  اً وثيق اً ارتباط نرتبطيقيس اتصاالتنا باآلخرين. عندما  االرتباط. 0
معايير المجتمع من أجل الحصول على موافقة )ومنع الرفض( من العائلة لالناس  ويمتثل. فيناآرائهم 

 واألصدقاء والشركاء.

إلى االستثمارات التي نقوم بها في المجتمع. إن سيدة األعمال المحلية التي تحظى  االلتزام. يشير 9
، ستخسر فاعل في الحي السكنيوهي عضو  للمساهمة في مجتمعها المحليباالحترام والتي تتطوع 

 امرأة ليس لها مهنة أو عالقات مع المجتمع.ب مقارنةارتكاب جريمة  عندأكثر 

أو المشاركة في أنشطة مشروعة اجتماعيًا، تقلل من احتمال  االنخراط وبالمثل، فإن مستويات - 9
الصغيرة يعانون من أزمات عائلية  الرياضيةفرق الانحراف الشخص. األطفال الذين هم أعضاء في 

 أقل.

 الشخص نظرعلى القيم المشتركة في المجتمع. إذا  الموافقة أي، االعتقاد هي. الرابطة النهائية 4
 منالقمامة  مناصر للبيئة. من المرجح أن يلتقط بها يلتزممعتقدات، فسوف كالجتماعية القيم ا إلى

 (.0212الحديقة، ألن البيئة النظيفة هي قيمة اجتماعية له )هيرشي 

 الجريمة والقانون 3.7 

وهو  اً دائم للعقوبة يخضع ال  السلوك المنحرف للقواعد االجتماعية، إال أن اً االنحراف انتهاكيمثل 
، هي سلوك ينتهك القانون الرسمي ويعاقب عليه من بالضرورة. الجريمة، من ناحية أخرى  اً ليس سيئ

جريمة وما إذا كانت جميع يوجد غموض فيما يتعلق بما يشكل ومع ذلك خالل العقوبات الرسمية. 
ما انتهك  اً بوتستحق العقاب. على سبيل المثال، خالل الستينيات، غال ، "سيئة"الجرائم، في الواقع

 نشطاء الحقوق المدنية القوانين عن قصد كجزء من جهودهم لتحقيق المساواة العرقية. 

االجتماعي.  الضبطغير رسمية للحفاظ على  رسمية وكذلك ، كل المجتمعات لديها طرق نعرفكما 
 ياالجتماع الضبطقانونية تحافظ على  تشريعات، لدى المجتمعات ضمن هذه األنظمة من القواعد

أولئك الذين ينتهكون و سياسية. السلطة ال، والتي هي قواعد تعتمدها وتنفذها الرسمي من خالل القوانين
هذه القواعد يتحملون عقوبات رسمية سلبية. عادة ما تكون العقوبات مرتبطة بدرجة الجريمة وأهمية 
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وامل أخرى تؤثر على ، هناك عة الكامنة وراء القانون. ومع ذلك، كما سنرى المجتمع بالنسبة للقيم
 إصدار األحكام الجنائية.

 أنواع الجرائم

وال ا أشد من غيرها.بعض الجرائم على أنه بحيث ينظر إلىأعضائه بتنشئة المجتمع بشكل عام  يقوم
قتل شخص ما أسوأ بكثير  أنيفكر معظم الناس  :على سبيل المثال ُتعطى جميع الجرائم نفس الوزن,

ف الجرائم باعتبارها صنتوقعون أن يعاقب القاتل بقسوة أكبر من اللص. تُ وي ،من سرقة محفظة مالية
باسم "الجرائم ضد  اً )المعروفة أيض ةيفالجرائم العنواحدة من نوعين على أساس شدتها. تستند 

شخص"( إلى استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة. يقع االغتصاب والقتل والسطو المسلح ضمن 
تنطوي على تدمير أو سرقة الممتلكات ولكنها ال تستخدم القوة أو ف الجرائم الالعنفيةأما هذه الفئة. 

"جرائم الملكية". تعد جرائم السرقة وسرقة  اً ديد باستخدام القوة. ولهذا السبب، ُيطلق عليهم أحيانالته
 الجرائم الالعنفية.  أمثلة علىالسيارات والتخريب 

 أو الجرائم التي يرتكبها أشخاص جرائم الشوارعما نتصور  اً غالب عندما نفكر في الجريمة، فإننا
، عادًة في األماكن العامة. الفئة التي يتم التغاضي عنها في كثير عاديون ضد أشخاص أو منظمات

في بيئة  البيضاء الياقات، أو الجريمة التي يرتكبها العمال ذوو جريمة الشركاتن هي من األحيا
، وسرقة الهوية كلها أنواع من جرائم الشركات. على الرغم والتداول من الداخلعمال. االختالس، األ

، إال أنها قد مثل جرائم الشوارع نفسها من أن هذه األنواع من الجرائم نادرًا ما تتلقى التغطية اإلعالمية
 تكون أكثر ضررًا.

ايا. ُتدعى هذه الجرائم بال تم مناقشتها هو جريمة بال ضحتثالث من الجرائم التي غالبًا ما النوع ال
ريح. على عكس االعتداء أو السرقة، ضحايا عندما ال يضر مرتكب الجريمة شخصًا آخرًا بشكل ص

، فإن جريمة مثل شرب الكحول قبل بلوغ السن القانوني أو المتاجرة باألعمال الذين لهما ضحايا
ط فيها، رغم أنهما غير الجنسية ال تؤدي إلى إصابة أي شخص آخر بخالف الشخص الذي يتور 

ين. بينما يزعم البعض أن مثل هذه األفعال ليس لها ضحية، يجادل آخرون أنها في الواقع تقانوني
تؤذي المجتمع. قد تعمل الدعارة على تعزيز إيذاء النساء من قبل العمالء. وتعاطي المخدرات قد 

يفية تطور الطبيعة المنحرفة يزيد من احتمال غياب الموظف. تسلط هذه المناقشات الضوء على ك
 واإلجرامية من خالل النقاش العام المستمر.



 

 

 نظام العدالة الجنائية

. هناك ثالثة فروع لنظام العدالة ةالقانوني األحكامهو منظمة موجودة لتطبيق  نظام العدالة الجنائية
 الجنائية: الشرطة والمحاكم ونظام السجون.

 الشرطة

 الدولة أو المجتمع.القوانين والنظام العام على ذ تنفيهي قوة مدنية مسؤولة عن  الشرطة

 المحاكم

هي  المحكمةبمجرد ارتكاب جريمة وتحديد المخالف من قبل الشرطة، ُتحال القضية إلى المحكمة. 
 نظام يتمتع بسلطة اتخاذ القرارات على أساس القانون.

 النظام اإلصالحي

، مكلف باإلشراف على األفراد الذين ُقبض نظام السجون ، المعروف أكثر باسم اإلصالحينظام ال
 عليهم وُأدينوا وُحكم عليهم بجريمة جنائية. 

 

 

 

 

 

 



 االنحراف والجريمة والضبط االجتماعيالفصل الثامن|                        014

 

 

 

 مراجعة الفصل

 المصطلحات المفتاحية

 

نظرية تدرس العوامل االجتماعية واالقتصادية كأسباب : conflict theory نظرية الصراع
 .االنحراف الجنائي

النظرية القائلة بأن الضبط االجتماعي يتأثر بشكل مباشر : control theory الضبط االجتماعي
 .بقوة الروابط االجتماعية وأن االنحراف ناتج عن شعور باالنفصال عن المجتمع

من قبل العمال ذوي الياقات البيضاء في  المرتكبة الجريمة: corporate crime جرائم الشركات
 .بيئة األعمال

النظام المكلف باإلشراف على األفراد الذين ُقبض : corrections system النظام اإلصالحي
 .عليهم بسبب جرائم جنائية أو أدينوا بها أو ُحكم عليهم

 .نظام يتمتع بسلطة اتخاذ القرارات على أساس القانون : court المحكمة

 .خالل العقوبات الرسميةسلوك ينتهك القانون الرسمي ويعاقب عليه من : crime الجريمة

 .قانونيال التشريعمنظمة موجودة لفرض : criminal justice system نظام العدالة الجنائية

االمتثال للمعايير  تنص أننظرية : cultural deviance theory نظرية االنحراف األخالقي
 .سبب الجريمةيالسائدة في مجتمع الطبقة الدنيا الثقافية 

 .انتهاك للقواعد السياقية أو الثقافية أو االجتماعية: deviance االنحراف

نظرية أن األفراد يتعلمون : differential association theory نظرية االرتباط التفاضلي
 .السلوك المنحرف من المقربين إليهم الذين يقدمون نماذج وفرصًا لالنحراف

 طبقًا للقوانين النافذة. المعترف بها رسمياً العقوبات : formal sanctions العقوبات الرسمية



 

 

 .من الخصائص ماعلى أساس العرق أو الدين أو غيره اعتداءات: hate crimes جرائم الكراهية

 .العقوبات التي تحدث في التفاعالت وجهًا لوجه: informal sanctions العقوبات غير الرسمية

 .لشخص من قبل أفراد المجتمع نسب سلوك منحرف: labeling theory نظرية التوسيم

من خالل  االجتماعي الرسمي الضبطالتي تحافظ على  الدساتير: legal codes الدساتير القانونية
 .القوانين

 .ة للفردصف السمة الرئيسي وسم: master status الوضع الرئيس

 .عقوبات النتهاك المعايير: negative sanctions العقوبات السلبية

، على تدمير أو سرقة الممتلكات الجرائم التي تنطوي : nonviolent crimes الالعنفيةالجرائم 
 .ولكن ال تستخدم القوة أو التهديد باستخدام القوة

 .المكافآت المقدمة لالمتثال للمعايير: positive sanctions العقوبات اإليجابية

النفوذ في قمة المجتمع لديهم مجموعة صغيرة من األثرياء وذوي : power elite نخبة السلطة
 .السلطة والموارد

ؤدي إلى أي آثار طويلة األجل يال  الذيانتهاك المعايير : primary deviance االنحراف األولي
 .على الصورة الذاتية للفرد أو تفاعله مع اآلخرين

 .وسائل فرض القواعد: sanctions العقوبات

النحراف الذي يحدث عندما يتغير مفهوم الشخص ا: secondary deviance االنحراف الثانوي 
 .تصرفاته على أنها منحرفة من قبل أفراد المجتمع توسموسلوكه الذاتي بعد أن 

 .تنظيم وإنفاذ المعايير: social controlالضبط االجتماعي 

 توجد الجريمة تنص أننظرية : social disorganization theory نظرية الفوضى االجتماعية
 .اجتماعي ضبطفي المجتمعات ذات العالقات االجتماعية الضعيفة وعدم وجود 

ترتيب للممارسات والسلوكيات التي يعتمد عليها أعضاء : social order النظام االجتماعي
 .المجتمع في حياتهم اليومية
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 اجتماعياً النظرية التي تتناول العالقة بين وجود أهداف مقبولة : strain theoryنظرية اإلجهاد 
 .للوصول إلى تلك األهداف وجود وسائل مقبولة اجتماعياً و 

، اديون ضد أشخاص أو منظماتالجريمة التي يرتكبها أشخاص ع: street crime جرائم الشارع
 .وعادة في األماكن العامة

 ؤدي إلى إصابة أيتال  ها، ولكناألنشطة المخالفة للقانون : victimless crime جرائم بال ضحايا
 .فرد بخالف الشخص الذي يشارك فيها

 .الجرائم القائمة على استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة: violent crimes الجرائم العنفية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 خالصة الفصل

 

 االنحراف والضبط 0.5

، يعتمد على تعريفات السياق ا كان هناك شيء ما منحرًفا أم الاالنحراف هو انتهاك للقواعد. ما إذ
والوضع واستجابة الناس للسلوك. يسعى المجتمع للحد من االنحراف من خالل استخدام العقوبات 

 .االجتماعي الضبطالتي تساعد على الحفاظ على نظام 

 المنظورات النظرية لالنحراف 9.5

وراء االنحراف والجريمة. يشير ة الثالثة تفسيرات مختلفة عن الدافع م النماذج االجتماعية الرئيستقد
إلى أن االنحراف هو ضرورة اجتماعية ألنه يعزز المعايير من خالل تذكير  النظرية الوظيفية منظرو

الناس بعواقب انتهاكهم. انتهاك المعايير يمكن أن يفتح أعين المجتمع على الظلم في النظام. يجادل 
اواة الذي يبقي من هم في السلطة في القمة ومن منظرو الصراع أن الجريمة تنبع من نظام عدم المس

 اً اه على الطبيعة المبنية اجتماعياالنتب يةالرمز  التفاعلية منظرو ال يملكون القوة في القاع. يركز
باالنحراف. يتم تعلم الجريمة واالنحراف من البيئة ويتم فرضهما أو تثبيطهما من  المتعلق للتوسيم
 حولنا.

 الجريمة والقانون  9.5

هناك ثالثة فروع  .القانونية ويؤيدها نظام العدالة الجنائية التشريعاتيتم تأسيس الجريمة عن طريق 
للنظام القضائي: الشرطة والمحاكم واإلصالحيات. 
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 أهداف الفصل

 
 التكنولوجيا اليوم 1.1

 التكنولوجيا ووصف تطورها تعريف 
 فهم عدم المساواة التكنولوجية والقضايا المتعلقة بعدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا 
 وصف دور التقادم المخطط في التطور التكنولوجي 

 والتكنولوجيا في المجتمعاإلعالم  1.1 

 ووسائل اإلعالم الجديدة ازاإلعالم المختلفة ودورها الحالي، مثل الصحف والتلف صف تطور وسائل 
 فهم وظيفة اإلعالن المنتج في وسائل اإلعالم 
  إظهار الوعي بالتجانس االجتماعي والتجزئة االجتماعية التي تحدث من خالل استخدام المجتمع الحديث

 للتكنولوجيا ووسائل اإلعالم

 اآلثار العالمية لإلعالم والتكنولوجيا 1.1 

 شرح مزايا واهتمامات عولمة وسائل اإلعالم 
 فهم عولمة التكنولوجيا 

 المنظورات النظرية لإلعالم والتكنولوجيا 1.1

  مختلفةفهم ومناقشة كيف نقوم بتحليل وسائل اإلعالم والتكنولوجيا من خالل وجهات نظر اجتماعية 
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، كم عدد اآلنفيلم؟  لحضور كم عدد االصدقاء الجيدين لديك؟ كم من الناس تقابلهم لتناول القهوة أو
؟ كم عدد المرات التي تنشر فيها "صورة شخصية" على اإلنترنت؟ الفيسبوك"األصدقاء" لديك على 

تقضي فاإللكتروني؟ كم عدد المرات التي تقابل فيها أصدقاء لتناول وجبة  بريدككم مرة تقوم بفحص 
غيرت التكنولوجيا ؟ لقد أصدقائكوقتك في إرسال رسائل إلى أشخاص آخرين بداًل من التحدث مع 

مع مئات أو حتى  أخبارك في مشارككيف نتفاعل مع بعضنا البعض. لقد حولت "الصديق" إلى 
بهاتفك  اً . قد تكون ملتصق، أو حتى ال يعرفونكقد ال يعرفونك إال قليالً  الذين اآلالف من األشخاص

الفصل بداًل  فيإرسال رسائل نصية ب أو تقوم، ن عليك التركيز على قيادة سيارتكحتى إذا كا الخلوي 
على اتصال دائم مع دفق  من االستماع إلى محاضرة األستاذ. عندما يكون لدينا القدرة على البقاء

 ، فمن السهل أن نفقد التركيز على هنا واآلن.تالبيانا

سائل اإلعالم المختلفة فإن و  وفي الوقت نفسه ى توسيع حدود دوائرنا االجتماعيةتعمل التكنولوجيا عل
قط للبقاء على ف الفيسبوككيف نتصور ونتفاعل مع بعضنا البعض. نحن ال نستخدم  اً تغير أيض

. أو منتجات أو مشاهير تلفازية معينة برامجبإلعجاب" ل" اً نستخدمه أيضبل ؛ اتصال مع األصدقاء
رسالة شجعنا على تغريدة أو إرسال ي ؛تفاعلية وحدة هنّ إلم يعد وسيلة أحادية االتجاه؛  ازحتى التلف

أو دعوة للتصويت للمتسابقين في كل شيء بدًءا من مسابقات الغناء إلى مساعي التوفيق بين  يةنص
 وحياتنا. ترفيهناة بين سد الفجو أي  –الثقافات 

شارك ن، أو ةاجتماعي حادثةكذلك؟ عندما تغرد  يكنولوجيا حياتنا لألفضل؟ أو هل هكيف تغير الت
، هل الفيسبوكلحالة الوعي بالسرطان على  اً تحديث وتلصق، أو تقص على اليوتيوبمقطع فيديو 

من  وإشراكاً  ني أننا أكثر وعياً تشجع التغيير االجتماعي؟ هل التدفق الفوري والمستمر للمعلومات يع
 أي مجتمع قبلنا؟

هذه بعض األسئلة التي تهم علماء االجتماع. كيف يمكن أن ندرس هذه القضايا من منظور 
اجتماعي؟ من المحتمل أن يركز اختصاصي على األغراض االجتماعية التي تخدمها التكنولوجيا 

، وهي شكال التكنولوجيا ووسائل اإلعالمشكاًل من أمثل الويب ي :ووسائل اإلعالم. على سبيل المثال
تربط األفراد والدول في شبكة اتصال تسهل كل من المناقشات العائلية الصغيرة وشبكات التجارة 

، فضاًل عن دوره في ئف الواضحة لإلعالم والتكنولوجيابالوظا اً مهتم اً أيضالعالمية. سيكون المهتم 
كز شخص ما يطبق منظور الصراع على عدم المساواة المنهجي الخلل الوظيفي االجتماعي. قد ير 

، كيف يمكن أن يتأكد ط والتكنولوجيا. على سبيل المثالالناتج عن الوصول التفاضلي إلى الوسائ



 

 

، وال تلطخها المصالح السياسية سمعونها هي رواية موضوعية للواقعمن أن األخبار التي ي ن مواطنو ال
طبق المنظور التفاعلي على التكنولوجيا ووسائل اإلعالم إلى فهم المربحة؟ قد يسعى شخص ما ي

. خالل هذا الفرق بين الحياة الحقيقية التي نعيشها والواقع الموضح في البرامج التلفزيونية "الواقعية"
، سوف نستخدم خيالنا االجتماعي الستكشاف كيف تؤثر وسائل اإلعالم والتكنولوجيا على الفصل

 المجتمع.

 لوجيا اليومالتكنو 1.2

إضافة حديثة إلى عالمنا.  التي تشكلاألنيقة  Apple آبل من السهل إلقاء نظرة على أحدث منتجات
 على أنها التكنولوجيا تم توصيف، فقد لى أحدث أدوات الجراحة الروبوتيةولكن من محرك البخار إ

 وكبيرةزة الكمبيوتر الهائلة تطبيق العلم لمعالجة مشاكل الحياة اليومية. قد ننظر إلى الوراء إلى أجه
 تماثل اآلي بودفي سبعينيات القرن الماضي والتي كانت تحتوي على قدر كبير من التخزين  الحجم
iPod .آي بود تظهر أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة واليوم iPod  رقميةالنحيفة لدينا في صورة. 

 ما التكنولوجيا؟

، فإن التكنولوجيا الحديث عنصور أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة عند تمعظم الناس ييتصور 
كانت أدوات النار والحجر أشكااًل  :يث. على سبيل المثالالحد العصرالتكنولوجيا ليست مجرد نتاج 

لوجيا الرقمية طريقة مثلما يشكل توفر التكنو  اً ولوجيا خالل العصر الحجري. تماممهمة طورتها التكن
 ت، اخترع. من أول آلة حاسبةالبشر القدامى حياة يةكيف ت، فإن األدوات الحجرية غّير اليوم عيشنا

تشارلز  بناه، الذي الكمبيوتر الحديث إلى العدادفي شكل  من قبل البابليين قبل الميالد 9411في 
، تتأثر سابقة. وبالفعل عن اختراعات، كل ابتكاراتنا التكنولوجية هي تطورات 0559باباج في عام 

، راثة، أدى إدخال اآلالت التي يمكنها الحاليوم بالتكنولوجيا. في الزراعة جميع جوانب حياتنا
، مما يعني بدوره أن كبير في الحاجة إلى العمل اليدوي ، والحصاد إلى انخفاض ةعا ، والزر والدراسة
خفاض معدل ، وكذلك انوأدى ذلك إلى التحضر في المجتمع عدد الوظائف الريفية أقل.أصبح 

، الجنائيةهناك حاجة أقل للعائالت الكبيرة للعمل في المزارع. في نظام العدالة  أصبحتالمواليد ألنه 
أنقذت القدرة على التحقق من البراءة من خالل اختبار الحمض النووي أرواح الناس المحكوم عليهم 

 ب من جوانب حياتنا.في كل جان باإلعدام. األمثلة ال حصر لها: التكنولوجيا تلعب دوراً 
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ا غالبًا مو  ،، فليس لكل شخص فرص متساويةال مع أي تحسن في المجتمع البشري كما هو الح
تخلق التكنولوجيا، على وجه الخصوص، تغييرات تؤدي إلى تفاوت أكبر. باختصار، الفجوة تزداد 

 للجميع.أدى هذا التقسيم الطبقي إلى تركيز جديد على ضمان وصول أفضل ًا، وقد اتساع

هناك نوعان من التقسيم الطبقي. األول هو الوصول إلى التكنولوجيا على أساس الطبقة التفاضلي 
الرقمي إلى الشكل الثاني وهو فجوة في المعرفة، وهي  االنقسامفي صورة انقسام رقمي. وقد أدى هذا 

إلى وصول ال أقل في فجوة مستمرة ومتنامية في المعلومات ألولئك الذين لديهم إمكانية كما يبدو
فرص من  اً مزيد اً جيد الممولة تمويالً  والجامعات ، يتلقى الطالب في المدارسالتكنولوجيا. ببساطة

التي تفتقر إلى التمويل. هؤالء الطالب  والجامعات الطالب في المدارسب مقارنةللتكنولوجيا  الوصول
مما يجعلهم أكثر قابلية للتسويق في  ،يكتسبون المزيد من الكفاءة الفرصالذين يتمتعون بمزيد من 

إلى أشخاص لديهم المعرفة  اً شكل متزايد ويترك مجتمعنا منقسمسوق عمل قائم على التكنولوجيا ب
، فقد فشلنا في معالجة الفجوة هم. حتى مع قيامنا بتحسين الوصولالتكنولوجية وأولئك الذين ليس لدي

 Sciadasلى تصنيف المعرفة وتفسيرها ومعالجتها )القدرة ع —الواضحة بشكل متزايد في الجاهزية 

2003). 

، والوصول غير الفجوة الرقميةلفت االنتباه إلى ، حاول باحثو العلوم االجتماعية منذ بداية األلفية
في نهاية القرن  ، والمناطق الجغرافية.ى التكنولوجيا بين مختلف األعراق، والطبقاتالمتكافئ إل

من التجربة المدرسية ألولئك الذين تستطيع  اً كبير  اً ى التكنولوجيا جزءكان الوصول إل، العشرين
ولوجيا ، كانت المجتمعات الفقيرة تفتقر إلى التكنكاليفها. في وقت مبكر من األلفيةمجتمعاتهم تحمل ت

وفي ، في حين أن األسر الغنية لديها أجهزة كمبيوتر شخصية في المنزل أو ال تملكها على اإلطالق
، ويبدو أن الفجوة إلى حد كبير، انخفضت أسعار أجهزة الكمبيوتر ومع ذلك، 9111s. في المدارس

الرقمية كانت تنتهي بشكل طبيعي. توضح األبحاث أن استخدام التكنولوجيا والوصول إلى اإلنترنت 
ن هناك ت تتفق على أ، رغم أن معظم الدراساوالعمر والطبقةال يزاالن يختلفان كثيًرا حسب العرق 

 في استخدام اإلنترنت من قبل الرجال والنساء. اً بسيط اً اختالف

 استخدام التكنولوجيا والوسائط االجتماعية في المجتمع من قبل األفراد

؟ ماذا عن والديك أو أصدقائك؟ كم مرة تقوم بفحص وسائل تابلتهل تملك قارئ الكتروني أو 
التواصل االجتماعي أو هاتفك الخلوي؟ هل كل هذه التكنولوجيا لها تأثير إيجابي أو سلبي على 



 

 

من المستخدمين يقومون بفحص هواتفهم  ٪11، فإن يتعلق األمر بالهواتف المحمولةحياتك؟ عندما 
من مالكي  ٪44، ". باإلضافة إلى ذلكالهاتف يرن تى عندما ال الرسائل أو المكالمات ح من للتحقق

التأكد من أنهم لم يفوتوا أي مكالمات أو رسائل  يريدون الهواتف الخلوية ينامون بجانب هواتفهم ألنهم 
وصفوا هواتفهم المحمولة  الهواتف الخليويةمن مالكي  %92أو تحديثات أخرى أثناء الليل ونصية 

ألشخاص مع استخدام الكثير من او  (.9109م تخيل العيش بدونه" )سميث بأنه "شيء ال يمكنه
، فليس من المستغرب أن تكون وسائل التواصل االجتماعي قوة قوية لوسائل التواصل االجتماعي

 للتغيير االجتماعي.

 الخصوصية واألمن عبر اإلنترنت

ركة المواد، وإدارة األعمال، وتخزين ، ومشااً اجتماعي للتواصلعلى الويب  اتصالنانظًرا ألننا نزيد من 
 اً إجرامية. نشر مركز بيو لألبحاث مؤخر  نوايامن تعرضنا لمن لديهم  اً المعلومات، فإننا نزيد أيض

أشار إلى أن عدد مستخدمي اإلنترنت الذين أعربوا عن قلقهم بشأن مدى توفر المعلومات  اً تقرير 
. وفي 9109و 9112في المائة بين عامي  01الشخصية الخاصة بهم على اإلنترنت قفز بنسبة 

كما في المائة من المجيبين إلى أنهم تعرضوا للمضايقة عبر اإلنترنت،  09نفس االستطالع، أشار 
بالمائة إلى أن المعلومات الشخصية، مثل رقم الضمان االجتماعي الخاص بهم، قد ُسرقت  00أشار 

(Rainie et al 2013 .) 

المتاحة من خالل الحكومة والمنظمات  التعليماتكيف يمكن لألفراد حماية بياناتهم؟ تحدد العديد من 
ا يلي: التعرف على حقوق ، بما في ذلك مالمشتركةغير الربحية والقطاع الخاص تدابير السالمة 

؛ إعطاء راء )بداًل من النقر على "قبول"(؛ قراءة سياسات الخصوصية عند إجراء عملية شالخصوصية
جمع  سبب عن االستفسار؛ معلومات المطلوبة من قبل أي مصدرفقط الحد األدنى من ال

عن  يةاالئتمان بطاقتك ؛ ومراقبة تاريخيها، ومن سيحصل علالمعلومات، وكيف سيتم استخدامها
 األعالم الحمراء التي تشير إلى تعرض هويتك للخطر.

 حياد اإلنترنت

أن يتم التعامل مع جميع بيانات اإلنترنت على قدم المساواة ب القائل مبدأال، حياد اإلنترنتتعد مسألة 
جوة الفردم حول الوصول إلى اإلنترنت و  الدائرمن النقاش  اً من قبل مقدمي خدمات اإلنترنت، جزء

الرقمية. على جانب واحد من هذا النقاش، هناك اعتقاد بأنه يجب معاملة من يقدمون خدمة 
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 القانون  يمنعهم، شائعة للجميع، على أنهم ناقالت اءاإلنترنت، مثل أولئك الذين يقدمون الكهرباء والم
أنه بدون مثل هذه  حياد اإلنترنتمن التمييز على أساس العميل أو طبيعة البضائع. يقترح مؤيدو 

 الصراع ويرى منظرو نظريةالحماية القانونية، يمكن تقسيم اإلنترنت إلى ممرات "سريعة" و"بطيئة". 
 مقابللمقدمي خدمات اإلنترنت  عالوة أن هذا التمييز سيسمح للشركات الكبرى، مثل أمازون، بدفع

اد المنافسين المحليين الصغار الخدمة األسرع، مما قد يؤدي إلى الحصول على ميزة من شأنها إبع
 عن العمل.

 اإلعالم والتكنولوجيا في المجتمع 2.2

 اإلعالم. فصل أي منهما عن المجتمع المعاصر، وال يمكن شابك التكنولوجيا ووسائل اإلعالمتت
media  .اختراع ومنذ زمنمصطلح يشير إلى جميع وسائل االتصال المطبوعة والرقمية واإللكترونية 

من  اليومو ة ومكان مشاركة المعلومات. ، أثرت التكنولوجيا على كيفي)وحتى قبل ذلك(المطبعة 
مناقشة وسائل اإلعالم والطرق التي تتواصل بها المجتمعات دون معالجة الوتيرة  الصعوبة بمكان

دة طفلك أو ، إذا كنت ترغب في مشاركة أخبار والاً غير التكنولوجي. قبل عشرين عامالسريعة للت
، لكنك على من الناس قليلة رسائل. قد تخبر حفنةال تكتب بعضتتصل هاتفيًا أو  فقد، وظيفتك ترقية

االنضمام إلى مجتمع عبر اإلنترنت من  اآلنيمكنك األرجح لن تتصل بالمئات إلعالمهم بذلك. 
دائرة االتصال إن . Instagram اإلنستجرام عن طريق صورة على أخبارك لتعلناآلباء واألمهات 

 ، يجب أنتفاعل المجتمعات مع التكنولوجيا وعندما نتحدث عن كيفية ،أوسع من أي وقت مضى
لقد خلقت التكنولوجيا اإلعالم، وبدون  ، والعكس بالعكس.نأخذ وسائل اإلعالم في االعتبار

 التكنولوجيا ال يوجد إعالم.

 تصنيف التكنولوجيا

ف . في حين أنه قد يكون من السهل تصنيال توجد طريقة واحدة لتقسيم التكنولوجيا إلى فئات
، فإن مسارات التطور االبتكارات مثل المستندة إلى آلة أو القائمة على عقاقير أو ما شابه ذلك

التكنولوجي المترابطة تعني أن التقدم في مجال ما قد يتكرر في عشرات المجاالت األخرى. من أجل 
الختراع ، الذي يتلقى طلبات براءات اختراع األمريكيبراءات اال ، سننظر في كيفية قيام مكتبالتبسيط

تقوم هذه الهيئة في جميع أنحاء العالم، بمعالجة براءات االختراع.  اً لجميع االبتكارات الرئيسة تقريب



 

 

 utility المنافع العامةاختراع براءات ثة أنواع من االبتكار. ثال اختراع براءةبمنح التنظيمية 

patetns ملية أو منتج أو جهاز جديد ول. ُتمنح هذه األدوات الختراع أو اكتشاف أي عهي النوع األ
براءة اختراع ، أو لتحسين كبير في التقنيات الحالية. النوع الثاني من براءات االختراع هو ومفيد

تم منحها بشكل شائع في الهندسة المعمارية والتصميم الصناعي ، وي. design patents التصميم
براءات االختراع . تعترف صناعيوهذا يعني أن شخًصا ما قد ابتكر تصميًما جديًدا ومبتكًرا لمنتج 

، باكتشاف أنواع نباتية جديدة يمكن إعادة إنتاجها بطريقة ، النوع األخيرplant patents النباتية
 غير جنسية. 

 ع وسائل اإلعالم والتكنولوجياأنوا

تطورت وسائل اإلعالم والتكنولوجيا جنًبا إلى جنب، من المطبوعات المبكرة إلى المنشورات الحديثة، 
جديدة باستمرار، مثلما نراه في  وسائل إعالميةتظهر وال تزال إلى األفالم.  التلفازمن الراديو إلى 

 عالم اإلنترنت.

 الصحف المطبوعة

ال المبكرة من وسائل اإلعالم المطبوعة، الموجودة في روما القديمة، على األلواح ُوجدت األشك
 رت طريقة مشاركة األفراد لألفكارالموزعة إلبقاء المواطن على اطالع. مع اختراع المطبعة، تغي

عرفة حيث يمكن إنتاج المعلومات وتخزينها على نطاق واسع. ألول مرة، كانت هناك طريقة لنشر الم
من الفضل لهذا التطور الذي أدى إلى عصر النهضة وفي  ؛ والكثيرعلومات بشكل أكثر كفاءةوالم

 نهاية المطاف إلى عصر التنوير.

بقدر ما كانت عليه  المطبوع اإلعالم، ر اختراع التلغراف، في منتصف القرن التاسع عشرغيّ لقد 
أعاد الناشرون  القرن العشرينوفي بداية المطبعة. فجأة يمكن أن تنتقل المعلومات في دقائق. 

تحديد عالم وسائل اإلعالم المطبوعة وتمتعوا بقدر كبير من القوة  Hearst األمريكيون مثل هيرست
 .اً حداث الوطنية والعالمية اجتماعيلبناء األ

اجعت حركة توزيع ، تر طاق واسع في منتصف القرن العشرينواستخدامه على ن ازمع اختراع التلف
، انخفض تداولها بشكل أكبر مع تحول المزيد وفي القرن الحادي والعشرين .مطردالصحف بشكل 

 من الناس إلى مواقع األخبار على اإلنترنت وغيرها من أشكال وسائل اإلعالم الجديدة للبقاء على
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 -غير مسبوق في توزيع الصحف  اً انخفاض 9112اطالع. وفًقا لمركز بيو لألبحاث، شهد عام 
 (.9101ي المائة عن العام السابق )بيو ف 01.1بانخفاض 

إن هذا التحول عن الصحف كمصدر للمعلومات له آثار عميقة على المجتمعات. عندما يتم تقديم 
على مستوى ما من التقارير  المحافظة، يجب مجموعة كبيرة ومتنوعة من األشخاصاألخبار إلى 

الحفاظ على اشتراكهم. مع تراجع ذات القاعدة العريضة والتوازن من أجل جذب جمهور واسع و 
، بحيث يمكن لكل شريحة من الجمهور اختيار ما ، تصبح مصادر األخبار أكثر انقساماً فالصح

اإلنترنت  إلى، تحولت الصحف ريد تجنبه. على نحو متزايدتد أن تسمعه على وجه التحديد وما تري
 اإلعالمية ه منصات الوسائطفي محاولة لتظل ذات صلة. من الصعب تحديد التأثير الذي ستحدث

 طريقة تلقي المعلومات ومعالجتها. فيالجديدة 

الت ا( أن الجماهير في جميع المج9109أفاد مشروع مركز بيو لألبحاث للتميز في الصحافة )
، على الرغم من زيادة إيرادات اإلعالنات الرقمية. أشار 9109بارية الكبرى انخفضت في عام اإلخ

مليارات دوالر بعد سنوات من  01أنه على الرغم من ثبات تداول الصحف بحوالي التقرير نفسه إلى 
التراجع ، إال أن إيرادات اإلعالنات الرقمية التي تتزايد لمجالت األخبار ليست كافية للتعويض عن 

 خسارة إيرادات الطباعة في الصحف.

في عام  اً خمسة كتب سنوي ياً وسطإلى أن البالغين في الواليات المتحدة قرأوا  9104أشار تقرير 
ائة من بالم 12؟ قال حوالي اإللكترونية أم التقليدية . ولكن هل يقرأون الكتب المطبوعة9109

م بالمائة قالوا إنه 95، مقابل في العام الماضي اً على األقل مطبوعًا واحد اً األشخاص أنهم قرأوا كتاب
ي نقل المعلومات؟ في دراسة باعة أكثر فاعلية ف(. هل الطDeSilver 2014) اً إلكتروني اً قرأوا كتاب

( أن الطالب الذين قرأوا على الورق 9109) Bronnickو  Walgermoو  Mangen، وجد حديثة
في امتحان فهم القراءة المفتوحة للكتاب  اً إلكتروني اً ياًل من أولئك الذين قرأوا كتابكان أداءهم أفضل قل

الذي  للبحوثعن أسئلة االختيار من متعدد واإلجابة على األسئلة القصيرة. بينما بدا أن التحليل 
، فإن همون أقل عند القراءة من الشاشات( يؤكد أن الناس يقرأون ببطء أكثر ويف0229أجراه أندروز )

 Noyes and Garlandوع ال ُيظهر أي شيء محدد )التحليل للبحوث الحديثة حول هذا الموض

2008. ) 



 

 

 والمذياع )الراديو( التلفاز

شكل حياة الناس بنفس الطريقة. في كلتا  كليهما، لكن التلفازمن الواضح أن البرامج اإلذاعية سبقت 
 الذي ال والتجمعالحالتين، يمكن التمتع بالمعلومات )والترفيه( في المنزل، مع نوع من السرعة 

تستطيع الصحف تقديمه. على سبيل المثال، قد يتذكر الكثير من الناس عندما رأوا على شاشات 
. 9110أو سمعوا على الراديو أن البرجين التوأم في مدينة نيويورك قد تعرضا للهجوم في عام  التلفاز

هذه  في على الرغم من أن الناس كانوا في منازلهم، فإن وسائل اإلعالم سمحت لهم بالمشاركة
 اللحظات في الوقت الحقيقي. 

 األفالم

بدأت صناعة األفالم في ثالثينيات القرن الماضي عندما تم دمج اللون والصوت ألول مرة في 
سينما ، كانت األفالم األولى توحد المجتمع: فمع تجمع الناس في دور الالتلفازاألفالم الروائية. مثل 

 ًا بدوراألفالم أيض تقوم. اً كون ويبكون ويخافون معكانوا يضح، لمشاهدة اإلصدارات الجديدة
 من األفالم الدرامية إلى التاريخية إلى الرومانسيةثقافية للمجتمع. المحاور الزمنية أو ال كبسوالتال

ثيرون هوليود ، توضح األفالم أحالم المجتمع ومخاوفه وتجاربه. بينما يعتبر الكالذاتية إلى السير
، وتتحدث إلى بالفعل المزيد من األفالم كل عام، فإن بوليوود الهندية تنتج مركز صناعة األفالم

 التطلعات الثقافية وقواعد المجتمع الهندي.

 اإلعالم الجديد

جميع األشكال التفاعلية لتبادل المعلومات. وتشمل هذه مواقع التواصل  الجديد اإلعالمشمل ي
)المواقع التي تسمح  والويكي اعية الرقمية()البرامج اإلذ االجتماعي والمدونات والبودكاست

 ومع ذلك ًا،اضح أن القائمة تنمو يوميوالعوالم االفتراضية. من الو  للمستخدمين بتحرير محتوياتها(
اإلعالم الجديد إلى  وسرعة عني فوريةتقة المعلومات المقدمة. في الواقع، ليس هناك ما يضمن د
من أي وقت مضى للتأكد من أن  اً نكون أكثر حرص أنه يجب علينا أنجانب عدم وجود رقابة 

 أخبارنا تأتي من مصادر دقيقة.
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 اتالمنتج اتإعالن

، ولكن الطريقة التي تصل بها إلينا تتغير. حددت نعومي منتجاتها لبيعتستخدم الشركات اإلعالنات 
أطروحة ، وهي No Logo، 0222الصادر عام  في كتابهاكالين األثر المدمر للعالمة التجارية 

، والحركات االجتماعية ركز على المصانع المستغلة للعمال، وقوة الشركاتمناهضة للعولمة ت
أنك تتلقى الرسالة  ات، تضمن ممارسات اإلعالنتهلكين. في مجتمع ما بعد األلفيةالمناهضة للمس

يل نظمة األساسية. على سبنفسها من مجموعة متنوعة من المصادر ومن مجموعة متنوعة من األ
الجلوس لمشاهدة لعبة عند ، و ملعبالفي طريقك إلى  لمنتج معين، قد ترى لوحات إعالنية المثال

للمنتج، مشاهدة إعالن نصف الوقت كذلك عليك ، و على الشاشة الكبيرة المنتجسبقها إعالن ي
 . باإلضافة إلى اللوحات اإلعالنية الموزعة على جوانب الملعب

اإلعالن  مواقع، حيث سمحت التكنولوجيا ووسائل اإلعالم للمستهلكين بتجاوز اتاإلعالن تلقد تغير 
التلفزيونية دون مغادرة  ، الذي يسمح لنا بتخطي اإلعالنات. من اختراع جهاز التحكم عن ُبعدالتقليدية
، فإن دة البرامج ولكن بتخطي اإلعالنات، إلى أجهزة التسجيل التي تسمح لنا بمشاهمقاعدنا
اإلعالم  وسائلل ، وال يختلف األمر بالنسبةلتقليدية في طريقها إلى االنخفاضت التلفزيونية ااإلعالنا

بشكل كبير في عام از ت اإلعالنات في الصحف والتلفانخفضت إيرادافي الواقع، . المطبوعة
 ، مما يدل على أن الشركات تحتاج إلى طرق جديدة إليصال رسائلها إلى المستهلكين.9112

المشاهير، على  توظيفمعالجة مشكلة تباطؤ اإلعالنات في استخدام فلسفة ل تفكرركات الش بدأت
في الحرم  اطالب جامعيين ليكونوا ممثلين عنهبتعيين  أيضاً  تقوم الشركاتو . اً نطاق مختلف تمام

، ويبحثون عن طالب مشهورين يشاركون في أنشطة رفيعة المستوى مثل الرياضة الجامعي
 اً خبرنا بذلك، فسنختار أيضعلى أننا إذا اشترينا العطور ألن بيونسي ت المسوقون ن والموسيقى. يراه

 تبين بعضيشجع هذا االختيار. كما  متفوق هواتفنا المحمولة أو عالمتنا التجارية إذا كان طالب 
 مصدر واحد للمعلومات قبل كل شيء: الطالب اآلخرون.ب، يثق طالب الجامعات الشركات

 والتجزئةالتجانس 

تستمتع به تتجانس  الذيالمتاحة، فإن األخبار والترفيه السائد  وسائل اإلعالمعلى الرغم من تنوع 
( إلى أن جميع وسائل األخبار المختلفة 0225) مكمانوسبشكل متزايد. تشير األبحاث التي أجراها 



 

 

بعض  وجودمع  ةمصادر، مما يؤدي إلى نفس الرسالتحكي جميع القصص نفسها، باستخدام نفس ال
على  CNNأو موقع  New York Times، سواء كنت تقرأ موقع االختالفات البسيطة. لذا

اإلنترنت، فمن المرجح أن تكون تغطية األحداث الوطنية مثل قضية محكمة كبرى أو قضية سياسية 
 هي نفسها.

سة في التدفقات ، تحدث العملية المعاكجانس بين منافذ األخبار الرئيسيةبالتزامن مع هذا الت
ص تجربتهم اإلخبارية بشكل ، يقوم الناس بتخصيحدث. مع وجود العديد من الخياراتاإلعالمية األ

(. على سبيل 9115، مما يقلل من مواجهة المعلومات التي ال تتوافق مع رؤيتهم للعالم )قبل متزايد
زيارة المواقع اإللكترونية التي اختيار  اً ين يرغبون في تجنب السياسة تماميمكن لألشخاص الذ ،المثال

تتعامل فقط مع الترفيه أو التي ستبقيهم على اطالع دائم على النتائج الرياضية. لديهم طريقة سهلة 
 لتجنب المعلومات التي ال يرغبون في سماعها.

 اآلثار العالمية لإلعالم والتكنولوجيا 3.2

. في كتاب تاريخي، توماس اً العولمة دائم تقود، لتكنولوجيا، ووسائل اإلعالم بشكل متزايدكانت ا
 "مسطحًا" التكنولوجيا العالم جعلت من خاللها، حدد العديد من الطرق التي (9115فريدمان )

، "العالم مسطح" The World Is Flat العالمي. يفترض اإلصدار األول منوأسهمت في اقتصادنا 
، أن المفاهيم االقتصادية األساسية قد تغيرت عن طريق الحوسبة 9115الذي كتب في عام 

ين من تالتحوالت التكنولوجية اثن هالسرعة. وقد أتاح الوصول إلى هذالشخصية واإلنترنت فائق 
توظيف العمال في مراكز االتصال الموجودة في الصين أو الهند. باستخدام أمثلة  المحليةالشركات 

مراكز االتصال في بنجالور وسط األمريكي تدير شركة من منزلها عبر مثل امرأة من الغرب األ
ت سواء كانت الشركا اً ظام العالمي الجديد سيكون موجود، يحذر فريدمان من أن هذا النبالهند

إلى  الدول، ستحتاج الدور االقتصادي في العالم، وذلك للحفاظ على التجارية األساسية جاهزة أم ال
 دادها للعاملين في القرن الحادي والعشرين لهذه الديناميكية.االهتمام بكيفية إع

، ال يتفق الجميع مع نظرية فريدمان. أشار العديد من االقتصاديين إلى أنه في الواقع ال يزال بالطبع
اصلون إنشاء قمم ، ويو اً يتجمعون في مناطق جذابة جغرافي االبتكار والنشاط االقتصادي والسكان

بكين القوية هي شنعاهاي و . إن مدن الصين على اإلطالق تسطيحهاوالتي لم يتم ، وأودية اقتصادية
 عن الضيق الريفي ألفقر سكان البالد. جداً  عالم بعيد
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، وليس عالم اجتماع. يركز عمله على المكاسب إلى أن فريدمان هو خبير اقتصادي تجدر اإلشارة
، سوف ننظر عن عالمي الجديد. في هذا القسمام الوالمخاطر االقتصادية التي ينطوي عليها هذا النظ

، التسمياتمن منظور اجتماعي. كما تشير  والعولمة التكنولوجية العولمة اإلعالمية في دوركثب 
، من خالل التبادل الثقافي لألفكارفإن عولمة وسائل اإلعالم هي التكامل العالمي لوسائل اإلعالم 

 التطور بين الثقافات وتبادل التكنولوجيا. في حين أن العولمة التكنولوجية تشير إلى

 عولمة وسائل اإلعالم

( إلى أن الشركات متعددة الجنسيات هي األداة الرئيسة لعولمة وسائل اإلعالم، 9115يشير ليون )
والواقع (. Compaine 2005وأن هذه الشركات تتحكم في محتوى وتوزيع وسائل اإلعالم العالمية )

أن هناك عدًدا أقل من مصادر األخبار  نجد عند النظر إلى من يتحكم في وسائل اإلعالم، أنه
 المستقلة مع تطور التكتالت األكبر واألكبر.

 متنوعة. لكنال نهاية لها للعثور على وسائل إعالم هناك فرصة  إذا نظرنا بصورة سطحية نجد أن
عملية يتحكم فيها عدد أقل وأقل من  عن عالماندماج اإليعبر األرقام مضللة.  هذه الصورة وكذلك

بعض  فيه تسيطر الذيالقلة  احتكار. يؤدي هذا إلى وسائل اإلعالمالمالكين على غالبية منافذ 
لمعلومات التي يتعرض لها الجمهور؟ على نوع ا االندماج. ما تأثير هذا اإلعالمالشركات على سوق 

نظر متعددة ويقصر خطابها على المعلومات واآلراء  وسائل اإلعالم من وجهاتنا اندماج هل يحرم
 ؟وما أهمية هذا األمر؟ القليلة التي تشاركها بعض المصادر

ألن المنافسة األقل تعني عادًة أن المستهلكين ال يحصلون على  جداً  االحتكارات مهمموضوع إن 
إن . هورها أو توافرهايقل احتمال ظخدمات جيدة ألن اآلراء المعارضة أو وجهات النظر المتنوعة 

مساهميها أكثر من لت التالية. أوال، تدين وسائل اإلعالم الموحدة ينتج عنه االختالال اإلعالم اندماج
، عالم، ألنها مملوكة لنخبة السلطةالشركات القليلة التي تسيطر على معظم وسائل اإلو الجمهور. 

، توجد حوافز أقل في حالة احتكار القلةصغيرة فقط. تمثل المصالح السياسية واالجتماعية ألقلية 
 لالبتكار أو تحسين الخدمات أو خفض األسعار.

إلى إنشاء قرية  وسائل اإلعالمفي حين أن بعض علماء االجتماع توقعوا أن تؤدي الزيادة في أشكال 
، إال أن األبحاث الحالية تشير إلى أن المجال العام الذي يصل إلى (McLuhan 1964عالمية )

 .ويتحدث اإلنجليزية اً العالمية يميل إلى أن يكون غني ريةالق



 

 

، ليس هناك شك في أن تبادل التكنولوجيا من الدول األساسية إلى الدول الطرفية وشبه ومع ذلك
، قد يركز شخص يستخدم مقاربة لقضايا المعقدة. على سبيل المثالالطرفية يؤدي إلى عدد من ا

وجيا السياسية واالستعمار الثقافي الذي يحدث مع النمو نظرية الصراع على مقدار اإليديول
؛ إن كابل التكنولوجية خالية من األيديولوجي، االبتكارات اي. من الناحية النظرية على األقلالتكنولوج

بلد علماني أو بلد شيوعي أو بلد رأسمالي. لكن أولئك  أو األلياف الضوئية هو نفسه في بلد مسلم
سواء كانت منظمات غير حكومية أو شركات أو  -لوجيا إلى الدول األقل تقدمًا الذين يجلبون التكنو 

، قد يركز اختصاصي على الطرق التي تخلق بها ة ما يكون لديهم أجندة. بالمقابلعاد -حكومات 
، أو على الفوائد ول برامج زراعة المحاصيل الناجحةالتكنولوجيا وسائل جديدة لتبادل المعلومات ح

االفتراضات  إيصال، يتم هاتف الخليوي. وفي كلتا الحالتينلفتح سوق جديد الستخدام ال االقتصادية
 جنبا إلى جنب مع تلك األسالك عالية السرعة. والمعايير ، والقواعدالثقافية واالجتماعية

ليس التحيز الثقافي واإليديولوجي هو الخطر الوحيد لعولمة اإلعالم. باإلضافة إلى خطر اإلمبريالية 
. يتمثل اً عالم أكثر ترابط المنافع في، فإن المشاكل األخرى تأتي مع الثقافية وفقدان الثقافة المحلية

تشعر  وإعالمأحد المخاطر في احتمال قيام الحكومات الوطنية بالرقابة التي ال تسمح إال بمعلومات 
 ت المتحدة باستخدام، تخاطر الدول األساسية مثل الوالياتخدم رسالتها. باإلضافة إلى ذلكأنها 

كيات المنحرفة مجرمين للتحايل على القوانين المحلية ضد السلو  وسائل اإلعالم الدولية من ِقبل
مثل المقامرة واستغالل األطفال في المواد اإلباحية وتجارة الجنس. تسمح مواقع  اً والخطيرة اجتماعي

، من مواقع المقامرة قانونية أو غير مشروعة يريدونها الويب الدولية بالبحث عن أي معلومات غير
، إلى المواقع التي تبيع المواد والتي ال تتطلب دلياًل على السن ساعة 94عبر اإلنترنت التي تستغرق 

 ألطفال. توضح هذه األمثلة المخاطر المجتمعية لتدفق المعلومات غير المقيد.لاإلباحية 

 العولمة التكنولوجية

ولمة التكنولوجية إلى حد كبير من خالل نشر التكنولوجيا، وانتشار التكنولوجيا عبر الع تسارعت
الحدود. في العقدين األخيرين، كان هناك تحسن سريع في انتشار التكنولوجيا إلى الدول الطرفية 

. لمستمرة لهذا االنتشارالفوائد والتحديات ا 9115، ويناقش تقرير للبنك الدولي لعام الطرفيةوشبه 
، وجد التقرير أن التقدم التكنولوجي ومعدالت النمو االقتصادي مرتبطان وأن الزيادة في بشكل عام

التقدم التكنولوجي ساعدت على تحسين أوضاع العديد من الذين يعيشون في فقر مدقع )البنك الدولي 
 ن أن تستفيد من(. يدرك التقرير أن المنتجات الريفية والتكنولوجيا المنخفضة مثل الذرة يمك9115



 اإلعالم والتكنولوجياالفصل التاسع|                        054

 

، يمكن للتكنولوجيات مثل الخدمات المصرفية ن ذلك، وعلى العكس ماالبتكارات التكنولوجية الجديدة
عبر الهاتف المحمول أن تساعد أولئك الذين يتألف وجودهم الريفي من البيع في سوق التكنولوجيا 

ل الهواتف المحمولة أن ، يمكن للتقدم التكنولوجي في مجاالت مثذلكالمنخفضة. باإلضافة إلى 
، والتحسينات المتزامنة في المجاالت ذات الصلة مثل ي إلى المنافسة، وتخفيض األسعاريؤد

 الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وتبادل المعلومات.

 الدول المحوريةالتي تخلق فجوة رقمية في  نفسها ، فإن أنماط عدم المساواة االجتماعيةومع ذلك
فجوات رقمية داخل الدول المحيطية وشبه المحيطية. في حين أن نمو استخدام  اً تخلق أيض

، فإن انتشار التكنولوجيا داخل بير خالل العقود القليلة الماضيةالتكنولوجيا بين الدول قد زاد بشكل ك
، يوجد عدد أقل ة وشبه المحيطية. في هذه البلدانالبلدان أبطأ بشكل ملحوظ بين الدول المحيطي

، ناهيك عن الستفادة من التكنولوجيا الجديدةير من الناس لديهم التدريب والمهارات الالزمة لبكث
الوصول إليها. يميل الوصول التكنولوجي إلى أن يتجمع حول المناطق الحضرية ويترك مساحات 
شاسعة من مواطني الدول المحيطية. في حين أن نشر تكنولوجيات المعلومات لديه القدرة على حل 

هم األكثر تضررًا من  اً ، إال أن السكان األكثر احتياجمن المشكالت االجتماعية العالمي العديد
، لكن لمياه أن تنقذ الكثير من األرواح، يمكن لتكنولوجيا تنقية اقمية. على سبيل المثالالفجوة الر 

لوصول إلى التكنولوجيا إلى تنقية المياه ال تملك إمكانية ا اً ي الدول المحيطية األكثر احتياجالقرى ف
 أو األموال الالزمة لشرائها أو مستوى الراحة التكنولوجية لتقديمها كحل .

 المنظورات النظرية لإلعالم والتكنولوجيا 4.2

من الصعب تصور أي نظرية أو منظور نظري يمكنه شرح الطرق المختلفة التي يتفاعل بها الناس 
إلشعال  المستخدم عود الثقابعلى إدارة سلسلة كاملة من  التكنولوجيا. تعمل واإلعالممع التكنولوجيا 

الشمعة وصواًل إلى محطات الطاقة النووية المتطورة التي قد تشغل المصنع الذي صنعت فيه هذه 
تي ف الحافلة الالذي تشاهده، أو اإلعالنات التي تل ازإلى التلف اإلعالمشير يلشمعة. يمكن أن ا

، ناهيك حها في غرفة انتظار طبيب األسنان، أو المجالت التي تتصفأو المدرسة تستقلها إلى العمل
، يوتيوب ،المدوناتو الفيسبوك و  االنستجرام، بما في ذلك الجديدة وسائل اإلعالمعن جميع أشكال 

وما شابه ذلك. هل وسائل اإلعالم والتكنولوجيا حاسمة في مسيرة اإلنسانية إلى األمام؟ هل هي 
مالية خبيثة تؤدي إلى استغالل العمال في جميع أنحاء العالم؟ هل هي الرصاصة السحرية أدوات رأس



 

 

فقراء العالم من براثن الفقر المدقع؟ اختر أي رأي وستجد الدراسات  إلنقاذالتي ينتظرها العالم 
 وأولئك الذين يختلفون. -والعلماء الذين يتفقون معك 

 الوظيفية

ة تركز على كيفية مساهمة وسائل اإلعالم والتكنولوجيا في األداء السلس للمجتمع، ينظًرا ألن الوظيف
 اإلعالم يمكن أن يؤديهافإن المكان الجيد للبدء في فهم هذا المنظور هو كتابة قائمة بالوظائف التي 

في فيه . قد تتضمن قائمتك القدرة على العثور على معلومات على اإلنترنت، أو قيمة التر اوالتكنولوجي
 المنتجات في المعايير االجتماعية. وتموضع، أو كيف يساهم اإلعالن التلفاز

 الوظيفة التجارية

 لبرامج ات المشاهداتساع ات منمليار ، و ازجهاز تلف اً تقريب، مع امتالك كل أسرة كما قد تتخيل
منصة ال تقاوم للترويج  ازتواصل مع المستهلكين أن التلف، تجد الشركات التي ترغب في الازالتلف

هو وسيلة وظيفية للغاية للوفاء بديمغرافية  ازي (. اإلعالن التلفNielsen 2012لسلعهم وخدماتهم )
السوق. يمكن للرعاة استخدام البيانات المعقدة التي تجمعها شركات شبكات التليفزيون والكابالت فيما 

، للطهي اً أو عرضكرتونية  اً اء كنت تشاهد رسوملذلك. سو  اً شاهديها واستهداف إعالناتهم وفقيتعلق بم
 من المحتمل أن يكون لدى المعلنين خطة للوصول إليك.

في المسارح  العروضاإلعالن التجاري يسبق ف التلفاز؛ عند اإلعالنات التجارية بالتأكيد وال تتوقف
شركات على جانبي المبنى والطرق. تجلب ، وكذلك هر في وسائل النقل العام وداخلهاويظ

ية المالعب أو البطوالت ، عن طريق رعاوالجامعاتإعالناتها إلى المدارس  المشروبات الغازية
 ، باإلضافة إلى ملء قاعات وكافيتريات تلك المدارس بآالت البيع التي تبيع سلعها.الرياضية

 وظيفة الترفيه

ى سؤالهم عن ناس علهي قيمتها الترفيهية. عندما يجيب معظم ال لإلعالمواضحة ال من الوظائف
. واألرقام توضح ذلك ا، يجيبون أنهم يستمتعون بهأو الذهاب إلى السينما ازسبب مشاهدة التلف

قضيه في المشاهدة كبير بنفس نومقدار الوقت الذي  ًا،واسعالوصول إلى التلفزيون  وال يزالبالتأكيد. 
ستخدام االبتكارات الجديدة. من عامل ترفيه واضح ال اً على الجانب التكنولوجي، هناك أيضالقدر. 
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جديدة وأكثر  اً ، توفر التكنولوجيا طرقالفيسبوكاأللعاب عبر اإلنترنت إلى الدردشة مع األصدقاء على 
 إثارة للناس للترفيه عن أنفسهم.

 وظائف المعايير االجتماعية

على تنشئتنا اجتماعيًا  اً سلعنا وترفيهنا، فإنها تعمل أيضعلى الرغم من قيام وسائل اإلعالم ببيع 
 ، نحن ننشأ اجتماعياً دات إلى الجيل التالي. في الواقعومساعدتنا على نقل القواعد والقيم والمعتق

ئل اإلعالم ما هو وتعاد تنشئتنا من قبل وسائل اإلعالم طوال حياتنا كلها. تعلمنا جميع أشكال وسا
، وكيف يجب أن نتفاعل مع رفجيد ومرغوب فيه، وكيف يجب أن نتحدث، وكيف يجب أن نتص

محاور ثقافية خالل األحداث ذات األهمية الوطنية. كم من  اً اث. توفر لنا وسائل اإلعالم أيضاألحد
أقاربك األكبر سًنا يتذكرون مشاهدة انفجار مكوك الفضاء تشالنجر على شاشة التلفزيون؟ كم من 

ار كاترينا على شاشة التلفزيون أو سبتمبر أو إعص 00الذين قرأوا هذا الكتاب تابعوا أحداث 
 اإلنترنت؟

 Krahe. أظهرت دراسة حديثة )يةحول مدى وتأثير التنشئة االجتماعية اإلعالم قائماً النقاش ال يزال 

et al. 2011 العنيف يرتبط باألفكار العدوانية. وجدت مجموعة أخرى من  اإلعالم( أن محتوى
أن من بين األطفال المعرضين للعنف اإلعالمي أدى ( 9100وكريك ، ماثيسون ، جنتايلالعلماء )

أربعة عقود من  غطت تحليليةفإن دراسة  . ومع ذلكاتالبدني والعالق العدائيةإلى زيادة في كل من 
 صلة قاطعة بين مشاهدة العنف وارتكاب العنف الجنائي. لم تجد( 9119سافاج البحث )

بس والتحدث التي تظهر في وسائل اإلعالم أنماط المال يحاكون يتضح من مشاهدة األشخاص وهم 
 ، على الرغم من ما يقرب من خمسينا تأثير اجتماعي. ما هو غير واضحبأن وسائل اإلعالم له

، هو مقدار التأثير االجتماعي الذي تمارسه وسائل اإلعالم عند مقارنتها من البحث التجريبي اً عام
المعايير والقيم  تكرسشمل أي مؤسسة اجتماعية ، والتي ترها من عوامل التنشئة االجتماعيةبغي

 ، المؤسسات الدينية وما شابه(.والمعتقدات )مثل األقران واألسرة

 وظائف تغيير الحياة

للتسويق،  اً ، وتوفر مكاناً لنا حق تقدم التسليةمثل وسائل اإلعالم، فإن العديد من أشكال التكنولوجيا 
. على سبيل المثال، تشير بعض الدراسات إلى أن ارتفاع معدل السمنة وتسهم في تنشئتنا االجتماعية

يرتبط بانخفاض النشاط البدني الناجم عن زيادة استخدام بعض أشكال التكنولوجيا  وهي وظيفة 



 

 

(. ال شك أن إحدى Kautiainen et al. 2011كامنة النتشار وسائل اإلعالم في المجتمع )
ألسوأ. فكر في كيفية ل اً لألفضل وأحيان اً تغيير حياتنا، وأحيانوظائف التكنولوجيا الواضحة هي 

تحسين العصر الرقمي للطرق التي نتواصل بها. هل سبق لك أن استخدمت سكايب أو بث آخر 
؟ أو ربما نظمت حملة لجمع اً على شبكة اإلنترنت للتحدث إلى صديق أو أحد أفراد األسرة بعيد

 لك من كرسي مكتبك.، كل ذالليراتاألموال، جمعت آالف 

 منظور الصراع

على النقيض من النظريات في المنظور الوظيفي، يركز منظور الصراع على خلق وتكرار عدم 
وهي عمليات اجتماعية تميل إلى تعطيل المجتمع بداًل من المساهمة في تشغيله السلس.  -المساواة 

والتكنولوجيا  اإلعالملتفاضلي إلى لصراع، يكون التركيز الرئيس هو الوصول ااعندما نأخذ منظور 
وسائل اإلعالم، وكيف بإلى من يتحكم  اً المتجسدة في الفجوة الرقمية. ينظر منّظرو الصراع أيض

 .أدنى حد من وجود الطبقة العاملة الطبقة العليا مع التقليل إلى معاييرتعزز وسائل اإلعالم من 

 السيطرة على وسائل اإلعالم والتكنولوجيا

ومتى  ،والمؤسسات االجتماعية القوية نفوذ كبير على أشكال التكنولوجيا التي يتم إصدارها لألفراد
البوابة. ُيعّرف  حراسةالمتاحة الستهالكنا، وهو شكل من أشكال  الوسائلونوع  ،وأين يتم إصدارها

Shoemaker and Voss (9112 خدمة الحراسة على أنها عملية الفرز التي يتم من خاللها )
وتقليلها إلى كمية يمكن التحكم  لوسائل اإلعالميل اآلالف من الرسائل الممكنة في شكل مناسب تشك

فيها. بمعنى آخر، يقرر األشخاص المسؤولون عن وسائل اإلعالم ما يتعرض له الجمهور، والذي 
( الشهيرة، هو جوهر قوة وسائل اإلعالم. توقف لحظة للتفكير 0251كما الحظت سي. رايت ميلز )

 اإلعالم. مع المهيمن باإلعالمالجديدة" واستبدال األشكال التقليدية  وسائل اإلعالمفي طريقة تطور "
، يمكن أن يهيمن مجتمع متنوع ثقافيًا على عرق أو جنس أو طبقة واحدة تتعامل مع وسائل المهيمن

حارس البوابة الجديدة دور  وسائل اإلعالماإلعالم لفرض نظرتها للعالم كمعيار اجتماعي. تضعف 
لمزيد من األشخاص  الفيسبوكو  اليوتيوبفي توزيع المعلومات. ال تسمح المواقع الشهيرة مثل 

يتم و المشاركة في شكل من أشكال ضبط النفس.  اً بمشاركة المعلومات بحرية فحسب، ولكن أيض
 تشجيع المستخدمين على اإلبالغ عن السلوك غير المناسب الذي سيعالجه المشرفون.
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 والمراقبة الرقمية التكنولوجياالجتماعي  الضبط

هناك مجلة كاملة مكرسة  يأخذ علماء االجتماع فكرة مجتمع المراقبة على محمل الجد لدرجة أن
على هيئة  ، وُصورت، المراقبة والمجتمع. إن المراقبة الشاملة التي تصورها جيريمي بنثاملدراستها

( بتحليلها 0215شيل فوكو )، ثم قام مي0254أورويل في عام من قبل جورج  حكومة قوية بالكامل
ة لمراقبة كل خطوة من خطواتنا. ، أصبحت تتحقق بشكل متزايد في شكل التكنولوجيا المستخدماً الحق

 تم تخيل هذه المراقبة كشكل من أشكال المراقبة المستمرة التي تكون فيها مراكز المراقبة ال مركزية وال
ويمكن للمراقبين تتبعنا من  ،كاميرات األمن الرقمية تحركاتنا ، تلتقطمباشرة. اليوميتم االتصال بها 

 ، وتستخدم قوات الشرطة في جميع أنحاء العالم برنامج التعرف على الوجه.تفنا المحمولةخالل هوا

 المنظور النسائي

ب عبر اإلنترنت. األلعا نظرة على البرامج التلفزيونية الشهيرة والحمالت اإلعالنية ومواقع عند إلقاء
نظرة موحدة  إظهار، يتم تصوير المرأة في مجموعة معينة من المعايير وتميل إلى في معظم الحاالت

بشرة ال اتأو ذ البيضاء النحيفة هذه الصور تمثل المرأة  مجتمع بها على أنها جذابة. معظميعترف ال
ية أن هذه الصورة المثالية هي أمر حاسم في المنظورات النسو  ويعتقد منظر شابة. الجميلة و الفاتحة و ال

( أن تجسدات 9112) فوكس وبيلنسون ، وجدت الصور النمطية. على سبيل المثال إنشاء وتعزيز
، عزز المواقف السلبية تجاه المرأة اإلناث على اإلنترنت التي تتوافق مع القوالب النمطية الجنسانية ت

( أن وسائل اإلعالم )اإلعالن على وجه الخصوص( تعزز الصور النمطية 9101) براستدووجدت 
 .الجنسانية

الفجوة بين الجنسين في المجاالت ذات الصلة بالتكنولوجيا )العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
إلى أن التنميط الجنساني  9100والرياضيات( ليست سرية. أشار تقرير وزارة التجارة األمريكية لعام 

هو أحد أسباب هذه الفجوة التي تعترف بالتحيز تجاه الرجال كحافظين على المعرفة التكنولوجية 
(. لكن القوالب النمطية الجنسانية تتجاوز استخدام التكنولوجيا. تعزز 9100)وزارة التجارة األمريكية 

تجاوز المهارات المرأة، وت تقلل من شأنالتغطية الصحفية في وسائل اإلعالم الصور النمطية التي 
  التي تمتلكها النساء.



 

 

 الرمزية التفاعلية

، الكمبيوتر الذي تملكه، ونوع السيارة التي تقودهاالتكنولوجيا نفسها قد تعمل كرمز للكثيرين. نوع 
والوضع بمثابة مؤشر اجتماعي للثروة  جميعها -بل آك على شراء أحدث منتج من منتجات وقدرت

بالنسبة أما ، فإن التكنولوجيا ترمز إلى إمكانية مستقبل أكثر إشراًقا. نيتقنيبالنسبة إلى ال. االجتماعي
)في  الوضع االجتماعي، قد ترمز التكنولوجيا إلى يتبنون أرضية إيديولوجية متوسطة ألولئك الذين

 (.فشل )ملكية هاتف محمول قديمشكل تلفزيون بشاشة مسطحة ضخمة( أو ال

 البناء االجتماعي للواقع

لفهمنا المشترك  اً وقت نفسه، تقوم وسائل اإلعالم بإنشاء ونشر الرموز التي أصبحت أساسفي ال
على هذا البناء االجتماعي للواقع، وهي  الرمزي  في المنظور التفاعلي المنظرون للمجتمع. يركز 

عملية مستمرة يخلق فيها األشخاص ويفهمون الواقع بشكل شخصي. يبني اإلعالم واقعنا بعدة طرق. 
النسبة للبعض، يمكن لألشخاص الذين يشاهدونهم على الشاشة أن يصبحوا مجموعة أساسية، وهذا ب

يعني المجموعات الصغيرة غير الرسمية من األشخاص األقرب إليهم. بالنسبة للعديد من اآلخرين، 
لى نحكم عو يقارن بها الفرد نفسه، و الفرد  فيتصبح وسائل اإلعالم مجموعة مرجعية: مجموعة تؤثر 

بدون أحدث هاتف ذكي حتى نرى شخصيات  اً . قد نحقق أداًء جيدمن خاللها نجاحاتنا وإخفاقاتنا
 .المحاضراتتستخدمه في برنامجنا التلفزيوني المفضل أو زمالئنا في الفصل يخرجونه بين 

 الشبكات االجتماعية والبناء االجتماعي

على تسجيل الوصول وتقديم تفاصيل عن يومنا من خالل شبكات التواصل  الفيسبوكبينما يشجعنا 
االجتماعي عبر اإلنترنت، يمكن للشركات أن تروج لمنتجاتها بسهولة على هذه المواقع. حتى المواقع 

)التي تجمع بين المراجعات المحلية( ليست  Yelpالتي يفترض أنها ذات حشد من الناس مثل 
. وهذا يعني أننا نعتقد أننا نقرأ مالحظات موضوعية بينما قد نشتري في محصنة ضد رجال األعمال

 الواقع شكاًل آخر من أشكال اإلعالنات.

ال التي يتم تسييلها ، من األعماجتماعية مجانية لطالب الجامعات ، الذي بدأ كشبكةالفيسبوكيعد 
 الفيسبوكمل أال تفكر في ، حيث يبيع لك السلع والخدمات بطرق خفية. لكن من المحتبشكل متزايد

يعزز اآلن النزعة  بدأ كرمز للهدوء والوضع الداخلي على اإلنترنت. إن ما ةكبير  كمساحة إعالنية
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، فكر في كل األموال التي تنفق على ترقية ألعاب وعشوائية. على سبيل المثالاالستهالكية في شكل 
، من المحتمل أن ًا"ا أصبحت "مشجع. والحظ أنه كلمCandy Crushالشهيرة مثل  الفيسبوكألعاب 

 تتلقى تحديثات المنتج والصفقات الخاصة التي تروج لالستهالك على اإلنترنت وفي العالم الحقيقي. 
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 مراجعة الفصل

 المصطلحات المفتاحية

 

العرق،  من ناحيةالوصول غير المتكافئ إلى التكنولوجيا : digital divide االنقسام الرقمي
 .، والخطوط الجغرافيةوالطبقة

مع نمو المجموعات دون  ىالفجوة في المعلومات التي تبن: knowledge gap فجوة المعرفة
 .الوصول إلى التكنولوجيا

 .جميع وسائل االتصال المطبوعة والرقمية واإللكترونية: media اإلعالم

جبها عدد أقل وأقل من المالكين في عملية يتحكم بمو : media consolidation اندماج اإلعالم
 .اإلعالميةمنافذ الغالبية 

التكامل العالمي لوسائل اإلعالم من خالل التبادل : media globalization عولمة اإلعالم
 .الثقافي لألفكار

 .بين الثقافات وتبادل التكنولوجيا التطور: technological globalization العولمة التكنولوجية

 .تطبيق العلم لحل المشكالت في الحياة اليومية: technology التكنولوجيا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 خالصة الفصل

 

 التكنولوجيا اليوم 0.2

التكنولوجي التكنولوجيا هي تطبيق العلم لمعالجة مشاكل الحياة اليومية. إن الوتيرة السريعة للتقدم 
. الفجوة الناجمة عن للتكنولوجيا متساو، لكن ليس كل شخص لديه وصول تعني أن التقدم مستمر

الفجوة الرقمية. تشير الفجوة المعرفية إلى تأثير الفجوة الرقمية: بهذا الوصول غير المتكافئ وصفت 
 .قلة المعرفة أو المعلومات التي تمنع من لم يتعرضوا للتكنولوجيا من اكتساب مهارات قابلة للتسويق

 معاإلعالم والتكنولوجيا في المجت 9.2

تتشابك وسائل اإلعالم والتكنولوجيا منذ األيام األولى للتواصل اإلنساني. تعد كل من المطبعة 
، الم بتجارب اجتماعية أكثر مشاركةوالتلغراف واإلنترنت أمثلة على تقاطعها. سمحت وسائل اإلع

ن وت يريد أال نهاية له على ما يبدو من البث ألي ص اً ل اإلعالم الجديدة تخلق اآلن كملكن وسائ
الجديدة للمستهلكين بتجاوز  وسائل اإلعالممع التكنولوجيا. تسمح ًا ُيسمع. لقد تغير اإلعالن أيض

 أثناء محاولتهم جذب انتباهنا. وتطفالً  اً قليدية وجعل الشركات أكثر إبداعأماكن اإلعالن الت

 اآلثار العالمية للتكنولوجيا واإلعالم 9.2

، لكن ما يعنيه ذلك يمكن أن يكون من الصعب فكه. في حين لعولمةلتكنولوجيا هي التي تحرك اا
ي حيث يمكن ألًا ي يؤدي إلى ساحة لعب أكثر تنافسيرى بعض االقتصاديين التقدم التكنولوجي الذ

، فإن الحقيقة هي أن الفرصة ال تزال تتجمع في اً عالمي اً شخص في أي مكان أن يكون منافس
، أدى االنتشار التكنولوجي إلى انتشار المزيد والمزيد افية. ومع ذلكتي تتمتع بميزة جغر المناطق ال

، فإن المساواة التكنولوجية لكمن التكنولوجيا عبر الحدود إلى الدول المحيطية وشبه المحيطية. ومع ذ
 طريق طويل. ما زالت تحتاج إلىالعالمية الحقيقية 

 المنظورات النظرية لإلعالم والتكنولوجيا 4.2

ريات ال تعد وال تحصى حول كيفية تقدم المجتمع والتكنولوجيا واإلعالم. ترى الوظيفية هناك نظ
، من تسهيل وقت الفراغ إلى سائل اإلعالم في استقرار المجتمعالمساهمة التي تقدمها التكنولوجيا وو 

بين  زيادة اإلنتاجية. يهتم منّظرو الصراع بشكل أكبر بكيفية تعزيز التكنولوجيا لعدم المساواة 
 اً صوت وسائل اإلعالمفي كيفية إعطاء  اً بلدان وفيما بينها. ويبحثون أيضالمجتمعات، داخل ال
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الجديدة أن تقدم أدوات لمساعدة المحرومين من حقوقهم. يرى  لوسائل اإلعالم، وكيف يمكن لألقوى 
ن عالم الرمزيون أن االستخدامات الرمزية للتكنولوجيا هي عالمات على كل شيء م التفاعليون 

 مستقبلي إلى حياة مهنية ناجحة.
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 أهداف الفصل
 ما هو التقسيم الطبقي االجتماعي؟ 1.11

  بين أنظمة الطبقية المفتوحة والمغلقةالتفريق 
  األنظمة الطائفية والطبقيةالتمييز بين 
 الجدارة كنظام مثالي للطبقية 

 التقسيم الطبقي والحراك االجتماعي 1.11 

  االجتماعيةبنية الطبقة 
 أنواع من الحراك االجتماعي 
  الطبقةوتحدد  تعّرفالخصائص التي 

 والالمساواةالتقسيم الطبقي العالمي  1.11 

 التقسيم الطبقي العالمي 
 النماذج االجتماعية المختلفة لفهم التقسيم الطبقي العالمي 
 كيف تحدد دراسات التقسيم الطبقي العالمي عدم المساواة في جميع أنحاء العالم 

 المنظورات النظرية في التقسيم الطبقي االجتماعي 1.11

 التفاعلية على التقسيم الطبقي االجتماعيو ، الصراع وتطبيق الوظيفية، ونظرية المنظورات النظرية 

 



 

 

جتمع في طبقات أفراد الم يتوزعاالجتماعي هو نوع من التمايز االجتماعي حيث  الطبقي التقسيم
، أو قوتهم المستمدة اجتماعية اقتصادية، بناًء على مهنهم ودخلهم، ثروتهم ووضعهم االجتماعي

، فإن التقسيم الطبقي هو الوضع االجتماعي النسبي وسياسية(. على هذا النحوجتماعية )ا
 لألشخاص داخل مجموعة اجتماعية أو فئة أو منطقة جغرافية أو وحدة اجتماعية.

 ما التقسيم الطبقي االجتماعي؟ 1.11

. االجتماعي لوصف نظام المكانة االجتماعية التقسيم الطبقييستخدم علماء االجتماع مصطلح 
الطبقات  مراتب من ضمنإلى تصنيف المجتمع ألفراده  االجتماعي التقسيم الطبقيشير ي

 االجتماعية واالقتصادية بناًء على عوامل مثل الثروة والدخل والعرق والتعليم والسلطة.

الطبقات العمودية المتميزة الموجودة  وتمثلالجيولوجيا.  دروسقد تتذكر كلمة "التقسيم الطبقي" من 
مع ، طريقة جيدة لتصور البنية االجتماعية. تتكون طبقات المجت، والتي تسمى الطبقاتالصخورفي 

بشكل غير متساو  في جميع الطبقات. يمثل األشخاص  موزعة موارد المجتمع وتكون ، من األشخاص
خرى من مجموعات أوتمثل الللطبقية.  ةاالجتماعي للبنيةالذين لديهم المزيد من الموارد الطبقة العليا 

 ، الطبقات الدنيا في مجتمعنا.، مع موارد أقل وأقل تدريجياً الناس

ويميل ، يحب الناس االعتقاد بأن كل شخص لديه فرصة متساوية للنجاح. بعض المجتمعاتفي 
 -جتماعية االقيمة الأو  المعاملة السيئةوليس  -االعتقاد بأن العمل الجاد والموهبة بعضهم إلى 

جتماعية. هذا التأكيد على الجهد الذاتي يديم االعتقاد بأن الناس يسيطرون على يحددان الرتبة اال
 وضعهم االجتماعي.

المجتمع يجعل ، يدرك علماء االجتماع أن التقسيم االجتماعي هو نظام على مستوى ومع ذلك
 علماء االجتماع إال أن، بين األفراد الالمساواة أوجه  اً . في حين توجد دائماً واضح الالمساواة شيئاً 

، بل يتعلق بأوجه الفردية الالمساواة بأوجه  ال يتعلق التقسيم الطبقي؛ فبأنماط اجتماعية أكبر يهتمون 
ال يمكن إلقاء اللوم على  ، وما شابه.هجية القائمة على عضوية المجموعة، والطبقاتمساواة المنالال

المكانة االجتماعية  في تؤثر المجتمع يةألن بن ،االجتماعية الالمساواة ، في أي فرد، غني أو فقير
 الطبقي ، إال أن التقسيمالالمساواة للشخص. على الرغم من أن األفراد قد يدعمون أو يحاربون أوجه 

 من قبل المجتمع ككل. ُيخلق وُيدعماالجتماعي 
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ن عات المختلفة. في معظم المجتمعات، يكو تختلف العوامل التي تحدد التقسيم الطبقي في المجتم
موال واألصول التي يملكها ، يعتمد على الثروة  )القيمة الصافية لألاً اقتصادي اً التقسيم الطبقي نظام

ام على أساس الناس بانتظ ُيصن ف، والدخل )أجور الشخص أو أرباح االستثمار(. في حين الشخص(
، على سبيل المثال انة االجتماعية.، فإن هناك عوامل مهمة أخرى تؤثر في المكمدى ثرائهم أو فقرهم

ا باحترام أكبر من م، ويحظى الناس الذين يمتلكونهافات ، ُتقّدر الحكمة والكاريزمافي بعض الثق
كبار  ال يحظى، . في حاالت أخرى ُيحَترم المسنون ، ا. في بعض الثقافاتملكونهتأولئك الذين ال يم

الالمساواة في التقسيم  الثقافية للمجتمعات أوجهمعتقدات ما تعزز ال اً . غالباالهتمامأو  باالحترام السن
 الطبقي.

اآلباء  ما ينقل ؛ فغالباً االجتماعي لوالدينا الوضعة للمكانة االجتماعية هو أحد المحددات الرئيس
المعايير  اً ث الناس المكانة االجتماعية فحسب، بل يرثون أيض. ال ير أبنائهموضعهم االجتماعي إلى 

وتصبح نمط حياة معين. يتشاركون هذه مع شبكة من األصدقاء وأفراد األسرة.  الثقافية التي تصاحب
 المكانة االجتماعية منطقة مريحة وأسلوب حياة مألوف وهوية. 

يحصلون ما  اً للمجتمع. المعلمون، على سبيل المثال، غالب ةالمهني البنيةتوجد محددات أخرى في 
الكثيرون أن التدريس مهنة  . يعتقداً منخفضة نسبي اً جور مستويات تعليمية عالية ولكنهم يتلقون أ على
وليس  -بهم مهنتهم وصالح طالل محبتهم، لذلك يجب على المدرسين أداء وظائفهم من أجل نبيلة

ناجح هذا الموقف في عالم ، لن يتبنى أي مسؤول تنفيذي أو رجل أعمال مقابل المال. ومع ذلك
وتديم  تدعمالمواقف والمعتقدات الثقافية مثل هذه دافعة. ، حيث يتم تقييم األرباح كقوة األعمال

 االجتماعية. الالمساواة 

 أنظمة التقسيم الطبقي

في  طفيفاً  أنظمة مغلقة تستوعب تغييراً  :ن نوعين من أنظمة التقسيم الطبقييميز علماء االجتماع بي
بالعالقات االجتماعية بين المستويات.  أوال تسمح للناس بتغيير المستويات و  ،الوضع االجتماعي

. والمستويات، بالحركة والتفاعل بين الطبقات تسمح األنظمة المفتوحة، التي تستند إلى اإلنجازبينما 
تعكس األنظمة المختلفة وتؤكد وتعزز بعض القيم الثقافية وتشكل المعتقدات الفردية. تشمل أنظمة 

 باإلضافة إلى الجدارة. الطائفية،ظمة الطبقية واألن األنظمةالتقسيم الطبقي 



 

 

هي أنظمة طبقية مغلقة حيث ال يستطيع الناس فعل شيء يذكر أو تغيير  أنظمة الطوائف الجماعية
هو نظام يولد فيه الناس في وضعهم  نظام الطوائف الجماعيأي شيء لتغيير وضعهم االجتماعي. 

ألشخاص بغض النظر عن امهن حدد في هذا النظام تُ االجتماعي وسيبقون فيه طوال حياتهم. 
 ال توجد أي فرص لتحسين الوضع االجتماعي للشخص.، و مواهبهم أو اهتماماتهم أو إمكاناتهم

طبقتهم  المهن المحددة لهم وفقفي التقليد الطبقي الهندوسي، كان من المتوقع أن يعمل الناس في 
 ، وقدنة االجتماعية واجبًا أخالقياً كاالم هزوجوا حسب طبقتهم. يعتبر قبول هذاالجتماعية وأن يت

عزيز المعتقدات المتعلقة على ت نظام الطوائف الجماعيعمل يالنظام.  هذا عززت القيم الثقافية
 يعيشالشخص الذي و ، بداًل من تعزيز الحرية الفردية كقيمة. ىعلاألقوة ال، وإرادة بالمصير، والقدر

 بول مكانته االجتماعية.لق يخضع لتنشئة اجتماعيةمجتمع ال مثل هذا في

، إال أن وجوده المتبقي في اً سميفي الهند قد تم تفكيكه ر  الطوائف الجماعيعلى الرغم من أن نظام 
، بينما مرجح أن تظل جوانب التقليد قائمة، من المتأصل بعمق. في المناطق الريفية المجتمع الهندي

، أصبح لدى الناس اآلن ن الهند الكبرى هذا الماضي. في مدتظهر المراكز الحضرية أدلة أقل على 
، أدخلت كمركز عالمي للتوظيفو المزيد من الفرص الختيار مساراتهم المهنية وشركائهم في الزواج. 

 الشركات التوظيف والعمالة على أساس الجدارة.

 النظام الطبقي

على كل من العوامل االجتماعية واإلنجاز الفردي. تتكون الطبقة من مجموعة  النظام الطبقييعتمد 
من األشخاص الذين يتشاركون في وضع مماثل فيما يتعلق بعوامل مثل الثروة والدخل والتعليم 
والمهنة. على خالف أنظمة الطوائف الجماعية، فإن النظم الطبقية مفتوحة. الناس أحرار في 

تلف من التعليم أو العمل مقارنة بوالديهم. يمكنهم أيضًا التواصل مع الحصول على مستوى مخ
في النظام  من طبقة إلى أخرى. بالحراكأعضاء الطبقات األخرى والتزاوج معهم، مما يسمح للناس 

الطبقي، المهنة ليست ثابتة عند الوالدة. على الرغم من أن النماذج العائلية والمجتمعية األخرى 
 .اً االختيار الشخصي يلعب دور  إال أن، الشخص نحو الحياة المهنية توجيه تساعد في

اجتماعية مختلفة.  طبقات، يكون للناس خيار تكوين زيجات من خارج الطبقة ومن في النظم الطبقية
يعتمد الزواج في هذه الظروف على قيم مثل الحب والتوافق بداًل من المكانة االجتماعية أو 

أن التوافقات االجتماعية ال تزال قائمة تشجع الناس على اختيار شركاء  االقتصاد. على الرغم من
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ضمن طبقتهم، إال أن الناس ال يتعرضون للضغوط الختيار شركاء الزواج على أساس هذه العناصر 
 فقط. 

 الجدارة

 -الجدارة نظام مثالي يعتمد على االعتقاد بأن التقسيم الطبقي االجتماعي هو نتيجة للجهد الشخصي 
مستويات عالية من الجهد إلى مكانة اجتماعية وستؤدي التي تحدد المكانة االجتماعية.  -أو الجدارة 

 عالية والعكس صحيح.  

 التقسيم الطبقي االجتماعي والحراك 2.11

يعّرف معظم علماء االجتماع الطبقة االجتماعية على أنها مجموعة تستند إلى عوامل اجتماعية 
التي يتمتع  والمكانةمقدار القوة  فيوالدخل والتعليم والمهنة. تؤثر هذه العوامل متشابهة مثل الثروة 

، يعني متساوي للموارد. في معظم الحاالتبها الشخص. يعكس التقسيم االجتماعي التوزيع غير ال
لفرص. يمكن أن تنتج الحصول على المزيد من المال الحصول على المزيد من القوة أو المزيد من ا

المكانة االجتماعية أصل  فيالتي تؤثر  الفئاتعن الصفات البدنية والفكرية. تشمل  اً الطبقات أيض
بخصائص مثل الذكاء والقدرات  اً يمكن تعريف المكانة أيض ر والجنس.والعم واإلثنيةالعائلة والعرق 

 الرياضية والمظهر والمهارات الشخصية واإلنجازات.

 مستوى المعيشة

درة على تحمل على عوامل مثل الدخل والعمالة والطبقة ومعدالت الفقر والق معيشةمستوى اليعتمد 
، فإنه يمكن أن يمثل بنوعية الحياة اً وثيق اً ألن مستوى المعيشة يرتبط ارتباط اً تكاليف السكن. نظر 

 اإلجازات. وقضاءعوامل مثل القدرة على شراء منزل وامتالك سيارة 

 الطبقات االجتماعية

: الطبقة العليا والمتوسطة والدنيا. االجتماعية اتللطبقثالثة مستويات  اً ء االجتماع عموميحدد علما
، ألنه روة هي أهم وسيلة لتمييز الطبقاتالثوُتعد الفرعية.  الطبقات، هناك العديد من طبقةداخل كل و 

 .الطبقة بنيةالفرد وإدامة  أبناءيمكن نقل الثروة إلى 



 

 

الطبقة لقوتها النسبية وسيطرتها على حياتها. ال تتمتع  اً ، وفقاً الطبقات، جزئييميز منظور اجتماعي 
، بل إن وضعهم االجتماعي يمنحهم القوة والسيطرة على حياتهم الخاصة فحسببالقوة  العليا

، لكن المجتمع األخرى في طبقات  اً عموم الطبقة الوسطىوالسيطرة على حياة اآلخرين. ال تتحكم 
ليس لديها سيطرة تذكر على  الطبقة الدنيا، فإن المقابلبن على حياتهم الخاصة. و أفرادها يسيطر 

 عملهم أو حياتهم.

 الطبقة العليا

يس فقط الوصول إلى يوفر المال ل، وتمتلك القدر األكبر من الثروة. تعتبر الطبقة العليا هي األعلى
، يتخذ شركاتقادة ال بوصفهم. ةالسلطة والقو ، ولكن أيضا الوصول إلى الكثير من السلع المادية

بوصفهم مالكي وسائل و أعضاء الطبقة العليا قرارات تؤثر على الوضع الوظيفي لماليين األشخاص. 
محطات التلفزة الرئيسة، والبث  يديرون  وهم، فهم يؤثرون على الهوية الجماعية لألمة. اإلعالم

كأعضاء في مجالس اإلدارة و ، واالمتيازات الرياضية. اإلذاعي، والصحف، والمجالت، ودور النشر
، يقومون بإنشاء والقيم الثقافية. وبصفتهم محسنين، فهم يؤثرون على المواقف لجامعات األكثر نفوذاً ل

، فإنهم يمولون العبين أساسيينمؤسسات لدعم القضايا االجتماعية التي يؤمنون بها. وباعتبارهم 
 لحماية مصالحهم االقتصادية. اً ن، وأحيات االنتخابيةالحمال

 الطبقة الوسطى

 مختلفة حول ما يعنيه ذلك اً ، ولكن هناك أفكار يعتبرون أنفسهم من الطبقة الوسطىكثير من الناس 
 فئتين.. يساعد ذلك في تفسير السبب في تقسيم الطبقة الوسطى إلى وفقًا للدخل الذي يحصلون عليه

 .وسفلى عليا تينفرعي

ا في الطب ت البكالوريوس والدراسات العليإلى الحصول على شهادا طبقة الوسطى العليااليميل أفراد 
الناس من الطبقة ف ؛العليا للطبقة الوسطى وم رئيسالراحة هي مفهوالهندسة والقانون واإلدارة. 

العليا إلى المتوسطة يعملون بجد ويعيشون حياة مريحة إلى حد ما. يميل األشخاص من الطبقة 
يستطيعون قضاء توفر لعائالتهم منازل كبيرة وسيارات جميلة.  م. وهاً مريح مهن تكسب دخالً  ممارسة

 .التعليم والرعاية الصحية عالية الجودة أبناءهم إجازات ممتعة، ويتلقى

، يشغل األشخاص وظائف يشرف عليها أعضاء الطبقة الوسطى العليا. الطبقة الوسطى الدنيافي 
على المستوى األدنى. مقارنًة بعمل الطبقة الدنيا، فإن وظائف الطبقة  إداريةإنهم يشغلون وظائف 



 | التقسيم الطبقي االجتماعيالعاشرالفصل                               919

 

المتوسطة الدنيا تتمتع بمكانة أعلى مع رواتب أعلى قلياًل. مع هذه الدخول، يمكن للناس تحمل نمط 
دخل كاف لبناء مدخرات كبيرة.  اً حياة الئق، لكنهم يكافحون للحفاظ عليه. ليس لديهم عموم

المستويات العليا ب ليست مستقرة مقارنة في الطبقة وضعهملى ذلك، فإن قبضتهم على باإلضافة إ
الدنيا  الطبقة الوسطى غالبًا ما يفقد أعضاء، ضيقة الموازناتعندما تكون و . هذه الطبقةلنظام 

 وظائفهم.

 الطبقة الدنيا

، يمكن تقسيم الوسطى والعليا تينمثل الطبق اً مام. تالطبقة العاملةباسم  اً يشار إلى الطبقة الدنيا أيض
مقارنة  .السفلية، والطبقة ن ، والفقراء العاملو ى مجموعات فرعية: الطبقة العاملةالطبقة السفلى إل

، يتمتع األشخاص من الطبقة الدنيا بخلفية تعليمية أقل ويكسبون دخاًل أقل. بالطبقة المتوسطة الدنيا
ما يقومون بمهام روتينية  اً لمهارة أو الخبرة السابقة وغالبإنهم يعملون في وظائف تتطلب القليل من ا

 تحت إشراف دقيق.

ى وظائف ما يحصلون عل اً أعلى فئة فرعية من الطبقة الدنيا، غالب، وهي الطبقة العاملة أعضاء
 المطلوبما يكون  اً وغالب اً . يكون العمل عملياإلطعامالحضانة أو  اتالئقة في مجاالت مثل خدم

الفقراء الطهي أو التنظيف أو البناء. تحت الطبقة العاملة  القيام بأعمال ، مثلسديالجهد الج
، نادرًا ما تقدم و أجر منخفض. ومع ذلكو . مثل الطبقة العاملة، لديهم عمل غير ماهر، ذالعاملون 

قتة. ؤ ما تكون وظائفهم موسمية أو م اً ، وغالبرعاية الصحية أو التخطيط للتقاعدوظائفهم مزايا مثل ال
 المتسربين من المدرسة الثانوية هم من. بعضبناء، والعمال إنهم يعملون كعمال مزارع، وعمال نظافة

 ، غير قادرين على قراءة إعالنات الوظائف.أميون  وبعضهم واإلعدادية،

في  يعيشون بشكل رئيس السفلية. أعضاء الطبقة بين الطبقات هي أدنى مستوى  السفليةالطبقة 
. أولئك الذين يشغلون يؤدون أعمااًل متقطعةالمدن الداخلية. كثير منهم عاطلون عن العمل أو 

بال مأوى.  السفليةمقابل أجر ضئيل. بعض من الطبقة  ليست ذات قيمةوظائف عادة يؤدون مهام 
 ، توفر أنظمة الرعاية االجتماعية الدعم الذي تمس الحاجة إليه من خاللبالنسبة للكثيرين

 وما شابه.المساعدات الغذائية 



 

 

 الحراك االجتماعي

داخل نظام التقسيم الطبقي  األوضاع االجتماعيةإلى القدرة على تغيير  الحراك االجتماعييشير 
الطبقة االجتماعية، فإنهم  فيوضع االقتصادي بطريقة تؤثر ال يتراجعاالجتماعي. عندما يتحسن أو 

 .الحراك االجتماعي يختبرون نوعًا من

لمجموعة متنوعة من األسباب. يشير  هبوطاً أو  صعوداً الحراك االجتماعي  اختباريمكن لألفراد 
، على سبيل المثالاالجتماعية. في الطبقة  -أو تحول تصاعدي  -إلى زيادة  التصاعدي الحراك

. كان جوردانيثني الناس على اإلنجازات التي تحققت بثروات المشاهير مثل جينيفر لوبيز أو مايكل 
قبل نشره. نشأت أوبرا وينفري في فقر في ميسيسيبي  اً ستيفن كينج يعمل بواب اً المؤلف األكثر مبيع

الريفية قبل أن تصبح شخصية إعالمية قوية. هناك العديد من قصص الناس الذين يرتقون من 
، فإن السكانه بالنسبة إلى إجمالي عدد بدايات متواضعة إلى الشهرة والثروة. ولكن الحقيقة هي أن

ك التصاعدي ، فإن الحرااية. ومع ذلكعدد األشخاص الذين ينهضون من الفقر إلى الثروة قليل للغ
األشخاص الذين يحصلون على شهادة  في الواقع إنومشهورًا.  اً صبح ثريتال يقتصر فقط على أن 

. اً ذي دخل جيد قد ينتقلون اجتماعي جامعية أو يحصلون على ترقية وظيفية أو يتزوجون من شخص
إلى انخفاض الطبقة االجتماعية للشخص. يتحرك بعض األشخاص  الهبوطي الحراكشير يالمقابل، ب

لمرض. قد يؤدي التسرب من المدرسة، أو فقدان لألسفل بسبب نكسات العمل أو البطالة أو ا
الحراك  حدوث، وبالتالي جتماعياال ، أو الحصول على الطالق إلى فقدان الدخل أو الوضعالوظيفة

 .الهبوطي االجتماعي

إلى طبقات اجتماعية مختلفة. هذا هو  ةلفة من األسر ليس من غير المألوف أن تنتمي أجيال مخت
، قد يكون لدى مسؤول تنفيذي من الطبقة . على سبيل المثالبين األجيال الحراكالمعروف باسم 

. أدنى طبقةقد يكون هؤالء اآلباء قد نشأوا في  في المقابل  إلى الطبقة الوسطى. العليا آباء ينتمون 
 يمكن أن تعكس أنماط التنقل بين األجيال التغيرات المجتمعية طويلة األجل.

ضاء الجيل نفسه. في الطبقة االجتماعية بين مختلف أع اً فرق داخل األجيال الحراك، تصف وبالمثل
أو  ة أقرانهعن ثرو  اً التي يعيشها شخص واحد تمام والمكانة، قد تختلف الثروة على سبيل المثال

 إخوته.
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عندما ُتمّكن التغييرات المجتمعية مجموعة كاملة من األشخاص من االنتقال  البنيوي  الحراكيحدث 
، إلى التغييرات في المجتمع ككل الحراك البنيوي ألعلى أو ألسفل سلم الطبقة االجتماعية. يعزى 

 ة. وليس إلى التغييرات الفردي

 سمات الطبقة

، هي السلوكيات والعادات والمعايير النموذجية الطبقةعالمات  اً ، والتي تسمى أيضالطبقةسمات 
لشخص لمجموعة واسعة من الثقافات. اإلى مستوى تعرض  الطبقة سماتالتي تحدد كل فئة. تشير 

مثل  بنود معينةإلى مقدار الموارد التي يجب على الشخص إنفاقها على  اً أيض الطبقةتشير سمات 
 الهوايات واإلجازات واألنشطة الترفيهية.

المالبس باهظة الثمن والسيارات الفاخرة و قد يربط الناس الطبقة العليا بالتمتع باألذواق المكلفة 
دنيا من المرجح أن تتمتع بالتخييم أن الطبقات الوسطى وال اً زات الفخمة. قد يعتقد الناس أيضواإلجا

أو صيد األسماك أو الصيد والتسوق لدى كبار تجار التجزئة والمشاركة في األنشطة المجتمعية. 
ن مجرد صور نمطية. ، إال أنها قد تكو الطبقةعلى الرغم من أن هذه األوصاف قد تحدد سمات 

 السمات، وكذلك في العقود األخيرة قية غير واضحةكما كانت الفروق الطب اً عالوة على ذلك، تمام
يمكن أن يكون عامل المصنع و  ،غاية بلعبة البولينغ مثل األوبرا. قد يتمتع شخص ثري للالطبقية

، وقد يمتلك طالب ذو دخل منخفض أحذية جينز ممزق  بنطالقد يرتدي الملياردير و  ،راً ماه اً طباخ
 .ذات ماركة شهيرة

 المساواة التقسيم الطبقي العالمي وعدم 3.11

بين الثروة واالستقرار االقتصادي والوضع وقوة البلدان في جميع  التقسيم الطبقي العالميقارن ي
 االجتماعية في جميع أنحاء العالم. الالمساواة أنماط  ُيبرز التقسيم الطبقي العالمي وهذاأنحاء العالم. 

مع  واما تفاعل عن األرض ونادراً  بعيداً  والجمع الصيد ت قبائلفي السنوات األولى من الحضارة، عاش
المجتمعات األخرى. عندما بدأ المستكشفون السفر، بدأت المجتمعات في تجارة السلع، وكذلك 

 األفكار والعادات.



 

 

، خلقت الثورة الصناعية ثروة غير مسبوقة في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. في القرن التاسع عشر
 ليس فقط -ووسائل اإلنتاج الجديدة، بدأ الناس العمل في المصانع بسبب االختراعات الميكانيكية 

، رفعت التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. بحلول أواخر القرن اً الرجال بل النساء واألطفال أيض
 التكنولوجيا الصناعية تدريجيًا مستوى المعيشة للعديد من الناس في الواليات المتحدة وأوروبا.

وتلك التي لم تكن كذلك.  الصناعيةبين البلدان  وت الشاسعتزايد التفا اً الصناعية أيضشهدت الثورة 
يا وشهدت زيادة في الثروة والسلع، حافظ آخرون على طرقهم؛ ألن بعض الدول تبنت التكنولوج اً نظر 

. يشير بعض الباحثين االجتماعيين، مثل والت ، تأخرت الدول غير الصناعيةمع اتساع الفجوة
، أكد أن الدول لقوة. بتطبيق منظور نظرية الصراععن اختالفات ا اً لتباين ناتج أيض، إلى أن اوروست

، أصبحت الدول عندما أصبحت الدول الصناعية غنيةالصناعية استفادت من موارد الدول التقليدية. 
 (.0211األخرى فقيرة )روستو 

مي بتحليل المقارنات االقتصادية بين األمم. يقوم علماء االجتماع الذين يدرسون التقسيم الطبقي العال
ارن التقسيم الطبقي يقكما يتم استخدام الدخل والقوة الشرائية والثروة لحساب التقسيم الطبقي العالمي. و 

 نوعية الحياة التي يمكن أن يتمتع بها سكان البلد. اً العالمي أيض

يات المتحدة أو راء في البلدان الغنية مثل الوالالفقًا؛ فكبير  اً أن مستويات الفقر تختلف اختالف تبينلقد 
فذت ، ن9119مثل مالي أو الهند. في عام  اً الفقراء في البلدان األقل تصنيعمن  أوروبا أفضل حاالً 

. 9105ام ، وهو محاولة للحد من الفقر في جميع أنحاء العالم بحلول عاألمم المتحدة مشروع األلفية
أنه يتعين على الدول الصناعية  9111المخططون في عام  ، قّدرللوصول إلى هدف المشروع

 - الدولة لسلع وخدماتالقيمة اإلجمالية  -في المائة من دخلها القومي اإلجمالي  1.1تخصيص 
 (.9111للمساعدة في البلدان النامية )مشروع األلفية 

 نماذج التقسيم الطبقي العالمي

لدان حسب في شيء واحد: فهي تصنف الب العالمي يللتقسيم الطبقتشترك جميع النماذج المختلفة 
النماذج التقليدية، التي استخدمت (. GNP، أو الناتج القومي اإلجمالي )وضعها االقتصادي النسبي

 اسُتخدمت، ناطق المختلفة في العالم. ببساطة، العالمات لوصف التقسيم الطبقي للمتعتبر اآلن قديمة
لم األول والثاني الدول "العالم الثالث". ووصف العا"العالم األول"، "العالم الثاني"، و ات مثلتسمي

(. عند 9114العالم الثالث إلى البلدان "غير المتقدمة" )هينسلين  وصف ، بينما أشارالصناعية
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لناس ، وحتى اليوم ال يزال اهذه المصطلحات ترى ، قد ال تزال المصادر التاريخية الحالية فيحث الب
 يشيرون إلى بعض الدول باسم "العالم الثالث".

األكثر تطورًا لديها  هناك نموذج آخر يقسم البلدان إلى مجموعتين: أكثر تطورًا وأقل تطورًا. الدول
سكان  عدد ، مثل كندا واليابان وأستراليا. الدول األقل نموًا لديها ثروات أقل لتوزيعها علىثروات أعلى

 .وآسيالعديد من البلدان في وسط إفريقيا وأمريكا الجنوبية ، بما في ذلك اأعلى

هناك نظام تصنيف عالمي آخر يعرف البلدان على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
(GDP) وهو متوسط ثروة البلد الوطنية للشخص الواحد. ُيحسب الناتج المحلي اإلجمالي )عادًة ،

ي دخل كل المواطنين أو قيمة جميع السلع والخدمات المنتجة في سنويًا( بإحدى طريقتين: بإجمال
ي يشير إلى إنتاجية الدولة خالل العام. ويشمل أيضا اإلنفاق الحكومي. ألن الناتج المحلي اإلجمال

قتصادية االصحة ال تحديد، فإن مقارنة معدالت الناتج المحلي اإلجمالي تساعد على البلد وأدائه
 ل األخرى.مقارنة بالدو  للدولة

جمالي لدولة ، يمثل معيار الناتج المحلي اإللهذا التحليل اً مستوى معيشة البلد. وفق اً تحدد األرقام أيض
، يكون معظم الناس فقراء بالنسبة . في البلدان منخفضة الدخلاً عالمي اً متوسطة الدخل متوسط

والصرف لألشخاص في البلدان األخرى. ال يحصل المواطنون على وسائل راحة مثل الكهرباء 
، والكثير منهم الدخل ليسوا مكفولين في التعليم منخفضةالناس في البلدان و والمياه النظيفة.  الصحي
 مرتفعة الدخل.دان لمواطنين أقل منه في البلا وتوقعات الحياة لدىأميون. 

 التقسيم الطبقي االجتماعي في المنظورات النظرية 4.11

يمكن رؤيتها من وجهات  بعض الالعبين العالية جداً ، حتى مشكلة مثل رواتب في علم االجتماع
، في حين أن منظري الصراع المرتفعة الرواتبالغرض من هذه  الوظيفيون نظر مختلفة. سوف يدرس 

معاني  تأخذ الطبقات االجتماعيةال شك أن سيدرسون الرواتب الباهظة كتوزيع غير عادل لألموال. 
 ية، والتفاعل، نظرية الصراعالوظيفية -ورات اجتماعية مختلفة جديدة عندما يتم فحصها من منظ

 .ةالرمزي



 

 

 الوظيفية

ة، توجد جوانب يللوظيف اً يف تعمل أجزاء المجتمع. وفقفي علم االجتماع، يدرس المنظور الوظيفي ك
 . ما وظيفة الطبقات االجتماعية؟اً مطلوب اً مختلفة من المجتمع ألنها تخدم غرض

، التي مور-أطروحة ديفيس، نشر عالم االجتماع كينغسلي ديفيس وويلبرت مور 0245في عام 
أن تكون المكافأة أكبر. تفترض  زعمت أنه كلما زادت األهمية الوظيفية لدور اجتماعي، يجب

النظرية أن التقسيم الطبقي االجتماعي يمثل القيمة غير المتكافئة بطبيعتها للعمل المختلف. بعض 
يجب مكافأة األشخاص المؤهلين الذين يشغلون  ، لذلكالمهام في المجتمع هي أكثر قيمة من غيرها

 هذه الوظائف أكثر من غيرهم.

أمين الصندوق في محل بقالة.  وظيفة وظيفة رجل اإلطفاء أهم منعلى أّن  مثاالً  ديفيز ومورأوضح 
ز ال يتطلب وضع أمين الصندوق نفس مستوى المهارات والتدريب مثل مكافحة الحرائق. بدون حاف

إذا ؟ أماكن الحريق إلى لإلسراع، لماذا يكون شخص ما على استعداد الراتب األعلى والمزايا األفضل
، فقد يعمل رجل اإلطفاء كصراف للبقالة. اعتقد ديفيس ومور أن األجور هي نفسهكانت مستويات ا

والسلطة يشجع الناس على العمل  والمكانةمكافأة العمل األكثر أهمية بمستويات أعلى من الدخل 
 بجدية أكبر وأطول.

هذه يفة ما أهمية ، تحدد درجة المهارة المطلوبة لوظديفيس ومور أنه في معظم الحاالت صرح
عدد األشخاص المؤهلين للقيام  ، قلّ ما زادت المهارات المطلوبة للعملأنه كل اً أيض االوظيفة. وذكر 
ظيف الممرات أو الرد على الهواتف، ال تتطلب الكثير من ، مثل تنبعض الوظائفبهذه المهمة. 

للطرق السريعة  نظام، مثل تصميم لى شهادة جامعية. األعمال األخرى ال يحتاج الموظفون إو  ،المهارة
 ، تتطلب مهارة هائلة.أو والدة طفل

، واجه ميلفن تومين أطروحة ديفيس مور في "بعض مبادئ التقسيم الطبقي: تحليل 0259في عام 
مور ال تفسر سبب -نقدي". وتساءل تومين عن تحديد درجة أهمية الوظيفة. وقال إن أطروحة ديفيس

عليم أو المهارة أو المواهب مشهورة وغنية في برنامج أن تصبح شخصية إعالمية ذات القليل من الت
بسبب  الالمساواة في نظام التعليم أو  الالمساواة  طروحة أيضاً وال تفسر األواقعي أو حملة انتخابية. 
الطبقات االجتماعية منعت الناس المؤهلين من محاولة ملء  تومين أنالعرق أو الجنس. يعتقد 

لديه فرصة أقل اب األقل حظًا (. على سبيل المثال، الش0259تومين ) المهمة في المجتمع األدوار
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لنقص النسبي في الفرص المتاحة له. ال ، بسبب انظر عن مدى ذكائه، بغض الفي أن يصبح عالماً 
عندما ال  اً رة السلة ماليين الدوالرات سنويلماذا يكسب العب ك اً تفسر أطروحة ديفيس مور أيض

ألرواح والجندي الذي يناضل من أجل حقوق اآلخرين والمعلم الذي يساعد ينجح الطبيب الذي ينقذ ا
 في تكوين عقول الغد في الحصول على الماليين على مدار حياتهم المهنية.

، محاولة مبكرة لشرح سبب وجود التقسيم كانت أطروحة ديفيس مور، رغم أنها مفتوحة للنقاش
عزيز التميز واإلنتاجية االجتماعي ضروري لت الطبقي. تنص األطروحة على أن التقسيم الطبقي

ما يجاهدون من أجله. اعتقد ديفيس ومور أن النظام يخدم  ئاً والكفاءة، وبالتالي إعطاء الناس شي
 المجتمع ككل ألنه يسمح للجميع باالستفادة إلى حد ما.

 نظرية الصراع

، أنه يفيد فقط بعض الناس ن بشدة التقسيم الطبقي االجتماعي، مؤكدينإن منظري الصراع ينتقدو 
العب  يكسب، يبدو من الخطأ أن ي الصراعليس كل المجتمع. على سبيل المثال، بالنسبة لمنّظر و 

 بضع اآلالف من الليراتمدرسة عامة  في كرة السلة الماليين مقابل عقد سنوي بينما يكسب مدرس
كيف يمكن  مثالً  .مستدامًا  مساواة الال بأن مفهوم الطبقية يجعل مفهوم يعتقد منظرو الصراع .اً سنوي

 لمجتمع غني أن يضم الكثير من األعضاء الفقراء.

في القرن التاسع  الصناعيعصر اليعتمد العديد من منظري الصراع على أعمال كارل ماركس. خالل 
وفق ، اعتقد ماركس أن التقسيم االجتماعي ناتج عن عالقة الناس باإلنتاج. تم تقسيم الناس عشر
، كان الرأسماليون البرجوازيون نع أو يعملون فيها. في زمن ماركس: إما أنهم يملكون المصاواحدخط 

البروليتاريا هم العمال و ، كما يفعلون حتى اليوم. كات ومصانع وأراضي عالية اإلنتاجيمتلكون شر 
وأصبحوا  الهائلة األرباحنتاج البضائع. لقد جنى رأسماليو الطبقة العليا الذين أدوا العمل اليدوي إل

ء. مع مثل بسيطة وكافحوا من أجل البقا اً البروليتاريا من الطبقة العاملة أجور  ت، بينما كسبأغنياء
 ، تم تقسيم المجموعتين بسبب االختالفات في الثروة والسلطة. رأى ماركسهذه المصالح المتعارضة

أوضاعهم  ى مستو  في العجزعن  العميقة والبؤس الناجم االغتراب والعزلةالعمال يعانون من  بأن
 جادل ماركس بأن البروليتاريا تعرضوا للقمع من قبل البرجوازيين المتعطشين للمال.وقد . االجتماعية

، يعتقد منظرو الصراع أن عالقة العمل المتوترة بين الوقت الذي تحسنت فيه ظروف العمل، في اليوم
، وهناك نظام معمول به أسماليون وسائل اإلنتاجيمتلك الر أرباب العمل والموظفين ال تزال قائمة. 



 

 

لتقسيم لمنظري الصراع ، فإن ا اً اظ على العمال الفقراء. وفقلجعل أصحاب األعمال أغنياء والحف
على قيد الحياة في اقتصاد اليوم، ألنه يتعافى من ركود  . لو كاناً طبقي اً الطبقي الناتج يخلق صراع

 الذين يحققون الرضا، الركود ناتج عن جشع الرأسماليين نإل طويل، لكان ماركس على األرجح يقو 
 على حساب العاملين.

 الرمزية عليةالتفا

 يون التفاعليدرس التفاعل الرمزية نظرية تستخدم التفاعالت اليومية لألفراد لشرح المجتمع ككل. 
التقسيم الطبقي من منظور المستوى الجزئي. يسعى هذا التحليل إلى توضيح كيف يؤثر  الرمزيون 

 الوضع االجتماعي لألشخاص على تفاعالتهم اليومية.

، يتفاعل الناس في المقام األول مع اآلخرين الذين يتشاركون في نفس المكانة في معظم المجتمعات
إلى العيش  يميل الناسلتقسيم الطبقي االجتماعي ا أنه ضمن االجتماعية. يرجع السبب في ذلك إلى

ية ، واألشخاص الذين يتقاسمون نفس مستوى الدخل أو الخلفمع اآلخرين مثلهم والتواصلوالعمل 
، بل وحتى األذواق في الطعام والموسيقى والمالبس. هذا هو أحد التعليمية أو الخلفية العرقية

 ر مثل أمير إنجلترا وليام على الزواج من عامة الناس.أمي التي تجعل من النادر أن يقومسباب األ

أن مظهر الناس يعكس مكانتهم االجتماعية المتصورة. يشير  اً يالحظ المتفاعلون الرمزيون أيض
 اإلكسسوارات، وكذلك تسريحات الشعر والذوق في بس والنقل إلى الحالة االجتماعيةالسكن والمل

 واألناقة الشخصية.

االجتماعي، ينخرط األشخاص غالبًا في االستهالك الواضح، وهو شراء  ول الوضعللتواصل رمزيًا ح
واستخدام بعض المنتجات لتقديم بيان اجتماعي عن الحالة. حمل زجاجات مياه صديقة للبيئة يمكن 
أن يشير إلى المكانة االجتماعية للشخص. بعض الناس يشترون أحذية رياضية باهظة الثمن على 

وسيلة نقل  عاديةلن يرتدونها لممارسة الركض أو ممارسة الرياضة. توفر سيارة بقيمة الرغم من أنهم 
مفاده أن السيارة األقل تكلفة  اً اجتماعي اً لكن السيارة الفاخرة تقدم بيان ،ال تقل عن سيارة باهظة الثمن

ل ال يمكن أن ترقى إلى المستوى االجتماعي. كل هذه الرموز الطبقية تستحق الفحص من قب
 التفاعليين الرمزيين.
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 مراجعة الفصل

 المصطلحات المفتاحية

 

نظام يولد فيه الناس في مكانة اجتماعية يحتفظون بها : caste system الجماعي نظام الطوائف
 .طوال حياتهم

بناًء على عوامل مثل الثروة والدخل والتعليم  عاممجموعة تشترك في وضع اجتماعي : class الطبقة
 .والمهنة

المكانة االجتماعية القائمة على العوامل االجتماعية واإلنجازات : class system النظام الطبقي
 .الفردية

 طبقةالسلوكيات والعادات واألعراف النموذجية التي تحدد كل : class traits سمات الطبقة
 .(الطبقةعالمات  اً )وتسمى أيض

شراء واستخدام المنتجات لإلدالء ب القيام: conspicuous consumption االستهالك الواضح
 .ببيان حول المكانة االجتماعية

 .الطبقة االجتماعية للشخص انخفاض: downward mobility الحراك الهابط

 .نفسها االجتماعية الطبقةداخل  االتحادات: endogamous marriages االتحاد ضمن الطبقة

 .من مختلف الفئات االجتماعية األزواج اتحادات: exogamous unions االتحاد خارج الطبقة

مقارنة بين الثروة واالستقرار االقتصادي : global stratificationالتقسيم الطبقي العالمي 
 .والوضع وقوة الدول ككل

 .المال الذي يكسبه الشخص من العمل أو االستثمارات :income الدخل

فرق في الطبقة االجتماعية بين األجيال   intergenerational mobility:  األجيالبين  الحراك
 .المختلفة من األسرة

فرق في الطبقة االجتماعية بين أعضاء : intragenerational mobility ضمن الجيل الحراك
 .نفسه مختلفين من الجيل



 

 

المكانة  -أو الجدارة  -نظام مثالي يحدد فيه الجهد الشخصي : meritocracy نظام الجدارة
 .االجتماعية

داخل نظام التقسيم  األوضاع االجتماعيةالقدرة على تغيير : social mobility الحراك االجتماعي
 .الطبقي االجتماعي

نظام اجتماعي اقتصادي يقسم أفراد  :social stratification التقسيم الطبقي االجتماعي
 .والمكانةاء مثل الثروة والسلطة ، بناًء على أشيفئات مرتبة من األعلى إلى األدنىالمجتمع إلى 

مستوى الثروة المتوفرة للحصول على السلع المادية : standard of living مستوى المعيشة
 .ووسائل الراحة للحفاظ على نمط حياة اجتماعي اقتصادي معين

التغيير المجتمعي الذي يمّكن مجموعة كاملة من : structural mobilityالحراك البنيوي 
 .الطبقةاألشخاص من االنتقال ألعلى أو ألسفل سلم 

في الطبقة  -أو تحول تصاعدي  -زيادة  :upward mobility الحراك االجتماعي التصاعدي
 .االجتماعية

 .الميراث مثلالمال واألصول التي يملكها الشخص، قيمة  :wealth الثروة
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 خالصة الفصل

 

 ؟ما التقسيم الطبقي االجتماعي 0.01

بتغيير بسيط في الوضع  ، مما يعني أنها تسمحتكون أنظمة التقسيم الطبقي مغلقةأن يمكن 
نظام الطوائف  إن ، وهذا يعني أنها تسمح بالحركة والتفاعل بين الطبقات.االجتماعي، أو مفتوحة

النظم أما نة االجتماعية إلى الحالة أو الوالدة المحددة. هو النظام الذي تستند فيه المكا الجماعي
بناًء  طبقات، حيث يلعب اإلنجاز دورًا في الوضع االجتماعي. ينقسم الناس إلى ةمفتوحفهي ة الطبقي

على عوامل مثل الثروة والدخل والتعليم والمهنة. الجدارة هي نظام من التقسيم الطبقي االجتماعي 
 يمنح مكانة قائمة على أساس القيمة الشخصية والجهد المجزي.

 التقسيم الطبقي االجتماعي والحراك 9.01

دنيا. يصف الحراك االجتماعي : الطبقة العليا والمتوسطة والمن الطبقات ة أنواعهناك ثالثبشكل عام 
هي و ، الطبقةعالمات  اً ، والتي تسمى أيضالطبقةالتحول من طبقة اجتماعية إلى أخرى سمات 

 .طبقةالسلوكيات والعادات والمعايير النموذجية التي تحدد كل 

 التقسيم الطبقي العالمي والالمساواة  9.01

ر االقتصادي والوضع وقوة البلدان ككل من خالل بين الثروة واالستقرا العالمي التقسيم الطبقيقارن ي
 يمكن للباحثين التعرف بشكل أفضل على التفاوتات العالمية.و ، ارنة الدخل واإلنتاجية بين الدولمق

 في التقسيم الطبقي االجتماعيالمنظورات النظرية  4.01

الوظيفية، نظرية  -نظر اجتماعية مختلفة  يمكن دراسة التقسيم الطبقي االجتماعي من وجهات
، والتفاعل الرمزي. ينص المنظور الوظيفي على وجود النظم في المجتمع ألسباب وجيهة. الصراع

بين أصحاب األعمال  كما هو الحال،  الالمساواة يالحظ منظرو الصراع أن التقسيم الطبقي يعزز 
التجارية الغنية والعمال الفقراء. يفحص التفاعليون الرمزيون التقسيم الطبقي من منظور المستوى 

وكيف يتم بناء  ,التفاعالت اليومية للناس فييالحظون كيف يؤثر الوضع االجتماعي و لجزئي. ا
عليه من خالل التفاعالت اليومية. "الطبقة االجتماعية" والحفاظ مفهوم
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 الالمساواة العالمية (11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهداف الفصل
 التقسيم والتصنيف العالمي 1.11

  العالميوصف التقسيم الطبقي 
 فهم كيف تطورت أنظمة التصنيف المختلفة 
 النظم العالمية  وولرستون في م المصطلحات من نهجااستخد 
 شرح تصنيف البنك الدولي لالقتصادات 

 الثروة والفقر العالميين 1.11 

  المطلق والفقر الذاتيوالفقر فهم االختالفات بين الفقر النسبي 
  ألكثر فقرا  في العالمصف الوضع االقتصادي لبعض المناطق او 
 اشرح التأثير الدوري لعواقب الفقر 

 المنظورات النظرية في التقسيم الطبقي العالمي 1.11

 المتعلقة بالحداثة والتبعية حول التقسيم الطبقي العالمي المنظورات النظرية فهم 

 



 

 

والذي أودى بحياة  (بنغالدش)، في رنا بالزا في دكا 9109أبريل  94كان االنهيار الذي حدث في 
ممكن ، وكان من المصانع المالبس دموية في التاريخ أكثر حوادثمن ، اً شخص 0011أكثر من 

 (.9104االتصاالت  قسم، تجنبه )منظمة العمل الدولية

ى على بنك وشقق بنالم ي حتو ي، اً شخص 5111باإلضافة إلى مصانع المالبس التي توظف حوالي 
غلقت العديد منها في اليوم السابق لالنهيار أُ و أطفال ومجموعة متنوعة من المتاجر. ومرافق رعاية 

، فض بعض عمال المالبس دخول المبنىعندما ر و عندما تم اكتشاف شقوق في جدران المبنى. 
مارهم بين عشرين ، الذين تتراوح أعاتب شهر. وكان معظمهم من الشاباتتعرضوا للتهديد بخسارة ر 

شهر. لهذا  ، مع يومين عطلة كلساعة في اليوم 09ن عادة أكثر من كانوا يعملو و أو أصغر. 
دوالر إلى  01.51من ، أو ر واثنين وعشرين سنًتا في الساعةاثني عش كانت أجورهمو ، العمل

في و ن على إطعام أطفالهم. ، لم يكن معظمهم قادريفي األسبوع. وبدون هذا الراتب اً دوالر  09.45
 اً في الساعة، ويتلقى العمال أجور  اً دوالر  1.95، يبلغ الحد األدنى لألجور في الواليات المتحدة المقابل

 ونصف للعمل مقابل أكثر من أربعين ساعة في األسبوع. مرةبمعدالت 

 لنقل التصنيعالنظام العالمي الذي يسمح للشركات األمريكية باالستعانة بمصادر خارجية  رفكّ وقد 
، حيث يعمل العديد من النساء واألطفال في ظروف يصفها البعض بأنها عمالة إلى الدول المحيطية

عبيد. هل يتحمل الناس في الواليات المتحدة مسؤولية تجاه العمال األجانب؟ هل ينبغي مساءلة 
شركات األمريكية عما يحدث لعمال مصانع المالبس الذين يصنعون مالبسهم؟ ماذا يمكنك أن ال

 تفعل كمستهلك لمساعدة هؤالء العمال؟

 التقسيم والتصنيف العالمي 1.11

العالمية تركز الموارد في دول معينة وتؤثر بشكل كبير على فرص األفراد في البلدان  الالمساواة إن 
في الدخل بين الدول باستخدام مقياس من  الالمساواة عدم  GINIيقيس معامل . الفقيرة واألقل قوة

كان معامل   9111محتملة. في عام  المساواة يمثل أعلى  011المساواة الكاملة و 0نقطة يمثل  011
GINI  العالمي الذي يقيس فجوة الثروة بين الدول األساسية في الجزء الشمالي من العالم والدول

 Korseniewicz and Moranبالمائة ) 15.5األكثر هامشية في الجزء الجنوبي من العالم 

بها ، دعونا نفكر في الكيفية التي قد تسهم العالمية الالمساواة (. لكن قبل الخوض في تعقيدات 2009
 ة الثالثة في فهمنا لها.منظورات االجتماعية الرئيسال
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كون بها جميع جوانب المجتمع تركز على الطريقة التي ت كليةتحليلية  ينظر بطريقةالمنظور الوظيفي 
العالمية  الالمساواة على سبب  المنّظر الوظيفيقد يركز و ال يتجزأ من استمرار صحة الجميع.  اً جزء

 اً تفاوت هناكأن  :قد تؤكد وجهة النظر هذه، على سبيل المثالو يخدمها.  واألهداف االجتماعية التي
واالستفادة من  ألن بعض الدول أفضل من غيرها في التكيف مع التكنولوجيات الجديدة اً عالمي

، فإنها توسع االقتصاد ساسية في الدول الطرفيةشركات األال تتموضعاالقتصاد المعولم، وأنه عندما 
 عمال.ال وتفيدالمحلي 

 الالمساواة من المرجح أن يتعامل منّظر النزاع مع و الالمساواة.  ونموتركز نظرية الصراع على خلق 
، كم عدد الدول المحيطية. على سبيل المثالالمنهجية التي تنشأ عندما تستغل الدول األساسية موارد 

الشركات األمريكية التي تستفيد من العمال األجانب الذين يفتقرون إلى الحماية الدستورية ويضمنون 
 ، بأي ثمن؟ام بذلك بزيادة األرباحالقيويسمح لهم الحد األدنى لألجور الموجودة في الواليات المتحدة؟ 

لمية والمعاني التي يعلقها األفراد على يدرس منظور التفاعل الرمزي التأثير اليومي لعدم المساواة العا
ق هذا الرأي على يطببتقد يركز شخص ما و التقسيم الطبقي العالمي والطبيعة الذاتية للفقر. 

أساسية بأنه الفقر )الفقر فهم الفرق بين ما يعرفه شخص ما يعيش في دولة و العالمية  الالمساواة 
الشخص العادي في بلدك( وما يعيشه شخص ، ويعرف بأنه غير قادر على عيش نمط حياة النسبي

، بأنه بالكاد قادر، أو غير قادر، على تحمل المطلق)الفقر  حيث يعّرف محيطية دولةما في 
 ، مثل الغذاء(.الضروريات األساسية

 التقسيم الطبقي العالمي

لطبقية: إلى التوزيع غير المتكافئ بين األمم. هناك بعدان لهذا ا التقسيم الطبقي العالمييشير 
في العالم، فإن كال من  بالالمساواة الفجوات بين األمم والثغرات داخل األمم. عندما يتعلق األمر 

االجتماعية قد يركزان عبء الفقر على شرائح معينة من سكان  والالمساواة االقتصادية  الالمساواة 
ر المتوقع لألشخاص يعتمد متوسط العمو  .(. كما يوضح الرسم البياني أدناه0211األرض )ميردال 

 بشكل كبير على مكان والدتهم.
 

 



 

 

 بلد الحسب  ا  كبير  ا  اختالف اإلحصاءات مثل معدالت وفيات الرضع والعمر المتوقع اختالف |11.1الجدول 

 متوسط العمر المتوقع معدل وفيات الرضع الدولة

 سنة 50 مولود حي 0111لكل وفاة  9.45 النرويج

 سنة 12 مولود حي 0111وفاة لكل  1.01 أمريكا

 سنة 11 مولود حي 0111وفاة لكل  94.51 كوريا الشمالية

 سنة 51 مولود حي 0111وفاة لكل  001.9 أفغانستان

 

غير أن االقتصادية.  الالمساواة اعتاد معظمنا على التفكير في التقسيم الطبقي العالمي باعتباره 
 -التفاوت االجتماعي يضر بنفس القدر من التناقضات االقتصادية. يمكن أن يؤدي التحيز والتمييز 

وتفاقم ظروف المساواة إلى خلق  -أو دين معين أو ما شابه  إثنيةسواء كانا ضد عرق أو 
 اخل دولةالتي كانت موجودة منذ عقود د الالمساوة، داخل الدول وفيما بينها. فكر في االقتصادية

، ت العنصرية المؤسسية والقانونية، وهو واحد من أقسى حاالجنوب إفريقيا. إن الفصل العنصري 
عدم المساواة بين الجنسين وال شك أن  العالم. مدانًا على مستوى جعلته حيث اجتماعية  المساواة أوجد 

 هو مصدر قلق عالمي آخر. 

 التصنيف العالمي

العالمية في كيفية تجنب التحيز العرقي الذي  الالمساواة يتمثل أحد الشواغل الرئيسة عند مناقشة 
يعني ضمنًا أن الدول األقل تقدمًا تريد أن تكون مثل أولئك الذين حصلوا على قوة عالمية بعد 

ن البلدان الصناعة. مصطلحات مثل البلدان النامية )غير الصناعية( والمتقدمة )الصناعية( تعني أ
غير الصناعية أدنى إلى حد ما، ويجب تحسين مشاركتها بنجاح في االقتصاد العالمي، وهي عالمة 

في بلدان  توصيفناتشير إلى أن جميع جوانب االقتصاد تعبر الحدود الوطنية. يجب أن نعتني بكيفية 
  للعالم.مختلفة. بمرور الوقت، تحولت المصطلحات إلفساح المجال أمام رؤية أكثر شموالً 
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 مصطلحات الحرب الباردة

 مصطلح (. وهو0251-0245تم تطوير مصطلحات الحرب الباردة خالل فترة الحرب الباردة )
، فهو يصنف البلدان في العالم األول والعالم الثاني ودول العالم دمه الكثيرون مألوف وال يزال يستخ

، نها. عندما تم تطوير هذه التسميةلكل مالثالث على أساس التنمية االقتصادية ومستويات المعيشة 
. أشير إلى أكثر العالم األولمن  اً الواليات المتحدة واليابان جزء كانت الديمقراطيات الرأسمالية مثل

وشملت معظم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا  العالم الثالثالبلدان فقرًا وأكثرها تطورًا بأنها 
ر على التنمية مثل العالم هو الفئة البينية: الدول التي ال تقتص الثاني العالمالالتينية وآسيا. كان 

 ،تصادات المعتدلة ومستوى المعيشة، ذات االقيست في وضع جيد مثل العالم األول، ولكنها لالثالث
( مصطلح 0225) مانويل كاستلز، أضاف عالم االجتماع مثل الصين أو كوبا. في وقت الحق

التي حرمت من أي صوت سياسي في جميع  الموسومةلإلشارة إلى مجموعات األقليات  العالم الرابع
 ، على سبيل المثال(.دينأنحاء العالم )السكان من األقليات األصلية والسجناء والمشر 

 إلى العالمية من حيث التنمية االقتصادية. جنباً  الالمساواة ، تم وصف أيضاً  خالل الحرب الباردة
، تم استخدام المصطلحات "الدولة األقل نموا واألمة المتخلفة". كان لنامية والمتقدمةجنب مع الدول ا

، مما يشير إلى أنه ل )مسؤولية العالم األول(هذا هو الوقت الذي ترسخت فيه فكرة االلتزام النبي
خلفة من ينبغي على الدول المتقدمة المزعومة تقديم المساعدات الخارجية إلى الدول األقل نموًا والمت

 أجل رفع مستوى معيشتها.

 األنظمة العالمية مقاربةالرشتاين: فإيمانويل 

في  الالمساواة لفهم  اً اقتصادي اً ( أساس0212العالمية ) األنظمة مقاربة يناتشالير فيستخدم إيمانويل 
القتصادي معقًدا يدعم التسلسل الهرمي ا اً العالم. نظر فالرشتاين إلى االقتصاد العالمي باعتباره نظام

 الذي وضع بعض الدول في مواقع السلطة بموارد عديدة ودول أخرى في حالة تبعية اقتصادية. 

ن الرأسمالية المهيمنة والصناعية، والتكنولوجية، والتحضر. على سبيل هي البلدا األساسية الدول
أن الواليات المتحدة هي قوة اقتصادية قادرة على دعم أو رفض دعم  الرشتاينفيزعم  :المثال

، وبالتالي ممارسة السيطرة على كل جانب الهامة ذات اآلثار البعيدة المدىالتشريعات االقتصادية 
من جوانب االقتصاد العالمي واستغالل كل الدول شبه المحيطية والمحيطية. يمكننا أن ننظر إلى 



 

 

( كمثال على قدرة الدولة NAFTAالحرة مثل اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشمالية )اتفاقيات التجارة 
 األساسية على االستفادة من قوتها للحصول على المركز األكثر فائدة في مسألة التجارة العالمية.

 عنهافا ما يمثل التصاريح التي ع اً ما يفعلونه غالبو من التصنيع.  لديها القليل جداً  المحيطيةالدول 
ة. لديهم عادة حكومات الزمن للدول األساسية أو المصانع ووسائل اإلنتاج التي تملكها الدول األساسي

على الدول األساسية للحصول على  اً ج اجتماعية غير كافية، ويعتمدون اقتصادي، وبرامغير مستقرة
أن العمال  وال شكم وكوبا. ، مثل فيتناة وفيرة من البلدان في هذه الفئةوظائف ومساعدات. هناك أمثل

، ية الرئيسة، مملوكة أو مستأجرة من قبل الشركات العالمفي مصنع سيجار كوبي، على سبيل المثال
 ال يتمتعون بنفس االمتيازات والحقوق التي يتمتع بها العمال األمريكيون.

ا تعمل مع ذلك ة ولكنه، وليست قوية بما يكفي إلمالء السياسهي بين الدول الدول شبه المحيطية
، مع استغالل الدول وق الطبقة الوسطى للدول األساسيةللمواد الخام وتوسيع س كمصدر رئيس

، ية رخيصة وفيرة للواليات المتحدة، حيث توفر عمالة زراع. المكسيك مثال على ذلكاً محيطية أيضال
الحماية الدستورية للعاملين  وتزود الواليات المتحدة بالسلع بأسعار تمليها الواليات المتحدة دون توفير

 في الواليات المتحدة.

 التصنيف االقتصادي للبنك الدولي حسب الدخل

بسبب سياساته وطريقة حساب البيانات، إال أنه ال يزال  اً في حين يتعرض البنك الدولي لالنتقاد غالب
ع البنك الدولي التركيبة ابللبيانات االقتصادية العالمية. إلى جانب تتبع االقتصاد، يت اً مشترك اً مصدر 

السكانية والصحة البيئية لتقديم صورة كاملة عما إذا كانت األمة عالية الدخل أم متوسطة الدخل أم 
 منخفضة الدخل.

 الدول ذات الدخل المرتفع

 09141ُيعرِّف البنك الدولي الدول ذات الدخل المرتفع بأنها تتمتع بإجمالي دخل وطني ال يقل عن 
( مجموعة من أربعة وثالثين OECDد. تشكل دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )للفر  اً دوالر 

 ب(، 9104للبنك الدولي ) اً لنمو االقتصادي واالستدامة. وفقلتعزيز ا اً دولة تعمل حكوماتها مع

، أو متوسط الدخل للناس في أي دولة، متوسط الدخل القومي اإلجمالي للفرد، بلغ 9109عام في 
ولة ذات الدخل بقسمة إجمالي الدخل القومي اإلجمالي على إجمالي السكان في الداحتسابه م الذي تو 

للفرد وكان مجموع  اً دوالر  43,903كان فمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  فيالمرتفع االنتماء 
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من سكان هذه الدول حضريين.  %50في المتوسط كان و مليار(؛  0.145السكان أكثر من مليار )
 ب(. 9104الواليات المتحدة وألمانيا وكندا والمملكة المتحدة )البنك الدولي شملت و 

يشير  حيث تواجه البلدان المرتفعة الدخل قضيتين رئيسيتين: هروب رؤوس األموال ونزع التصنيع
، كما هو الحال عندما أغلقت حلة( رأس المال من دولة إلى أخرى إلى حركة )ر هروب رأس المال 

شركة جنرال موتورز للسيارات المصانع األمريكية في ميشيغان وفتحت المصانع في المكسيك. 
، حيث ال توجد شركات ، وهي مسألة ذات صلة  نتيجة هروب رأس المالالتصنيع نزععملية حدثت 

، تنقل الشركات هو متوقعكما و دى الدول األجنبية. جديدة مفتوحة لتحل محل الوظائف المفقودة ل
إلنتاج بأقل العالمية عملياتها الصناعية إلى األماكن التي يمكن أن تحصل فيها على أكبر قدر من ا

، وبالطبع دفع أجور بما في ذلك بناء البنية التحتية، وتدريب العمال، وشحن البضائع ،تكلفة
، ترى مناطقها الصناعية الخاصة بإنشاء الموظفين. وهذا يعني أنه مع قيام االقتصادات الناشئة

هذه الفرص تؤدي إلى إغالق و الشركات العالمية الفرصة للبنية التحتية الحالية وتكاليف أقل بكثير. 
الشركات للمصانع التي توفر فرص عمل للطبقة المتوسطة داخل الدول األساسية ونقل إنتاجها 

 وشبه المحيطية. المحيطيةالصناعي إلى الدول 

 سطة الدخلالدول متو 

تلك التي يبلغ فيها نصيب الفرد من بيعّرف البنك الدولي مناطق االقتصادات ذات الدخل المتوسط 
لبنك الدولي ل اً . وفقاً دوالر  12,746ولكن أقل من  اً دوالر  0145الدخل القومي اإلجمالي أكثر من 

بلغ متوسط نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في الدولة ذات الدخل  9109(، في عام 9104)
منهم من  ٪19مليار نسمة،  9.142للفرد، بلغ إجمالي عدد سكانها  اً دوالر  7,594المتوسط األعلى 

 أ(. 9104سكان المدن. تعد تايالند والصين وناميبيا أمثلة على الدول متوسطة الدخل )البنك الدولي 

لة تراكم الديون. كما يوحي متوسطة الدخل هي مشكبالنسبة للدول  األكثر إلحاحاً  ولعل القضية
من دول أخرى  تراكم الديون الخارجية، حيث تقترض الدول أمواالً  يعني، فإن تراكم الديون االسم

ل سداد هذه لتمويل أهدافها في التوسع أو النمو. وبما أن أوجه عدم اليقين في االقتصاد العالمي تجع
، يمكن للدول أن تجد نفسها في ورطة. بمجرد أن الديون، أو حتى دفع الفائدة عليها، أكثر صعوبة

ابتليت فقد . ، قد يكون من الصعب للغاية إدارة عبء الديون األسواق العالمية قيمة سلع البلدتخفض 
وكذلك دول شرق ، حر الكاريبيمتوسطة الدخل في أمريكا الالتينية ومنطقة البهذه القضايا بالبلدان 

، الذي يتألف االتحاد األوروبي أن (. حتىDogruel and Dogruel 2007آسيا والمحيط الهادئ )



 

 

، تواجه الدول شبه المحيطية إليطاليا واليونان أعباء المحيطيةساسية أكثر من الدول شبه من دول أ
يهدد اقتصاد االتحاد  ال يزال االنكماش االقتصادي في كل من اليونان وإيطالياف ؛متزايدة ديون 

 األوروبي بأكمله.

 الدول ذات الدخل المنخفض

لقومي منخفضة الدخل بأنها الدول التي بلغ نصيب الفرد من الدخل اُيعرِّف البنك الدولي البلدان 
أ(  في عام  9104للبنك الدولي ) اً ق. وف9109للفرد أو أقل في عام  اً دوالر  0145اإلجمالي فيها 

 595لة ذات الدخل المنخفض نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي للدو  ، بلغ متوسط9109
لمناطق الحضرية. على تقع في ا %95، مع 121,910,911للفرد. وكان مجموع السكان  اً دوالر 

منخفضة منخفضة الدخل. توجد االقتصادات  ميانمار وإثيوبيا والصومال دوالً  تعد :سبيل المثال
م سكان العالم. ، حيث يعيش معظأ( 9104وأفريقيا )البنك الدولي  ي آسياالدخل في المقام األول ف

هذه البلدان: تتأثر النساء بشكل غير متناسب بالفقر )في اتجاه نحو تأنيث  تواجه يرئيس هناك تحدّ و 
 .مطلقعالمي للفقر( ويعيش معظم السكان في فقر 

 الغنى والفقر العالميان 2.11

 البطالة راتبانتظار ب وجود أم مع أطفالها بدون معيل؟ هل يعني ذلك اً عني أن تكون فقير ماذا ي
ألن دخلك ال يسمح  اً العيش بدون أثاث في شقتك تقريب التالي من أجل شراء البقالة؟ هل هذا يعني

ة أو الكراسي؟ أم أنه يعني االضطرار إلى العيش مع البطون المنتفخة من بإضافات مثل األسرّ 
ذية المزمن في جميع أنحاء الدول المحيطية في أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب المصابين بسوء التغ

ال يوجد تعريف واحد يجمع كل جزء من الطيف. قد تشعر و ؛ ةسيا؟ الفقر له ألف وجه وألف درجآ
اصة. في كل مرة تشاهد فيها أو شراء سيارتك الخ شاشة كبيرةأنك فقير إذا كنت ال تستطيع شراء 

الذي يبلغ  حاسبك المكتبي، مع محمول وهاتف ذكي جديد، قد تشعر أنك لديه حاسب كزمياًل ل اً طالب
، قد ينظر شخص آخر إلى المالبس التي ترتديها عمره عشر سنوات، بالكاد تتابع. ومع ذلك

 .األغنياء ويعتبرك منوالسعرات الحرارية التي تستهلكها 
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 أنواع الفقر

رق مختلفة ويأخذون في االعتبار التعقيدات وقضايا النسبية يعّرف علماء االجتماع الفقر العالمي بط
هو حالة معيشية يمكن للناس فيها تحمل تكاليفها ولكنهم غير  الفقر النسبيالموصوفة أعاله. 

"مواكبة  مقولةما يستخف الناس بـ اً مستوى المعيشة في مجتمعهم. غالبقادرين على تلبية متوسط 
بالحرمان.  تشعرعليك مواكبة مستوى معيشة الجيران حتى ال أنه يجب  تعني ، وهي فكرةجونز"

، وبدون أي دون سيارة للقيادة من وإلى العملإذا كنت تعيش ب انك "فقير"قد تشعر  صحيحلكن و 
 .ضافات" تتجاوز مجرد تغطية نفقاتك، ودون "إان في حالة مرض أحد أفراد األسرةأموال لشبكة أم

يفتقرون حتى إلى  (مدقع) مطلق فقر، فإن األشخاص الذين يعيشون في على عكس الفقر النسبي
، والحصول ساسية، والتي تشمل عادة الغذاء الكافي، والمياه النظيفة، والسكن اآلمنالضروريات األ

قل أ( بأنه عندما يعيش شخص ما بأ 9104على الرعاية الصحية. يعرف البنك الدولي الفقر المدقع )
بالمائة من سكان  01، كان حوالي 9100ألحدث التقديرات، في عام  اً اليوم. وفق دوالر في 0.95من 

بالمائة مقارنة بعشر  91ره ، وبانخفاض قددوالر في اليوم أو أقل 0.95عند  العالم النامي يعيشون 
 55 -اس يعيش عدد هائل من الن ًا،بالمائة مقارنة بعشرين عام 95ه ، وبانخفاض إجمالي قدر سنوات
دوالر  9.51مليارات شخص يعيشون على أقل من  9، وما يقرب من في فقر مدقع -شخص  مليون 

، فكيف ستفعل ذلك؟ ما اً دوالر يومي 9.51للعيش على  اً (. إذا كنت مضطر 9100اليوم )شاه في 
، وماذا يمكنك أن تفعل بدونه؟ كيف يمكنك التعامل مع ي تراه جديرًا بإنفاق المال عليهالذ

 يف يمكنك سد الفجوة بين ما تحتاجه للعيش وما يمكنك تحمله؟وك ؟الضروريات

؛ إنه موجود بشكل شخصي عندما ال يفي الفقر الذي يتكون من أبعاد كثيرة الفقر الذاتييصف 
ور أكبر في إدراك ، يكون للفقراء أنفسهم دوتصوراتك. مع مفهوم الفقر الذاتيدخلك الفعلي بتوقعاتك 

قر الذاتي بالكيفية التي يعّرف بها الشخص أو األسرة نفسها. وهذا يعني ، يرتبط الفوجوده. باختصار
، على ما يرام أنها نفسهابال قد تفكر أن األسرة التي تعيش على بضعة دوالرات في اليوم في نيب

ويرى  نفسها، العائلة ويزور غربي إلى نيبال يسافر، قد كوذلك ضمن تصورها الطبيعي. ومع ذل
 ماسة.ال تهاحاج



 

 

 ؟األفقرمن هم 

خمن أن أغنى البلدان هي في كثير من ن؟ من يعيش في فقر مدقع؟ حقيقة أن معظمنا األفقرمن هم 
من الكعكة  اً . قارن بين الواليات المتحدة، التي تمتلك شريحة صغيرة نسبيسكاناً  األحيان أقل البلدان

ند. هذه الفوارق لها نتيجة الثروة، مع اله كعكةالسكانية وتمتلك إلى حد بعيد أكبر شريحة من 
متوقعة. أفقر الناس في العالم هم من النساء وأولئك في الدول المحيطية وشبه المحيطية. بالنسبة 
للنساء، يتفاقم معدل الفقر بشكل خاص بسبب الضغط على وقتهم. بشكل عام، يعد الوقت أحد 

أظهرت أن النساء الالئي يعشن في فقر، الكماليات القليلة التي يتمتع بها الفقراء، ولكن بعد الدراسة 
وأي دخل يكسبونه يحصلن على أقل منه. والنتيجة هي  ،والمسؤولين عن جميع وسائل الراحة العائلية

أنه في حين أن الرجال والنساء قد يعانون من نفس معدل الفقر االقتصادي، فإن النساء يعانون أكثر 
على اإلناث الحصول على ائتمان لتوسيع األعمال (. يصعب 0221بوفينس من حيث الرفاه العام )

التجارية، أو قضاء بعض الوقت في تعلم مهارة جديدة أو قضاء ساعات إضافية في تحسين حرفهن 
 حتى يكون بمقدورهن أن يكسبن بمعدل أعلى.

 التأنيث العالمي للفقر

شيء: في جميع أنحاء  في بعض النواحي، تشير عبارة "تأنيث الفقر على المستوى العالمي" إلى كل
العالم، تتحمل النساء نسبة مئوية غير متناسبة من عبء الفقر. وهذا يعني أن المزيد من النساء 
يعشن في ظروف سيئة، ويتلقين رعاية صحية غير كافية، ويتحملن وطأة سوء التغذية وعدم كفاية 

ه في الوقت الذي ترتفع فيه مياه الشرب، وما إلى ذلك. طوال التسعينيات، أشارت البيانات إلى أن
 91معدالت الفقر بشكل عام، خاصة في الدول المحيطية، زادت معدالت الفقر للنساء بنسبة تقارب 

 (.Mogadham 2005في المائة مقارنة بالرجال )

فقر النساء، فإن األبحاث المتخصصة في هذه  فيلماذا يحدث هذا؟ في حين تؤثر المتغيرات الكثيرة 
 (:Mogadham 2005ثالثة أسباب )القضية تحدد 

 .. التوسع في عدد األسر التي تعيلها نساء0

 .داخل األسرة والتحيز ضد المرأة  الالمساواة . استمرار وعواقب 9

 .. تنفيذ السياسات االقتصادية النيوليبرالية حول العالم9
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العديد من النساء ، فإن كثر صحة اليوم مقارنة بعشر سنواتن حياة أطول وأشعفي حين أن النساء ي
ي مكان العمل. في الدول وخاصة ف أنحاء العالم  محرومات من الحقوق األساسية في جميع

ن باألرض، ويكس ات أصغر منمساح ويزرعن، أقل من األصول اً عدد إنهن يراكمن، المحيطية
دي للدول النمو االقتصا وحريات مدنية مقيدة. يمكن للمرأة أن تحفز اً ن حقوقأقل، ويواجه أمواالً 

، لكنها غالبًا ما تكون غير متعلمة وتفتقر إلى إمكانية الحصول على االئتمان الالزم لبدء المحيطية
 أعمال تجارية صغيرة.

الهدف وكان ، قّيمت األمم المتحدة تقدمها نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية. 9109في عام 
، وكان هناك تقدم مشجع في هذا المجال. في مرأة كين الهو تعزيز المساواة بين الجنسين وتم الثالث

ب آسيا وشمال إفريقيا في غر % 91حين ال يزال تشغيل النساء خارج القطاع الزراعي أقل من 
خالل فترة العشرين سنة المنتهية % 41إلى  95، فقد ارتفع في جميع أنحاء العالم من وجنوب آسيا

 (.9109)األمم المتحدة  9101في 

 أفريقيا

 ذلك: لثام بالرغم من تفاوت معّدالت الفقر بين بلدان هذه القارة. في أفريقيا تقع فقر بلدان العالمأإن 
 .من أنغوال وإثيوبيا وهما أقل فقراً  ,جنوب إفريقيا ومصر

يؤدي إلى ازدياد الفقر نسبيًا , وازدياد المشاكل  لالدخفإّن انخفاض مستوى ، بشكل عامو  
أدى إلى أزمة والذي ، في غرب إفريقيا (إيبوال) تفّشي فيروس 9104عندما شهد عام  سوءًا.وخاصة

 بالدوالرات. ةالسياحيّ والموارد  نقص اليد العاملة تراجع اقتصادي بسببوكبيرة , وبالتالي ية عامة صحّ 

 ؟الضيق األليم اهذمأزق لماذا تقع إفريقيا في 

التي سيطر  الصالحة للزراعة األراضي اتساعإلى  منه يعود جزًء كبير  القارةهذه فقر  نقول: إنّ 
نية تحتية للري بسبب قّلة ء بالصراع على ملكيتها,ثّم ُخربت وتركت دون إصالح أو إنشا
السيطرة على الموارد الطبيعية  األمطار.وهذا ما دعا القوات االستعمارية ومنذ وقت طويل إلى

لشعوب هذه القارة الذي ال يكفي  ة الزراعية, والمعدنيةإلفريقيا واستغاللها.تاركة القليل من الثرو 
 لإلنماء.

اللذين نتجا عن المتكافئ ، تفاقم الفقر في أفريقيا بسبب الحروب األهلية والحكم غير عالوة على ذلك
حيث  ،تأمل مثال روانداالزعماء. وضع مع الحدود االستعمارية المصطنعة و  تنظيمهاقارة أعيد 



 

 

وإدارتهما حتى سيطر  امجموعتان إثنيتان مع نظام التسلسل الهرمي الخاص بهم هناك تعايشت
وحصروا بشكل صارم أفراد السكان في مجموعتين عرقيتين  0205البلجيكيون على البالد في عام 

ة، يشغلون مناصب ، من الناحية التاريخيحين كان أعضاء المجموعة التوتسيةغير متساويتين. في 
ط البلجيكيين أدى إلى استيالء الهوتو على السلطة خالل ثورة الستينيات. وأدى ذلك ، فإن تور السلطة

خلف مئات اآلالف من الروانديين  ممافي النهاية إلى حكومة قمعية وإبادة جماعية ضد التوتسي 
ج(. إن النهضة المؤلمة  9100الذين لقوا حتفهم أو يعيشون في الشتات )وزارة الخارجية األمريكية 

ريقيا المتمتعة بالحكم الذاتي تعني أن العديد من الدول تتحمل ندبات مستمرة وهي تحاول أن ترى ألف
 (.World Poverty 2012aطريقها نحو المستقبل )

 آسيا

في آسيا. كما  يعيشون  الناسفي أفريقيا، فإن غالبية أفقر  تقعفي حين أن غالبية أفقر بلدان العالم 
سيا نفسها متفاوتة في توزيع الفقر، حيث تمتلك كل من اليابان وكوريا هو الحال في إفريقيا، تجد آ

الجنوبية ثروة أكبر بكثير من الهند وكمبوديا. في الواقع، يتركز معظم الفقر في جنوب آسيا. إن أحد 
في آسيا هو ببساطة الضغط الذي يمارسه حجم السكان على موارده. في  اً أكثر أسباب الفقر إلحاح

قد الكثيرون أن نجاح الصين في اآلونة األخيرة له عالقة كبيرة بقواعد السيطرة السكانية الواقع، يعت
لوزارة الخارجية األمريكية، ساهمت اإلصالحات الموجهة نحو السوق في الصين في  اً الصارمة. وفق

الحد من الفقر بشكل كبير والسرعة التي شهدت بها زيادة في مستويات الدخل )وزارة الخارجية 
ب(. ومع ذلك، فإن كل جزء من آسيا يشعر بالركود العالمي الحالي، من أشد  9100األمريكية 

صناعاتها. هذه  تتباطأم مساعداتها، إلى أكثر البلدان الصناعية التي جح سترتفعالبلدان فقرا التي 
 Worldالعوامل تجعل من غير المحتمل أن يتحسن الفقر على األرض في أي وقت قريب )

Poverty 2012b.) 

 (MENA)الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

( دواًل غنية بالنفط في الخليج، مثل إيران MENAتضم منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )
. واليمن المغرب مثل لسكانها، بالنسبة نسبياً  الموارد فقيرة دوالً  أيضاً ، ولكنها تضم والعراق والكويت

، كان النمو االقتصادي ل الربع األخير من القرن الماضيفي الغالب إسالمية. خال هي الدول هذه
، ويعيش ما له في االقتصادات النامية األخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أبطأ من مثي
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دوالر في اليوم )البنك الدولي  9مليون شخص من السكان على أقل من  911يقرب من ربع 
9109.) 

 لفقرعواقب ا

من عدم كفاية  اً . يعاني الفقراء غالبهأسباب اً غرب أن تكون عواقب الفقر هي أيضليس من المست
الرعاية الصحية والتعليم المحدود وعدم القدرة على تحديد النسل. لكن أولئك المولودين في هذه 

سباب ب الفقر هذه هي أيضا أألن عواق للخالصالظروف يواجهون تحديات ال تصدق في جهودهم 
 ، مما يديم حلقة من الحرمان.للفقر

، فإن العالمية الالمساواة ( في تحليلهم لدراسات 9111)تورش و  نيكرماناالجتماع ،  لعالمي اً وفق
عدم المساواة  تكريسسمى "ي الذي، إلى ثالثة مجاالت. األول العالمان مهاقسلقد عواقب الفقر كثيرة. 

يكون من الصعب ، في منطقة ما اً بمجرد أن يصبح الفقر راسخنه تعلق بحقيقة أوهو ي، العالمية"
، يوجد الفقر في دورة تتشابك فيها النتائج واألسباب. والنتيجة للغاية عكس اتجاهه. كما ذكر أعاله

، بما في يواجه الفقراء تحديات صحية جسديةالثانية للفقر هي تأثيره على الصحة البدنية والعقلية. 
ل خطير بالتوترات بشك اً تتأثر الصحة العقلية أيضو رتفاع معدالت وفيات الرضع. ذلك سوء التغذية وا

، كما هو الحال مع ي يحمل التأثير األقوى. مرة أخرى ، مع الحرمان النسبي الذالعاطفية للفقر
مع مرور  اً لعقلية والبدنية تصبح أكثر ترسخ، فإن آثار الفقر على الصحة االمستمرة الالمساواة 
الجريمة على المستوى الوطني أعلى، لفقر هي انتشار الجريمة. تعد معدالت لنتيجة الثالثة الوقت. ال

 في الدخل. الالمساواة ، في البلدان التي ترتفع فيها مستويات خاصة بالنسبة للجرائم العنيفة

 عبوديةال

العالمية. باختصار، تشير العبودية إلى أي  الالمساواة إلى جنب مع  اً إن الرق المعاصر يسير جنب
موقف يتم فيه بيع األشخاص أو معاملتهم كممتلكات أو إجبارهم على العمل مقابل أجر بسيط أو 
بدون أجر. كما هو الحال في الواليات المتحدة قبل الحرب األهلية، هؤالء البشر هم تحت رحمة 

، وهو شكل من أشكال الرق كان ن ممتلكاتهمالناس من خالل تجريدهم م أصحاب العمل. استعباد
عبودية  كذلك. شخص آخر يحدث عندما يمتلك شخص ممتلكاتو يمارس في أمريكا الجنوبية، 

أو  الدينعبودية  وهناكهي شكل من أشكال العبودية. و األطفال، والتي قد تشمل دعارة األطفال، 



 

 

، يتعهد الفقراء بأنفسهم كخدم في مقابل تكلفة الضروريات األساسية مثل النقل العمل االستعبادي
 أقل مما يدفعون للغرفة والمأكل.  اً السيناريو، يتقاضى األشخاص أجور والغرفة والطعام. في هذا 

تعترف مجموعة مكافحة الرق الدولية بأشكال أخرى من العبودية: االتجار بالبشر )الذي يتم فيه إبعاد 
، وأشكال معينة من الزواج وعمل األطفال، مل ضد إرادتهم(لناس عن مجتمعاتهم وإجبارهم على العا

 .(Anti Slavery International 2012)العبودي 

 المنظورات النظرية في التقسيم الطبقي العالمي 3.11

ة من ، طور العلماء مجموعة متنوعما هو الحال مع أي قضية اجتماعية، عالمية أو غير ذلكك
ونظرية  الحداثةالنظريات لدراسة التقسيم الطبقي العالمي. المنظوران األكثر تطبيقا هما نظرية 

 التبعية.

 الحداثةنظرية 

التصنيع ويمكنها تحسين  بانخفاض مستوى ، تتأثر البلدان منخفضة الدخل الحداثةلنظرية وفًقا 
 (:Armer and Katsillis 2010) :وضعها االقتصادي العالمي من خالل

 .العمل وسلوكيات. تعديل القيم الثقافية 0

 .. التصنيع وأشكال النمو االقتصادي األخرى 9

أن جميع البلدان لديها نفس الموارد  ؛ إذ تفترضحيز العرقي المتأصل لهذه النظريةيشير النقاد إلى الت
ن هو أن تكون ، يفترض أن هدف جميع البلدااع نفس المسار. باإلضافة إلى ذلكوقادرة على اتب

 تال يوجد مجال في هذه النظرية الحتمال أن التصنيع والتكنولوجيا ليسو "متقدمة" قدر اإلمكان. 
 أفضل األهداف.

 ينخفض فيهاهناك بالطبع بعض األسس لهذا االفتراض. تشير البيانات إلى أن الدول األساسية 
أن ماليين  اً . وصحيح أيضأقل ، الفقر المدقعوالحياة أطول، معدالت وفيات األمهات واألطفال

، وهي ومرافق الصرف الصحي ،األشخاص في أفقر البلدان يموتون بسبب نقص مياه الشرب النظيفة
مما قد توحي به  اً منا كأمر مسلم به. في الوقت نفسه، فإن القضية أكثر تعقيدفوائد يستفيد منها معظ
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ندفع إلى ت الحداثةتقاليد المحلية كلها في خطر ألن ، والثقافية، والتاريخ، والمجتمعاألرقام. المساواة ال
مع الحفاظ على الحساسية الثقافية لما هو  الحداثةالبلدان المحيطية. التحدي إذن هو السماح بفوائد 

 موجود بالفعل.

 نظرية التبعية

. وتنص على أن عدم الحدكاستجابة للعقلية الغربية المتمركزة في نظرية  اً نظرية التبعية جزئي بناءتم 
المساواة العالمية سببه في المقام األول الدول األساسية )أو الدول ذات الدخل المرتفع( التي تستغل 

، مما يخلق دورة من (والمحيطية )أو الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض المحيطيةالدول شبه 
لدول األساسية في التحفيز (. طالما أن الدول المحيطية تعتمد على ا9101)هندريكس  التبعية

 اً مستقر  اً اقتصادي اً نمو  أبداً لى جزء أكبر من االقتصاد العالمي، فلن تحقق االقتصادي والوصول إ
، ألن الدول األساسية، وكذلك البنك الدولي اً . عالوة على ذلك، تنص النظرية على أنه نظر ومستمراً 

، فإنها تخلق أسواق عمل مجزأة ضه الصناديقلها، ومن أجل ما ستقر  اً التي تقدم قروض تختار الدول
 للغاية تم بناؤها لصالح بلدان السوق المهيمنة.

 خل المنخفض التي تعتبر اآلن دوالً ، يبدو أن هذه النظرية تتجاهل الدول ذات الدللوهلة األولى
صاد بين رئيسيين في االقتذات دخل مرتفع والع دوالً ل وهي في طريقها إلى أن تصبح متوسطة الدخ

، مثل الصين. لكن بعض منظري التبعية قد صرحوا بأنه من مصلحة الدول األساسية ضمان العالمي
، وجد علماء لهذه النظرية اً . وفقيناالستخدام طويل األجل لشركائها المحيطيين وشبه المحيطي

ا االجتماع أن الكيانات من المرجح أن تستعين بمصادر خارجية لجزء كبير من عمل الشركة إذ
متع ، تريد الشركات أن ترى البلدان الشريكة لها تتكانت الالعب المهيمن في المعادلة؛ بمعنى آخر

 .(9112ورولفيد ًا )كانيلز ليس بصحة جيدة بحيث تشكل تهديد ، ولكنبالصحة الكافية لتوفير العمل

 

 

 

 

 



 

 

 مراجعة الفصل

 المصطلحات المفتاحية

 

أو غير  اً تي يكون فيها الشخص بالكاد قادر الحالة ال: absolute poverty الفقر المطلق )المدقع(
 .قادر على تحمل االحتياجات األساسية

، عبر الوظائف روب( رأس المال من دولة إلى أخرى حركة )ه: capital flight هروب رأس المال
 .والموارد

 اً شخص شخص شكل من أشكال العبودية التي يمتلك فيها: chattel slavery عبودية األشخاص
 ًا.آخر 

 .الدول الرأسمالية المهيمنة: core nationsالدول األساسية 

، حيث تقترض الدول أموااًل من دول تراكم الديون الخارجية: debt accumulation تراكم الدين
 .أخرى لتمويل أهدافها في التوسع أو النمو

خدم في مقابل المال مقابل األشخاص الذين يتعهدون بأنفسهم ك: debt bondage عبودية الدين
 .، وال يحصلون بعد ذلك على أجر كبير الستعادة حريتهمالمرور

وشبه  المحيطية، عادة إلى الدول اإلنتاج الصناعي نزع: deindustrialization نزع التصنيع
 .المحيطية حيث تكون التكاليف أقل

رجع إلى تالعالمية  المساواة الالنظرية التي تنص على أن : dependency theory نظرية التبعية
 .استغالل الدول المحيطية وشبه المحيطية من قبل الدول األساسية

مصطلح من عصر الحرب الباردة يستخدم لوصف الديمقراطيات : first world العالم األول
 .الرأسمالية الصناعية

التي ليس لها صوت  الموسومةمصطلح يصف مجموعات األقليات  :fourth world العالم الرابع
 .أو تمثيل على المسرح العالمي
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تستخدم  الذيلدان مقياس لعدم المساواة في الدخل بين الب GINI coefficient:   معامل جيني
 .ممكنةيمثل أعلى عدم مساواة  011المساواة الكاملة و 0نقطة، حيث يمثل  011مقياس 

نمط يحدث عندما تتحمل النساء : global feminization of poverty التأنيث العالمي للفقر
 .نسبة غير متناسبة من عبء الفقر

 .تركيز الموارد في الدول األساسية وفي أيدي أقلية ثرية: global inequality الالمساواة العالمية

 .التوزيع غير المتكافئ للموارد بين البلدان: global stratification التقسيم الطبقي العالمي

على أساس  دخل الدولة المحسوب :gross national income (GNI) قومي اإلجماليالدخل ال
والشركات التي يقع مقرها  ، باإلضافة إلى الدخل الذي يكسبه المواطنون السلع والخدمات المنتجة

 .في هذا البلد يالرئيس

النظرية القائلة بأن البلدان المنخفضة الدخل يمكنها : modernization theory نظرية الحداثة
الثقافية نحو  السلوكياتتحسين وضعها االقتصادي العالمي عن طريق تصنيع البنية التحتية وتحول 

 .العمل

حالة الفقر حيث ال يستطيع الفرد أن يعيش نمط حياة  :relative poverty الفقر النسبي
 .الشخص العادي في البلد

مصطلح من فترة الحرب الباردة التي تصف الدول ذات  :second world الثانيالعالم 
 .االقتصادات المعتدلة ومستويات المعيشة

التي تهيمن عليها ، الدول على هامش االقتصاد العالمي: peripheral nationsالدول المحيطية 
 .، مع القليل جدا من التصنيعالدول األساسية

ء ، ليست قوية بما يكفي إلمالبين الدول :semi-peripheral nations الدول شبه المحيطية
 .للمواد الخام وتوسع سوق الطبقة المتوسطة السياسة ولكن تعمل كمصدر رئيس

، موجودة بشكل ذاتي ة من الفقر تتألف من أبعاد عديدةحال :subjective poverty الفقر الذاتي
 .عندما ال يفي دخل الفرد الفعلي بتوقعات الفرد

 

 



 

 

 خالصة الفصل

 

 العالمي  والتصنيف التقسيم الطبقي 0.00

ة االقتصادية يشير التقسيم الطبقي إلى الفجوات في الموارد بين األمم وداخلها. في حين أن المساوا 
أو  اإلثنية، مثل التمييز الناتج عن العرق أو تشكل مصدر قلق كبير، فإن المساواة االجتماعية

، إال أن العالمية ليس باألمر الجديد الالمساواة أو الميل الجنسي. في حين أن الجنس أو الدين و/
، مثل السوق العالمية ووتيرة تبادل ن أي وقت مضىهناك عدة عوامل تجعله أكثر أهمية م

لعوامل مثل كيفية تصنيع دولة  اً العالمية بتصنيفها وفق الالمساواة المعلومات. يحاول الباحثون فهم 
 ، وما هو الدخل الذي تحققه الدولة.لة تعمل كوسيلة لإلنتاج أو كمالككانت الدو  ، وما إذاما

 لميانالغنى والفقر العا 9.00

، يتعين علينا أواًل تحديد الفرق بين الفقر النسبي والفقر المدقع والفقر عند النظر إلى فقراء العالم
للعيش في مستوى ون لديهم ما يكفي . في حين أن أولئك الذين يعيشون في فقر نسبي قد ال يكالذاتي

، الضروريات ين يعيشون في فقر مدقع ليس لديهم، أو بالكاد، فإن أولئك الذالمعيشة في بلدهم
األساسية مثل الغذاء. الفقر الذاتي له عالقة أكبر بتصور الشخص لوضعه. تعد أمريكا الشمالية 

، التي ، أو آسياالتي تضم أكثر البلدان فقراً ، أقل من فقراء العالم من أفريقيا لعدد وأوروبا موطناً 
، من زيادة معدالت الجريمة إلى التأثير . للفقر عواقب سلبية عديدةفقراء يعيش فيها معظم الناس

 الضار على الصحة البدنية والعقلية.

 المنظورات النظرية في التقسيم الطبقي العالمي 9.00

التي يستخدمها علماء االجتماع  اً شيوع وجهات النظرونظرية التبعية من أكثر  الحداثةتعتبر نظرية 
أن البلدان تمر بمراحل تطورية وأن  الحداثةالعالمية. تفترض نظرية  مساواة الالعند النظر في قضايا 

، ترى أن . نظرية التبعية، من ناحية أخرى اً مفتاح المضي قدم التصنيع والتكنولوجيا المحّسنة هي
نتيجة قيام دول  هيالعالمية  الالمساواة ، فإن من خالل هذه النظريةو زية وراعية. مرك الحداثةنظرية 

.البلدان المحيطية وشبه المحيطية استغالل الموارد والعمل فيب التبعيةية بخلق حلقة من أساس
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