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مقدمـــة
عل���م الجتماع هو ذلك العلم الذي يهتم بدرا�سة املجتمع درا�سة علمية ت�سمل العالقات الجتماعية وما ينتج عنها من ظواهر 

وما يرتتب عليها من نظم.
واإذا كان عل���م الجتم���اع يف الوق���ت احلا�سر يعتمد عل���ى البحث العلم���ي وال�ستق�ساء املو�سوعي يف تن���اأول النظم والظواهر 
وامل�س���كالت الجتماعي���ة املختلفة , فاأنه مل ياأخذ بهذا املنهج طريقة وو�سيلة للو�سول اإىل احلقائق العلمية اإل يف فرته متاأخرة. 
م���ن هن���ا نت�سائل ما املراح���ل التي مر بها علم الجتم���اع يف ن�ساأته وتطوره حتى اأخ���ذ باملنهج العلم���ي يف درا�ساته للمجتمع ؟ 
وه���ل للمفكري���ن امل�سلم���ني دور يذكر فيما ذهب اإليه علم الجتم���اع يف ا�ستخدامه للمنهج العلم���ي يف درا�ساته للمجتمع ؟ وما 
املفاهيم الأ�سا�سية التي يرتكز عليها يف هذه الدرا�سات ؟ وهل ي�ساعد علم الجتماع بالفعل يف حل امل�سكالت التي تعاين منها 

املجتمعات الإن�سانية.

ه���ذا الكت���اب , يف الواقع يركز اأ�سا�سًا يف الإجابة على كل هذه الت�س���اوؤلت ويعطي اأهمية خا�سة ل�سرح املفاهيم وامل�سطلحات 
الأ�سا�سي���ة الت���ي ت�ستخ���دم يف جمال علم الجتم���اع. كما اإننا حر�سن���ا كل احلر�س اأن تك���ون اإجاباتن���ا ومعاجلاتنا للمفاهيم 
وامل�سطلح���ات اأن تك���ون متعددة , وم���ن زوايا خمتلفة بحيث تعك�س وجه���ات النظر املختلفة لعلماء الجتم���اع. كما اإننا زودنا 
الكت���اب ببع��س الأن�سطة الت���ي ت�ساعد على اإ�سباع الرغبة لدى البع�س يف البح���ث وال�ستق�ساء ملختلف امل�سكالت الإجتماعية 
ونرج���و اأن نك���ون قد وفقن���ا يف اأن نقدم لأعزائنا الط���الب املدخل الأ�سا�سي ال���ذي يوؤهلهم للتعمق يف عل���م الجتماع , والذي 
ي�ساعده���م عل���ى تكوين الروؤي���ة الجتماعية املو�سوعية ملختل���ف الظواهر الجتماعي���ة والثقافية التي حتي���ط بهم عن طريق 

املالحظة العلمية الدقيقة , وبالتايل اإيجاد التف�سري املالئم لهذه الظواهر.

واهلل املوفق

املـوؤلــفــــــــون

ANAS 211.indd   7 3/15/13   6:32 PM



ANAS 211.indd   8 3/15/13   6:32 PM



الوحدة األولى

علم االجتماع ونشأته

1 - ن�ساأة علم الجتماع ودور املفكرين امل�سلمني يف ن�ساأته وتطوره.

2 - تعريف علم الجتماع.

3 - ميادين علم الجتماع.

4 - طرائق يف علم الجتماع.

ANAS 211.indd   9 3/15/13   6:32 PM



مبادئ علم الجتماع )اأن�س 211(

ANAS 211.indd   10 3/15/13   6:32 PM



11

مبادئ علم الجتماع )اأن�س 211(

علم االجتماع ودور المفكرين

المسلمـين في نشـأته وتطــوره

يعت���ر عل���م الجتماع مبفهومه العلم���ي من اأحدث العل���وم الجتماعية, 
فق���د اأخ���ذ مكانت���ه ب���ني �سائ���ر العل���وم يف الن�س���ف الثاين م���ن القرن 
التا�س���ع ع�س���ر. غري اأنه كغريه م���ن العلوم مل يظهر فج���اأة , واإمنا تطور 
م���ع الزمن , فالتفكري يف خمتلف �سئ���ون احلياة الجتماعية بداأ على يد 
الفال�سفة واملفكري���ن الجتماعيني منذ اأقدم ع�س���ور التاريخ حني راح 
هوؤلء يفل�سفون وقائع واأح���داث احلياة الجتماعية وا�سعني م�سروعات 
مل���دن فا�سلة وجمتمع���ات مثالية. ومن اأمثلة ه���وؤلء الفيل�سوف اليوناين 

)اأفالطون( الذي و�سع كتابًا يف هذا املجال اأ�سماه )اجلمهورية(.

كم���ا تو�سل ه���وؤلء املفكرون اإىل الكث���ري م���ن الآراء والفل�سفات املتعلقة 
بنظم ال�سيا�سة والقت�ساد والأ�سرة والدين والرتبية , ومتثلت تلك الآراء 
ب�سكل وا�سح فيم���ا تركه لنا قدماء امل�سريني وحكماء ال�سني وفال�سفة 
الغريق , ويف ذلك ال���رتاث ال�سخم الذي خلفه لنا املفكرون العرب يف 

الع�سور الو�سطى والأوروبيون يف بداية ع�سر النه�سة الأوروبية.

ومنذ بداية الع�سر احلديث حدث تطور كبري يف اأ�ساليب التفكري ومناهج البحث , فبعد اأن كانت الفل�سفة وحدها ت�ستمل على 
كاف���ة األ���وان املعارف مبا فيها املعرفة الجتماعية ,اأخذت العلوم تنف�سل عنه���ا تباعًا, وكان علم الفلك اأ�سبق العلوم جميعًا يف 

هذا امل�سمار, ثم تبعته علوم اأخرى هي: الطبيعة, فالكيمياء, فالأحياء, فاجليولوجيا, فعلم النف�س, فالجتماع.

وغ���دت الدرا�سات التي كان���ت معروفة بالفل�سفة الطبيعية اأ�سا�س���ًا لعلم الطبيعة, كما اأ�سبحت الدرا�س���ات املعروفة بالفل�سفة 
العقلية اأ�سا�سا لعلم النف�س, اأما الدرا�سات املعروفة بالفل�سفة الجتماعية اأو فل�سفة التاريخ فقد اأ�سبحت اأ�سا�سًا لعلم الجتماع.

ويرج�������ع الف�س��������ل الأول يف الدع���وة اإىل اإن�ساء عل���م الجتماع مبفهومه العلم���ي اإىل املفكر العربي عبدالرحم���ن بن خلدون 
)1332 - 1406م( الذي األف يف القرن الرابع ع�سر امليالدي مقدمته ال�سهرية لكتابة )كتاب العر, وديوان املبتداأ واخلر, يف 

اأيام العرب والعجم والربر, ومن عا�سرهم من ذوي ال�سلطان الأكر( )�سكل رقم 1(.

و�سوف نتحدث عنه ب�سيء من التف�سيل بعد قليل.

)1( عبدالرحمن ابن خلدون 1406-1332

ANAS 211.indd   11 3/15/13   6:32 PM



12

مبادئ علم الجتماع )اأن�س 211(

وق���د ا�س����تمرت الدرا�س����ات الجتماع����ية اأق���رب ما تك����ون اإىل الفل�س������فة الجتماع����ية اإىل اأن ظهر عامل الجتماع الإيطايل 
)فيكو Vico( )1668 - 1774م( ودعا اإىل ا�ستخدام املنهج ال�ستقرائي واملقارنة يف درا�سة الظواهر الجتماعية, واتفق مع 

ابن خلدون يف اعتقاده ان الظواهر الجتماعية ت�سري وفقا لقوانني عامة كظواهر الطبيعة متامًا.
ثم ظهر )�صان �صيمون  Saint Simon( )1760 - 1825م( يف فرن�سا فنادى ب�سرورة وجود علم يدر�س الإن�سان يف حركته, 
اأطل���ق عليه ا�سم )العلم ال�سيا�سي( اأو )الف�سيولوجيا الجتماعية( وطالب ب�سرورة معاجلة ظواهره بنف�س املناهج والأ�ساليب 
الت���ي تعالج بهما ظواهر العلوم الف�سيولوجية, وبحيث يكون هدف���ه الأ�سا�سي اكت�ساف القوانني الطبيعية الثابتة للتقدم, والتي 

متاثل يف دقتها قانون اجلاذبية.
وقد اأثر �صان �صيمون يف كثري من املفكرين الذين عا�سروه, والذين جاءوا بعده, وكان اأول هوؤلء املفكر الفرن�سي اأوجي�صت كونت 
 Auguste Comte )1798 - 1857 م( ال����ذي اأخ����ذ عنه فكرة الدعوة اإىل ان�ساء العلم اجلديد, الذي اأطلق عليه يف اأول الأمر 
ا�س����م )الطبيعة الجتماعي����ة(. وقد اأراد كونت بذلك اأن يقوم هذا العلم بدرا�سة الظواهر الجتماعية على اأ�سا�ٍس علمي بق�سد 
اكت�ساف القواعد التي تخ�سع لها, �ساأنه يف ذلك �ساأن العلوم الطبيعية التي تدر�س الظواهر الطبيعية درا�سة علمية منظمة, غري 
اأن كونت عدل عن ت�سميته الأوىل لهذا العلم يف �سنة 1838م. فاأطلق على العلم ت�سمية جديدة هي )ال�سو�سيولوجيا( بعد اأن ن�سر 

الباحث البلجيكي )اأدولف كيتليه  Quetelet( درا�سات اح�سائية عن املجتمع دعاها بالطبيعة الجتماعية.

ويف الن�س����ف الث����اين م����ن القرن 
التا�س����ع ع�س����ر ا�ستخ����دم املفك����ر 
�صبن�ص���ر »هرب���رت  الجنلي����زي 

)�س����كل    »Herbert Spencer 
�سو�سيولوج����ي  كلم����ة   )2 رق����م 
عنوان����ًا  وجعله����ا   »Sociology«
ملوؤلف����ه ال����ذي �سماه »مب����ادئ علم 
الجتم����اع« على ا�سا�����س اأن الكلمة 
له����ا مدل����ول وا�س����ح دون النظ����ر 
اأو  اإىل �سرعي����ة ا�ستق����اق الكلم����ة 
عدم �سرعيتها, ومنذ ذلك احلني 
�ساعت ت�سمية كونت, وظهرت لها 
نظائر يف اللغات املختلفة. ومبرور 
الوقت ظهرت عل����ى م�سرح الفكر 
ال�سو�سيولوج����ي مدار�����س متعددة 
لكل منها فل�سفة يف التعبري,ومنهج 
البح����ث, وطريق����ة يف حتلي����ل  يف 
الق�ساي����ا,  و�سياغ����ة  الظواه����ر 

واإ�ستخال�س القوانني.

هربرت �سبرن )1820- 1903 (: فيل�سوف
 بريط���اين موؤل�ف كت���اب » الرج�ل �س�د الدولة«. 
كان �سبن�س��ر, ولي����س داروي���ن, هو ال�ذي اأوج���د
م�سطل��ح »البق���اء لالأ�سل���ح«. رغ����م اأن الق���ول 
ين�س���ب ع���ادة لداروي���ن. وقد �ساهم �سبن�سر يف 
تر�س���يخ مفه���وم الرتق����اء, واأع����طى ل���ه بع����دا 
اجتماع�����يا, فيم��ا ع���رف لحق������ا ب� الداروني���ة 
الجتماع����ية. ويع��د �سبن���سر م�ن موؤ�س��سي عل�م 
الجت����ماع احل���ديث. واأح��د اأك������ر املفك�����ري�ن 

الإجنلي���ز تاأث���ريا يف نهاي���ة الق���رن التا�سع ع�س���ر  ويعت���ر الأب الثاين لعلم 
الجتم���اع بع���د اأوج�س���ت كون���ت الفرن�س���ي, ا�سته���ر بنظريته ع���ن التطور, 
وق���د ا�ستن���د على هذه النظرية يف و�س���ع الأ�س�س لن�س���ق منظومة اجتماعية 
)�سو�سيولوجي���ة( توؤكد التطور جتاه تعقي���د اجتماعي متزايد وارتفاع درجة 
الفردي���ة فاملجتم���ع يف نظ���ره مثل الكائن احل���ي املعقد, يت�س���ف بحالة من 
الت���وازن الدقيق ول ينبغي اأّل ي�سمح اإل لعملي���ة التطور الطبيعية بالتاأثري يف 
من���وه.. من اأه���م موؤلفاته .. اأ�س�س علم احلياة - اأ�س����س علم النف�س- اأ�س�س 

علم الجتماع - اأ�س�س الأخالق.
http:// blogspot.com  العلوم الجتماعية

�سكل )2( هربرت �سبن�سر
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دور المفكرين المسلمين في نشأة علم االجتماع:

احل�س���ارة العربيه الإ�سالمية واحدة من احل�سارات الإن�ساني���ه التي كان لها دورها املهم يف التقدم املعريف والتكنولوجي على 
اأر����س املعم���ورة. فالإ�سالم مل يك���ن - كما يراه البع�س - دين عب���ادات حم�سة بقدر ما للدنيا فيه م���ن مكانه كبرية يف تفكري 
اأفراده وحياتهم.ومن هنا حث الإ�سالم على طلب املعرفة. كما اأن كاًل من التفكري والجتهاد ركن ا�سا�سي من اأركانه. واإن كان 
التاريخ الإ�سالمي الأول قد حفل بن�سر الإ�سالم وتثبيت الدول الإ�سالمية, فاإن التاريخ الإ�سالمي الذي اأعقب ذلك, وبالتحديد 
اب���ان ف���رته اخلالفة العبا�سيه يف بغداد والموية يف الندل�س, قد عني ب�سائر فروع الثقافه,ف�سمل ذلك العلوم الكونية والفلكية 

والريا�سية والطب والكيمياء والفن بال�سافه اإىل الدرا�سات ال�سيا�سية والقانونية والدارية والجتماعية والفل�سفة... اإلخ.

ويف احلق���ل الجتماعي الذي نحن معنيون به اهتم املفكرون العرب وامل�سلم���ون بدرا�سة ديناميكية احلياه الجتماعية, وحللوا 
عوامل التطور والطفرة التي ادت اإىل التغري الجتماعي يف الدولة العربية الإ�سالمية, ويف البالد الأخرى, مثل: بالد الغريق 

وفار�س والهند وال�سني.

ومايجب ال�سارة اإليه - ونحن نتحدث عن م�ساهمات الفكر العربي الإ�سالمي يف احلقل الجتماعي - هو ان كتابات املفكرين 
والفال�سف���ة الع���رب وامل�سلمني لي�ست كلها كتابات ا�سيله قد �ساهمت يف تطور الفك���ر الجتماعي, فبع�س هذه الكتابات ليعدو 
تك���رارا وتردي���دا لكتابات فال�سف���ة اآخرين, كما ان بع�سه���ا الخر قد ات�سم بع���دم الرتابط اأو اختلط بالدي���ن والفل�سفة, ومع 
ذل���ك فهناك بع����س الدرا�سات اعترت ا�سافه ا�سيله اإىل الفك���ر الجتماعي الإن�ساين, وعلى وج���ة التحديد الدرا�سات اللتي 
قدمها ابن خلدون, و�سنكتفي هنا مبناق�سه افكار �سخ�سيتني عربيتني عرتا عن مدر�ستني ا�سا�سيتني �سكلتا الفكر الجتماعي 
العرب���ي الإ�سالم���ي, املدر�سة الأوىل وهي تعر ع���ن الفكر الفل�سفي الديني, وهي املدر�سة الك���ر �سيوعا يف الدول الإ�سالمية, 
واأبرز ممثليها الفارابي. اأما املدر�سة الثانيه فهي املدر�سة القرب - من حيث املنهج - اإىل الفكر الجتماعي املعا�سر, وتت�سم 

بالو�سفية والتحليلية, وابرز ممثليها العالمة العربي عبد الرحمن بن خلدون.

أوال: الفارابي: 

هو ابو الن�سر حممد الفارابي. ولد عام 870 م وتويف عام 950 م )�سكل 
رق���م 3(, و�سمي بالفارابي ن�سبة اإىل فاراب ببالد الرتك, در�س على يد 
حنا بن حي���الن, و�سعب حتى بن يون�س وهو من كبار مرتجمي الفل�سفة 
اليوناني���ة, �سرح كت���ب ار�سطو املنطقي���ة والطبيعي���ة والخالقية فلقب 
باإ�سم املعلم الثاين ن�سبة اإىل املعلم الأول ار�سطو. ومن موؤلفاتة »اإح�ساء 
العل���وم« ور�سالة يف »معاين العقل« و »اآراء اهل املدينة الفا�سلة«. ويعتر 
الكت���اب الخري ا�سهر كتبه. وهو على غرار كتاب اجلمهورية لفالطون. 
وق���د ق�سم كتابه هذا اإىل جزءين, وقد اهت���م اجلزء الأول منه بدرا�سة 
ال�س����س الفل�سفية اللتي ت�ستند عليها املدين���ة الفا�سلة, كما اهتم بذكر 
)3( اأبون�سر حممد الفارابي )870-950م(�سف���ات اهلل �سبحانه وتع���اإىل وقدرته على خلق املوج���ودات والكائنات, 
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وقد اعتمد الفارابي على مبادئ الدين يف تدعيم راأيه, كما حتدث هنا عن اأجزاء النف�س الب�سرية اأو اأجزاء الروح ووظائفها, 
وتناأول ق�سايا تتعلق بالرادة والختيار, ويف هذا اجلزء يحاأول الفارابي التوفيق بني اآراء افالطون واأر�سطو من ناحية وتعاليم 
الإ�سالم من ناحية اآخرى. اأما اجلزء الثاين فقد اأكد فيه املبادئ التي تقوم عليها املدينة الفا�سلة. ويبدو ان الفارابي يف هذا 
اجل���زء كان متاأث���رًا باأراء احلكيمني اليونانيني: افالطون وار�سطوا, واأهم امل�سائل التي عاجلها الفارابي يف هذا اجلزء حقيقة 
الجتم���اع الإن�ساين اأي حقيقة تاأ�سي�س ون�سوء املجتمعات الب�سري���ة. فالف�ارابي هنا ينطلق من املقولة الأر�سطية التي تقول: ان 
الإن�س���ان حيوان اجتماعي بطبيعته. اأي اأن الإن�سان لي�ستطي���ع ان يك��ون منع�زًل عن الخرين, فاحل���ياة الإن�سانية تن�ساأ بن�ساأة 

العالقة الجتماعية بني الأفراد واجلماعات.

ثانيا: ابن خلدون: 

ه����و اب����و زيد عبد الرحمن ب����ن حممد بن خلدون, ولد عام 1332 م وتويف عام 1406 م, ينتهي ن�سبة اإىل وائل بن حجر من عرب 
اليم����ن. وق����د اأقامت اأ�سرت����ه يف تون��س حيث ولد ون�ساأ وتعلم به����ا, تنقل يف بالد املغرب والأندل�س, ثم اأق����ام بتلم�سان باجلزائر, 
و�س����رع يف تاأليف تاريخ املغ����رب العربي. ا�ستهر بكتابة امل�سمى »العر وديوان املبتداأ واخلر يف اأيام العرب والعجم والربر ومن 
عا�سره����م م����ن ذوي ال�سلطان الأكر« املعروف مبقدم����ة ابن خلدون. وقد اهتم ابن خلدون بف����روع خمتلفة من املعرفه., منها: 
الأدب والفل�سف����ة والتاريخ واجلغرافية وعل����م الجتماع الذي �سماه بعلم العمران الب�سري, وتعتر مقدمة ابن خلدون واحدة من 
الدرا�سات املهمة يف التاريخ العربي الإ�سالمي, ل�ستماله على ف�سول يف العمران والنظريات الجتماعية وال�سيا�سية, وت�سنيف 
العل����وم, وغ����ري ذلك مما جعله موؤ�س�سًا لفل�سفة التاريخ وعلم الجتماع الذي يقول عنه: »اأنه مل يخطر على قلب اأر�سطو«. ولذلك 
عاب على الفال�سفة املتقدمني اقت�سارهم على درا�سة العامل العلوي والذات الإلهية, وقولهم باأراء لميكن للفال�سفة ان يرهنوا 
عليها, اما ابن خلدون فقد وقف عند العامل الذي يعي�س فيه, وذلك لن معرفتنا به اأوثق من معرفتنا بعامل العقل الذي عني به 

الفال�سفة. فنحن, ن�ستطيع مبالحظة مايف انف�سنا ومايف عاملنا ان جند وقائع ميكن الرهنة عليها والتما�س عللها.

ويعتر ابن خلدون احد موؤ�س�سي املنهج التاريخي يف علم الجتماع اأو بالأحرى هو املوؤ�س�س الأول لعلم الجتماع الذي ا�سماه يف 
ذلك الوقت بعلم العمران الإن�ساين. اإذ قال: باأن املجتمع مير مبراحل تاريخية متباينة, وكل مرحلة ح�سارية مت�سلة باملرحلة 
الت���ي �سبقته���ا. واأك���د اأن درا�سة املا�سي �سرورة لفهم احلا�س���ر والتنبوء بامل�ستقبل. كما ان املنه���ج التاريخي قادة اإىل تق�سيم 
املجتم���ع العرب���ي الإ�سالمي يف �سوء تط���ورة احل�ساري. حيث فرق بني جمتمع البداأوة وجمتم���ع الريف وجمتمع احل�سر حيث 
يتمي���ز الأول - جمتمع البداأوة واإىل حد ما جمتم���ع الريف - بظاهرة الع�سبيه اللتي هي دعامة متا�سك املجتمع القبلي وعدم 
التبل���ور الوا�سح ملوؤ�س�سات املجتمع كاملوؤ�س�س���ة ال�سيا�سية والقت�سادية والدينية, وقله يف ال�سكان وب�ساطة يف وقوة يف العالقات 
الجتماعية.وم���ع انتقال املجتمع البدوي اإىل حاله املجتم���ع الريفي فاإن موؤ�س�سات املجتمع تبداأ يف الت�سكل وبالتحديد املوؤ�س�سة 
الديني���ه وال�سيا�سية والقت�سادي���ة والعائلية. كما يبداأ ال�سعف يدب يف العالقات الجتماعيه ب���ني الأفراد واجلماعات, ويبداأ 

ال�سكل الأول للتخ�س�س يف العمل يف الروز.

اأم���ا املجتم���ع احل�سري - جمتمع املدينة - فاإنه يتميز بدرجة اكر من التعقد من حي���ث عمل موؤ�س�ساته الجتماعية املختلفة, 
كما يتميز بدرجة كبرية من التقدم الثقايف والعمراين, وتكون العالقات الجتماعية بني اع�سائه �سعيفة, ويتميز بدرجة كبرية 

من تق�سيم العمل.
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لقد ا�ستفاد ابن خلدون من املنهج التاريخي يف فهم حركة املجتمعات الب�سرية, فقدم لنا قانونًا ا�سا�سيًا يحكم حركة املجتمعات 
الب�سرية, اذ اعتقد ابن خلدون ان املجتمعات الب�سرية متر بثالث مراحل هي: 

 اأ � طور املن�ساأة والتكوين.

ب � طور الن�سج والكتمال. 

ج � طور الهرم وال�سيخوخة.

ويعتقد اأنه يقوم على اإنقا�س املجتمع املنحل جمتمع اخر ي�سري يف املراحل نف�سها التي �سار عليها املجتمع ال�سابق, كما اأنه ي�سري 
م���ن ناحية اآخرى اإىل اأن املجتمع���ات الب�سرية واإن كانت تخ�سع كلها لهذا القانون فاإنها والعك�س �سحيح تختلف من حيث بقاء 
كل مرحل���ة م���ن املراحل التي مير به���ا املجتمع, حيث اأن بع�سها يبقى يف مرحلة الن�سج مث���اًل فرتة اأطول من املرحلتني الأوىل 

والأخرية.

وبال�سافه اإىل ذلك فاإن ابن خلدون قد اأكد ما�سبق اإليه اأر�سطو والفارابي حيث يقول: »اإن الإن�سان مدين بطبعه«. ويقول: اإن 
عدم كفاية الإن�سان لذاته يدفعه نحو التعاأون وال�سرتاك يف حياة اجلماعة. ومن ثم ين�ساأ الت�سامن الذي يعتر اأقوى الدعائم 

التي يقوم عليها املجتمع.

وقد حتدث ابن خلدون يف مقدمته اأي�سًا عن مو�سوعات تعتر اليوم فروعًا اأ�سا�سية يف علم الجتماع املعا�سر ومن هذه الفروع 
علم الجتماع الريفي والبدوي. )م�ستند 4(.
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)4(  يف ان البدو اقدم من احل�سر و�سابق عليه وان البادية ا�سل العمران والم�سار مدد لها 

قد ذكرنا اأن البدو هم املقت�سرون على ال�سروري يف اأحوالهم العاجزين عما فوقه واأن احل�سر املعتنون 
بحاج���ات ال���رتف والكم���ال يف احوالهم وعوائده���م ول�سك اأن ال�س���روري اأقدم م���ن احلاجي والكمايل 
و�سابق عليه ولأن ال�سروري اأ�سل والكمايل فرع نا�سئ منه فالبدو للمدن واحل�سر و�سابق عليهما لأن اأول 
مطالب الإن�سان ال�سروري ول ينتهي اإىل الكمال والرتف اإل اإذا كان ال�سروري حا�ساًل فخ�سونة البداوة 
قب���ل رقه احل�سارة ولهذا جند التمدن غاية للبدوي يج���ري اإليها وينتهي ب�سعيه اإىل مقرتحه منها ومتى 
ح�س���ل عل���ى الربا�س الذي يح�سل له به اأحوال ال���رتف وعوائده عاج اإىل الدعة واأمك���ن نف�سه اإىل قياد 
املدين���ة وهك���ذا �سان القبائل املبتدية كله���م واحل�سري ل يت�سوف اإىل اأح���وال البادية ال ل�سرورة تدعوه 
اإليه���ا اأو لتق�س���ري عن اأحوال اأهل مدينتها ومم���ا ي�سهد لنا اأن البدو اأ�سل للح�س���ر ومتقدم عليه اأنا اذا 
فت�سن���ا اأهل م�سر من الأم�س���ار وجدنا اأوليه اأكرهم من اأهل البدو الذي���ن بناحية ذلك امل�سر وعدلوا 
اإىل الدع���ة والرتف الذي يف احل�سر وذلك يدل على اأن اأحوال احل�سارة نا�سئة عن اأحوال البداوة واأنها 
اأ�سل لها. ثم اإن كل واحد من البدو واحل�سر متفاوت الأحوال من جن�سه فرب حي اأعظم من حي وقبيله 
اأعظم من قبيلة وم�سر اأو�سع من م�سر ومدينة اأكر عمرانًا من مدينة فقد تبني اأن وجود البدو متقدم 
عل���ى وج���ود املدن والأم�سار واأ�سل لها مبا اأن وجود املدن والأم�س���ار من عوائد الرتف والدعة التي هي 

متاأخرة من عوائد ال�سرورة املعا�سية واهلل اأعلم.
امل�سدر: مقدمة ابن خلدون الف�سل الثالث �س69
عبدالرحمن بن حممد بن خلدون احل�سرمي
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2– تعريف علم االجتماع

تتع���دد تعريفات علم الجتماع بتعدد علماء الجتماع, واملدار�س الجتماعية التي ينتمون اليها. ولهذا �سوف نعر�س بع�س هذه 
التعريفات.

تعري���ف موريــ�س جينيزيربج  Ginsberg الذي يع���رف علم الجتماع باأنه العلم الذي يدر�س طبيعة العالقات الجتماعية 
واأ�سبابها ونتائجها, ودرا�سته لها تكون على م�ستويات خمتلفة: كالعالقات بني الفراد واجلماعات واملجتمعات املحلية والكرى.

ويعني جينيزبريج بالعالقات الجتماعية اأي ات�سال اأو تفاعل اأول جتاوب بني �سخ�سية اأو اأكر يهدف اإىل �سد وا�سباع حاجات 
ومتطلبات الأفراد الذين يكونون الت�سال اأو التفاعل الجتماعي.

اأم���ا ماك�ــس فيــرب  Max weber فيعرف علم باأنه العلم الذي يفه���م ويف�سر ال�سلوك الجتماعي. ويق�س���د »فير« بال�سلوك 
الجتماع���ي اأن���ه اأية حرك���ة اأو فاعلية مق�سودة يوؤديها الف���رد, وتاأخذ بعني العتبار وجود الأف���راد الآخرين. وقد يكون �سببها 

البيئة اأو الأحداث التي يقع فيها الأ�سخا�س الذين يالزمون الفاعل الجتماعي الذي يقوم بعملية احلدث اأو ال�سلوك.

بينم���ا يع���رف جــورج زميل عل���م الجتماع بالعل���م الذي يهت���م بدرا�سة �سبك���ة العالقات والتفاع���الت التي تقع ب���ني الأفراد 
واجلماعات واملوؤ�س�سات على اختالف اأنواعها واأغرا�سها. ونالحظ من خالل هذا التعريف اأن علم الإجتماع ينبغي اأن يدر�س 

انواع العالقات والتفاعالت كما تقع وتتكرر خالل فرتات تاريخية خمتلفة, ويف مو�سوعات ح�سارية متنوعة.

ويع������رف هــوبـهـــــو�س  Leonard Hobhouse )1864-1929(  علم الجتماع بالعلم الذي يدر�س العالقات املتفاعلة بني 
اجلوانب املختلفة للحياة الجتماعية, كما تعر عن نف�سها باملوؤ�س�سات الجتماعية.

فاحلي���اة الجتماعية تظهر عندم���ا تقوم املوؤ�س�سات باأداء وظائفه���ا لالن�سان واملجتمع. ووظائفها تختل���ف باإختالف اأهدافها 
وم�ساحله���ا واإجتاهاتها. فهناك الوظائف القت�سادية التي تق���وم بها املوؤ�س�سات القت�سادية, وهناك الوظائف الأ�سرية التي 

تقوم بها املوؤ�س�سات الأ�سرية, وهنالك الوظائف الدينية التي تقوم بها املوؤ�س�سات الدينية وهكذا.

م���ن التعريف���ات ال�سابق���ة ميكن القول: ان عل���م الجتماع هو العل���م الذي يهتم بدرا�س���ة حياة الإن�س���ان الجتماعية من حيث 
العالقات الجتماعية وعمليات التفاعل الجتماعي داخل املوؤ�س�سات الجتماعية املختلفة.
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3- ميادين علم االجتماع

ي���رى بع����س الباحثني اأن علم الجتماع هو درا�س���ة احلياة الجتماعية لالن�سان, وتتميز هذه احلي���اة بالتفاعل الجتماعي بني 
الأف���راد, ونتيجة له���ذا التفاعل تتكون املجتمعات املحلية, والنظ���م الجتماعية, والثقافة التي ت�ستمل عل���ى العادات والتقاليد 

والأخالق واللغة والدين.

ومب���ا اأن عل���م الجتماع يهت���م بدرا�سة احلياة الجتماعي���ة لالن�سان, فان جمالت���ه تت�سع لت�سمل جميع الظواه���ر والتنظيمات 
الجتماعية املختلفة يف املجتمع.

من هنا مت تق�سيم علم الجتماع اإىل عدة فروع, من اهمها مايلي:

املجاالتميادين علم االجتماعالرقم

علم االجتماع العام1
يدر�س كل م�ص���تويات الظاهرة االجتماعية, كما يهتم بت�صنيف كل امناط 
اجلماع���ات واملجتمع���ات, كذل���ك يهت���م ب�ص���ياغة النظري���ات االجتماعي���ة, 

وطرائق البحث على ا�صا�س نقدي, ويركز على الق�صايا العامة.

علم االجتماع العائلي2
يهت���م بدرا�ص���ة اال�ص���رة م���ن حي���ث ن�ص���اأتها وتطوره���ا ودرا�ص���ة العالق���ات 
االجتماعية التي ت�صودها. ويقوم بدرا�صة التن�صئة االجتماعية وعالقاتها 

باحلراك االجتماعي.

علم االجتماع البدوي3
يدر�س ن�صاأة وتطور املجتمع البدوي, ويبحث يف امل�صكالت املوجودة يف هذا 
املجتمع, والعالقات االجتماعية ال�ص���ائدة بني االفراد ويتطرق يف درا�صته 

اإىل عادات وتقاليد واأعراف هذا املجتمع.

يق���وم بدرا�ص���ة احلي���اة االجتماعي���ة يف الري���ف )القرية( من حيث الن�ص���اأة علم االجتماع الريفي4
والتطور, كما يدر�س العالقات االجتماعية والثقافية يف املجتمع القروي.

علم االجتماع احل�صري5

يدر����س املدين���ة كظاه���رة اجتماعي���ة اإىل جان���ب درا�ص���ة امل�ص���كالت الت���ي 
حتدث فيها, كما يتطرق يف درا�ص���ته اإىل اأثر املدينة يف االأفعال والعالقات 
والنظم االجتماعية’ واأمناط احل�ص���ارات التي تنبثق عن اأ�ص���اليب احلياة 

احل�صرية.
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املجاالتميادين علم االجتماعالرقم

علم االجتماع ال�صناعي6
يهتم بدرا�صة العالقات االجتماعية داخل امل�صانع واملوؤ�ص�صات االقت�صادية, 
كما يدر�س التاأثري املتبادل بينها وبني املجتمع املحلي, ا�ص���افة اإىل درا�ص���ة 
االنتاج وتوزيع ال�صلع واخلدمات التي يحتاج اإليها املجتمع. )م�صتند 5(.

علم االجتماع املهني7

يدر�س العمل من الناحية االجتماعية, كما يقوم بدرا�صة العوامل املت�صلة 
بالعم���ل, مث���ل وقت الفراغ واللع���ب والتويج والتقاع���د والبطالة, كذلك 
يتطرق اإىل م�صكالت التوافق التي يواجهها الفرد يف املراحل املختلفة من 

حياته املهنية.

علم االجتماع ال�صيا�صي8
يدر����س النظ���م ال�صيا�ص���ية با�ص���تخدام التط���ورات واملفاهي���م امل�ص���تخدمة 
يف درا�ص���ة النظ���م االجتماعي���ة االأخ���رى, كم���ا يهت���م بالعنا�ص���ر البنائي���ة 

والدينامية للمجتمع التي توؤثر يف النظم احلكومية.

علم االجتماع التبوي9

يدر�س املدر�ص���ة كنظ���ام, وعالقاتها باملجتمع املحلي واملجتم���ع العام, واأثر 
املدر�ص���ة يف التالميذ, كما يدر�س املدر�ص���ة كن�ص���ق اجتماعي, اأي اأنه يدر�س 
التنظي���م االجتماع���ي للمدر�ص���ة, كذلك يهتم بدرا�ص���ة البن���اء االجتماعي 

للنظم التبوي.

علم االجتماع الطبي10
يهت���م بدرا�ص���ة اأمن���اط العالق���ات االجتماعي���ة يف جمال ال�ص���حة والطب, 
كذلك يقوم بدرا�ص���ة التنظيم االجتماعي للم�ص���تغلني بالرعاية ال�صحية, 

والبناء االجتماعي للم�صت�صفيات وطريقة اأدائها لوظائفها.

علم االجتماع اجلنائي11
يدر����س االنحراف���ات ال�ص���لوكية, كاجلرمي���ة من حي���ث ا�ص���بابها ودوافعها, 
وم���دى انت�ص���ار ال�ص���لوك اجلان���ح واالج���رام يف بع����س اجلماع���ات, وكيفية 

عالجه, واالآثار التي يتكها يف املجتمع.

علم االجتماع التنمية12

هو احد فروع علم االجتماع املهمة ب�ص���بب الدور الذي يقوم به يف املجتمع 
املعا�صر, حيث يدر�س امل�صكالت االجتماعية التي لها �صلة بعملية التنمية 
االجتماعي���ة واالقت�ص���ادية, وي�ص���ع احلل���ول لتل���ك امل�ص���كالت م���ن خ���الل 

ا�صلوب التخطيط االجتماعي.

علم االجتماع االقت�صادي13

يهت���م بدرا�ص���ة الن�ص���اط االقت�ص���ادي يف املجتم���ع م���ن حي���ث اأث���ر التغ���ري 
العالق���ات  بن���وع  يهت���م  كذل���ك  االجتماعي���ة,  الناحي���ة  يف  االقت�ص���ادي 
االجتماعي���ة, واأحوال الطبقة العاملة بحيث ميكن لهذه الدرا�ص���ة توجيه 

االقت�صاد يف املجتمع اإىل خري وفاهية االأفراد واجلماعات.
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)5(  علم الجتماع ال�سناعي:

هو العلم الذي يهتم بدرا�سة املجتمع وعالقته بالقوة ال�سناعية وتاأثريه عليها وتاأثره بها. ويعرف اي�سا ب� »علم 
اجتم���اع العالق���ات ال�سناعية« اأو )علم الجتماع ال�سناعي( ه���و يف اآن واحد درا�سة التفاعل بني النا�س داخل 
�سناع���ة ما )مث���ل الرئي�س باملروؤو�س, العالقة ب���ني الأق�سام, والعالقة بني الدارة ونقاب���ة العمال( ومن جانب 
اآخ���ر, درا�سة وقع الت�سنيع على املجتمعات ككل. ويت�سمن ميدان عل���م الجتماع ال�سناعي درا�سة امل�سنع من 
حيث هو جماعة ت�ستمل يف داخلها على جمموعات اجتماعية �ستى لكل منها ن�سق اجتماعي معني, كما يت�سمن 
التنظي���م النقابي للعم���ال يف امل�سنع الواحد, ويف الدولة, وي�ستمل كذلك عل���ى درا�سة بالغة الأهمية مو�سوعها 

ال�سناعة واملجتمع من النواحي املختلفة, وعالقة التغيري التقني بالتغيري الجتماعي والآثار املتبادلة بينهما.

واخلال�سة اأن علم الجتماع ال�سناعي هو ذلك العلم الذي يدر�س العالقات بني الأفراد ومدى تاأثريها وتاأثرها 
يف الن�ساط القت�سادي والإنتاج.

Ar.wikipedia.org/wiki
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4- طرائق البحث في علم االجتماع

طرائق البحث في علم االجتماع:

هن���اك طرائ���ق منهجية عديدة يتبعها الباحثون يف علم الجتماع, اأهمها: املنهج التاريخ���ي واملنهج املقارن والتجريبي وامل�سح 
الجتماع���ي ودرا�سة احلالة واملنهج الح�سائي وغريه���ا. وقد يلتزم الباحث باحدى هذه الطرائق اأو ميزج بينها. ومن املمكن 

ادراج تلك الطرائق اأو املناهج حتت نوعني: املناهج الكمية واملناهج الكيفية, و�سنتحدث عنها بالتف�سيل:

أ -  المناهج الكمية:

:Social Survey 1- المسح االجتماعي

امل�سح هو حماولة منظمة للح�سول على معلومات من فئة معينة اأو عينة من تلك الفئة, وذلك عن طريق ا�ستخدام ا�ستمارات 
البح���ث اأو املقاب���الت ال�سخ�سي���ة وذلك بق�سد توف���ري املعلومات حول مو�س���وع اجتماعي معني. وهي ت�س���م بيانات �سخ�سية 
كالأ�سئلة اخلا�سة بالنوع, ال�سن, املهنة, التعليم, الديانة, وامل�ستوى القت�سادي, ثم بيانات عن البيئة, اأو بيانات �سلوكية تتعلق 

بالأفعال والت�سرفات الجتماعية لالأفراد, اأو بيانات تتعلق باملعلومات العامة والآراء والتوقعات والجتاهات.

وامل�س���ح الجتماعي نوع���ان: امل�سح ال�سامل, وندر�س فيه كل اأع�ساء املجتمع اأو اجلماعة املدرو�سة, وامل�سح بالعينة اأي اأن نختار 
جزءا من اجلماعة اأو احلى اأو املجتمع عن طريق العينة املمثلة لأفراد املجتمع.

:Experimental Method 2- المنهج التجريبي

التجري���ب هو القدرة على توفري كافة الظ���روف التي من �ساأنها ان جتعل ظاهرة معينة ممكنة احلدوث يف الطار الذي ر�سمه 
الباحث وحدده بنف�سه.

والتجري���ب يبداأ بت�ساوؤل يوجهه الباحث مثل: هل يرتبط ارتف���اع امل�ستوى القت�سادي للفرد باإقباله على التعليم؟ اأو هل هناك 
عالقة بني التن�سئة الجتماعية وانحراف الأحداث؟

ويعتم���د اج���راء التج���ارب على اختيار جمموعتني متكافئت���ني يف كل الظروف بقدر امل�ستطاع – ما ع���دا الظرف املراد اختيار 
تاأث���ريه, اأو ارتباط���ه بظروف اأخ���رى, كي يتمكن الباحث من املقارنة ب���ني املجموعتني, وت�سمى املجموع���ة التي تتعر�س لتاأثري 

املتغري ال�سببي املجموعة التجريبية, بينما ت�سمى املجموعة الأخرى املجموعة ال�سابطة.
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3- المنهج االحصائي:

وي�سمل هذا املنهج ا�ستخدام الريا�سيات يف البحث والنظرية الجتماعية, وترجع اأ�سول هذا املنهج يف الرتاث ال�سو�سيولوجي 
اإىل عه���د امي���ل دوركامي )1793 – 1856( عامل الجتماع الفرن�سي ال�سهري حي���ث تعتر درا�سته يف ظاهرة النتحار من اأوىل 
الدرا�س���ات الت���ي ا�ستخدمت الح�ساء يف درا�سة الظاهر الجتماعية, الت���ي اعتمدت على مادة اح�سائية ملعدلت النتحار يف 
دول خمتلفة بح�سب ال�سن والدين واحلالة الزواجية يف اطار معاي�ستها لظروف اجتماعية خمتلفة, وقد حتددت م�سكلة البحث 

يف تف�سري دوركامي لظاهرة النتحار بهدف حتديد ال�سباب التي توؤدي اإىل ارتفاع معدلت النتحار.

ب- المناهج الكيفية:

:Case Study method أ -  منهج دراسة الحالة

تعت���ر طريق���ة درا�سة احلالة من اأق���دم اأدوات البحث الجتماعي, وه���ي متثل اأحد ا�ساليب التحليل اأك���ر من كونها تعر عن 
اج���راءات حم���ددة للبح���ث, واحلالة اأو الوحدة ق���د تكون فردا اأو ا�س���رة اأو نظام���ا اأو جمتمعًا حمليًا وتفيد ه���ذه الطريقة يف 

ا�ستك�ساف قيم الفرد واجتاهاته وتعريفاته للموقف.

وهناك طريقتان يف درا�سة احلالة: الطريقة الأوىل هي تاريخ احلالة, وت�سمل ق�سة تطورها, فان كانت احلالة �سخ�سيا يلجاأ 
البح���ث للح�سول عل���ى بيانات عنه من م�سادر متعددة مثل الأ�س���رة واملدر�سة وجماعة الأ�سدقاء. اأم���ا الطريقة الثانية فهي 
التاري���خ ال�سخ�س���ي للحالة وهي �س���ورة من �سور تاريخ احلالة يعر����س فيها املبحوث احلوادث التي مرت ب���ه واهتماماته من 

وجهة نظره اخلا�سة.

:Anthropology Method 2- المنهج االنثروبولوجي

ويعتم���د على الدرا�س���ات احلقلية امليدانية التي حتتاج من الباحث اإىل فرتة كافية م���ن الزمن حتى ي�ستطيع ان يتعمق يف فهم 
الوظائ���ف املختلف���ة للنظم والظواهر الجتماعي���ة, وتدوم تلك املرحلة غالبا حوايل ال�سنة ي�س���رف الباحث وقته خاللها على 

املالحظة وت�سجيل كل مظاهر احلياة الجتماعية يف هذا املجتمع. )م�ستند 6(.
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)6(  املنهج الأنرثبولوجي:

يدر�س عامل الأنربولوجيا ال�سعوب التي يعمل يف ربوعها, لأنه ي�ستطيع ان يح�سل منها على املعلومات التي تلقي 
ال�سوء على امل�سكالت الرئي�سية التي توجد يف املجتمع املدرو�س... ينتهج الباحث النروبولوجي منهجا حمددا 
يف بحث���ه, وي�ستخدم جمموعة من الو�سائل والأدوات للح�س���ول على بياناته, ويتبع جمموعة من اخلطوات قبل 
القيام بالبحث ويف اأثنائه, كما يواجه بع�س ال�سعوبات وامل�سكالت عليه ان يتعامل معها ببدائل منا�سبة. وهكذا 

برزت الأنروبولوجيا امليدانية/التطبيقية كعلم ي�ساعد يف حتقيق امرين ا�سا�سني يف املجتمعات املدرو�سة:

- حل امل�صكالت الناجتة عن االدارة واحلكم املحلي يف املجتمعات البدائية واملحلية.
- معاجلة م�صكالت التغري احل�صاري ال�صريع يف هذه املجتمعات وامل�صاعدة يف التكيف املنا�صب.

منتدى اآفاق ال�سو�سيولوجيا والأنروبولوجيا – املغرب
Afaksocio.ahlamontada.com/t195-topic

:Historical Method 3- المنهج التاريخي

يهت���م التاري���خ اأ�سا�سا بت�سجيل املا�سي حيث يهتم املوؤرخ بكتابة و�سف دقي���ق للفرتة الطويلة التي عا�سها الإن�سان على الأر�س. 
ومهم���ة التاري���خ هي ر�س���م �سورة جلية ع���ن الإن�سانية م�ستخدم���ا يف ذلك ما خلفته وراءه���ا من اآثار مادي���ة كاملعابد واملقابر 
والتماثي���ل والأدوات ال�سناعي���ة, اأو اآث���ار اجتماعية كالق�س����س والأ�ساط���ري والآداب والديانات. وتعتر الظاه���رة التاريخية 
يف جوهره���ا اجتماعي���ة, غري اأنه���ا تختلف عنها من حيث انها حم���دودة يف الزمان واملكان. ول يق���ف التاريخ عند حد درا�سة 

اجلماعات الإن�سانية بل ي�سمل بحثه حياة الأفراد من حيث تاأثريها يف ع�سرهم وقومهم.

وباخت�س���ار ميك���ن القول باأن مو�سوع الجتماع يقوم على درا�سات علمية يتبع فيها الباحث خطوات مقننة تو�سله تعميمات قد 
تتف���ق م���ع ما بداأ به من فر�سيات اأو تخالفها اأو تعدل منه���ا. وبالرغم من اإتباع هذه املنهجية فاآن نتائج الدرا�سات الجتماعية 
- ب�سب���ب طبيع���ة الظاه���رة املدرو�سة )الإن�سان( وب�سبب عدم وج���ود مقايي�س دقيقة لتلك الظاه���رة - ل تتعدى كونها ظاهرة 

احتمالية.

اأمامك م�صكالت اجتماعية حملية:
1- اثر ا�صتخدام املربيات االجنبيات على عملية التن�صئة االجتماعية.

2- ظاهرة جنوح االحداث.
اخت احدى هذه امل�صكالت, ثم بنّي املنهج الذي ميكن ان ت�صتخدمه يف درا�صة هذه امل�صكلة...

ANAS 211.indd   23 3/15/13   6:32 PM



24

مبادئ علم الجتماع )اأن�س 211(

اسئلة على الوحدة األولى

1-  »يعتر علم الجتماع مبفهومه العلمي من احدث العلوم الجتماعية«.
ح املراحل التي مر بها علم الجتماع يف ن�ساأته وتطوره. يف �سوء هذه العبارة و�سّ

2-  »�ساهم املفكرون امل�سلمون يف ن�ساأة وتطور علم الجتماع مبفهومه العلمي«.
ناق�س هذه العبارة مبينا املدار�س التي �سكلت الفكر الجتماعي العربي الإ�سالمي.

3-  بنّي وجهة نظر الفارابي يف حقيقة الجتماع الإن�ساين.

ح كيف ا�ستفاد ابن خل���دون من هذا املنهج يف  4-   يعت���ر اب���ن خلدون احد موؤ�س�س���ي املنهج التاريخي يف علم الجتم���اع.. و�سّ
درا�سة املجتمع العربي الإ�سالمي, ويف فهم حركة املجتمعات الب�سرية.

ح التعريفات املختلفة لعلم الجتماع. 5-  و�سّ

6-   تت�س���ع جمالت علم الجتماع لت�سم���ل جميع الظواهر والتنظيمات الجتماعية املختلف���ة يف املجتمع. ا�سرح باخت�سار اهم 
ميادين علم الجتماع.

7-  قارن بني املنهج التجريبي ومنهج درا�سة احلالة من حيث طريقة كل منهما يف تناول الظواهر الجتماعية.

8-  ا�سرح املنهج الح�سائي مبينا ا�ستخداماته يف علم الجتماع.

ح املنهج  9-   ه���ب ان���ك اخ�سائي اجتماعي يف املدر�س���ة وعر�ست عليك م�سكلة احد الطالب وهي »الهروب م���ن املدر�سة« و�سّ
الذي ت�ستخدمه يف ت�سخي�س هذه امل�سكلة.

ح اإىل اأي حد ميكن تطبيق املنهج العلمي يف درا�سة الظواهر الجتماعية. 10-  و�سّ

-  األنشطة:

1-  اكتب مقال اجتماعيا حول دور ابن خلدون يف تاأ�سي�س علم الجتماع.

2-  اكتب بحثا نظريا يف احد املو�سوعات التالية:
- دور املفكرين امل�سلمني يف ن�ساأة وتطور علم الجتماع.

- تطبيقات علم الجتماع يف احلياة.
- دور املفكرين الغربيني يف تاأ�سي�س علم الجتماع.

3-   تعاون مع زمالئك وبا�سراف معلمك يف اجراء بحث ق�سري على احدى امل�سكالت الجتماعية التي تواجه املجتمع البحريني 
م�ستخدما مناهج البحث املختلفة يف علم الجتماع.
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الوحدة الثانية:

التفاعل االجتماعي

1 -  معنى التفاعل الجتماعي.
2 -  العالقات الجتماعية.

3 -  ال�سبط الجتماعي.
4 -  الدوار الجتماعية.

5 -  الثقافة والتفاعل الجتماعي.
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التفاعل االجتماعي

Social Interaction 1- معنى التفاعل االجتماعي
يق�س���د بالتفاع���ل الجتماعي: اأنه املفهوم الذي يطلق على اأية عالقة بني الأف���راد بع�سهم بع�سا اأو بني الأفراد واجلماعات اأو 
ب���ني اجلماع���ات بع�سها بع�سا, ومن �ساأن هذه العالقات اأن تغري يف �سلوك الطرف���ني, وعن طريق التفاعل الجتماعي يكت�سب 

الأطفال ثقافة اجلماعة, اأي اأن اأمناط الثقافة تنتقل عن طريق التفاعل الجتماعي.

وبعب���ارة اأخ���رى ميكن اأن نع���ّرف التفاعل الجتماعي باأن���ه عملية ات�سال يقوم به���ا الفرد جتاه الآخرين مم���ن يعي�سون معه, 
فيتحدد �سلوكه ب�سلوكهم وبالعك�س, اأي يوؤثر يف الآخرين ويتاأثر بهم.

ويالح���ظ اأن عملية التفاعل الجتماعي عملي���ة حركية, فامل�ساركون املتفاعلون ذاتيا يف حالة تفاعل من نوع ما يجب اأن يحللوا 
با�ستم���رار ا�س���ارات الأخرين, وعليهم اللتفات اإىل رغب���ات وم�ساعر واجتاهات الآخرين وال�ستجابة له���ا بال�سلوك على نحو 

معني.

وهن���اك اأن���واع خمتلف���ة من التفاعل الجتماعي, فقد يك���ون مبا�سرا ويف هذه احلالة يكون عن طري���ق ات�سال الفرد بغريه من 
الأف���راد, كم���ا هو احلال بني اأفراد الأ�سرة اأي بني الأب واأولده, اأو بني اأفراد وجماعات, وكما هو احلال بني املدر�س وتالميذه, 
ويطل���ق على ه���ذا النوع من التفاعل الجتماعي الذي يتمي���ز بتكرار العالقات بني اأفراده بالتفاع���ل املبا�سر اأو “وجها لوجه” 

>Face to face relation ships< انظر �سكر رقم )1 - 2( الذي يبني اأنواع من التفاعل الجتماعي.

وهن���اك التفاع���ل الجتماعي غري املبا�سر ال���ذي يحدث مثال عن طريق ات�س���ال الفرد باإحدى و�سائ���ل الت�سال اجلماهريية 
املعروفة, مثل: ال�سحافة والتلفزيون والذاعة ودور ال�سينما والكتب. كاأن يتفاعل الفرد مع كتابات اأحد ال�سحفيني يف �سحيفة 

معينة.

والتفاع���ل الجتماع���ي يتم مع اأول موقف اجتماعي للطفل يف حميط اأ�سرته, والدته اأول, ثم والده واأخوته, ثم خمتلف الأقارب 

)2( الفنون ال�صعبية )1( ليلة القرقاعون يف البحرين
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وال�سدق���اء, وعندم���ا يكر الطفل يبداأ يف تكوي���ن �سداقات خارج حميط الأ�سرة, فين�س���م اإىل جماعات اللعب خارج املنزل. 
وتع���رف الأ�س���رة وجميع الأفراد الذين يرتبط���ون بها ارتباطا وثيقا باجلماعة الأولية, وتتميز ه���ذه اجلماعة بتكرار العالقات 

التي ت�سعى “وجها لوجه” حيث يعرف اع�ساء اجلماعة بع�سهم بع�سا معرفة جيدة.

وعندم���ا يذهب الطفل اإىل املدر�س���ة تت�سع دائرة التفاعل الجتماعي وت�سمى هذه اجلماعة خ���ارج الأ�سرة باجلماعة الثانوية, 
وتتميز هذه اجلماعة باأن الفرد ل يعرف جميع اأفراد اجلماعة معرفة وثيقة وجها لوجه, على الرغم من اأنه قد يعرف جماعة 
ف�سل���ه وجمموع���ات اأخرى داخل املدر�سة, وكلما كر الطفل تتفتح اأمامه �سبل اأخ���رى عديدة من حياة اجلماعة, مثل جماعة 

النوادي واجلريان وغريها. وهذه اجلماعة ذات اأهمية خا�سة بالن�سبة للفرد.

Social Relations 2- العالقات االجتماعية
ميكن تعرف العالقات الجتماعية من خالل مالحظة التفاعالت الجتماعية التي حتدث بني الأفراد اأو بني الأفراد واجلماعات 
اأو بني اجلماعات بع�سها مع بع�س. وكما قلنا قبل قليل – ان هناك نوعا من التفاعالت املتكررة التي حتدث نتيجة تفاعل عدد 
م���ن الأف���راد وجها لوجه, وهذا النوع م���ن التفاعل يوؤدي اإىل العالقات الجتماعية, وهو ما ن���راه يف التفاعل القائم بني افراد 

الأ�سرة, فوجود هوؤلء يف حميط واحد ي�ساعد على تكوين العالقات الجتماعية.

ي�س���ري علم���اء الجتماع اإىل مفه���وم العالقات الجتماعية على اأنها حلق���ة اأو رباط بني الأفراد وب���ني اجلماعات, وبهذا ت�سمل 
ه���ذه العالق���ات الروابط العائلية والعالق���ات يف كل املنظمات الجتماعي���ة الأخرى: كامل�سانع واملدار����س وامل�ساجد والنوادي 
الجتماعية والريا�سية واجلمعيات املهنية والأهلية, ويف كل اأنواع اجلماعات الأولية والثانوية, وهذه العالقات الجتماعية بني 
الأفراد تكون جزءا اأ�سا�سيا من البناء الجتماعي, فالواقع امللمو�س للبناء الجتماعي هو جمموعة العالقات الواقعية القائمة, 
ولذا فمن املمكن تعرف البناء الجتماعي لأي جمتمع من خالل جتريد اأو حتليل منط اأو �سبكة العالقات ال�سائدة بني اأفراده.

كما يعرف علماء الجتماع العالقات الجتماعية باأنها الأمناط ال�سلوكية املتكررة بني الأطراف املتفاعلة.

Social Control 3- الضبط االجتماعي
اختل���ف علم���اء الجتماع حول اعطاء تعريف حمدد لعملي���ة ال�سبط الجتماعي, وهذا الختالف نا�س���ئ نتيجة تعدد املدار�س 
الجتماعي���ة والجتاه���ات الفكرية الت���ي ينتمي اليها هوؤلء العلم���اء, لذلك �سنحاول هنا تقدمي بع����س التعريفات التي ظهرت 

لعملية ال�سبط الجتماعي.

أ - تعريف روس للضبط االجتماعي:

يع���ّرف ادوارد رو����س Ross ال�سب���ط الجتماعي باأنه “�سيطرة اجتماعية مق�سودة”, ول���و دققنا النظر يف هذا التعريف جند 
اأن “رو����س” ا�ستبعد منه كل عن�سر م���ن عنا�سر التاأثري الجتماعي غري املبا�سر اأو التلقائي اأو الالاإرادي, كما ا�ستبعد كذلك 

احتمال وجود اأية عنا�سر اأخالقية اأو نف�سية توؤثر يف ال�سلوك.
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:Holeing Shed  ب- تعريف هولينج شيد

وه���و م���ن التعريفات احلديثة واملعا�س���رة لعملية ال�سبط الجتماعي, وي���رى هولينج اأن ال�سبط الجتماع���ي عبارة عن “تلك 
املمار�س���ات والقيم امللزمة التي حت���دد عالقات �سخ�س معني ببقية ال�سخا�س, والف���كار واجلماعات والطبقات ثم باملجتمع 
كله” ولو تاأملنا يف هذا التعريف جند اأنه ينظر اإىل العالقات بني �سور الثقافة وبني �سلوك ال�سخ�س يف موقف اجتماعي معني, 

ويذهب اإىل اأن درا�سة الو�سائل, وو�سف العوامل املختلفة املوؤثرة يف �سخ�سية الإن�سان تعتر عمال ثانويا اأو ب�سيطا.

:R. Lapiere ج- تعريف ريتشارد البير

وهذا التعريف ينظر اإىل ال�سبط باعتباره عامال يوؤثر يف ال�سلوك, فيعرفه باأنه قوة من قوى اأو عوامل ثالثة ت�سرتك يف تكوين 
ال�سلوك الإن�ساين, حيث ت�ستمل القوة الثانية يف التن�سئة الجتماعية, بينما تعتر املواقف الجتماعية قوة ثالثة:

ما هو تعريفك لل�سبط الجتماعي؟

Social Roles 4- األدوار االجتماعية
يتكون املجتمع من عدد من اجلماعات, وكل جماعة ينتظم اأع�ساوؤها يف مراكز متدرجة متكاملة, ويقوم كل ع�سو من الأع�ساء 
ب���دور معني يف اجلماعة, وتتح���دد الأدوار الجتماعية يف �سوء نوع اجلماعة وبنائها واملوقف الجتماعي والتفاعل الجتماعي, 
ويف �س���وء الجتاه���ات النف�سية و�سمات �سخ�سية الأفراد. ويف نف�س الوقت يتح���دد الداء الوظيفي ال�سليم للجماعة من خالل 

قيام اع�سائها بوظائفهم اأو اأدوارهم الجتماعية على نحو يحقق اأهداف هذه اجلماعة.

وال���دور الجتماع���ي عبارة ع���ن منط معني من ال�سل���وك, ويرتبط مبركز معني, ومب���ا يتوقعه اأفراد ثقافة م���ا ممن يحتل هذا 
املركز. هذا النمط املعني من ال�سلوك هو الدور الجتماعي.

م�سم���ون مع���ني, واملمثل علي���ه اأن يحفظ ويف�س���ر دوره, كما اأن عليه اأن يت�س���رف خالل احلدود التي عينت ل���ه م�ستخدما كل 
امكاناته.

ال���دور اذن ه���و اجلزء الذي يلعبه الفرد منا نتيجة �سغله لو�سع اأو مركز معني يف احلياة. فالطفل الذي يولد ذكرا يلعب ادوار: 
الول���د, الب���ن, ال�ساب, الرجل, العامل يف م�سن���ع, اأو املوظف يف مكتب, الزوج, الأخ, الأب, اجلن���دي.. والتي تولد انثى تلعب 

ادوار: البنت, الفتاة, الزوجة, الأم, املمر�سة اأو العاملة اأو اجلدة.
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تعريف الدور االجتماعي:

هناك تعريفات متعددة للدور الجتماعي تذكر منها:

Linton أ -  تعريف لينتون

يع���ّرف لينتون الدور الجتماعي باأنه “جمموع الأمناط الثقافية الت���ي ترتبط مبركز معني, وبذلك يت�سمن الجتاهات والقيم 
وال�سلوك التي ي�سعها املجتمع لكل فرد ميثل هذا املركز, والدور الجتماعي هو اجلانب الديناميكي للمركز.

Cottrell ب- تعريف كوتريل

ال���دور �سل�سل���ة من ال�ستجابات املرتبطة التي يقوم بها ع�سو يف موقف اجتماع���ي, ومتثل هذه ال�سل�سلة منطا من املثريات ملثل 
ه���ذه ال�سل�سل���ة من ال�ستجاب���ات املرتبطة عند الآخري���ن يف نف�س املوقف, وعلى ه���ذا الأ�سا�س عندما نتن���اول درا�سة ال�سلوك 
الإن�س���اين على اأ�سا�س درا�س���ة الأدوار الجتماعية يكون علينا اأن ن�سع ال�سلوك الإن�ساين يف م�ستوى يت�سمن العالقة بني الذات 

وبني الآخرين.

5- الثقافة والتفاعل االجتماعي
ميي���ل الإن�س���ان – منذ خلق – اإىل التجمع مع اأفراد نوعه, وقد ع���ّر )اأر�سطو( عن ذلك بقوله: »الإن�سان كائن اجتماعي« كما 

قال )ابن خلدون(: »الإن�سان مدين بطبعه«.

وه���ذا املي���ل اإىل التجمع اأ�سا�سه التفاع���ل الجتماعي وال�سعور امل�سرتك بامل�سالح امل�سرتكة والأه���داف املن�سودة, وهذا يتطلب 
ممار�سة معينة من الن�ساط تتنا�سب مع هذه امل�سالح والأهداف, و�سواء اأكان هذا التجمع على هيئة جمع اأو جماعة اأو جمتمع, 

فان الفرد لن ي�سبح ع�سوا فاعال به ال اذا �سارك غريه اأمناط الن�ساط وال�سلوك اجلمعى املتعارف عليه.

وه���ذه الأمن���اط والأ�ساليب املختلف���ة بني ال�سعوب, ما هي ال �سم���ات معينة تعر عن ثقافتهم اخلا�س���ة بهم – والتي متيزهم 
بدوره���ا عن غريهم – فلكل �سعب اأو اأمة ثقافة معين���ة تعر عن نف�سها من خالل هذه الأ�ساليب والأمناط ال�سلوكية ال�سائدة, 
والت���ي ه���ي جزء من ن�سيج عام لثقاف���ة الإن�سان ككل باعتباره الكائن الوحيد الذي خ�س���ه اهلل بالقدرة على التفكري والتعبري: 
اأي اللغ���ة وال�سل���وك, اللذين يعر بهما عن اأفكاره. وثقافات ال�سعوب تتمايز فيما بينها يف العديد من اخل�سو�سيات تبعا للبعد 

التاريخي واجلغرايف ودرجة التح�سر.. الخ.

المعنى اللغوي للثقافة:

»الثقافة« - لغة -  م�ستقة من الفعل )ثقف( كما ورد يف الآية الكرمية: {واقتلوهم حيث ثقفتموهم} )�سورة البقرة - اآية 
191( اأي وجدمتوهم اأو اأدركتموهم. وقد جاء يف اأ�سا�س البالغة للزخم�سري )ثقفناه( اأي اأدركناه )ثقفت العلم( اأي اأ�سرعت 

اإىل اأخذ.. )ثاقفة( مبعنى بارزة اأو لعبة بال�سالح... اإلخ.
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:Culture تعريف الثقافة

ان الثقاف���ة ل تعن���ي – بالن�سبة لعلم الجتماع – ما هو متداول بني عام���ة النا�س, حينما ي�سفون فردا باأنه )مثقف( اأي مدى 
املام الفرد ببع�س املعارف والعلوم, اأو مبدى قدرته على تف�سري بع�س الظواهر.

وكذل���ك ل يق�سد بالثقافة ما يتعلق بالأدب والفن وامل�س���رح وال�سينما وال�سحافة باعتبارها جمالت ثقافية, ميكن احلكم بها 
عل���ى درجة رق���ي املجتمع, وذلك لأنها تعتر �سمات ايجابية للثقافة, حيث ان الثقاف���ة تت�سمن اي�سا بع�س املمار�سات ال�سلبية 

كال�سحر وال�سعوذة وبع�س العادات التي قد ل تتنا�سب مع طبيعة الع�سر.

وقد اهتم علماء الأنرويولوجيا)1( بدرا�سة الثقافة والتي ميكن تعريفها باأنها:

 »ذلك الكل املركب من العنا�سر املعنوية كاللغة والعقائد والفنون والأخالق والقانون والتقاليد)2( والعادات)3( والأعراف)4(, 
املتوارثة واملكت�سبة, بال�سافة اإىل العنا�سر املعرة عنها, كالأدوات واملخرتعات واملباين واملالب�س«.

عناصر الثقافة وعالقتها بالحضارة:

ميكن حتليل الثقافة اإىل عن�سرين متداخلني, هما:

:Material Culture 1- الثقافة المادية

وتتمث���ل يف الدوات والع���دد والآلت والأجه���زة وال�سي���ارات وامل�سانع وامل�ساك���ن واملباين واملالب�س, وه���ي جميعا متثل مرحلة, 
متقدمة جدا يف الثقافة اأي جانب احل�سارة Civilzation وهو الذي يتميز بتطور يف العلوم والفنون وال�سيا�سة ورغبة الإن�سان 

يف ال�سيطرة على البيئة.

:Non Material Culture 2- الثقافة الالمادية

وتتمثل يف اللغة والأفكار والقيم واملعتقدات والتقاليد والعادات والأعراف, وهي التي متثل اأ�سلوب حياة النا�س فالثقافة اأ�سمل 
واأعم من احل�سارة, ووفقا للتعبريات املنطقية فان الثقافة جن�س كلي, واحل�سارة نوع جزئي.)م�ستند 3(.

1-  انروبولوج���ي >Anthrpology< كلم���ة م�ستق���ة م���ن كلمتني يونانيت���ني هما Antropos مبعن���ى ان�سان وLogos مبعنى عل���م اأو درا�سة, اأي انها تعن���ي علم درا�سة 
احل�سارات والثقافات الإن�سانية.

2- التقاليد: هي عادات قدمية يتناقلها افراد املجتمع جيال بعد جيل, كنظم الزواج والعياد والتعزية.
3- العادات: هي نوع من ال�سلوك واملمار�سات اليومية التي ميار�سها افراد املجتمع, كالعادات الغذائية اليومية وغريها.

4- الأعراف: هي ما يتعارف عليه افراد املجتمع, فلي�س من ال�سروري اأن تنت�سر الأعراف بني اجلميع.
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)3( تعريف احل�سارة

يف اللغة العربية هي كلمة م�ستقة من الفعل ح�سر, ويقال احل�سارة هي ت�سييد القرى والأرياف واملنازل امل�سكونة, 
فه���ي خالف الب���دو والبداوة والبادية, وت�ستخدم اللفظة يف الدللة على املجتمع املعقد الذي يعي�س اكر افراده 
يف امل���دن عل���ى خالف املجتمعات البدوية ذات البنية القبلية التي تتنق���ل بطبيعتها وتعتا�س باأ�ساليب ل تربطها 
ببقع���ة جغرافي���ة حمددة, كال�سيد مث���ال, ويعتر املجتمع ال�سناع���ي احلديث �سكال من ا�س���كال احل�سارة... 
وم���ن املمكن تعريف احل�سارة على اأنه���ا الفنون والتقاليد واملرياث الثقايف والتاريخ���ي ومقدار التقدم العلمي 
والتقن���ي ال���ذي يتمته به �سعب معني يف حقبة من التاريخ. ان احل�سارة مبفهومها ال�سامل تعني كل ما مييز اأمة 
ع���ن اأمة من حيث الع���ادات والتقاليد وا�سلوب املعي�سة واملالب�س والتم�سك بالقي���م الدينية والأخالقية ومقدرة 
الإن�س���ان يف كل ح�سارة على الإبداع يف الفنون والآداب والعل���وم. وترتكز احل�سارة على البحث العلمي والفني 
الت�سكيل���ي بالدرج���ة الأوىل, فاجلانب العلمي يتمثل يف البت���كارات التكنولوجيا وعلم الجتم���اع.. اأما اجلانب 
الفني الت�سكيلي فهو يتمثل يف الفنون املعمارية واملنحوتات وبع�س الفنون التي ت�ساهم يف الرقي. فلو ركزنا على 
اأك���ر احل�س���ارات يف العامل مثل احل�س���ارة الرومانية �سنجد انها كانت متتلك علم���اء وفنانون عظماء. فالفن 

والعلم هما عن�سران متكامالن يقودان اأي ح�سارة.

ar.wikipedia.org/wiki

يرى بع�س املفكرين الجتماعيني اأنه – الناحية املنطقية – ل ميكن الف�سل بني العنا�سر املادية والالمادية, لأنهما مرتبطان 
اأحدهما بالآخر ارتباطا ع�سويا ووظيفيا, فمثال ل ميكن اأن نف�سل بني البناء اخلا�س بامل�سجد وبني ما يدور فيه من ممار�سات 

تعر عن العنا�سر الروحية املت�سلة بالعقيدة الدينية.

انواع الثقافة:

مييز بع�س علماء الجتماع املعا�سرين بني ثالثة انواع من الثقافة, تتداخل فيما بينها, هي:

النوع األول:

:Culture  الثقافة نفسها

وهي اخلا�سة ب�سعب معني نتيجة البيئة والظروف البيئية والتاريخية والأحداث التي مير بها هذا ال�سعب اأو املجتمع.

النوع الثاني:

:Sub – Culture الثقافة الفرعية

وهي اخلا�سة باجلماعات والفئات العديدة التي يتفرع منها املجتمع الواحد, وذلك بحكم اختالف ظروف حياتهم, ومثال لذلك 
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جند اآن بع�س املناطق اأو القرى لها منط ثقايف اأو نظام خا�س يختلف عن غريه من املناطق اأو القرى الأخرى يف نف�س املجتمع..

- هات اأمثلة لنوع الثقافة الفرعية يف املجتمع البحريني.

النوع الثالث:

:Universal Culture  الثقافة العالمية أو العامة

وتتكون بفعل ازدياد وتطور و�سائل املوا�سالت والت�سالت والعالم كال�سحف واملجالت والذاعة والتلفاز... الخ.

ه���ذا وي���رى بع�س علماء الجتماع, اأن ثقافة الأم���ة تتجه اإىل احتواء ثقافة ال�سعب, وثقافة ال�سع���ب تتجه اإىل احتواء الثقافات 
الفرعية, اأما الثقافة العاملية فاأنها تتجه اإىل احتواء الثقافات الأخرى لن�سبغها ب�سيغة عاملية. ويف نف�س الوقت فان الثقافات 

الفرعية ت�سب يف الثقافات العاملية وهكذا.

وبذل���ك ميك���ن ت�سبيه الثقافة بنهر متعدد الروافد, حيث ان هذه الروافد متّثل ثقافات ال�سعوب الأ�سلية والفرعية, اأما املجرى 
الرئي�س���ي للنه���ر فيمثل الثقافة العاملية, فالروافد متد املجرى الرئي�سي ثم ت�س���ب جميعا يف امل�سب وهو نهاية النهر لتتختلط 

جميعا يف بحر واحد هو الثقافة العاملية لت�ستفيد منه كافة ال�سعوب.. وهكذا

وعل���ى الرغ���م من موجة العاملية, فان اغلب �سع���وب العامل تتجه اإىل املحافظة على ثقافتها اخلا�س���ة من خالل احياء الرتاث 
والرغب���ة يف املحافظ���ة على كيان ال�سعب نف�سه وعل���ى ثقافته. )وميكن ال�سارة هنا اإىل اجلهود الكب���رية التي يقوم بها مركز 
ال���رتاث يف البحري���ن على امل�ستوى املحلي, وكذلك اجله���ود التي يقوم بها مركز الرتاث ال�سعبي ل���دول اخلليج العربية ومقره 

مدينة الدوحة بدولة قطر(.

خصائص الثقافة:

تتميز الثقافة بالكثري من اخل�سائ�س, ميكن ايجاز اهمها فيمايلي:
:Humanity  1- إنسانية

فالإن�سان هو الكائن الوحيد الذي خ�سه اهلل بالقدرة على التفكري والتعبري باللغة, فا�ستطاع الو�سول اإىل اأفكار معينة, والقيام 
باأعم���ال حم���ددة مكنته من التكيف م���ع البيئة, بل وتكييف البيئة نف�سها تبعا ملجريات حيات���ه. وذلك على العك�س من احليوان 

الذي يخ�سع خ�سوعا �سبه تام للغريزة.
فالإن�سان عندما ينتقل من بيئة اإىل اأخرى فانه يكيف ويتكيف يف نف�س الوقت.

ومن هنا ميكن القول اأن الثقافة ترتبط بوجود الإن�سان, فاأينما وجد الإن�سان وجدت الثقافة.

- ناق�ــس تاأثــري تدفق الربامــج التلفزيونية الجنبيــة على الهوية الثقافيــة ملجتمع البحرين 
واخلليج العربي. )ارجع اإىل الدرا�سات والبحوث التي اجريت يف هذا املجال(.
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:Aquired 2- مكتسبة

مب���ا ان الثقاف���ة تعر عن اأ�سلوب حياة املجتمع, فاننا ن�ستنتج ان الفرد ل يبتكر ثقافت���ه مبفرده – مهما اختلفت اآراوؤه واأفكاره 
ع���ن الآخري���ن – فالثقافة تنتقل الي���ه واإىل غريه عن طريق التعل���م والتقليد والتلقني, ويتم هذا النتق���ال راأ�سيا من جيل اإىل 
 From Society واأي�سا من جمتمع لآخر يف نف�س اجليل From Generation to next ,اجلي���ل الذي يليه يف نف����س املجتمع
 Social Standardization ومع ذلك فان هذا النتقال لي�س وراثيا, وامنا عن طريق عملية التن�سئة الجتماعية to another

والتي مبوجبها فقط تنتقل الثقافة عر الزمان واملكان.

:Continuous  3- عملية مستمرة

فمادام���ت الثقاف���ة تتم عن طريق التعلم فانها تكت�سب مب���رور الوقت �سفة ال�ستمرار والرتاكم, فال�سم���ات الثقافية لها قدرة 
هائل���ة على النتقال عر الزمن, خا�سة الع���ادات والتقاليد والعقائد, وحتى عندما تنتقل جماعة من النا�س بفعل الهجرة من 
م���كان لآخر ذي ثقافة مغاي���رة لثقافتهم ال�سلية, فانهم يتم�سكون باأغلب ثقافته���م اخلا�سة لفرتة طويلة, ومثال ذلك مت�سك 

الهنود وال�سينيني بعاداتهم وتقاليدهم على الرغم من انت�سارهم يف خمتلف الدول.

:structured 4- مركبة

اإذ ترتكب من تراكم العنا�سر املادية واملعنوية وت�سابكها �سواء كانت اأ�سيلة من نف�س البيئة واملجتمع اأم دخيلة وافدة من بيئات 
وجمتمعات اأخرى.

وه���ذا الرتاك���م والت�سابك �سببه اأن القدر الأكر من ال�سلوك الب�سري لي�س جمرد جتمع ع�سوائي من الأن�سطة, واإمنا هو تفاعل 
اإيجاب���ي يت���م من خالل ارتباط وتن�سيق دقيق لهذه العنا�سر, بحيث ي�سعب فهم منط ثقايف معني مبعزل عن الأمناط الثقافية 
الأخرى. وكمثال لذلك ل ميكن اأبدًا ف�سل بناء الأهرام عن فن التحنيط, وعن العتقاد ال�سائد لدى قدماء امل�سريني باخللود.

5- الثقافة تتشابه في أطرها الخارجية:

فعلى الرغم من تنوع الثقافات واختالفها من حيث ال�سمات والعنا�سر فاإن هناك ت�سابها وا�سحا يف الإطار اخلارجي واملظهر 
العام لهذه الثقافات فمثال, لكل ثقافة نظامها العائلي اأيا كان �سكله واآخر للمالب�س, وثالث للفنون.. اإلخ. كما جند اأن ال�سعوب 
يختل���ف بع�سه���ا عن بع�س يف طرق الزواج والحتفال به, ولكنها جميعا تق���ره وتوؤكده كاأف�سل و�سيلة �سرعية لالجناب وتنظيم 

اجلن�س وال�ستقرار.
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:Cultural Diffusion االنتشار الثقافي

معنى االنتشار الثقافي:

هو العملية التي تنت�سر عن طريقها ال�سمة اأو النمط اأو العن�سر الثقايف, �سواء كان ماديا اأو معنويا من فرد اأو جماعة اأو جمتمع 
اإىل فرد اأو جماعة اأو جمتمع اآخر.

ويت���م النت�سار الثقايف من خالل و�سائل متعددة, تتمثل يف و�سائل الت�سال, كالتزاوج والتجارة والهجرات وال�سياحة, وو�سائل 
الإعالم, وكذلك احلروب, كما تتم نتيجة ت�سابه بع�س الظروف بني الثقافات.

اإن الثقاف���ة له���ا قدرة هائلة على النت�س���ار والذيوع بني املجتمع���ات املختلفة, بحيث يتخطى ذلك ح���دود الفوا�سل اجلغرافية 
واللغوي���ة والعرقي���ة وال�ساللية.. اإلخ, وكمث���ال لذلك انت�سار الثقاف���ة الإ�سالمية وتخطيها حدود اجلزي���رة العربية و�سول اإىل 

ال�سني �سرقا, واإىل اأوروبا غربًا.
ويوؤك���د علم���اء الجتماع اأن الثقافة املادية اأكر واأ�سرع انت�سارا من الثقافة الالمادية حيث اأن الأدوات وطريقة البناء اأ�سرع يف 
النتقال من القيم والعقائد, فمثال نحن ن�ستح�سن بع�س ال�سلع اليابانية ونتقبلها ونف�سلها, ولكن ل ميكن اأن نتقبل اأو منار�س 

املعتقدات والعادات التي ميار�سها بع�س اليابانيني.
وم���ع ذل���ك ف���اإن العن�سر الثقايف ل ينت�س���ر اإل اإذا كان ذا فائدة وقادرًا عل���ى اإ�سباع حاجة معينة, وتواف���رت له و�سائل ات�سال 
معينة كالهجرة والحتكاك, كما ي�سرتط اأي�سا تقبل الو�سط الجتماعي املنقول له, فمثال, من ال�سعب انت�سار منط الهيبز يف 

املجتمعات الإ�سالمية وذلك لتعار�سه مع القيم الإ�سالمية والعربية.
وبذلك ن�ستنتج اأنه لي�س كل عن�سر ثقايف قابل لالنت�سار.

طرق االنتشار الثقافي:

تنت�سر الثقافة بعدة طرق منها:
1- الطريق التلقائي:

وه���و م���ا يبدو وا�سحا عن طريق الهجرات التي تتم من بل���د لآخر, حيث يحمل الأفراد معهم اأمناط ثقافتهم اإىل املناطق التي 
يهاجرون اإليها. 

هات اأمثلة لذلك من واقع العمالة الأجنبية، واأمثلة اأخرى لأثر ال�سياحة.

2- الطريق المقصود:

وه���و ما يبدو وا�سحا يف احلركات ال�ستعماري���ة والتجارية وحركات التب�سري التي تهدف اإىل فر�س الثقافة على ال�سعوب, كما 
حدث بالن�سبة للكثري من دول اآ�سيا واأفريقيا وغريها نتيجة ال�ستعمار الأوروبي. 

)اأذكر مثال من الدول العربية يبني كيف ا�ستطاع ال�ستعمار فر�س ثقافته على الدول العربية التي ا�ستعمرها؟(.
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عمليات ونتائج االنتشار الثقافي:

يتم االنت�صار الثقايف بعدة عمليات...
منها ما يلي :

ين�صاأ عن عمليات االنت�صار الثقايف عدة نتائج... 
منها ما يلي:

نتائج االنت�صار الثقايفعمليات االنت�صار الثقايف

1- االحالل:
اأن حتل  �صمة دخيلة اأو جديدة ) مادية اأو ال مادية( 
حمل اأخرى اأ�صيلة اأو قدمية, كبديل اأف�صل واأن�صب 
منه���ا, كاأن حتل ) الثالجة ( حمل ) احلب( لتربيد 
امل���اء, اأو اأن حتل املروح���ة الكهربائية اأو املكيف حمل 
) املهف���ة ( كم���ا يف جمتمعات اخللي���ج العربي, اأو كما 
حدث اأن حلت ال�ص���يارة كو�ص���يلة لالنتقال وال�صحن 

بدال من احليوان يف هذه املجتمعات.

1- التوحد اأو التماثل :
حيث الثقافات االأ�ص���لية والدخيلة ب�ص���كل ي�صعب معه 

التميز فيها لي�صكال مبرور الوقت ثقافة واحدة.

2- االإ�صافة :
ال حتل ال�ص���مة اجلديدة حمل القدمية, بل ت�ص���اف 
اإليه���ا, فت�ص���تخدم ال�ص���مة اجلديدة م���ع االإبقاء على 
ا�ص���تخدام القدمية, كاأن ت�ص���تخدم املالعق وال�ص���وك 
وال�صكاكني باالإ�صافة اإىل ا�صتخدام االأيدي يف تناأول 
االأكالت البحرينية.    وكمثال اآخر جند الكثري من 
الهن���ود يتكلم���ون اللغ���ة االنكليزية م���ع االإبقاء على 

لغتهم وعاداتهم.

2- االندماج :
اأو اجلدي���دة  الدخيل���ة  اأو  الواف���دة  الثقاف���ة  تفق���د  اإذ 
ا�ص���تقاللها وتظ���ل كثقاف���ة فرعية يتبعها اأو ميار�ص���ها 

البع�س فال تطغى على الثقافة املحلية اأو االأ�صلية. 

3- التوفيقية :
حي���ث تندم���ج �ص���مات ثقافي���ة جدي���دة م���ع اأخ���رى 
قدمي���ة لت�ص���كل نظام���ا ثقافيا جديدا ن كا�ص���تخدام 
ال�ص���يارة لنقل وبيع اخل�ص���روات مع ا�صتخدام بع�س 
احليوان���ات    ) البق���ال �ص���ابقا (  اأو لب����س اجلاكي���ت 

العربي مع الثوب اخلليجي اأو العربي.

3- االنقرا�س :
حي���ث تفق���د اأفرادها اأو عنا�ص���رها, فال ت�ص���تطيع اأداء 
وظائفها نتيجة تف�ص���ي بع�س االأمرا�س اأو قيام بع�س 
الث���ورات اأو احلروب, وذلك ب�ص���بب ع���دم مالءمة تلك 
العنا�ص���ر و االأمناط ملتطلبات احلي���اة اجلديدة, فعلى 
�ص���بيل املثال جند اأن الثورة ال�ص���ناعية قد ق�ص���ت على 

الكثري من العادات وفر�صت عادات جديدة. 
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4- الرف�س :
ويت���م كرد فعل لبع�س التغ���ريات الثقافية اجلديدة 
الت���ي تتعر�س ملقاومة �ص���ديدة من قب���ل بع�س اأفراد 
املجتمع م�ص���حوبة اأحيانا ب�ص���لوك م�صاد غري �صوي 

كالتع�صب ال�صديد لتقاليد املا�صي.

4- التكيف والتكييف :
ال تختفي العنا�صر االأ�صيلة وال الدخيلة, واإمنا ت�صود 
بينها حالة توازن, فعندما تنتقل اإلينا بع�س العنا�صر 
الثقافية ) مادية اأو معنوية ( فاإننا نتكيف معها بع�س 
ال�ص���يء الأنن���ا ال ن�ص���تطيع اأن نرف�ص���ها رف�ص���ا قاطعا, 
كم���ا ال ن�ص���تطيع تقبله���ا على عالتها   فنكيف بع�ص���ها 
لتت���الءم م���ع طبيع���ة جمتمعنا  كم���ا ناأخذ باالأ�ص���اليب 
احلديث���ة, ويف نف�س الوقت نتعامل معها مبا يتما�ص���ى 
م���ع قيمن���ا وظروفن���ا, فمث���ال ن�ص���تخدم م���واد واأدوات 
البن���اء احلديث���ة م���ع االإبق���اء عل���ى الط���راز والنم���ط 

املحلي.
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ثقافتنا العربية اإلسالمية

متثل الثقافة ا�سلوب حياة النا�س فثي ظل زمان ومكان معينني, كما تعّر عما يتوارثه اخَلَلْف عن ال�سلف من تراث مرتاكم عر 
الزمن, �ساهم بدرجة اأو باأخرى يف توازن املجتمع وبقائه موحدا متما�سكا له كيانه القائم بذاته.

وبن���اء عل���ى ذلك ميكن ت�سنيف املجموعات الب�سرية بح�سب ثقافتها, فنقول: ثقاف���ة اآ�سيوية اأو اأوروبية اأو اأفريقية اأو عربية اأو 
اإ�سالمية.. وهكذا.. بغ�س النظر عن العموميات الثقافية.

هذا وعلى الرغم من النت�سار الثقايف الذي تعر�ست له منطقتنا العربية )ب�سبب ال�ستعمار والتب�سري.. الخ( وعلى الرغم من 
التط���ور املذهل لالت�سالت بكافة ا�سكالها والتي قّربت بني الثقافات.. فان ثقافتنا العربية الإ�سالمية, ظلت حمتفظة بالكثري 
من �سماتها الأ�سا�سية, فما اأحوجنا ونحن نعي�س هذا الع�سر بكل خ�سائ�سه وق�ساياه اإىل ال�سعي اجلاد نحو احلفاظ عليها.

لق���د كان لثقافتن���ا العربي���ة الإ�سالمية تاأثريه���ا الهام على ثقاف���ات ال�سعوب الأخرى, خا�س���ة ما تعلق منه���ا بالعلوم والفنون 
والفل�سفة, ويكفي ان نت�سفح التاريخ لنتبني كيف انتقلت الكثري من اأمناط ثقافتنا اإىل الغرب نظرا لتقدمنا عليهم اآنذاك.

واذا ا�ست�سهدن���ا بامل���وؤرخ الريطاين )اأرنولد توينبي( الذي ق�سم احل�سارات العاملي���ة اإىل احدى وع�سرين ح�سارة, �ست منها 
اأ�سيل���ة ل ترج���ع يف مقدماته���ا اإىل غريها, وخم�س اأخرى انحدرت م���ن ح�سارات اأخرى ا�سيلة �سابق���ة عليها, جند اأن العامل 

العربي ا�ستاأثر بثلث احل�سارات الأ�سيلة ال�ست, وهما ح�سارة وادى النيل وح�سارة بالد الرافدين. )انظر ال�سكل رقم 4(.

اإن الإ�س���الم هو الدعامة الأوىل التي قامت على اأ�سا�سها احل�سارة العربية الإ�سالمية املتقدمة, فالدين الإ�سالمي - كما نعلم 
- هو عقيدة و�سلوك عملي يف نف�س الوقت, فال�سالة مثال كعبادة روحية اأدت اإىل انت�سار امل�ساجد, وهذا بدروه اأدى اإىل ان�ساء 

وتطور العمارة والفن الإ�سالمي الذي ل يزال �ساخما ومعّرا عن ح�سارة عظيمة.

اإن املجتم���ع العرب���ي الإ�سالمي اأ�سبح له كيان قائم بذاته, قاوم به الت�سدع لعدة قرون بف�سل مقومات ثقافية نبعث من جوهر 
الإ�سالم نف�سه, بدءا باللغة العربية, وهي لغة القراآن الكرمي والعلوم اخلا�سة بها والت�سريع والتاريخ والعلوم والفنون والأخالق 

والتنظيم الجتماعي للفرد والأ�سرة واجلماعة واملجتمع والأمة والعامل.

وميكن ال�سارة اإىل اأهم املقومات الأ�سا�سية للثقافة العربية الإ�سالمية, وهي: العقيدة, اللغة, التاريخ, الرتاث.

احل�صارة الفرعونية

)4( اأنواع احل�صارات

- احل�صارة ال�صومرية- احل�صارة ال�صينية- احل�صارة االإغريقية
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أهم مقومات الثقافة العربية اإلسالمية

1- العقيدة:

ل���كل ثقاف���ة - كم���ا نعلم - جذوره���ا الفكرية التي تر�سم اأ�سل���وب العي�س لدى من يوؤم���ن بها, والعقيدة متث���ل مقومات الثقافة 
العربي���ة, ممثل���ة يف الإ�س���الم كمنهج للحي���اة وجمال لالإميان والعم���ل - اأي اأنه لي�س عقي���دة �سرفه اأو بحته - ب���ل هو اأ�سلوب 
حي���اة �س���ّرع به امل�سلمون الكثري من الأم���ور التي مت�س جوهر حياتهم, كالزواج والتعامل امل���ايل ودور الفرد واجلماعة وحتديد 

امل�سئوليات وتوزيع احلقوق والواجبات التي انطبعت بها حياتهم.

وهنا يجدر بنا القول: ان تخلف امل�سلمني لي�س مرده الإ�سالم نف�سه - كما يزعم البع�س - بل البعد عن تعاليمه ال�سمحاء.

2- اللغة:

فاللغ���ة العربي���ة هي لغة اداة وفكر وتراث, وهي رابطة اأ�سا�سية بني العرب من حيث الل�سان الواحد, وبني امل�سلمني جميعا, من 
حيث انها لغة القراآن الكرمي, وهي خا�سية ميزتها عن �سائر اللغات الأخرى.

3- التاريخ:

ان التاريخ العربي يعج بالكثري من املواقف امل�سرفة يف جمال الدعوة اإىل اهلل ون�سرها والدفاع عنها اأينما ومتى كان امل�سلمون 
حتى اأ�سبحت طريقا ومنهاجا يتبعه اجلميع.

ويكفي اأن نعرف اأن اأبطال الإ�سالم هم اأبطال لكل �سعب من �سعوب العروبة والإ�سالم.

4- التراث:

للثقاف���ة العربي���ة جذورها العميقة من الرتاث احلي الأ�سيل املتجدد والذي ما زال يوؤثر يف الوقت احلا�سر ب�سورة تختلف قوة 
اأو �سعفا باختالف ارجاء الوطن العربي, والذي ميثل القاعدة العري�سة لفكرنا و�سخ�سيتنا العربية.

ان ه���ذا ال���رتاث مبعطياته العديدة النابعة من تعالي���م الإ�سالم, ل ميثل انغالقا على املا�سي, بل دع���وة للتفتح والنفتاح على 
الثقافات الأخرى وب�سكل ل ميحو اأ�سالة ثقافتنا.
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اسئلة على الوحدة الثانية

1- عّرف التفاعل الجتماعي, ثم بني اأهميته, وانواعه؟
2- و�سح معنى العالقات الجتماعية, ثم بني كيف توؤثر يف البناء الجتماعي؟

3- ا�سرح التعريفات املختلفة لل�سبط الجتماعي؟
4-  »يتك���ّون املجتمع من عدد من اجلماع���ات, ولكل ع�سو يف اجلماعة دور معني يقوم به«, ناق�س هذه العبارة مبينا التعريفات 

املختلفة للدور الجتماعي.
5- و�سح اأهمية الدور الجتماعي يف حتقيق اهداف املجتمع؟

6-  »ل���كل جمتم���ع من املجتمعات ثقافة خا�سة به متيزه عن بقية املجتمعات«, يف �سوء ه���ذه العبارة و�سح معنى الثقافة مبينا 
عنا�سرها وعالقتها باحل�سارة.

7- بني انواع الثقافة, ثم و�سح الو�سائل التي ميكن بها املحافظة على الثقافة املحلية؟
8- ا�سرح خ�سائ�س الثقافة؟

9- علل ملا ياأتي:
اأ  -  اجتاه �سعوب العامل اإىل املحافظة على ثقافتهم اخلا�سة.

ب-  انت�سار الثقافة املادية ب�سورة ا�سرع من الثقافة الالمادية.
ج�- ارتباط الثقافة بالإن�سان.

د- الثقافة مكت�سبة.
10- عّرف النت�سار الثقايف, ثم بنّي كيف يتم النت�سار الثقايف يف املجتمع؟

11- ما الفرق بني طرق النت�سار الثقايف, وعمليات النت�سار الثقايف؟
12- ا�سرح النتائج التي تن�ساأ عن عمليات النت�سار مبينا الفرق فيما بينها؟

- األنشطة:

1- اكتب مقال اجتماعيا حول اأثر و�سائل العالم يف عملية التفاعل الجتماعي.
2- اكتب بحثا نظريا حول املو�سوعات التالية:-

اأ- دور العالقات الجتماعية يف بناء املجتمع.
ب- دور املجتمع يف عملية ال�سبط الجتماعي.

ج�- دور و�سائل العالم يف املحافظة على الهوية الثقافية ملجتمعات اخلليج العربي.
د- الثقافة العربية الإ�سالمية.

3- اكتب بحثا نظريا حول تاأثري الثقافات الجنبية على الثقافة املحلية.
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الوحدة الثالثة

التنشئة االجتماعية

اأول: التن�سئة الجتماعية.

1- مفهوم التن�سئة الجتماعية.
2- خ�سائ�س التن�سئة الجتماعية.

3- اأ�ساليب التن�سئة الجتماعية.
4- التن�سئة الجتماعية وعالقتها بالوراثة والبيئة.

ثانيا: املوؤ�س�سات الجتماعية.
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أواًل :  التنشئة االجتماعية

:Socialization 1- مفهوم التنشئة االجتماعية

قال الر�سول الكرمي عليه ال�سالة وال�سالم: »كل مولود يولد على الفطرة فاأبواه يهودانه اأو ين�سرانه اأو ميج�سانه« )1(.

من حديث امل�سطفى �سلى اهلل عليه و�سلم يتبني لنا اأهمية الدور الذي تقوم به الأ�سرة يف عملية التن�سئة الجتماعية باعتبارها 
اأول موؤ�س�س���ة اجتماعي���ة حتت�سن الفرد, فتعرفه بلغته ودينه وعادات جمتمعه, ويف هذا يتف���ق الفكر الرتبوي الإ�سالمي مع ما 
ين���ادي به علم���اء الجتماع املعا�سرون يف تاأكيدهم عل���ى اأهمية التن�سئة الجتماعية يف تكوين �سخ�سي���ة الفرد. فهي ال�سا�س 
الأول ال���ذي ترتك���ز عليه مقوم���ات �سخ�سيته, وهذه العملية التي تبداأ مع ولدة الطفل, تعتر م���ن اأهم املراحل يف حياته, لأنه 
بو�ساطتها يتم تعديل دوافعه الأولية التي يولد بها, ومن ثم حتّوله اإىل كائن اجتماعي ي�ستطيع التفاعل مع من حوله يف املجتمع.

م���ن هن���ا ذهب علماء الجتماع اإىل تعريف عملية التن�سئ���ة الجتماعية باأنها »عملية تعليم وتعل���م وتربية, وتقّوم على التفاعل 
الجتماعي, وتهدف اإىل اكت�ساب الفرد )طفال فمراهقا فرا�سدا ف�سيخا( �سلوكا ومعايري واجتاهات منا�سبة لأدوار اجتماعية 
معين���ة, متكن���ه من م�ساي���رة جماعته والتواف���ق الجتماعي معها, وتك�سبه الطاب���ع الجتماعي, وتي�سر ل���ه الندماج يف احلياة 

الجتماعية«. )حامد زهران(.

ويعرفه���ا بع����س علماء الجتم���اع باأنها »عملي���ة اكت�ساب الفرد لأ�سل���وب حياة اجلماع���ة بالإ�سافة اإىل تعليم���ه وتعلمه املعرفة 
واخلرات واملهارات الالزمة لذلك, وللقيام باأدوار يف املجتمع«.

كذلك يعرفها علماء الجتماع املعا�سرون باأنها العملية التي يتعلم الإن�سان من خاللها ويتمثل خالل حياته: العنا�سر الجتماعية 
الثقافي���ة يف بيئته بحيث تدخل هذه ب�سكل تكاملي يف بنائه ال�سخ�سي, بو�ساطة وبتاأثري و�سائط اجتماعية, ومن خالل خراته 

اخلا�سة التي يتكيف من خاللها والبيئة الجتماعية التي يعي�س فيها.

من التعريفات ال�سابقة ميكن القول: ان هذه التعريفات للتن�سئة ت�سرتك يف العنا�سر التالية:

ان التن�سئة الجتماعية عملية »الهدف منها اك�ساب الفرد ثقافة املجتمع الذي ينتمي اليه«.- 
اأنها عملية تعلم وتعليم الفرد للمعارف واخلرات واملهارات الالزمة له يف حياته, وليقوم باأدوار معينة يف جمتمعه.- 
اأنها عملية ت�ساعد الفرد على التكيف مع البيئة التي يعي�س فيها.- 
اأنها عملية م�ستمرة مع الفرد طوال حياته.- 

1- حد يث �سريف رواه البخاري
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2- خصائص عملية التنشئة االجتماعية:

تتميز عملية التن�سئة الجتماعية بعدد من اخل�سائ�س نذكر, منها ما يلي:

1-   اأنه���ا عملية تعلم اجتماع���ي, يتعلم فيها الفرد عن طريق التفاعل الجتماعي ادواره الجتماعية واملعايري الجتماعية التي 
حتدد هذه الدوار, ويكت�سب الجتاهات النف�سية, والمناط ال�سلوكية التي توافق عليها اجلماعة ويرت�سيها املجتمع.

2-   انها عملية منو يتحّول خاللها الفرد من طفل يعتمد على غريه, متمركز حول ذاته ل يهدف يف حياته ال اإىل ا�سباع حاجاته 
الف�سيولوجي���ة, اإىل فرد نا�سج يدرك معنى امل�سئولي���ة الجتماعية وحتملها, ومعنى الفردية وال�ستقالل, قادر على �سبط 

انفعالته والتحكم يف ا�سباع حاجاته مبا يتفق واملعايري الجتماعية.

3-  اأنها عملية فردية و�سيكولوجية, بالإ�سافة اإىل كونها عملية اجتماعية يف الوقت نف�سه.

4-   اأنه���ا عملي���ة م�ستمرة ل تقت�سر فقط على الطفولة ولكنها ت�ستمر خالل مراح���ل العمر املختلفة من الطفولة اإىل املراهقة 
والر�سد وحتى ال�سيخوخة.

5-   انه���ا عملية دينامي���ة تت�سمن التفاعل والتغيري, فالفرد يف تفاعله مع افراد اجلماع���ة ياأخذ ويعطي فيما يخت�س باملعايري 
والدوار الجتماعية والجتاهات النف�سية.

6-  انها عملية معقدة مت�سعبة ت�ستهدف مهام كبرية, وت�ستخدم اأ�ساليب وو�سائل متعددة لتحقيق ما تهدف اليه.

3- أساليب التنشئة االجتماعية:

ميك���ن التع���رف على ا�سالي���ب التن�سئ���ة الجتماعية من خ���الل املوؤ�س�سات والهيئ���ات واجلماع���ات التي تقوم بعملي���ة التن�سئة 
الجتماعي���ة التي ينتمي اليها الفرد, اذ اأن هذه اجلماعات والهيئات هي التي حتدد الأبعاد ال�سا�سية لل�سخ�سية الجتماعية, 

وتقوم بت�سكيل حياة الفرد بالطرق التي تتنا�سب مع ظروف املجتمع ومتطلبات الع�سر وهذه اجلماعات هي:

Family أ- األسرة

تعتر الأ�سرة اأهم اجلماعات الإن�سانية واأعظمها تاأثريا يف حياة الأفراد, فهي اأول جماعة يعي�س فيها, وهي التي تقوم با�سباع 
حاجات���ه البيولوجي���ة وما يرتب���ط بها من حاجات نف�سي���ة واجتماعية خالل مراح���ل حياته الأوىل, وهي الت���ي تنقل اليه كافة 

املعارف واملهارات والجتاهات والقيم التي متكنه من اأن يعي�س حياته الجتماعية.

وتت�ساب���ه الأ�س���ر اأو تختل���ف فيما بينها م���ن حيث الأ�سالي���ب ال�سلوكية املقبولة يف �س���وء جمموعة املعاي���ري الجتماعية والقيم 
املرت�ساة بح�سب طبقتها الجتماعية وبيئتها اجلغرافية والثقافية.

اأما عن الأ�ساليب النف�سية والجتماعية التي تتبعها الأ�سرة يف عملية التن�سئة الجتماعية فهي كما يلي:
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-  ال�ستجابة ل�سلوك الطفل, مما يوؤدي اإىل احداث تغيري هذا ال�سلوك.

-   الث���واب والعق���اب )املادي واملعنوي( حيث تثبت الأ�سرة الطفل على ال�سلوك ال�سوي وتعزيزه وهناك اأ�ساليب خمتلفة للثواب 
املادي واملعنوي. حيث ميكن لالأ�سرة اأن تقدم للطفل هدية قد تكون “لعبة” اذا قام ب�سلوك ترغب الأ�سرة ان يقوم به, وقد 

يكون الثواب معنويا مثل تقدمي عبارات ال�سكر اإىل الطفل اذا قام ب�سلوك مرغوب فيه.

-   ام���ا يف حال���ة العقاب, فقد تعاقب الأ�سرة الطفل على ال�سلوك غري املرغوب فيه, وحت���اول ازالته, ويكون العقاب ماديا كاأن 
حت���رم الأ�س���رة الطفل من امل�سروف اليومي وقد يكون العق���اب معنويا, ويكون ذلك عن طريق ا�ستخ���دام عبارات التاأنيب 

والتجريح.

-  امل�ساركة يف املواقف واخلرات الجتماعية املختلفة بق�سد تعليم الطفل ال�سلوك الجتماعي.

-   التوجيه املبا�سر ال�سريح ل�سلوك الطفل وتعليمه املعايري الجتماعية لل�سلوك والدوار الجتماعية والقيم والجتاهات.

وقد اأجريت عدة بحوث ودرا�سات حول دور ال�سرة يف عملية التن�سئة الجتماعية واأثر ذلك يف بع�س املظاهر ال�سلوكية للطفل, 
وقد اثبتت هذه الدرا�سات والبحوث ما يلي:

-   اإن تف���اوت الطبقات الجتماعية يرتبط به تفاوت عملية التن�سئ���ة الجتماعية, فالطبقة الجتماعية الدنيا اأكر ت�ساحما يف 
عملية التن�سئة الجتماعية, واملجتمع الواحد توجد فيه فروق يف التن�سئة الجتماعية بني طبقة وطبقة, وبني اأ�سرة واأ�سرة.

-   كلم���ا كانت عملي���ة التن�سئة الجتماعية اكر احباطا للطف���ل, وكلما زاد نبذ الوالدين للطفل, وكلم���ا كانت اجتاهاتهم غري 
متعاطف���ة, وكلم���ا زاد الحباط يف املنزل, زاد الداف���ع اإىل العدوان عند الطفل, وللتن�سئ���ة الجتماعية اأثر يف كف امليل اإىل 

العدوان و�سبطه عند الفراد.

كما ت�سري الدرا�سات والبحوث اي�سا اإىل ان الوفاق والعالقات ال�سوية بني الوالدين يوؤديان اإىل ا�سباع حاجة الطفل اإىل الأمن 
النف�سي واإىل توافقه الجتماعي, كما اأن اخلالفات بني الوالدين تخلق توترا ي�سيع يف جو الأ�سرة مما يوؤدي اإىل اأمناط ال�سلوك 
امل�سط���رب لدى الطف���ل كالغرية والأنانية واخلوف وال�سجار وع���دم التزان النفعايل, وعن الأ�سالي���ب التي تتبعها الأ�سرة يف 
عملية التن�سئة الجتماعية توؤكد الدرا�سات اأن العالقات والجتاهات امل�سبعة باحلب والقبول والثقة ت�ساعد الطفل على اأن ينمو 

يف جو اأ�سرى مليء باحلب, وهذا يوؤدي بدوره اإىل �سخ�س يحب غريه ويتقبل الآخرين, ويثق بهم.

ب- المدرسة:

املدر�س���ة هي املوؤ�س�سة الجتماعية الر�سمية التي تقوم بوظيفة الرتبية الثقافة املتطورة وتوفري الظروف املنا�سبة للنمو ج�سميا 
وعقلي���ا وانفعالي���ا واجتماعيا. وعندما يبداأ الطفل تعليمه يف املدر�سة يكون قد قطع �سوط���ا ل باأ�س به يف التن�سئة الجتماعية, 
فهو يدخل املدر�سة مزودا بالكثري من املعايري الجتماعية والقيم والجتاهات. وتتميز املدر�سة عن ال�سرة باأنها تو�سع الدائرة 
الجتماعية للطفل حيث يلتقى بجماعة جديدة من الرفاق. ويف املدر�سة يتعلم الطفل املزيد من املعايري يف �سكل منظم, ويتعلم 
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ادوارا اجتماعي���ة جديدة, فهو يتعلم احلقوق والواجبات و�سب���ط النفعالت, والتوفيق بني حاجاته وحاجات الآخرين. ويتعلم 
التعاأون ويتعلم الن�سباط ال�سلوكي, ويف املدر�سة بتفاعل التلميذ مع مدر�سيه كقيادات جديدة وكنماذج �سلوكية مثالية.

ويف املدر�س���ة يتاأث���ر التلميذ باملنهج الدرا�سي املقدم اليه يف �سورة مواد درا�سية خمتلفة فيزداد علما وثقافة, وتنمو �سخ�سيته 
من كافة جوانبها.

وللمدر�سة دور يف حتقيق التجان�س بني افراد املجتمع, وذلك من خالل تقدمي الثقافة امل�سرتكة, ويف هذا ال�سدد ي�سري »اأميل 
دوركامي« يف كتاب���ة »الرتبي���ة وعلم الجتم���اع« اإىل ان املجتمع ل ي�ستطي���ع البقاء ال اذا حتققت بني اع�سائ���ه درجة كافية من 

التجان�س, واملدر�سة هي التي تعزز هذا التجان�س 
عن طريق القيم امل�سرتك���ة التي تتطلبها احلياة 

الجتماعية.

اما ع���ن الأ�سالي���ب النف�سي���ة والجتماعية التي 
تتبعه���ا املدر�س���ة يف عملية التن�سئ���ة الجتماعية 
فه���ي تختلف باخت���الف النظام الرتب���وي الذي 
تاأخ���ذ ب���ه ه���ذه الدول���ة اأو تل���ك, وبوج���ه ع���ام 
الأ�سالي���ب  تتب���ع  املدر�س���ة  ان  الق���ول:  ميك���ن 
النف�سية والجتماعية التالي���ة يف عملية التن�سئة 

الجتماعية.)انظر �سكل 1(.

-  دعم القيم الجتماعية ال�سائدة يف املجتمع بطريق مبا�سر و�سريح يف املناهج الدرا�سية.
-  توجيه الن�ساط املدر�سي بحيث يوؤدي اإىل تعليم الأ�ساليب ال�سلوكية الجتماعية واإىل تعليم املعايري والأدوار الجتماعية.

-  الثواب والعقاب وممار�سة ال�سلطة املدر�سية يف تعليم القيم والجتاهات واملعايري والدوار الجتماعية.
-  العمل على فطام الطفل انفعاليا عن الأ�سرة بالتدريج.

-   تق���دمي من���اذج لل�سل���وك الجتماعي ال�سوي, اما يف �سكل من���اذج لل�سلوك تدر�س لهم اأو مناذج عملي���ة يقدمها املدر�سون يف 
�سلوكهم اليومي مع التالميذ.

ومما ميكن مالحظته يف عملية التن�سئة الجتماعية التي تقوم بها املدر�سة اأن للمدر�س – ب�سفة خا�سة – دورا كبريا يف هذه 
العملية اإىل جانب دوره يف العملية الرتبوية, وميكن تلخي�سه فيما يلي:

-   املدر�س: له دور اجتماعي – م�ستمر دائم التاأثري يف التلميذ – وك�سخ�س متغري متجدد من اأول دخول التلميذ املدر�سة حتى 
تخرجه منها.

-   املدر�س كممثل �سلطة يقدم القيم العامة وان اختلف عن غريه من املدر�سني �سنا اأو جن�سا اأو فل�سفة.

)�صكل 1( دور املعلم يف عملية التن�صئة
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-  املدر�س كمنفذ لل�سيا�سة الرتبوية يف املجتمع يقدم ما يحدده املجتمع باأمانه ومو�سوعية.
-  املدر�س كنموذج �سلوك حي يحتذى به التلميذ ويتقم�س �سخ�سيته.

-   املدر����س كممث���ل يقدم قيم النظ���ام وقيم املعرف���ة والتح�سيل الدرا�سي وقي���م امل�سايرة الجتماعية يوؤث���ر يف التلميذ يف كل 
املواقف الرتبوية.

-  املدر�س كملقن علم ومعرفة ينمى مدارك التلميذ ومعارفه.
-  املدر�س كموجه �سلوك ي�سحح �سلوك التلميذ اإىل الأف�سل عن طريق و�سعه يف خرات �سلوكية �سوية.

ج- جماعة الرفاق:

ينتق���ل الطف���ل عندما يك���ر من حميطه ال�سغري – اأي الأ�سرة – اإىل دائرة اكر, فيب���داأ يف تكوين عالقات اجتماعية جديدة 
خ���ارج نط���اق الأ�سرة التي تربى بني اح�سانه���ا, اذ ين�سئ عالقات �سداقة مع اقرانه, وهوؤلء يعرف���ون بجماعة الرفاق. ولهذه 
اجلماع���ة دور ه���ام يف عملي���ة التن�سئة الجتماعية ويف النم���و الجتماعي للفرد. فهي توؤثر يف معاي���ريه الجتماعية, ومتكن له 
القي���ام باأدوار اجتماعية متعددة ل تتي�سر له خارجها. وتتميز ه���ذه العالقات بالت�ساع وال�سطحية يف مرحلة الطفولة, وتت�سم 
ال�سداق���ات بالعمق والثبات الن�سبي يف مرحل���ة املراهقة ويتوقف مدى تاأثر الفرد بجماعة الرفاق على درجة ولئه لها, ومدى 

تقبله ملعايريها وقيمها واجتاهاتها, وعلى متا�سك هذه اجلماعة, ونوع التفاعل القائم بني اأع�سائها.

وم���ن اأه���م خ�سائ�س جماعة الرف���اق ذات الأثر يف عملية التن�سئ���ة الجتماعية: تقارب الدوار الجتماعي���ة, وو�سوح املعايري 
ال�سلوكية, ووجود اجتاهات م�سرتكة ووجود قيم عامة.

ويتلخ�س اأثر جماعة الرفاق يف عملية التن�سئة الجتماعية فيما يلي:

-   امل�ساع���دة عل���ى النم���و اجل�سمي عن طريق اتاحة فر�س���ة ممار�سة الن�س���اط الريا�سي, والنمو العقلي ع���ن طريق ممار�سة 
الهوايات, والنمو الجتماعي عن طريق اأوجه الن�ساط الجتماعي وتكوين ال�سداقات, والنمو النفعايل عن طريق امل�ساندة 

النفعالية ومنو العالقات العاطفية يف مواقف ل تتاح يف غريها من اجلماعات.
-  تكوين معايري اجتماعية وتنمية احل�سا�سية والنقد نحو بع�س املعايري الجتماعية لل�سلوك.

-  القيام باأدوار اجتماعية جديدة مثل القيادة.
-  اتاحة فر�سة حتمل امل�سئولية الجتماعية.

-  تنمية اجتاهات نف�سية نحو الكثري من مو�سوعات البيئة الجتماعية.

اأما عن الأ�ساليب النف�سية الجتماعية التي تتبعها جماعة الرفاق يف التن�سئة الجتماعية فهي كما يلي:

-   الثواب الجتماعي والتقبل عندما يتفق الع�سو يف �سلوكه مع معايري اجلماعة وقيمها وما يعزز هذا ال�سلوك ويدعمه.
-   العقاب والزجر والرف�س الجتماعي يف حالة خمالفة الع�سو يف �سلوكه ملعايري اجلماعة مما يكف هذا ال�سلوك ومينعه من 

الظهور.
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-  تقدمي مناذج �سلوكية يتوحد معها بع�س الع�ساء.
-   امل�سارك���ة يف الن�س���اط الجتماع���ي وخا�سة اللعب 
مما يتيح فر�سا للتعل���م الجتماعي, مثل: التعاون 
والتناف�س والقواعد والقوانني واحلقوق والواجبات 

)انظر �سكل 2(.

د- وسائل االعالم:

توؤث����ر و�سائل الع����الم ال�سمعية والب�سري����ة واملقروءة 
تاأث����ريا كبريا يف افراد املجتمع مب����ا تن�سره وما تقدمه 
م����ن معلومات وحقائ����ق واخبار ووقائع واف����كار واآراء 
لطالعهم على مو�سوعات معينة من ال�سلوك ا�سافة 
اإىل تقدمي الفقرات الرتفيهية والرتويجية التي تخفف 

عنهم اعباء م�سئوليات احلياة )انظر �سكل 3(.

ومن اأهم خ�سائ�س و�سائل العالم التي ترز اثرها 
يف عملي���ة التن�سئ���ة الجتماعية انها غ���ري �سخ�سية 
وانه���ا تعك�س جوانب متنوعة م���ن الثقافة, واأن اثرها 

يزداد تعاظما واأهمية يف املجتمع احلديث.

واأم���ا ع���ن اأث���ر و�سائ���ل الع���الم يف عملي���ة التن�سئة 
الجتماعي���ة فيتلخ����س يف نواحي كث���رية نذكر منها 

على �سبيل املثال ما يلي:

-   ن�سر معلومات متنوعة يف كافة املجالت تنا�سب كل العمار.
-   ا�سباع احلاجات النف�سية مثل: احلاجة اإىل املعلومات والت�سلية والرتفيه والخبار واملعارف والثقافة العامة ودعم الجتاهات 

النف�سية وتعزيز القيم واملعتقدات اأو تعديلها اأو التوافق مع املواقف اجلديدة.

ويتوقف تاأثري و�سائل العالم يف عملية التن�سئة الجتماعية على جمموعة من العوامل نذكر منها ما يلي:
-   ن���وع و�سيل���ة الع���الم املتاحة للفرد: اذ يختلف تاأث���ري نوع الو�سيلة العالمي���ة يف عملية التن�سئة الجتماعي���ة من و�سيلة اإىل 

اأخرى, )فالتلفزيون( على �سبيل املثال اقوى تاأثريا من املذياع )الراديو( يف هذه العملية.
-  لل�سن اثر يف تقبل الفرد ملا يتعر�س له من و�سائل العالم.

-   م���دى تواف���ر املجال الجتماعي الذي يجرب في���ه الفرد ما تعلمه من معايري ومواقف وعالق���ات اجتماعية وما تقم�سه من 
�سخ�سيات.

-   الدراك النتقائي بح�سب امل�ستوى القت�سادي والجتماعي وامل�ستوى الثقايف الذي ينتمي اليه الفرد.

)�صكل 2( ن�صاط اجتماعي وترفيهي بني جماعة الرفاق

)�صكل 3( تنوع و�صائل االإعالم واأثرها يف عملية التن�صئة االجتماعية
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اأما عن ال�ساليب النف�سية الجتماعية التي تتبعها و�سائل العالم يف عملية التن�سئة الجتماعية فهي كما يلي:
-  التكرار وتاأثريه يف عملية التعلم وتي�سري عملية ال�ستيعاب.

-  اجلاذبية وتنوع ا�ساليب اجلذب, مع ال�ستفادة من التقدم التكنولوجي الذي يتم توظيفه يف هذا املجال.
-  الدعوى اإىل امل�ساركة الفعلية وابداء الراأي ومنح املكافاآت ون�سر ال�سور وغريها.

-  عر�س النماذج ال�سخ�سية والأدوار الجتماعية التي توؤثر يف تقدم املجتمع حتى يحذر الفراد حذوها.

هـ- المساجد:

يقوم امل�سجد يف املجتمع الإ�سالمي بدور كبري يف عملية التن�سئة الجتماعية ملا يتميز به من خ�سائ�س فريدة, اأهمها: انه يعر 
عن رمز عقائدي مقد�س, وثبات وايجابية املعايري ال�سلوكية التي يعملها لالأفراد, والجمال على تدعيمها.

اما عن اثر امل�سجد يف عملية التن�سئة الجتماعية فيمكن تلخي�س ذلك فيما يلي:
-  تعليم الفرد واجلماعة التعاليم الدينية واملعايري ال�سماأوية التي حتكم ال�سلوك مبا ي�سمن �سعادة الفرد واملجتمع.

-  تنمية ال�سمري عند الفرد واجلماعة.
-  الدعوة اإىل ترجمة التعاليم ال�سماوية ال�سامية اإىل �سلوك عملي.

-  توحيد ال�سلوك الجتماعي والتقريب بني خمتلف الطبقات الجتماعية.

اما عن ال�ساليب النف�سية الجتماعية التي يتبعها امل�سجد يف عملية التن�سئة الجتماعية فهي:
-   الرتغيب والرتهيب والدعوة اإىل ال�سلوك ال�سوى طمعا يف الثواب والبتعاد عن ال�سلوك املنحرف جتنبا للعقاب.

-  التكرار والقناع والدعوة اإىل امل�ساركة اجلماعية واملمار�سة.
-  عر�س مناذج ال�سخ�سيات املثالية التي تعر ا�سدق تعبري عن ال�سخ�سية الإ�سالمية.

-  الر�ساد العملي.

4-  التنشئة االجتماعية وعالقتها بالوراثة والبيئة:

تعت���ر عملي���ة التن�سئة الجتماعية ذات اأهمية كبرية يف حتديد مع���امل �سخ�سية الفرد, ال ان ذلك ل يعني انها العامل الوحيد 
املوؤث���ر يف من���و ال�سخ�سي���ة, اذ اأن هن���اك عوامل اخرى ل تق���ل عنها اأهمي���ة, ولها تاأثري مبا�س���ر وكبري على من���و الفرد وبناء 

ال�سخ�سية. نذكر منها ما يلي:

:Heredity  أ- الوراثة

تلع���ب الوراثة دورا كب���ريا يف النمو من حيث �سفاته ومظاه���ره, ونوعه ومداه, وزيادته ونق�سان���ه, ون�سجه وق�سوره, ويتوقف 
معدل النمو على وراثة خ�سائ�س النوع, وتنتقل الوراثة اإىل الفرد من والديه واجداده و�ساللته. وتبني الوراثة اأن اخل�سائ�س 
اجل�سمية لالأطفال ميكن التنبوء بها من اخل�سائ�س التي نعرفها عن الوالدين . ولكن يف نف�س الوقت جند اأن بع�س الأطفال 
يختلف���ون ع���ن الوالدين اختالفا جوهريا ب�سبب وجود �سمة وراثي���ة  متنحية من جيل �سابق, اأي متنحية اأو خمتفية وراء ال�سمة 
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املتغلب���ة اأو البارزة وعلى هذا ل يل���زم دائما اأن ي�سبه الطفل والديه. وتختلف ال�سفات الوراثية باختالف اجلن�س ذكرا كان اأم 
اأنثى, ومن ال�سفات الوراثية اخلال�سة لون العينني, وعمى الألوان, ولون ونوع ال�سعر, ونوع الدم, وهيئة الوجه ومعامله, و�سكل 
اجل�سم, وهدف الوراثة هو املحافظة على ال�سفات العامة للنوع وال�ساللة والأجيال. وتهدف الوراثة اأي�سا اإىل احلياة الو�سطى 

املتزنة, اأي جعل اأكر الن�سل وغالبيته يحمل ال�سفات القريبة من املتو�سط.

:Environment ب- البيئة
متث���ل البيئ���ة كل العوام���ل اخلارجية التي توؤث���ر تاأثريا مبا�سرا اأو غ���ري مبا�سر على الفرد منذ ان مت احلم���ل وحتددت العوامل 
الوراثي���ة, وت�سمل البيئة بهذا املعنى العوامل املادية والجتماعي���ة والثقافية واحل�سارية. وللبيئة دور كبري ايجابي حيث ت�سهم 
يف ت�سكيل �سخ�سية الفرد الذي ما زال يف طور النمو ويف حتديد امناط �سلوكه اأو ا�ساليبه يف مواجهة مواقف احلياة املختلفة. 
كم���ا ان البيئ���ة الجتماعية التي يعي�س فيها الطفل من���ذ ان يرى نور احلياة ت�سكله اجتماعيا وحتول���ه اإىل �سخ�سية اجتماعية 
متميزة. كما يكت�سب يف مراحل حياته الأوىل من امناط ومناذج �سلوكه و�سمات �سخ�سيته نتيجة التفاعل الجتماعي مع غريه 
م���ن النا�س من خ���الل التن�سئة الجتماعية. ويف خالل �سنوات حياته الأوىل اي�سا تك���ون ال�سرة )الوالدان والخوة( هي ابرز 

عوامل التاأثري الجتماعي, ثم ياأتي بعد ذلك دور القران والرفاق يف املدر�سة ويف املجتمع الكبري.
كذل���ك ت�سه���م البيئة احل�سارية يف عملي���ة النمو الجتماعي للفرد والدليل على ذلك هو اخت���الف الدوار الجتماعية لكل من 
اجلن�س���ني يف البيئات املختلفة. وم���ن اخل�سائ�س البيئية اخلال�سة املعايري الجتماعية والقي���م الخالقية والتعاليم الدينية. 
وعموم���ا, فكلم���ا كانت البيئة التي تربى فيها الفرد �سحية وتت�س���م بالتنوع كان تاأثريها ح�سنا يف النمو, وكلما كانت البيئة غري 
مالئم���ة اث���رت تاأثريا �سيئا على النمو, باجلوع يف الغذاء قد يوؤدي اإىل اله���زال اأو املوت كذلك ميكن ان نرى كيف ي�سل احلال 

بالفرد حني يفتقد الغذاء العقلي وحني يحرم من العطاء النفعايل, وحني يفر�س عليه العزل الجتماعي اي�سا.

ج- الوراثة والبيئة:

توؤث���ر كل م���ن الوراثة والبيئة يف من���و ال�سخ�سية, ويكاد يكون من امل�ستحي���ل ف�سل اثر البيئة ال من الناحي���ة النظرية, اأي اأن 
العوامل الوراثية والعوامل البيئية تتفاعل وتتعاون يف حتديد �سفات الفرد, ويف اختالف منوه, وم�ستوى ن�سجه وامناط �سلوكه 
وم���دى توافقه وعدم توافقه واإىل جانب اخل�سائ����س الوراثية وال�سفات البيئية جند هناك �سمات تتاأثر بالوراثة والبيئة معا. 
وه���ي يف معظمه���ا ا�ستعدادات وراثية تعتمد على البيئة يف ن�سجها وتتاأثر بها, ومن اأمثلة ذلك الذكاء والتح�سيل. وقد اجريت 
ع���دة درا�س���ات وبحوث ملعرفة الث���ر الن�سبي لكل من الوراث���ة والبيئة يف منو الطف���ال, وذلك بدرا�سة التوائ���م املتماثلة حيث 
جن���د ان التواأم���ني املتماثلني يت�ساويان م���ن حيث العوامل الوراثية, ف���اذا تربيا يف بيئة واحدة فان �سم���ات ال�سخ�سية لديهما 
تك���ون متقارب���ة اإىل حد كبري, اما اذا تربيا يف بيئتني خمتلفتني فان تاأث���ري البيئتني يت�سح يف اختالف �سمات �سخ�سية كل من 
التواأم���ني. فع���ل �سبيل املثال ل���و افرت�سنا اأن طفال عبقريا من حيث ال�ستعداد العقلي ترب���ى يف بيئة جاهلة, ومل تتح له فر�سة 
التعلي���م ف���ان مثل هذا الطفل لن ي�ستطي���ع تعلم القراءة والكتابة واحل�س���اب, و�سيتاأثر �سلوكه ب�سفة عام���ة نتيجة عدم اتاحة 
الفر�سة امام ا�ستعداداته الكامنة للظهور. اذا ميكن القول: ان البيئة الإن�سانية �سرورية للفرد مهما كان لديه من ا�ستعدادات 
موروثة, فالطفل الذي ين�ساأ بني احليوانات ي�سبح كاحليوان عاجزا عن الكالم, بالرغم من انه ميلك ا�ستعدادا وراثيا للكالم, 
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وكذل���ك احل���ال بالن�سبة للحيوان فبالرغم من اأنه يعي�س يف بيئة ان�سانية فان هذه البيئة ل ميكن ان جتعل احليوان ناطقا, لأنه 
ل ميل���ك ال�ستع���داد الوراثي للكالم – ينطق ويتكلم – ولهذا جند ان علماء الوراثة ياأملون يف حت�سني النوع الب�سري بالختيار 
الزواج���ي الف�س���ل, حتى يولد اطفال ا�سحاء, ويف نف�س الوقت ياأم���ل علماء البيئة يف حت�سني النوع الب�سري عن طريق حت�سني 
البيئ���ة الجتماعي���ة والثقافية واحل�سارية حتى ميك���ن تنمية ال�ستعداد الوراثي لالأطف���ال اإىل اق�سى حد ممكن. وهكذا نرى 
ب�سف���ة عام���ة اأن الوراث���ة ل ت�سل اإىل مداها ال�سحيح ال يف البيئة املنا�سبة لها/ ولهذا ف���ان على املربني ان يعملوا على تهيئة 

العوامل البيئية امل�ساعدة على منو ا�ستعدادات الفرد الوراثية.)م�ستند 4(.

)4(  الوراثة البيولوجية:
ي�سع���ب تن�سئ���ة الذين يعانون من ق�سور وراثي خطري تن�سئة اجتماعي���ة �سليمة, لأنه �ستكون لديهم دائما 
م�سكالت مميزة. ومع ذلك فان املجتمع عليه واجب ان يكت�سف من الو�سائل التي ي�سهل بها عملية التن�سئة 
الجتماعية لهذه الفئة من املواطنني. لقد بذلت جهودا مكثفة يف ال�سنوات الخرية للتغلب على ال�سعوبات 
الناجت���ة عن التخلف العقلي اأو ال�س���م والبكم اأو العمى, واعطائهم قدرا منا�سبا من التن�سئة الجتماعية 

يف جمالت الرتبية اخلا�سة وتربية املعاقني.
وهناك مميزات اأو �سفات بيولوجية ت�سكل م�سمون التن�سئة الجتماعية.. منها

اعتمد الكائن احلي الب�سري على الغري فرتة طويلة.
ان الكائن احلي الب�سري يعمل بالغرائز الفطرية املوروثة.

ن�سج الكائن الب�سري وفق جدول زمني حمدد.
امليول املزاجية �سواء �سلبية اأو ايجابية.

الطبيعة البيولوجية لالإن�سان.. يف �سكل اجل�سم وبالتايل توؤثر يف تن�سئته الجتماعية.
تتداخ���ل العوامل البيولوجية يف املواقف الفعلية من عنا�سر العامل الجتماعي بحيث ي�سعب عزلها, اذ ل 
ميكن عمليا عزل العوامل الوراثية عن العوامل البيئية لأهمية كل منها, وتداخلها يف وظيفة واحدة تخ�س 

الكائن احلي الب�سري.
�سبل بدران – اأحمد فاروق حمفوظ
اأ�س�س الرتبية
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ثانيا: المؤسسات االجتماعية

تعتر املوؤ�س�سة اأو املوؤ�س�سات الجتماعية بنيان احلياة الجتماعية. لذلك فان البع�س من علماء الجتماع عّرف علم الجتماع 
باأن���ه عل���م املوؤ�س�س���ات الجتماعية. وهذا يرج���ع اإىل حقيقة ان احلي���اة الجتماعية قائم���ة يف وجودها على وج���ود املوؤ�س�سات 
الجتماعي���ة, وان تنوعها – اي احلياة الجتماعية – ه���و نتاج لتنوع املوؤ�س�سات الجتماعية يف املجتمع. من هنا فانه باإمكاننا 
الق���ول: ان ا�ستمرار احلي���اة الجتماعية هو الآخر نتاج لذلك التفاعل الب�سري بني الفئ���ات واجلماعات عر الجيال, وكذلك 

حمافظة اجلماعات الب�سرية على موؤ�س�ساتها الجتماعية التي ب�سالمة كيانها ووظائفها ي�ستمر الوجود الجتماعي.

1- تعريف المؤسسة االجتماعية:

ل���ن ندخ���ل هنا يف الختالفات بني علماء الجتماع حول ماذا يق�سدون من قوله���م باملوؤ�س�سة الجتماعية, حيث ان التعريفات 
الت���ي تق���دم يف هذا ال�سياق كثرية ومتعددة. و�س���وف نكتفي بذكر احدها فقط. وب�سكل عام فان كلم���ة موؤ�س�سة تعرف يف اللغة 
العربي���ة عل���ى ا�سا�س ا�ستقاقها من فعل ا�س�س والذي يعني اقام حدود ال�سيء وميزه عن ال�سياء الخرى. اما يف علم الجتماع 
ف���ان املوؤ�س�س���ة الجتماعية »تعرف بكونها جمموعة من الفكار والقيم ومناذج م���ن ال�سلوك وامناط من العالقات الجتماعية 
ب���ني النا�س وجتهيزات مادية تنتظم وفقها عالقات الف���راد واجلماعات يف جانب من جوانب املجتمع اأو كل جوانب املجتمع«. 

ويقدم التعريف ال�سابق جمموعة من الفكار ال�سا�سية ميكن حتديدها يف الآتي:

اأ-   ان املوؤ�س�سة الجتماعية تنتظم يف �سوء عالقات التفاعل الجتماعي بني الفراد واجلماعات. مبعنى ان املوؤ�س�سة الجتماعية 
تن�ساأ يف �سوء حاجات املجتمع وتطور عالقاته.

ب-   ان املوؤ�س�سة الجتماعية �سيء جمرد يعر عن جمموعة الفكار والقيم ومناذج ال�سلوك والعالقات الجتماعية والتجهيزات 
املادي���ة الت���ي متار�سها اأو تقوم بها اي جماعة من اجلماعات يف جانب من جوان���ب حياتها الجتماعية وجمموعة الفكار 
والقي���م ومن���اذج ال�سل���وك واملمار�سات التي يق���وم باأدائها اي جمتمع م���ن املجتمعات يف اجلانب القت�س���ادي على �سبيل 
املث���ال, كما ي�سكل النظام القت�سادي يف ه���ذا املجتمع الذي تقوم بني الفراد فيما يتعلق بالزواج والقرابة ت�سكل النظام 
ال�س���رى ال���ذي تن�ساأ يف �سوئه موؤ�س�سة الزواج وموؤ�س�سة ال�سرة. فاأ�سكال ال���زواج وطريقة ادائه تختلف من جمتمع لآخر 
باخت���الف جمموعة الفكار والقيم واملعتقدات ومناذج ال�سلوك واملمار�سات التي متيز جمتمعا حمددا يف املكان والزمان 
املع���ني ع���ن املجتمعات الخرى. ف�اأمناط وا�س���كال الزواج ورمبا الأ�سرة القائمة يف جمتمع���ات اخلليج العربي, رغم كونه 
جمتمعا عربيا ا�سالميا, قد تختلف بع�س ال�سيء عن تلك المناط وال�سكال ال�سائدة للزواج يف احدى دول �سمال افريقيا 
كاجلزائ���ر اأو املغرب.. ال���خ. وال�سكال ال�سائدة للزواج والأ�سرة ال�سائدة يف املجتم���ع العربي والإ�سالمي تختلف عن تلك 
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ال�سائ���دة يف املجتمعات الغربية.. وباملثل ميكن ان يقال حول املوؤ�س�س���ات الدينية اأو املوؤ�س�سة ال�سيا�سة القائمة يف املجتمع 
كاملوؤ�س�س���ة ال�سيا�سي���ة التي تختلف يف ظروف ن�ساأتها وطريقة عملها ورمبا حتى يف درجة تطورها عن املوؤ�س�سات امل�سابهة 

لها يف املجتمع الغربي.

ج-   ان املوؤ�س�سات الجتماعية لها قدرة عالية على البقاء وهي يف بقائها متثل ا�ستمرارية بقاء ووجود املجتمع. ولهذا فان بقاء 
اي جمتمع من املجتمعات يعتمد وب�سكل كبري على انتظام هذه املوؤ�س�سات يف اداء وظائفها ال�سا�سية.

د-   ان اأي تغ���ري يح���دث يف اي موؤ�س�سة من املوؤ�س�سات الجتماعية القائمة يف املجتمع يدف���ع بال�سرورة اإىل تغري يف املوؤ�س�سات 
الجتماعي���ة الخ���رى. فالتغ���ريات التي ت�سي���ب على �سبيل املث���ال املوؤ�س�س���ات الرتبوية توؤث���ر بال�سرورة عل���ى املوؤ�س�سات 

القت�سادية واملوؤ�س�سات ال�سيا�سية وهلم جرا..

ه�-  ان ل���كل موؤ�س�س���ة من املوؤ�س�سات الجتماعية وظيفة اجتماعية تقوم بتاأديته���ا.. فوظيفة موؤ�س�سة الزواج هي املحافظة على 
الن���وع, واإح���دى اأهم وظائف موؤ�س�س���ة الأ�سرة هي التن�سئة الجتماعي���ة, واحدى وظائف املوؤ�س�س���ة ال�سيا�سية هي ال�سبط 

الجتماعي.. الخ.

و-  ان املوؤ�س�س���ات الجتماعي���ة يف ادائها لوظائفها الجتماعية تتجه اإىل التكامل.. مبعن���ى ان وظيفة ال�سبط الجتماعي التي 
تق���وم باأدائه���ا املوؤ�س�سة ال�سيا�سية تكتمل مع وظيفة التن�سئة الجتماعية التي تق���وم بها موؤ�س�سة ال�سرة, وتكتمل بالتايل مع 
وظيف���ة ا�سب���اع احلاج���ات القت�سادية التي تقوم بها املوؤ�س�س���ات القت�سادية, وان اأي خلل يح���دث يف اداء هذه املوؤ�س�سات 
لوظائفه���ا الجتماعي���ة يوؤثر بالتايل يف وظائف املوؤ�س�سات الخرى الأمر الذي قد يوؤثر على ا�ستقرار املجتمع يف عمومه ويف 

املح�سلة النهائية.

2- تصنيف المؤسسات االجتماعية:

يختل���ف حج���م وطبيعة املوؤ�س�سات القائم���ة يف اي جمتمع من املجتمع���ات الب�سرية بدرجة تطور هذه املجتمع���ات. فاملوؤ�س�سات 
القائم���ة مث���ال يف املجتمع التقليدي الذي مل يخ�سع لدرج���ة تغري اأو خ�سع لدرجة تغري ب�سيطة تختلف من حيث عددها وكذلك 
طبيعته���ا ووظائفها عن املوؤ�س�سات الجتماعية القائمة يف املجتمع���ات املتطورة. فما هو قائم من موؤ�س�سات يف املجتمع العربي 
�سواء من حيث عددها وكذلك طبيعة ادائها لوظائفها ودرجة تعقيدها يختلف عن نظريتها من املوؤ�س�سات الجتماعية القائمة 
يف املجتمع���ات الغربي���ة ورمب���ا جمتمعات ال�س���رق الخرى. وه���ذا الختالف يرجعه البع����س اإىل درجة تط���ور املجتمع والقيم 
ال�سائ���دة فيه. فعلى الرغم م���ن ان موؤ�س�سة الزواج وال�سرة ال�سائدة يف املجتمع العربي ل تختلف من حيث وظائفها ال�سا�سية 
ع���ن مثيالتها يف املجتم���ع الغربي. وان القيم والفكار ال�سائدة يف املجتمع العربي جتعل منها موؤ�س�سة خمتلفة عن مثيالتها يف 

املجتمع الغربي.

وت�سن���ف املوؤ�س�س���ات الجتماعية وفق ا�س����س خمتلفة.. فهناك الت�سنيف ال���ذي ياأخذ بدرجة منط من���و املوؤ�س�سة الجتماعية 
وي�سنفها اإىل نوعني هما:
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أ- مؤسسات أولية:

مثل موؤ�س�سة الأ�سرة والزواج وموؤ�س�سة الدين ويعتقد اأن هذه املوؤ�س�سات هي من املوؤ�س�سات الأوىل التي تن�ساأ يف اأي جمتمع من 
املجتمعات, وتنمو ب�سورة عفوية.

ب- المؤسسات الثانوية:

وت�س���م املوؤ�س�سات القت�سادية كالبنوك.. وغريها واملوؤ�س�س���ات الرتبوية واملوؤ�س�سات ال�سيا�سية. وهي موؤ�س�سات اأقيمت ب�سورة 
واعية بق�سد بلوغ غايات واأهداف معينة وحمددة.

اأما الت�سنيف الثاين فيقوم على فكرة درجة انت�سار املوؤ�س�سة الجتماعية، وينق�سم كذلك اإىل ق�سمني هما:

أ- المؤسسات العامة:

وه���ي الت���ي تعتر م�سرتكة بالن�سبة لأي جمتمع من املجتمعات اأو بالن�سبة اإىل جميع املجتمعات. مثل موؤ�س�سات الأ�سرة والزواج 
والدين وال�سيا�سة. حيث اإن هذه املوؤ�س�سات تكاد تكون عامة يف جميع املجتمعات الب�سرية, كما اأن وظائفها ت�سل اإىل كل اأفراد 

املجتمع.

ب- المؤسسات الخاصة:

وه���ي املوؤ�س�س���ات اخلا�سة التي تكاد تخ����س يف وظائفها بقطاع �سكاين يف اأحد املجتمعات كبع����س العادات املتعلقة بالزواج اأو 
بامللب�س اأو املاأكل الخ.. اأو اأنها قد تكون هذه العادات م�سرتكة بني جمموعة حمددة من املجتمعات. 

كمجموع���ة الع���ادات التي ت�سرتك فيه���ا املجتمعات العربية مث���ال اأو الإ�سالمية والتي متيزها يف ذلك ع���ن املجتمعات الخرى 
بفعل اعتناقها للدين الإ�سالمي الذي يحدد قيم ومعتقدات معينة حتددد عالقات الزواج والقرابة فيها.. الخ. اأو تلك العادات 
واأمن���اط ال�سل���وك التي متيز عالق���ات الزواج يف املجتمعات الأوروبية عن املجتمعات الخ���رى والتي قد ل تقبل لدى الكثري من 

اأفراد وجماعات املجتمعات ال�سرقية ب�سكل عام.

واأخريا فاإن البع�س ي�سنف املوؤ�س�سة الجتماعية يف �سرورتها بالن�سبة للنظام الجتماعي اإىل نوعني:

أ- المؤسسات األساسية:

هي التي تعتر �سرورية من اأجل اإقامة و�سياغة النظام الجتماعي وبالتايل ال�ستقرار يف املجتمع.

ب- المؤسسات المساعدة: 

هي التي ل تعتر �سرورية لإقامة و�سيانة النظام الجتماعي وتنحدر من املوؤ�س�سات الأ�سا�سية.
ويذهب بع�س علماء الجتماع اإىل اأن هناك �ستا من املوؤ�س�سات الجتماعية الأ�سا�سية ت�ساندها �ست من املوؤ�س�سات الجتماعية 

امل�ساعدة.. وهي:
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أ- المؤسسة األسرية:

وهي املوؤ�س�سة التي تقوم بتنظيم وتقنني عالقات الزواج بني افراد املجتمع الواحد. وت�سم موؤ�س�سة ال�سرة والزواج والقرابة.

اأما موؤ�س�ساتها امل�ساعدة فهي جمموعة العادات والتقاليد املتعلقة بطريقة اخلطبة اأو الزفاف اأو الطالق اأو التن�سئة الجتماعية 
لالطفال, اأو تلك العادات اخلا�سة بعالقة الرجل باملراأة اأو الكبار بال�سغار داخل الأ�سرة الواحدة اأو يف املجتمع ب�سكل عام.

ب- المؤسسة التربوية:

وه���ي املوؤ�س�سة التي تقوم بتن�سئة الفرد اجتماعي���ا وفنيا, ب�سورة غري ر�سمية يف املنزل وجماعات احلي الخ.. وب�سورة ر�سمية 
يف املدر�سة واملعاهد التعليمية.

اأما موؤ�س�ساتها امل�ساعدة فهي المتحانات ونظام اجلوائز واملكافاآت وال�سهادات.. الخ.

ج- المؤسسات االقتصادية:

وه���ي املوؤ�س�س���ة التي تقوم بتاأمني حاج���ات الأفراد املادية. من خالل قيامه���ا بعمليات النتاج والتوزي���ع والتبادل وال�ستهالك 
والعمل.

اأما املوؤ�س�سات امل�ساعدة فت�سم املوؤ�س�سات البنكية وموؤ�س�سات اخلدمات كالدعاية والإعالن.. الخ.

د- المؤسسة السياسية:

وه���ي املوؤ�س�سة التي تقوم بعمليات ال�سبط الجتماعي والدفاع, وت�س���م موؤ�س�سة الدولة و�سلطاتها املختلفة كال�سلطة التنفيذية 
اأو الت�سريعية اأو الق�سائية.

اأما موؤ�س�ساتها امل�ساعدة فت�سمل القوانني والت�سريعات وال�سرطة واجلي�س.. الخ.

هـ- المؤسسات الدينية:

وه���ي املوؤ�س�س���ة التي تقوم على ا�سباع رغبة الإن�سان يف الت�سال بقوى فوق طبيعته وت�سمل الدين واجلماعة الدينية وموؤ�س�سات 
العبادة واأ�سكال العبادات.

اأما موؤ�س�ساتها امل�ساعدة فت�ستمل على العالقات بني رجال الدين والعامة وجمموعة املعتقدات الدينية واأ�سكال العبادات.. الخ.

و- المؤسسة الترويحية:

وهي التي ت�سبع حاجة الفرد اإىل الراحة اجل�سدية والنف�سية والذهنية, وت�سم خمتلف الفنون والآداب وموؤ�س�سات اللهو وق�ساء 
وقت الفراغ.

اأما املوؤ�س�سات امل�ساعدة لها فت�سم الألعاب الريا�سية واملو�سيقى وامل�سرح وال�سينما )والراديو, والتلفزيون(.. الخ.
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وم���ع ذل���ك فانه يجب تاأكيد حقيق���ة اأن ماقد يعتر موؤ�س�س���ة اأ�سا�سية يف جمتمع مالي�س بال�س���رورة اأن يعتر كذلك يف جمتمع 
اآخر. فنظام امللكية والرث ال�سائد يف بع�س املجتمعات كاملجتمع الإ�سالمي لي�س بال�سرورة اأن يوؤخذ به يف املجتمعات الخرى. 
واأن �سي���ادة نظام امللكية العامة يف الحتاد ال�سوفيتي يعمل بنقي�سه يف جمتمعات اأوروبا الغربية حيث ال�سيادة هناك ملا ي�سمى 
بامللكية اخلا�سة, وعلى الرغم من اأفول القت�ساديات ال�سرتاكية فان هناك اجتاها حتى يف الدول الغربية لالبقاء على امللكية 
العام���ة للدولة اأي على القطاعات ذات العالقة املبا�سرة برفاه العام���ة من النا�س مثل قطاعات ال�سحة, وال�سكان, والتعليم, 
والكهرب���اء, وامل���اء, واملوا�سالت.. الخ. من ناحية اأخرى فان النظم ال�سائ���دة يف املنطقة العربية والإ�سالمية واملتعلقة بتقاليد 
ال���زواج واخلطب���ة والزفاف لي�ست م�سابهة ورمبا اأحيان���ا مناق�سة لتقاليد الزواج واخلطبة والزف���اف يف املجتمع الغربي. وما 
جت���در الإ�س���ارة اإليه اأن �سيادة بع�س اأمناط ال�سلوك والقيم يف بع�س املجتمع���ات وعدم �سيادتها يف املجتمعات الخرى ل يعني 
اأن ال�سلوك ال�سائد يف هذه املجتمعات اأف�سل اأو اأكر �سحة من الخرى, فهذه المناط من ال�سلوك والقيم تعر عن خ�سو�سية 
كل جمتم���ع ع���ن املجتمع���ات الخرى. واأن ماق���د يكون �ساحلا ملجتم���ع ما لي�س بال�س���رورة �ساحلا ملجتمع اآخ���ر بنف�س ال�سكل 
واخلوا�س. فاملجتمعات القابلة للتطور هي املجتمعات التي تطبع ب�سماتها املحلية على كل ماينقل اليها من قيم وامناط �سلوك 
وتكنولوجي���ا, ولهذا فان ماي�سمى بالتطور احل�س���اري وال�سناعي الياباين لي�س نقال ميكانيكا للتجربة الغربية بقدر ماهو نقل 

خال�س لمناط اإن�سانية واجتماعية قائمة من ال�سلوك واملعرفة الإن�سانية.

3- المؤسسة األسرية كمؤسسة اجتماعية:

يعتر مو�سوع الأ�سرة والزواج واحدا من اأهم مو�سوعات البحث والدرا�سة يف علم الجتماع. ول يختلف اأي اثنني على حقيقة 
اأن اأي ف���رد تقريب���ا, يف اأي جمتمع  يف اأي جمتمع من املجتمعات, قد ن�س���اأ وترعرع يف املجال العائلي. ثم اإن غالبية ال�سخا�س 
البالغ���ني ه���م يف واقع الأمر متزوجون واأرباب اأ�سر اأو اأنهم قد خروا احلي���اة الزوجية ب�سكل اأو باآخر. بهذا املعنى فان الزواج 
والأ�س���رة هم���ا نظام من اكر النظ���م الجتماعية انت�سارا يف املجتمع الب�س���ري. وما يجب التاأكيد عليه هن���ا اأن اأنظمة الزواج 
والأ�سرة تختلف باختالف عادات وتقاليد التجمعات الب�سرية ول يخلو منها اأي جمتمع من املجتمعات الب�سرية. فالأ�سرة متثل 
دون من���ازع اللبنة الأ�سا�سية لت�سكيل وا�ستمرارية وبق���اء املجتمع الب�سري ورمبا احلياة مبعناها الجتماعي على وجه اخلليقة. 
فاأنظمة الزواج والأ�سرة تختلف من جمتمع لآخر كما اإنها قد تختلف اأحيانا من جماعة لخرى داخل املجتمع الواحد. فاأنظمة 
ال���زواج والأ�س���رة ال�سائ���دة يف جمتمعات اخلليج العربي على �سبيل املثال تختلف عن تل���ك ال�سائدة يف دول �سرق اآ�سيا. كما اأن 
اأنظم���ة ال���زواج وال�س���رة ال�سائدة يف التجمع���ات احل�سرية يف اأي من ه���ذه املجتمعات تختلف عن تلك ال�سائ���دة يف الريف اأو 

البادية. وهذا الختالف هو يف الواقع نتيجة لالختالفات الثقافية ال�سا�سية اأو الفرعية بني التجمعات الب�سرية املختلفة.

أ- تعريف مؤسسة الزواج واألسرة:

الــزواج:  يع���رف الزواج اأو موؤ�س�سة الزواج باأنها العالقة التي يقرها ويعرتف به���ا املجتمع, وجتمع بني الرجل واملراأة بغر�س 
الجن���اب, اأو مبعن���ى اآخر اأن الزواج عالقة اإن�سانية اجتماعية تن�ساأ بني �سخ�سني خمتلفني يف اجلن�س )رجل وامراأة( تتم وفق 
الت�سريعات ال�سائدة يف املجتمع, وت�ستمر فرتة طويلة من الزمن ي�ستطيع خاللها ال�سخ�سان املتزوجان البالغان اإجناب اأطفال 

وتربيتهم تربية اجتماعية واأخالقية ودينية يقرها املجتمع.
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ب- األسرة:

تع���رف الأ�س���رة باأنها موؤ�س�س���ة اأو جماعة اجتماعية مكونة م���ن جمموعة من الأفراد يرتبطون ب�س���كل مبا�سر برابطة القرابة, 
ويتحم���ل البالغ���ون م���ن اأفراد هذه اجلماع���ة اأعباء العناية بال�سغ���ار من اأفراد الأ�س���رة. وعدد اأفراد الأ�س���رة وكذلك �سكلها 
ووظائفه���ا يختل���ف من جمتم���ع لآخر, ومن جماعة لخ���رى. ف�سكل الأ�س���رة يف املجتمع العربي يختلف ع���ن �سكلها يف املجتمع 

الأوروبي, كما اأن �سكلها يف الريف يختلف عن �سكلها يف املدنية ويف اأو�ساط املتعلمني يختلف عن الأميني.. الخ.

4- األشكال السائدة لألسرة:

كم���ا اأ�سرن���ا �سابقا فان اأ�سكال ومناذج الأ�س���رة تختلف من جمتمع لآخر ومن جماعة لخرى, حي���ث ان هناك اأ�سكاًل خمتلفة 
لالأ�سرة.فهن���اك ماي�سمى بالعائلة النووية, وهناك ماي�سمى بالعائلة املمتدة والأ�سرة املركبة.. وهناك الأ�سر التي يذهب ن�سب 
اأفراده���ا اإىل الرج���ل, وهناك الأ�سر التي يذهب ن�سب اأفرادها اإىل الأم اأو اإىل اأ�سرة الأم.. وهذه الأ�سكال املختلفة ل توجد يف 
جمتمع بعينه. حيث خ�سعت موؤ�س�سة الأ�سرة وخ�سو�سا يف القرن الع�سرين اإىل تغريات كبرية اأثرت بالتايل على �سكل الأ�سرة 

والوظائف التي تقوم باأدائها, وكذلك على عالقات اأفرادها رجال ون�ساء كبارا و�سغارا.

:Extended Family  أ- األسرة الممتدة

وهي اأ�سرة كبرية من حيث عدد اأفرادها 
وكذلك وظائفه���ا. فالأ�سرة املمتدة هي 
الأ�س���رة الت���ي يتج���اوز يف الغالب عدد 
اأفراده���ا ع�سرة اأفراد. وه���ي قد تاأخذ 
�سكلني, ال�س���كل الأول وي�س���م اكر من 
اأ�س���رة لجي���ال متقاربة اأو جي���ل واحد 
كاأن ت�سم الخوة وزوجاتهم وابناءهم. 
اأو اأنه���ا ت�س���م اأجيال خمتلف���ني كالب 
واأبنائه وزوجاته���م وابنائهم اأو اأنها قد 
ت�سم كذلك اأبناء العمومة واأبنائهم. اأو 

الب وع���ددا م���ن زوجاته وابنائهن. ويف هذه احلالة فان عدد اأفرادها قد يتجاوز الع�سرين, ويف بع�س احلالت الثالثني فردًا. 
ويو�سح ال�سكل رقم )5( �سكل من اأ�سكال الأ�سرة املمتدة اإىل املجتمعات التقليدية.

وتوجد ال�سرة املمتدة يف الغالب يف املجتمعات التقليدية يف الريف اأو البادية. وهي اأي ال�سرة املمتدة تعتمد اعتمادًا كليًا على 
نف�سها يف تقدمي اخلدمات والوظائف املهمة لإفرادها. وتنق�سم هذه الوظائف اإىل ق�سمني:

)�صكل 5( االأ�صرة املمتدة
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1 ـ الوظائف االساسية:

وهي الوظائف التي تتعلق باإجناب الطفال وتن�سئتهم وفق القيم الجتماعية للجماعة واملجتمع, وكذلك ترتيب عالقات الزواج 
ب���ني الف���راد البالغني من افراد ال�سرة من الن�ساء والرجال. وكذلك تاأمني �سك���ن لالأ�سرة اجلديدة امل�سكلة. ويف العادة يكون 

ال�سكن غرفة يف بيت الب اأو طرفًا من البيت اأو بيتًا قريبا من بيت الب يف احلي اأو يف القرية.

2 ـ الوظائف الثانوية:

وت�سمل الوظائف القت�سادية كتوزيع العمال على اأفراد العائلة, ويف الغالب ما يعمل اأفراد ال�سرة يف موؤ�س�سة العمل اململوكة 
م���ن قبل الب اأو ال�س���رة, �سواء كانت هذه - اأي موؤ�س�سة العمل - مزرعة اأو حرفة يزاولها الذكور من اأفراد ال�سرة كاحلدادة 
اأو التج���ارة اأو الغو����س اأو ال�سي���د... الخ. كما اأن ال�سرة تقوم بتلبي���ة حاجات ال�سرة القت�سادية وتاأدي���ة الوظائف ال�سحية 

والوظائف الدينية, والوظائف الرتفيهية والوظائف الثقافية والرتبوية.

وب�س���كل عام فاإن ال�سرة املمت���دة متثل وحده انتاجية قادرة على ا�سباع خمتلف احلاج���ات ال�سا�سية والثانوية لإفرادها. فهي 
الت���ي تزوجه���م كم���ا انها هي تن�سئهم وفق قيم ال�س���رة وحاجاتها, كما اأنها ه���ي التي توفر لهم العمل وامل���اأكل وامللجاأ. وت�سبع 
بالإ�ساف���ة اإىل ذلك حاجاتهم لالنتم���اء واملعرفة. انها اأي ال�سرة املمتدة بالن�سبة لإفراده���ا الوطن مبا يعنيه هذا الوطن من 
اللتزام نحو اأفراده. ومن تلبيه لكل حاجاتهم القت�سادية والجتماعية. ومبا يعنيه كذلك من واجبات على هوؤلء الفراد نحو 

هذا الوطن.

ب - االسرة المركبة:

ل يختلف هذا ال�سكل عن �سكل ال�سرة 
النووي���ة با�ستثن���اء انه���ا - اأي ال�س���رة 
املركب���ة � ت�س���م بالإ�ساف���ة اإىل ال���زوج 
الق���ارب  بع����س  والأطف���ال  والزوج���ة 
الخري���ن اأو العمة اأو اجل���دة. وينت�سر 
ه���ذا الن���وع يف املجتمع���ات الب�سيط���ة 
النامي���ة وخ�سو�س���ًا تل���ك املجتمع���ات 
الت���ي مازال���ت مت���ر مبرحل���ة التح���ول 
الجتماع���ي. حي���ث ل تقت�سر عالقات 
اف���راد ال�س���رة عل���ى ح���دود اأفرادها 

املبا�سرين, اأي الزوج والزوجة اأو البناء. واإمنا متتد لت�سمل احيانا اب الزوج اأو الزوجة اأو ام كاًل منهما, اأو احد اأخويهما - اأي 
ال���زوج اأو الزوج���ة. وعلى الرغم من    هذا ال�سكل من املجتمعات ال�سناعي���ة فاإنه مازال قائم يف الكثري من جمتمعات ال�سرق 

ومنها املجتمع العربي الذي مازالت ال�سرة حتتفظ فيه ببع�س من التما�سك والت�ساند بني اأفراده. اأنظر ال�سكل رقم ) 6 (.

)�صكل 6( االأ�صرة املركبة
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:Nuclear family جـ ـ االسرة النووية

وه���ي ا�س���رة �سغرية احلج���م حمدودة 
الوظائ���ف. تتكون من ال���زوج والزوجة 
وعدد قليل من البن���اء قد ل يتجاوزون 
ثالث���ة اأو اأربع���ة اأطف���ال. يقطن���ون يف 
م�سكن م�ستقل عن �سكن الأب اأو اجلد. 
ويعملون يف اعمال قد تختلف عن اأعمال 
الب اأو اجلد. وهي م�ستقلة عنهم وهي 
بالأحرى ت�سم جيلني على الكر: جيل 
الزوج والزوج���ة وجيل ابنائهم. )انظر 

ال�سكل رقم 7(.

وتوجد هذه ال�سرة يف املجتمعات ال�سناعية احلديثة اأو تلك املجتمعات الخذة بالتغيري, وهي تكر يف املجتمعات احل�سرية يف 
املدينة وب�سكل اأقل يف الريف والقرى. وبفعل التغريات الجتماعية القت�سادية التي ا�سابت املجتمعات الب�سرية خالل القرون 
اأو العق���ود املا�سي���ة, فاإنه ل يكاد اأي جمتمع من جمتمع���ات اخلليقة يخلو من �سكل ال�سرة النووي���ة احلديثة, فهي بذلك متثل 

ظاهرة اجتماعية عاملية ال ان هناك ثالث وظائف رئي�سية مازالت تقوم بها ال�سرة النووية وهي:

1 ـ الوظيفة البيولوجية:

وه���ي وظيف���ة الجناب التي تتم من خ���الل موؤ�س�سة الزواج التي يقره���ا ويعلنها املجتمع, وعملية الجن���اب يف ال�سرة النووية 
تخ�سع للظروف الثقافية ال�سائدة يف املجتمع, فبع�س املجتمعات حتبذ كرة الجناب وبع�سها الخر يحبذ التقليل من الجناب 
والكتفاء بعدد قد ل يتجاوز ثالثة اأو اربعه من الطفال, وب�سكل عام فاإن القيم ال�سائدة يف املجتمع من حيث امل�ستوى التعليمي 

للزوج اأو الزوجة ومنطقة �سكنهما ورمبا درجة تدينهما توؤثر على موقفها من كرة الجناب والتقليل منه.

2 ـ الوظيفة االقتصادية:

ه���ي العم���ل الذي يق���وم به الزوج اأو الزوج���ة اأو كالهما من اأجل تاأمني احلي���اة لإفراد ال�سرة واإ�سب���اع حاجاتهم, واملهن التي 
يعمل بها اأفراد ال�سرة النووية قد تكون يف اإحدى ال�سركات ال�سناعية احلديثة اأو يف املوؤ�س�سات احلكومية اأو يف التجارة اأو يف 

البنوك اأو يف موؤ�س�سة متلكها ال�سرة اأو احدها - اأي الزوج اأو الزوجة.

3 ـ الوظيفة التربوية:

تعت���ر عملي���ة التن�سئة الجتماعية رغم تقل�س وظائف ال�سرة النووية وحده من اأهم الوظائف التي تقوم بها ال�سرة. حيث ان 
ال�س���رة تعتر الوحدة ال�سا�سية التي م���ن خاللها يتعرف الطفل كل ما يدور من حوله من ا�سياء مادية اأو ثقافية. فهو يتعرف 
الفراد واأدوارهم ويتعرف ما يعنيه الب اأو الم اأو الخوة اأو القارب ويتعرف القيم التي حتكم عالقات الفراد بع�سهم ببع�س 

)�صكل 7( االأ�صرة النووية
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كعالقة الرجال بالن�ساء وعالقة الكبار من اأفراد ال�سرة ب�سغارها, وبهذا املعنى فاإنها _ اأي ال�سرة _ ومن خالل عملية 
التن�سئة تهيئ افرادها لدخول املجتمع الكبري ومراعاة قيمه وتقاليده. بالإ�سافة اإىل ذلك فاإن عملية التن�سئة الجتماعية تعني 

اك�ساب الطفل معارف عامة عن الكون واخللق والآلت والتكنولوجيا والعامل والدين.

وتتمي���ز ال�س���رة النووي���ة بالإ�سافة على تقل�س ع���دد افرادها واإىل نق�س وظائفه���ا. با�ستقاللها املكاين ع���ن ا�سرة الوالدين 
وا�ستقاللها الن�سبي يف اتخاذ قراراتها واإىل �سيادة نوع من الدميقراطية يف عالقات افرادها بع�سهم ببع�س حيث اأن القرارات 
داخ���ل ال�سرة تتخذ بامل�س���اورة بني الزوج والزوجة واأحيانا البناء. وتلعب املراأة يف ال�س���رة النووية, التي تقطن يف الغالب يف 
املدن واملناطق احل�سرية, والتي حظيت بوافر من التعليم بدور وا�سح يف حتمل العباء ال�سرية اإىل جنب الرجل. فاملراأة هنا 
بال�سافه اإىل اعباءها املنزلية تتحمل جزء من العباء القت�سادية لالأ�سرة. حيث اأن املراأة يف ال�سرة احلديثة وبفعل تعليمها 

قد دخلت جمالت متعددة من العمل. كما ا�سبحت ت�سارك يف عملية التنمية كاأي فرد فاعل يف املجتمع.

وباملقاب���ل فالب���د من ال�س���ارة اإىل ان التحول نحو �سكل ال�سرة النووية قد �ساحبه ارتف���اع كبري يف معدلت الطالق, والتفكك 
ال�سري, وانحراف الحداث, وغلبة النزاعات الفردية وهي المور التي باتت متيز املجتمعات ال�سناعية الغربية وتلك الخذة 

بالنمط الغربي يف التنمية يف العامل الثالث.

5 ـ  اشكال النسب:

هناك على القل �سكالن ا�سا�سيان للن�سب. هما ما ي�سمى بالن�سب المومي والأخر امل�سمى بالن�سب البوي ولكل منهما ظروفه 
التي دفعت اإىل ن�ساأته وتاليًا اإىل �سيادته اأو انتقائها.

أ ـ النسب األمومي:

ويعت���ر بع�س علم���اء الجتماع من املهتمني بق�سايا ال�سرة والقرابة, انه اأحد ال�س���كال التي كانت �سائدة يف اأوروبا ويف بع�س 
املجتمع���ات الخ���رى يف الع�سور القدمية, حيث ان عالقة القرابة ترجع اإىل ن�س���ب الم ولي�س الب. ويعلق البع�س �سبب ظهور 
الن�س���ب الموم���ي على قوة نفوذ امل���راأة, والدور التي كانت تلعب���ه يف ال�سرة واملجتمع. واإىل �سع���ف دور الرجل مقابل قوة دور 
امل���راأة. وي���رى بع�س علماء النرتبولوجيا ان الن�سب المومي كان �سابقًا كذلك عند بع�س قبائل القارة المريكية قبل الجتياح 

الأوروبي لها, وكذلك عند بع�س قبائل اأفريقيا حتى وقت متاأخر. )م�ستند 8(.

ب ـ النسب األبوي:

يعت���ر الن�س���ب البوي اكر �سيوعًا وانت�سارًا يف املجتمع الب�سري من ال�س���كل ال�سابق. ويعتقد البع�س من علماء الجتماع انه يف 
الوقت الذي عرف بع�س املجتمعات الب�سرية خط الن�سب المومي جند اأن بع�سها الخر وهو الغلب مل يعرف ال �سكل الن�سب 
البوي. فلي�س من اأمة قدمية ال ومرت بخط الن�سب البوي الذي ين�سب البناء اإىل خط اآبائهم. وهو النمط ال�سائد يف العامل 
يف وقتن���ا احلا�س���ر. اأما البع�س الخر من علماء الجتماع يعتقد اأن الن�سب البوي ج���اء على اأثر �سقوط وتقل�س دور املراأة يف 

ال�سرة واملجتمع وبروز دور الرجل المر الذي دفع نحو ن�سب افراد ال�سرة اإىل ابيهم ولي�س اإىل امهم.
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6ـ هل االسرة مؤسسة قابلة للفناء ؟

بداأ موؤخرًا الكثري من الكتابات املهتمة بعلم الجتماع ال�سري وخ�سو�سًا منذ ال�سبعينات وحتى الن وبالتحديد يف الدول الغربية 
يزخ����ر لفكرة اأن ال�س����رة يف �سكلها القدمي القائم على الزوج والزوجة والأبناء ه����ي يف تناق�س يف املجتمع الغربي. المر الذي 
ي����رى في����ه هوؤلء تهديدًا مبا�سرًا لبقاء املجتمعات الغربية, وقد حاأول ه����وؤلء تو�سيع هذه الفكرة لت�سعل جمتمعات الكون قاطبة. 
الم����ر ال����ذي قد يعني حدوث ا�سطراب يف املجتم����ع الب�سري باأ�سرة. لن بقاء ال�سرة وا�ستقراره����ا ميثالن عن�سرًا جوهريا يف 
عملية بقاء وا�ستقرار اأي جمتمع من املجتمعات. ويف الواقع هذه ال�سيحات التي خرج بها بع�س الكتاب الغربيني ل تعدو كونها 
خم����اأوف اثارها البع�س من جراء التحل����ل الذي ا�ساب املوؤ�س�سة ال�سرية, وذلك بتقل�س وظائفه����ا ال�سا�سية وانتفاء دورها يف 
املجتمع. ال اننا مع ذلك نعتقد ان هذه املخاوف التي اأثرت يف الغرب حول انتفاء املوؤ�س�سة ال�سرية لها بع�س جوانب احلقيقة, 
فالتغريات التي ا�سابت املجتمع الغربي منذ الثورة ال�سناعية يف القرن الثامن ع�سر حتى الن قد اأحدثت تغريات جوهرية فيما 

يتعلق بوظائف ال�سرة ودورها يف املجتمع ال انها مع ذلك مل تلغ الوجود ال�سري على الطالق اأو توؤثر على ا�ستمراره.

فالأ�س���رة ق���د بقيت وح���ده ا�سا�سية لميكن ال�ستغناء عنه���ا على الرغم من قي���ام املوؤ�س�سات الخ���رى كاملوؤ�س�سة القت�سادية 
والرتبوية ببع�س وظائف املوؤ�س�سة ال�سرية.

اأم���ا يف جمتمع���ات العامل الثالث ومنها املجتم���ع العربي فان تغريات ا�سا�سية قد طراأت عل���ى املوؤ�س�سة ال�سرية من حيث �سكل 
ال�س���رة والعالق���ات الجتماعي���ة ال�سائدة ب���ني افراده���ا, ال انها مل تن���ف ا�ستمرارية ا�سطالعها ������ اأي املوؤ�س�س���ة ال�سرية ��� 
بالوظائ���ف ال�سا�سية م���ن حيث دورها كموؤ�س�سة وحيدة لالإجناب ودورها يف التطبي���ع والتن�سئة الجتماعية ودورها يف تطبيق 

المان القت�سادي لإفرادها, وكذلك ا�ستمرارها يف توفري المن العاطفي والوجداين جلميع افرادها ال�سرة.
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)8( الن�سب الأمومي:
اظه���رت الكت�سافات منذ بداية ه���ذا القرن ومن خالل التنقيب عن الآث���ار اأو الدرا�سات النروبولوجية 
لل�سع���وب املعزول���ة يف العامل اإىل اإن العالقة بني اجلن�سني يف الع�سر احلجري القدمي, مل تكن كما هي يف 
الع�س���ور التالية كاحلج���ري احلديث وع�سور الكتابة, وقد كانت املراأة اآن���ذاك حتتل مكانة اأكر حمورية 
يف حي���اة املجتمع���ات, واأن هذه العالقة تخلخلت بعد ذلك عندما ا�ستقرت املجتمعات وبداأت تتناف�س على 
ال�سيط���رة اأو عندما غزتها قبائل اآخرى, ويف مرحلة القوة والت�سلط برزت اهمية الرجل يف حماية اأ�سرته 
وقبيلته, وتتفاوت التحقيبات التاريخية لهذه املرحلة من جمتمع اإىل اآخر كما تختلف التف�سريات بناء على 

الدرا�سات احلديثة يف هذا املجال.
ففي بع�س املجتمعات الفريقية التي متار�س حتى اليوم النظام المومي جند اإن الدور القيادي والنفاقي 
يف الأ�سرة يقوم به اخلال بدل من الزوج, فكل رجل يكون م�سئوًل عن بيت اأخواته, بينما تكون زوجته واأبناءه 
م�سئولني من �سهره وهكذا, اأي اإن دلله الن�سب مل تعن اأنه حدث اختالف كبري لو�سع املراأة الجتماعي, 
وكذل���ك يف املجتمعات القدمية الت���ي كانت تت�سدر جممع الهتها معبودة انثى, مل تثبت الدرا�سات الثرية 
والتاريخية اإن الو�سع املتميز لهذه املعبودات كان له مثل على م�ستوى حياة الب�سر, وقد لوحظ هذا خا�سة 

يف املجتمعات اليونانية القدمية .
د. هتون اأجواد الفا�سي 
ا�سكالية تاريخ املراأة القدمي 
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أسئلة على الوحدة الثالثة

1� ا�سار علماء الجتماع اإىل عدة تعريفات لعملية التن�سئة الجتماعية.
و�سح هذه التعريفات مبينًا العنا�سر امل�سرتكة فيما بينها.

2� ا�سرح خ�سائ�س عملية التن�سئة الجتماعية.
3�   و�سح الدور الذي تقوم به ال�سرة يف عملية التن�سئة الجتماعية مبينًا ال�ساليب النف�سية الجتماعية التي تتبعها يف عملية التن�سئة.

4� ا�سرح ال�ساليب الجتماعية التي تتبعها يف عملية التن�سئة الجتماعية.
5� »للمعلم دور كبري يف عملية التن�سئة الجتماعية«, ناق�س هذه العبارة مبينًا الدور الذي يقوم به املعلم يف هذه العملية.

6� كيف توؤثر جماعة الرفاق يف عملية التن�سئة الجتماعية ؟
7� ما ال�ساليب النف�سية والجتماعية التي تتبعها جماعة الرفاق يف عملية التن�سئة الجتماعية.

8� و�سح الدور الذي تقوم به و�سائل العالم يف عملية التن�سئة الجتماعية.
9� للم�سجد يف املجتمع الإ�سالمي دور كبري يف عملية التن�سئة الجتماعية. 

اأ�سرح هذه العبارة مبينًا ال�ساليب النف�سية والجتماعية التي يتبعها امل�سجد يف هذه العملية.
10� و�سح اأثر كاًل من الوراثة والبيئة يف عملية التن�سئة الجتماعية.

11� ما املق�سود مبفهوم املوؤ�س�سة الجتماعية.
12� »يختلف حجم وطبيعة املوؤ�س�سات القائمة يف اأي جمتمع بدرجة تطور هذه املجتمعات«.

ناق�س هذه العبارة مبينًا ال�س�س التي ت�سنف يف �سوئها املوؤ�س�سات الجتماعية.
13� قارن بني املوؤ�س�سة الجتماعية ال�سرية يف كل من املجتمع العربي الإ�سالمي واملجتمع الغربي من حيث:

اأ � نظام الزواج والأ�سرة.
ب � العادات والتقاليد.

14� مالفرق بني الزواج والأ�سرة.
15� قارن بني ال�سرة املمتدة والأ�سرة النووية من حيث:

اأ � عدد كل منها.
ب � وظائف كل منها.

16� ناق�س الق�سايا التالية:
1 � تطور ال�سرة البحرينية من حيث:

اأ � العدد.
ب � الوظائف التي تقوم بها ال�سرة.

ج � العادات والتقاليد.
2 � ال�سرة موؤ�س�سة قابلة للفناء.
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االنشطة :

1 � اكتب بحثًا نظريًا يف اأحد املو�سوعات التالية:
اأ � دور ال�سرة يف عملية التن�سئة الجتماعية للطفل.

ب � دور املوؤ�س�سة يف تنمية القيم والجتاهات عند الطفل.
ج � دور جماعة الرفاق يف عملية التن�سئة الجتماعية.

2 � تعاون مع زمالئك وباإ�سراف معلمك يف اجراء بحث حول:
ا�ساليب التن�سئة الجتماعية ال�سرية واأثرها على تنمية ثقافة الطفل.

3 � اأكتب بحثًا نظريا حول دور التلفزيون يف عملية التن�سئة الجتماعية للطفل.
4 � اكتب بحثُا نظريًا حول دور امل�سجد يف عملية التن�سئة الجتماعية يف املا�سي واحلا�سر.

5 �  تعاون مع زمالئك وباإ�سراف معلمك يف اإجراء درا�سة مقارنة بني املوؤ�س�سة ال�سرية يف املجتمع الإ�سالمي واملوؤ�س�سة ال�سرية 
يف املجتمع الغربي.

6 � تعاون مع زمالئك وباإ�سراف معلمك يف اإجراء بحث حول تطور ال�سرة البحرينية.
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أوال: التغير االجتماعي

:Social Chaage  1- مفهوم التغير االجتماعي

التغري الجتماعي مو�سوع يعالج التحولت التي حدثت وحتدث للمجتمع اأو لأجزائه ومكوناته يف كل مكان وكل زمان. كما ميثل 
التغ���ري الختالف���ات التي تطراأ على ظاهرة اجتماعية خالل فرتة زمنية معينة والتي ميكن مالحظتها وتقديرها, وهي حتدث 

ب�سبب عوامل داخلية وخارجية مثل اكت�ساف موارد الروة النفطية اأو بفعل ازدهار التعليم اأو غري ذلك.

وميك���ن تعريف التغ���ري الجتماعي باأنه كل حتول يحدث يف النظم والإن�سان والجهــزة الجتماعية من الناحية 
الفيزيولوجيــة خالل فرتة زمنيــة حمددة. ويتميز التغري الجتماعي ب�سفة الرتاب���ط والتداخل, بالتغري يف الظاهرة 
الجتماعي���ة �سوف ي���وؤدي اإىل �سل�سلة من التغريات الفرعية التي ت�سيب احلياة بدرج���ات خمتلفة. وينطبق ذلك على مو�سوع 
التعليم يف منطقة اخلليج, فبعد اكت�ساف البرتول وت�سويقه وازدياد الروة اجتهت دول املنطقة اإىل تنمية قطاع التعليم والنفاق 
علي���ه ب�سخاء. ولق���د انعك�س اأثر هذا التو�سع يف التعلي���م احلديث على جمتمعات اخلليج و�ساعد عل���ى )احلراك( الجتماعي 
وبالت���ايل ك�س���ر اجلمود الجتماعي يف تل���ك املجتمعات التقليدية, وا�ستط���اع من تعلم من ابناء اخللي���ج الو�سول اإىل منا�سب 

ومراكز عالية مما ادى بدوره اإىل حت�سن و�سعهم املايل والجتماعي.

التغير االجتماعي وعالقته بالمفاهيم االخرى:

يرتبط مفهوم التغري الجتماعي مبجموعة من املفاهيم احلديثة مثل التقدم والتطور والتنمية. و�سن�سرح فيما يلي اهم مفاهيم 
التغري التي ا�ستخدمت يف و�سف ظاهرة التغري:

التقــدم يعن���ي تغريا م�سطردا وم�ستم���را نحو الف�سل, اما التطــور فيعني النمو الطبيعي, ويقوم املفه���وم على افرتا�س ان 
املجتم���ع الإن�ساين, كالظواه���ر الطبيعية الخرى, ي�سري يف اجتاه حتكمه قوانني الطبيع���ة وغاياتها وينطوي هذا املفهوم اي�سا 

على معنى الرتقاء والتغري نحو الف�سل.

ويختل���ف مفه���وم التطوير بانه يف�سح املجال لالإرادة الإن�سانية يف احداث التغري وتوجيهه. كما ي�ستعمل مفهوم النمو مبعنى 
الزي���ادة الثابت���ة والطبيعي���ة امل�ستمرة التي حتدث يف جانب من جوان���ب حياة املجتمع, يف و�سف الزي���ادة ال�سكانية اأو الزيادة 

ال�سنوية يف مدخولت الفراد اأو ال�سر.

كم���ا تعن���ي التنميــة مبعناها  العام حماولة الإن�س���ان تغيري الظروف والواق���ع للو�سول اإىل واقع اف�س���ل. وت�سمل تلك العملية 
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ا�ستثم���ار وتطوير امل���وارد, واقامة التنظيمات الالزمة, وبلورة الفكار التي ترفع م���ن م�ستوى الفراد يف جميع النواحي املادية 
واملعنوية والفكرية.

كذل���ك يعني التخطيط تنظي���م معنى التغري, فيعمل الإن�سان على تنظيمه و�سبطه ب���دل ان يرتك ب�سورته العفوية. ومبعنى 
اآخر حماولة الإن�سان, عن طريق العلم واملعرفة, التحكم يف عمليات التغيري واجتاهاتها, بغر�س احداث واقع جديد.

2- عوامل التغير االجتماعي:

لقد حاول كثري من املهتمني والدار�سني للتغري الجتماعي تف�سريه بعوامل وا�سباب خمتلفة, اأهمها العوامل البيئية اأو ال�سكانية 
والقت�سادي���ة وال�سيا�سي���ة والتكنولوجي���ة والفكرية. كذلك ا�ساف���ت ثورة الت�س���الت احلديثة عامال هام���ا للتعجيل بالتغري 
الجتماع���ي. كما يعد التخطيط عامال مهما يوؤثر يف م�سار ه���ذا التغري. و�سن�سرح بالتف�سيل اهم العوامل التي توؤثر يف التغري 

الجتماعي:

أ (   العوامل السكانية أو الديمغرافية:

املق�س���ود هن���ا بالعامل الدميغرايف هو الآثار املرتتبة على الو�سع ال�سكاين ل�سعب من ال�سعوب وعلى تطوره وتغريه الجتماعي, 
وي�سم���ل ه���ذا الو�سع ال�س���كاين ب�س���ورة اأ�سا�سية احلجم الع���ام لل�س���كان والكثافة ال�سكاني���ة يف املناطق اجلغرافي���ة املختلفة 

والتوزيعات املختلفة لل�سكان )الهرم ال�سكاين.. ذكور, اناث, كبار, �سغار عاملون غري عاملني(.

فمث���ال يوؤثر التغري احلا�سل يف حجم ال�سكان بالزي���ادة اأو النق�سان على م�ستوى املعي�سة كما هو حا�سل يف الهند وم�سر مثال 
نتيج���ة للزي���ادة ال�سكاني���ة يف كال البلدين, فه���ذا يعني ان م�ستوى املعي�س���ة يف هذين البلدين ي�س���ري القت�سادية والجتماعية 

والفكرية وال�سيا�سية.

وق���د تعر����س املجتمع الب�سري لزيادة هائلة و�سريعة يف النمو ال�سكاين خ�سو�سا مع مطلع القرن احلايل حيث قدر عدد �سكان 
الكرة الر�سية مع بدايات هذا القرن بنحو بليون ن�سمة ومن املتوقع ان ي�سل هذا الرقم مع نهاية هذا القرن اإىل حوايل 6.2 
ملي���ار ن�سمة. وتعزى ال�سباب الكامن���ة وراء هذه الزيادة الهائلة يف ال�سكان ل�سببني رئي�سيني: هما الزيادة ال�سريعة يف التقدم 

التكنولوجي من ناحية وارتفاع امل�ستوى ال�سحي, وبالتايل انخفا�س معدلت الوفيات من ناحية اخرى.

واجلدي���ر باملالحظ���ة ان تركيب ال�س���كان من ناحية العمر والنوع يوؤث���ر بالغا يف اأو�ساع املجتمع ونظم���ه الجتماعية, ومن هنا 
يرك���ز الباحثون القت�ساديون والجتماعيون على فه���م ومعرفة التكوين العمرى لل�سكان – حيث ينظر هنا اإىل فئات الطفال 
وال�سي���وخ عل���ى انها فئات م�ستهلك���ة ترتبط يف الغالب بهيئات وظيفية يف املجتمع – حتى ميك���ن التخطيط لتحويل المكانيات 

املتاحة من جمرد كونها موجودة اإىل امكانيات حقيقية تخدم املجتمع باأكر من �سورة وباأكر من طريقة.

ام���ا تركيب���ة ال�سكان من ناحية النوع فاإنها تنق�سم ق�سمني: ذكور واناث ويتغري عدد الذكور والناث زيادة اأو نق�سانا يف فرتات 
عنها يف اأخرى. كما تتغري معدلت الذكور اإىل الناث بالن�سبة لل�سكان عامة اأو بالن�سبة لكل فئة من فئات العمر على حدة.

وتعّرف هذه املعدلت ي�ساعد على تعّرف قدرة املجتمع وكفايته النتاجية وم�سكالته الجتماعية وال�سرية خا�سة يف املجتمعات 
التي ل متنح املراأة فر�سة عمل م�ساوية للرجل.
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ب(   العوامل التكنولوجية:

ل تعت���ر التكنولوجي���ا من حيث ه���ي اآلت وخمرتعات �سمن دائ���رة اهتمام علم���اء الجتماع ملا يبدو عليها م���ن عدم ات�سال 
باحلي���اة الجتماعي���ة ال انها تعتر كذلك اذا ا�سبح���ت تلبي حاجات اجتماعية وتوؤدي وظيفة داخ���ل الن�سق الجتماعي. فكل 
اخرتاع له وظيفة اجتماعية وله معنى وله �سكل يكت�سبه من خالل طول فرتة ا�ستخدامه. واغلب املخرتعات احلالية عبارة عن 
تطوي���ر لأفكار وت�سورات �سابقة. وتنق�سم الخرتاعات نوعني: اخرتاعات مادية ميثلها اجلانب املادي من الثقافة واخرتاعات 
ميثلها اجلانب )الالمادي( من الثقافة والتي تتمثل يف تطور املعرفة الإن�سانية وتطور ا�سكال النظم واملوؤ�س�سات الجتماعية.

ويعتر العامل التكنولوجي اأو املخرتعات عن�سرا ا�سا�سيا يف عملية التغري الجتماعي حيث ان التطور ال�سريع للتكنولوجيا دفع 
اإىل حدوث تغيريات موازية يف املجالت الجتماعية املختلفة. وميكن القول: ان حدوث التغريات التكنولوجية ال�سريعة جدا قد 

ل ي�ساحبه تغريات على درجة مماثلة يف اجلوانب الالمادية مثل: الثقافة والقيم والتقاليد وغريها.

والعنا�سر املادية يف الثقافة كالتكنولوجيا والخرتاعات يكون لها دور املحرك اأو العامل امل�ستقل يف عملية التغري بينما تختلف 
عنها اجلوانب الالمادية امام التغري. كذلك من طبيعة الثقافة الالمادية الرتاكم, لذلك تنت�سر املادية على نحو يتخطى حدود 
املجتمع���ات بينما يظل العبء الجتماعي مميزا ملكانه املحل���ي. وكمثال على ذلك فان الثقافة املادية يف املجتمع العربي تتميز 
بتطور �سريع جدا بينما ظلت ال�سرة والقطاع ال�سيا�سي وبقية الالماديات على نحو ما كانت عليه منذ فرتة طويلة تقريبا. وقد 
ذك���ر ع���امل الجتماع )اأوج���ربون Ogburn( ان عدم توازن اجلانب املادي مع اجلانب الالم���ادي من الثقافة قد يوؤدي اإىل ما 
ي�سم���ى )بالتخلف الثقايف( حيث ان اجلوانب الالمادية مث���ل الجتاهات والقيم والعادات والفكار جتد �سعوبة يف التكيف مع 
التغريات امل�ستمرة ال�سريعة يف اجلانب املادي, كما هو حا�سل يف منطقتنا العربية بوجه عام والذي يطلق عليه م�سطلح الهوة 

اأو الفجوة الثقافية بني العرب والغرب.

كما تبدو اله���وة التكنولوجية بني 
العرب والغ���رب جلية يف ع�سرنا 
احلا�سر. ويرجع كثري من الكتاب 
تل���ك امل�سكل���ة اإىل الخت���الف يف 
م�س���ار التط���ور احل�س���اري العام 
يف الغرب عنه يف البالد العربية. 
ويذكر املفكر العربي حممد عابد 
اجلابري )انظ���ر ال�سكل رقم 1( 
ان ا�سب���اب تلك اله���وة ترجع اإىل 
ك���ون ال���دول الأوروبية ق���د مرت 

بثالث���ة اط���وار ح�سارية: الطور الزراعي والطور ال�سناع���ي بينما متر الآن بالطور التكنولوجي, يف ح���ني ان البلدان العربية, 
كغريه���ا م���ن البلدان املتخلفة ما زالت تعي�س على احل�سارة الزراعية وقيمه���ا حتى ولو كان اهتمامها غري مركز على الن�ساط 

) 1 (  حممد عابد اجلابري :
)1936 - 2010( ولد بفكي����ك, اجله���ة 
ال�س���رقي��ة يف ال�دار البي�س�اء, فيل�س��وف
مغ�ربي, له 30 موؤلف�ًا يف ق�س�اي���ا الفك��ر
املعا�س��ر, اأبرزه��ا “نقد العقل العربي”
ال�ذي مت�����ت ترجم�����ته اإىل ع��دة لغ���ات 

اأوروبية و�سرقية.
املو�سوعة احلرة
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الزراع���ي. فالعرب اذن يواجهون ح�سارة الغرب القائمة ال�سحيقة التي تف�سل بني نظرة الغرب ونظرة العرب للح�سارة وبني 
القيم التي ت�سري ح�سارة الغرب يف ع�سرنا هذا وقيم العرب التي هي مزيج غريب من قيم احل�سارة الزراعية القدمية وقيم 
الب���داوة املتاأ�سلة وقيم ع�سور النحط���اط وقيم ال�ستهالك التي ي�سدرها الغرب لكل الب���واب امل�سّرعة. وي�ستطرد اجلابري 
قائ���ال ان م���ا يحت���اج اليه العرب يف هذا املجال هو اأول وقبل كل �سيء ثورة فكرية قيمي���ة تغري نظرة الإن�سان العربي اإىل نف�سه 
واإىل عالقت���ه باملجتمع وبالكون بحيث يتحرر من كل الغالل الفكرية واملادية التي حّجمت فكره, وقل�ست قدرته على البتكار 

منذ القرن احلادي ع�سر امليالدي.

ج(   التخطيط كعامل من عوامل التغير االجتماعي:

التخطيط اأ�سلوب تنظيمي, يهدف اإىل حتقيق التنمية القت�سادية والجتماعية خالل فرتات زمنية معلومة, وذلك عن طريق 
ح�س���ر امكانيات املجتم���ع املادية والب�سرية وحتريكها نحو اه���داف املجتمع وغاياته يف هدى الفل�سف���ة الجتماعية التي يريد 

املجتمع اأن ينمو يف اطارها.

ويعرف التخطيط اي�سا باأنه »و�سيلة لتنظيم ا�ستخدام املوارد اكفاأ ا�ستخدام ممكن بحيث تعطى اكر انتاج واكر دخل ممكن 
يف اقل فرتة زمنية ممكنة«.

والتخطي���ط الأمث���ل ل يقت�سر على جم���رد معاجلة امل�سكالت الجتماعي���ة بعد حدوثها, وامنا يعتمد عل���ى التنبوؤ مبا ميكن اأن 
يح���دث, كم���ا يقوم على تقدير حاجات املجتمع خالل فرتة زمنية معينة, ثم و�سع خط���ة �ساملة متكاملة لتحقيق هذه املطالب 
واحلاج���ات خ���الل الوقت الزمن���ي املحدد لتنفيذ اخلط���ة. فالتخطيط اذن يهت���م باجلانب الوقائي اكر مم���ا يهتم باجلانب 
العالج���ي, ومي���ر التخطيط يف اربع مراحل هي ال�ستق�ساء واملناق�سة والتفاق والعمل, وهذه املراحل الربع يقوم بينها تفاعل 

قوى وترابط وثيق, وقد ل حتدث يف الواقع بنف�س الرتتيب, ال انها اجمال �سرورية ولزمة لعملية التخطيط.

ووظيفة التخطيط الجتماعي ترتكز يف تدعيم القوى اليجابية يف املجتمع وا�سعاف القوى ال�سلبية املخلة بالتوازن عن طريق 
اخلدمات والت�سريعات وال�سيا�سات العامة, والنظرة البعيدة نحو امل�ستقبل والو�سول اليه تدريجيا. والتغري الجتماعي املخطط 
يبن���ى عل���ى ا�سا�س فهم وا�ستيعاب عوامل التغري الجتماعي التي توؤثر يف حياة املجتمع من خالل تطوره من منط معي�سي معني 
اإىل منط معي�سي اآخر بحيث ي�ساعد املجتمع على تغيري بع�س وجوه احلياة والتعامل يف توازن وتدرج يتفق مع مقت�سيات التغري 

وي�سعف من اثر العوامل ال�سلبية التي ل تخدم هذا التطور.

ويرى بع�س املفكرين ان التخطيط يقوم على عن�سرين ا�سا�سيني هما: التكهن بامل�ستقبل ثم ال�ستعداد ملواجهته.

والتخطي���ط عبارة عن عمليات منظم���ة لأحداث تغيريات موجهة, وذلك عن طريق ح�سر امكانيات املجتمع, وحتديد مطالبه 
وتقدي���ر حاجات���ه ومن ثم و�سع خطة �ساملة متكامل���ة ومتجددة يف الوقت نف�سه لتحقيق ه���ذه املطالب واحلاجات خالل فرتة 

زمنية معينة.

ومن املمكن حتديد عنا�سر التخطيط فيما يلي:
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1-  تقدير موارد املجتمع تقديرا دقيقا للوقوف على امكانياته املادية والب�سرية وحتديد احتياجاته حتديدا واقعيا.
2-  ح�سر احلاجات ال�سا�سية وترتيبها ترتيبا تنازليا يف �سلم الأولوية.

3-  تو�سيح الو�سائل والنظم والتنظيمات التي ميكن ال�ستعانة بها لتحقيق هذه الهداف.
4-  حتديد فرتة زمنية لبد ان تتحقق خاللها هذه الهداف. وحتدد مرحلة التخطيط عادة بخم�س �سنوات.

5-  حتديد الفل�سفة الجتماعية التي يريد املجتمع ان يتحرك وينمو يف اطارها.

ويختلف مفهوم التخطيط عن مفهوم ال�سيا�سة من حيث ان ال�سيا�سة جمرد اقرتاحات تعر عن احتياجات معينة, وميكن عن 
طريقها توجيه اخلطط والرامج وامل�سروعات باعتبارها اطارا ودليال للخطط احلالية وامل�ستقبلية, اما التخطيط فانه ي�سيف 
اإىل القرتاحات عن�سرا جديدا هو ت�سميم هيكل متكامل يبني حجم وقيمة العمليات املختلفة التي ميكن القيام بها, ولذا فان 
م���ن ال�سروري عند و�سع اخلط���ة ال�سليمة ان تكون لحقة لر�سم ال�سيا�سة, وان تكون اه���داف اخلطط يف اطار ال�سيا�سة التي 

و�سعت اخلطة على ا�سا�سها.

فلسفة التخطيط:

تق���وم فل�سفة التخطيط على ان الإن�س���ان يف مواجهته لقوى الطبيعة واملجتمع يجد نف�سه يف موقف ي�سطره لبذل جمهود وا�سع 
لإ�سباع حاجاته والبقاء على كيان وجوده.

وق���د ح���اول )كارل مانه���امي  Kari Manheim( ان يربط فل�سف���ة التخطيط بالتطورات التي مرت به���ا املجتمعات املختلفة, 
فو�سع نظرية موؤداها ان املجتمعات الإن�سانية مرت بثالث مراحل هامة هي:

1-    مرحلة االكت�ص���اف عن طريق امل�ص���ادفة اأو عن طريق املحاولة واخلطاأ: فالإن�سان يف تلك املرحلة كان يكت�سف بطريقة 
عر�سي���ة بع�س الفعال التي تالئم املواقف التي تواجهه, فيحاول ان يتذكرها لي�ستفيد بها يف تدبري اموره, ويرى مانهامي 

ان ذلك النوع من التفكري كان ي�سود املجتمعات البدائية التي يعتمد فيها الفراد على اللتقاط وال�سيد.

2-    مرحلة االختاع: كاأن يت�سور الإن�سان هدفا حمددا يفكر فيه مقدما وي�سعى اإىل بذل اجلهد, وحتديد نوع الن�ساط الذي 
ميكنه من حتقيق ذلك الهدف خالل مرحلة زمنية معينة.

3-    مرحلة التخطيط: تنتقل املجتمعات يف تلك املرحلة اإىل مرحلة التنظيم املتعمد والتخطيط اجلماعي, وي�سودها التفكري 
املو�سوعي الذي يهدف اإىل تعرف العالقات القائمة بني الظواهر والتعليل الجتماعي. ففي املا�سي كانت العالقات تف�سر 
وفق���ا للعرف, غري ان التخطيط يف الوق���ت احلا�سر ي�سعى اإىل ال�سيطرة والتاأثري على جمريات احلوادث الجتماعية من 

مركز رئي�سي وطبقا خلطة حمددة.

د (   التعليم والثقافة واثرهما في التغير االجتماعي:

يلع���ب التعلي���م, من حيث هو �سبب اأو نتيجة – دورا كبريا يف عملية التغري الجتماعي خا�سة يف تلك البالد التي حققت تقدما 
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عظيم���ا يف م�ستوي���ات التعليم �سواء من حيث التو�سع يف جمالت وتخ�س�س���ات خمتلفة اأم من حيث �سموله لكل فئات املجتمع. 
وقد اأثبتت الدرا�سات التي اأجريت يف هذا املجال, خا�سة تلك التي اأجريت يف الدول املتقدمة, اإن التعليم يلعب دورًا كبريًا يف 

تغري دور ومراكز الأفراد يف املجتمع وبالذات يف املجتمعات التقليدية التي تت�سف بجمود عملية احلراك الجتماعي.

اإ�ساف���ة اإىل ذل���ك. ي�ساع���د التعلي���م ب�سورة اأكر عل���ى تقبل التغري والرغب���ة فيه, كم���ا اإن الإرادة احلرة الواعي���ة هي اإحدى 
حم�سالت التعليم والرتبية والتثقيف والتي ميكن اعتبارها الركيزة الأ�سا�سية التي ل غنى عنها يف اأحداث التنمية مبفهومها 
الجتماعي الوا�سع. ومن ناحية اأخرى, يعتر التعليم اإحدى القوى املحررة لالأفراد واجلماعات, اأو مبعنى اآخر يزيد من طموح 
الأف���راد ويدفعهم لل�سعود يف ال�سلم الجتماعي, وي�ساعد اجلماعات والفئات املحرومة من احلقوق الجتماعية على اللتحام 

بع�سبة اجلماعات والفئات املوجودة يف املجتمع, واملطالبة بتح�سني اأو�ساعها الجتماعية.

اما بالن�سبة للثقافة فهي تتغري عندما يتغري املجتمع, لأن الثقافة من �سنع الإن�سان. ولهذا كان التغري الثقايف عبارة عن عملية 
تفاعل اإن�ساين ينميها الفكر اخلالق والإخرتاع.

وق���د �سه���دت اأقطار اخلليج العربي ثورة يف جمال الرتبية والتعليم منذ �سن���وات اخلم�سينات حتى الآن. هذه الثورة مل تكن يف 
الكم فقط واإمنا يف النوع اأي�سا, واإن كان التعليم يف حد ذاته قد فتح اآفاقا جديدة لعدد كبري من �سكان اخلليج �سواء بالن�سبة 
لتخ�س�ساته���م اإم���ا لتويل خمتلف الأعمال وامله���ن يف القطاعات احلديثة. و�سواء اأكان التعلي���م اأحد حم�سالت عملية التغري 
الجتماعي اأم هو اأحد الأ�سباب الفاعلة يف حدوثه, فهو يبقى يف الوقت ذاته عاماًل رئي�سيًا يف اأحداث عملية التغري الجتماعي  
خا�س���ة يف الدول النامية اأو الآخذة يف النمو, تعقبه حت���ولت اجتماعية وثقافية و�سيا�سية. اإذ من الوا�سح جدًا, اإن التعليم قد 
اأوجد يف الدول النامية جمموعة من املثقفني الذين �ساهموا ب�سكل اأو باآخر يف بلورة اجتاهات وقيم حديثة, كما �ساعد التعليم 
من جهة اأخرى على �سغط الفروقات الجتماعية بني اأفراد املجتمع, وتغيري دور ومكانة املراأة يف املجتمع خا�سة بعد ان�سمام 

اعداد كبرية من الن�ساء اإىل �سوق العمل.

هـ (   العوامل السياسية:

ل ميك���ن اغف���ال اهمية العوام���ل ال�سيا�سية بالن�سبة للتغ���ري الجتماعي. ويدخ���ل يف اإطار تلك العوامل نظ���م احلكم والتكوين 
ال�سيا�س���ي مبا يف ذل���ك الزعامة واملهارة الدبلوما�سية اإىل جانب الروح املعنوية القومي���ة. كما يقع على كاهل احلكومات ر�سم 
�سيا�سة الدولة يف الداخل واخلارج, وهي بذلك توؤثر ب�سورة مبا�سرة يف التغري الجتماعي ويف تطلعات الأفراد واجلماعات يف 
املجتم���ع, ويف اإمكاني���ة الو�سول اإىل حتقيق هذه التطلعات. فاحلكم القائم عل���ى حرية الفكر وحرية التعبري يختلف �سداه عن 

احلكم القائم على ال�ستبداد والت�سلط والقهر.

و (   العوامل االقتصادية:

توؤثر العوامل القت�سادية اإىل حد كبري يف �سائر نواحي احلياة الجتماعية خا�سة بالن�سبة لن�ساأة اجلماعات وتكوينها يف حياة 
املجتم���ع ال�سيا�سية والفكرية. وتعت���ر العوامل القت�سادية ذات اأثر وا�سح يف اإحداث التغري الجتماعي, حيث يرى البع�س ان 
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الكيان القت�سادي هو القاعدة ال�سا�سية التي يقوم عليها القانون وال�سيا�سية وغريهما من الظواهر الجتماعية. وان اي تغري 
يف ال�سا�س القت�سادي يوؤدي اإىل تغري يف الظواهر الجتماعية الخرى, اي ان تغري و�سائل النتاج يوؤدي اإىل تغري يف الظواهر 

الجتماعية الخرى, وبالتايل يوؤدي اإىل التغري يف الكيان الجتماعي.

فالتغ���ريات الت���ي حدثت يف البني���ة القت�سادية يف جمتمعات اخللي���ج ب�سبب تدفق النفط قد دفعت باجت���اه تغريات يف النظم 
الجتماعية الخرى كالأ�سرة والتعليم وال�سكان وغريها.

ويلع���ب الهي���كل القت�سادي الرئي�سي يف املجتمع دورا بالغ الهمية يف تطلعات املجتم���ع وامكانياته وم�سكالته النوعية. فهناك 
بل���دان يغلب عليها الطابع الزراعي, ومتثل الزراعة ركنا هام���ا يف اقت�سادياتها, وبلدان اخرى يغلب عليها النتاج ال�سناعي. 

كما توؤثر عدالة التوزيع اأو انعدام تلك العدالة يف العالقات الجتماعية ويف التعاون اأو املناف�سة بني خمتلف فئات املجتمع.

ويف اخلليج, اعتمد القت�ساد التقليدي يف املا�سي على جمموعة من املقومات. اأهمها: الغو�س على اللوؤلوؤ ثم التجارة والزراعة. 
وق���د اعتمدت العائالت املمتدة على زيادة ترابطها لتحقيق و�سع اقت�سادي اأف�سل حني دخلت �سناعة الغو�س ب�سكل جماعي. 
ف���رب العائل���ة ميلك ال�سفينة اأو عدة �سف���ن ي�ستخدمها للغو�س, وي�ساعده يف ذلك الخوة والبن���اء وابناء العمومة والخوال – 
وق���د ي�ستخ���دم بع�س الجراء يف م�ساعدتهم – وهذا النظام القت�سادي يدعم ال�سلطة املطلقة لرب ال�سرة. وبجانب �سناعة 
الغو����س عل���ى اللوؤلوؤ كانت هناك ن�ساطات اقت�سادية اخ���رى اقل اهمية من اللوؤلوؤ كالتجارة والزراع���ة, يقوم بها ابناء اخلليج 
ب���ني �سواح���ل اخلليج اأو بينه وبني �سواحل الهن���د اأو �سرق افريقيا. ثم تاأتي �سناعة ال�سفن وبع����س ال�سناعات املحلية الخرى 

ك�سناعة الفخار والن�سيج يف البحرين.

وعندما بداأت �سناعة الغو�س تتدهور قبل احلرب العاملية الثانية نتيجة انت�سار اللوؤلوؤ ال�سناعي, بدا وكاأن منطقة اخلليج تتجه 
اإىل كارثة اقت�سادية حتمية, فجاء اكت�ساف البرتول كي يفتح جمال اقت�ساديا جديدا ل�سكان املنطقة.

ومع تفجر النفط يف اأوائل الثالثينات يف البحرين ثم يف بقية دول اخلليج يف الربعينات واخلم�سينات من هذا القرن, تدفقت 
مدخولت النفط وتو�سعت بالتايل دول اخلليج يف جمالت النفاق �سواء على م�ستوى الدولة ام املجتمع. ونتيجة لكل ذلك ن�ساأت 
عالقات اجتماعية جديدة وتغريت الرتكيبة ال�سكانية, وجلب القت�ساد قيما جديدة تختلف عن القيم التقليدية القدمية التي 

كانت �سائدة يف جمتمعات اخلليج قبل النفط.

3( اشكال التغير االجتماعي:

اأهم �سور وا�سكال التغري الجتماعي ما يلي:

اأ -    ق���د يك���ون التغري �س���ريا طبيعيا تلقائيــا يف اجتاه معني مثل منوذج تغ���ري الوجوه الجتماعية من ال�س���رة اإىل الع�سرية 
فالقبيلة ثم القرية اإىل املدينة فالدولة.

ب-    ق���د يك���ون التغري ارتقائيا مق�سودا يهدف اإىل حتقيق اغرا�س قائمة على الدرا�سة والبحث وذلك مثل التقدم امل�ستمر 
يف العلوم والبحث العلمي.
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ج -    ق���د يك���ون التغري عملية تراجعية اأو نكو�سا, اذ بعد ان تقطع بع�س النظم تط���ورا ارتقائيا ي�سيبها النحالل فتبداأ 
بالرتاجع, اأو يحدث ذلك كثريا يف حالت الزمات ال�سيا�سية والقت�سادية وال�سطرابات الداخلية.

د- قد يكون التغري انقالبا ثوريا يطيح بالنظم القائمة يف املجتمع وير�سى قواعد ونظم جديدة م�ستحدثة.

)2(  ن�س اإثرائي:
عوائق التغري الجتماعي :

اإن عملية قبول التغري لي�ست �سهلة يف املجتمعات الإن�سانية, فبع�س منها يظهر فيه على درجة عميقة و منت�سرة, 
وبع�سه���ا ي�سع العقبات يف طريق التطور والتغري الجتماعي, مما يوؤدي اإىل بطء التغري اأو اإىل اجلمود ... وهذه 

العوائق هي:
)1( الرغبــة يف املحافظــة على الثقافة التقليدية: اإن الثقاف���ة التقليدية لطبقات حمافظة من النا�س 
توؤث���ر ب�س���كل مبا�سر على قطاع كبري م���ن التجمعات ال�سكانية يف جمتمع معني . بحي���ث تقود هذه التجمعات اإىل 
رف����س اجلديد واملحافظة على الق���دمي على الرغم من النتقادات املوجهة اإلي���ه, اإل اأنهم ي�سرون على �سرورة 
املحافظ���ة على هذا الرتاث وال���ذي يعتر مرياث املجتمع من الأجيال ال�سابقة. مثل “ طائفة الهندو�س يف الهند 
يقد�س���ون البقر ويحرمون ذبحها, وقد حاول الزعيم نه���رو اإقناع تلك الطائفة بخطاأ هذا املعتقد اإل اأنه مل يفلح 

يف اإقناعهم.
2- العزلــة الجتماعيــة: اإن العزل���ة الجتماعية التي يعي����س فيها املجتمع قد تكون عائ���دة اإىل اأن م�ستوى 
التجمع���ات الإن�سانية مت���دن اإىل احلد الذي يكون فيه اأقل من م�ستويات التق���دم احل�ساري العاملي. واأن موقعها 
اجلغرايف ل ي�سمح لها بالحتكاك مع املجتمعات الأخرى . رمبا تكون هذه العزلة ق�سرية فر�ستها قوى ا�ستعمارية 
خارجي���ة عن اإرادة ال�سعب اأو مظهرا من مظاهر النع���زال الجتماعي الذي يفر�سه املجتمع على نف�سه .. .مثل 

الحتاد ال�سوفيتي بعد قيام الثورة البل�سفية عام 1917 م .
3- ركود حركة البتكار والتجديد: تعود هذه الظاهرة اإىل انخفا�س امل�ستوى العلمي والثقايف واإىل عدم 
تقدي���ر الباحث���ني ورعايتهم وتوجيههم, وعدم توف���ر القدرات املادية لمتالك املخرتع���ات التكنولوجية, ونق�س 
امل���وارد القت�سادي���ة كالروة املعدنية, وت���دين امل�ستوى الجتماعي بحي���ث ل توجد احلاجة امللح���ة الدافعة اإىل 

البتكار والخرتاع, وعدم الوعي ال�سعبي مل�سامني التغري اأو اجلهل بحقيقة التغري والتجديد اأو الخرتاع.
4- العوائق ال�سيا�سية: اإن عدم توفر ال�ستقرار ال�سيا�سي يوؤدي بال�سلطة اإىل توزيع جهودها لإعادة ا�ستتباب 
الأم���ن كما ي���وؤدي اإىل هجرة الأدمغة نحو اخلارج مم���ا يحرم املجتمع من فاعليتها يف عملي���ة التغري. بالإ�سافة 
اإىل ت�سجي���ع الق���ادة للحروب اخلارجية يوؤدي اإىل تدمري الروة املادية والب�سرية وهذا بالتايل يجعلها يف م�ساكل 

اجتماعية واقت�سادية ت�سغلها عن النهو�س مب�ستوى معي�سة اأفرادها واإىل تخلفها يف النهاية.
5- عــدم التجان�ــس ال�سكاين: قد يتك���ون املجتمع من اأقليات وطبقات متعادي���ة مت�سارعة وبينها تناق�سات 

اجتماعية,الأمر الذي يوؤدي باملجتمع اإىل النق�سام وعدم تقدم امل�ستوى الجتماعي.
فهمي �سليم الغزوي واآخرون
املدخل اإىل علم الجتماع
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4(   مظاهر التغير االجتماعي:

اأ -    التغ���ري يف املجتم���ع ككل مقابل التغري يف الن�سق الفرعية: ويق�سد به التغري الذي ي�سبغ كل نظم املجتمع وينقله من حالة 
اإىل حال���ة اخرى جديدة, كالنتقال من املجتم���ع القطاعي اإىل املجتمع الراأ�سمايل, ودرا�سة ا�سباب هذا التغري ونتائجه. 

ولبد من الهتمام مبا يحدث لالجزاء, كما الهتمام بالتغريات على م�ستوى اجلماعات الأولية والر�سمية واملرجعية.

ب-    التغ���ري يف النظ���م الجتماعي���ة والتغري ال���ذي يوؤدي اإىل نظ���ام معني: من الوا�س���ح ان التغري يح���دث يف النظم املختلفة 
كالتغ���ريات يف نظام القربي اأو النظام القت�سادي اأو الرتبوي اأو ال�سيا�سي. وهذه التغريات توؤثر يف الجزاء الخرى ويف 
ال���كل. كم���ا ان بع�سها ي���وؤدي اإىل اعادة تنظيم املجتمع وبالت���ايل اإىل ايجاد نظام اجتماعي جدي���د وهنا يدخل بعد اآخر 
للتغ���ري وهو مفهوم احلتمية. وترتبط م�ساألة احلتمية يف التغري عادة بالنظام القت�سادي. وتعتر املتغريات القت�سادية 

هنا املحركة لعمليات التغري واجتاهاته.

ج-    التغ���ريات على امل�ستوى ال�سخ�سي: ان التفاعل ب���ني املجتمع وافراده ينطوي على عملية عالقة تبادلية, فالفرد مبا يتمثل 
م���ن خ���الل اجلماعات من اجتاهات واأفكار, يعود لثراء املجتمع والتاأثري فيه. وبهذا تبدلت الروؤيا اإىل عالقة ال�سخ�سية 

باملجتمع يف الدرا�سات احلديثة من نظرة الت�ساد وال�سراع اإىل نظرة التكامل.

5(   التغير االجتماعي في المجتمع البحريني

مي���ر املجتم���ع البحريني املعا�سر بتغريات اجتماعية واقت�سادية �سريعة, واأن معرفتنا بهذه التغريات وخ�سائ�سها يف جمالت 
احلي���اة املختلف���ة, والعوامل الت���ي ت�سهم يف اأحداثه���ا والنتائج اليجابية وال�سلبي���ة الناجمة عن هذه التغ���ريات يفيد كثريًا يف 

التخطيط لبناء جمتمع الغد على اأ�س�س علمية, ويف اطار خطط وم�سروعات التنمية مبفهومها ال�سامل يف خمتلف امليادين.

وملعرف���ة اأبع���اد التغري الجتماعي يف جمتمع البحرين, ف���اإن هذا يتطلب منا درا�سة تاريخية له���ذا املجتمع يف مرحلتي ما قبل 
النف���ط وما بعد النفط, ودرا�سة العوامل التي تو�سح لنا احلقائق الجتماعية, مرتبطة بالتطور القت�سادي وال�سيا�سي, ال ان 
املج���ال ل يت�س���ع هنا للمعاجلة ال�ساملة, وله���ذا �سوف نركز حديثنا على مناق�سة اأهم التغ���ريات البارزة يف النظم الجتماعية 

املختلفة وهي:

1-  النظام الأ�سري.

2-  النظام التعليمي.

3-  النظام القت�سادي.

4-  ال�سكان.
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أوال: التغير في النظام األسري:

ل يختل���ف النظ���ام الأ�س���ري يف البحرين عن النظام الأ�س���ري يف املجتمع العربي, فهو يت�سف بنف����س املميزات التي ميتاز بها 
النظ���ام الأ�سري العربي والتي توارثها الأجيال عر ازمان طويلة وتتمث���ل هذه املميزات يف الروابط الأ�سرية املتينة والتعاطف 

والتاآخي والتما�سك, بالرغم من التغريات املادية التي اثرت يف خمتلف جمالت احلياة.

وم���ن املالح���ظ ان الأ�سرة التقليدية يف املجتمع تاأثرت بالتغ���ريات التي طراأت النظام القت�سادي ال���ذي اعتمد على الغو�س, 
والتج���ارة الب�سيط���ة. وقد ظهر هذا التغ���ري وا�سحا يف مرحلة ما بعد النف���ط على بنية الأ�سرة والعالق���ات الجتماعية ب�سبب 
العوام���ل القت�سادي���ة وتغري امناط النت���اج وزيادة الدخل القومي, وزيادة فر�س الك�سب امل���ادي عن طريق العمل يف الن�سطة 

القت�سادية احلديثة التي مل يعرفها املجتمع البحريني يف مرحلة ما قبل النفط مثل قطاع البنوك واخلدمات.

التغيير في مجال العالقات األسرية:

1-    ظه���ر اجت���اه متزايد نحو تكوين الأ�سرة النووي���ة التي تقت�سر على الزوج والزوجة والطف���ال, مع احلفاظ على العالقات 
العائلية املمتدة التي تربط النواة الأ�سرية ب�سبكة العالقات مع الأهل والقارب.

2-    تاأخ���ر �سن ال���زواج لدى الذكور والن���اث ب�سبب انت�سار التعلي���م, وزيادة الوع���ي باأهميته والقبال املتزاي���د عليه, خا�سة 
اإىل املرحل���ة الثانوية وما بعدها اأي موا�سلة الدرا�سة اجلامعي���ة من قبل اجلن�سني, والح�سا�س املتزايد ب�سرورة الن�سوج 

النف�سي وال�ستعداد املادي واملعنوي للزواج.

3-    الجتاه نحو �سغر حجم الأ�سرة ملواجهة متطلبات احلياة الع�سرية, ب�سبب خروج املراأة للعمل وقيامها باأدوار متعددة يف 
هذه املرحلة من تطور املجتمع كم�ساركتها يف العمل الجتماعي التطوعي.

4-    تغري يف القيم الجتماعية اخلا�سة بتعليم املراأة وعملها وم�ساركتها يف قوة العمل خارج الطار التقليدي القدمي الذي حدد 
مكانتها ودورها فتغريت النظرة اليها �سواء على امل�ستوى الر�سمي اأو ال�سعبي.

5-    تاأثرت التن�سئة الجتماعية بحيث مل تقت�سر على املوؤ�س�سة الأ�سرية لوحدها, بل بداأت موؤ�س�سات اجتماعية اخرى ت�سارك 
يف عملي���ة التن�سئة الجتماعي���ة مثل املدار�س والندية واأجهزة العالم, وقد ا�سبح لهذه املوؤ�س�سات اثر وا�سح على �سلوك 

الطفال وال�سباب.

6-    تاأخر �سن دخول الرجل اإىل �سوق العمل ب�سبب موا�سلة ن�سبة كبرية من ال�سباب للتعليم العايل, ومع حت�سن م�ستوى الدخل 
ب�سكل ن�سبي مما اأوجد م�سكلة اأوقات فراغ لكثري منهم, وما تابعها من م�سكالت النحراف واجلرمية واملخدرات وغريها 

وجميعها م�سكالت حديثة م�ساحبة للتغري القت�سادي, وناجتة عن النمو الجتماعي.

ويف ال�سن���وات الخ���رية �سه���دت الأ�س���رة البحرينية تغريات ملحوظ���ة يف بنائها ب�سب���ب التغريات الثقافية الت���ي حدثت نتيجة 
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النفت���اح على الثقافات الخرى وخا�س���ة الغربية منها, وهذا الحتكاك اثر ب�سورة وا�سحة على العالقات بني الأبناء والآباء, 
وكذلك العالقات بني القارب, وزاد الجتاه نحو ال�ستقاللية ونحو الفردية يف اتخاذ القرارات يف خمتلف �سئون حياة الأ�سرة 

وافرادها. وهذه التغريات كان لها الآثار اليجابية وال�سلبية يف اجلوانب املادية وغري املادية يف حياة الأ�سرة.

-  ما االآثار االيجابية وال�صلبية النفتاح البحرين على الثقافات االخرى؟ بنّي وجهة نظرك يف هذا املو�صوع.
-   يعت���رب اجلان���ب االعالم���ي اح���د قنوات االت�ص���ال الثق���ايف بالثقافات االخ���رى من خالل جه���ازي االذاعة 

والتلفزيون.
���ح وجه���ة نظ���رك يف ادخ���ال برام���ج B.B.C و�ص���بكة C.N.N عل���ى الهوي���ة الثقافية ملجتم���ع البحرين  -   و�صّ

واخلليج العربي.
-   و�صح وجهة ن�ظرك يف �صبكات التوا�صل االجتماعي )التويت - الفي�صبوك(.

التغيير في مجال: المؤسسات االجتماعية:

1-    ع���رف املجتم���ع البحرين���ي احلديث قي���ام موؤ�س�سات ر�سمي���ة وجمعيات اهلية مل تك���ن موجودة يف مرحلة م���ا قبل النفط 
وق���د اثرت ه���ذه املوؤ�س�سات واجلمعيات ب�س���كل وا�سح على الأ�س���رة البحرينية اذ اخذت على عاتقه���ا بع�س العبء الذي 
تتحمله الأ�سرة يف رعاية �سئون افرادها و�سبط قواعد ال�سلوك والقيم الجتماعية بهدف املحافظة على القيم الإ�سالمية 

والعربية الأ�سلية وحماية الأ�سرة من التفكك والت�سدع.

2-    ظه���رت موؤ�س�سات وجمعيات لرعاية املعوقني مبختلف فئاتهم وكذلك موؤ�س�س���ات لرعاية كبار ال�سن والعجزة, وقد �ساعد 
ذلك على تخفيف العبء عن بع�س ال�سر, و�ساهمت هذه املوؤ�س�سات يف اح�سا�س هوؤلء بالكرامة الإن�سانية.

3-    مت ان�ساء موؤ�س�سات لرعاية الأحداث التي اخذت تنظم الرامج والن�سطة املختلفة لرعاية الحداث الذين ل امر لهم, اأو 
ت�سدعت ا�سرهم حتى ي�ستطيعوا من تطوير مواهبهم وامكانياتهم وي�سبحوا مواطنني �ساحلني.

4-    ظه���ور موؤ�س�س���ات تقوم بتقدمي التوجيه والر�ساد الأ�سري, خا�سة يف جمال الرعاي���ة ال�سحية, ورعاية احلوامل من اجل 
احلفاظ على ال�سحة اجل�سمية والنف�سية.

5-    انت�سار العديد من الندية الرتويحية والريا�سية والثقافية يف ربوع مدن وقرى البحرين �ساهم يف اتاحة الفر�س لكت�ساب 
املعلومات واملهارات ملختلف افراد الأ�سرة.

6-    ن�ساأة املوؤ�س�سات العالمية والثقافية مثل الذاعة والتلفزيون وال�سحف واملكتبات العامة �ساعدت على اكت�ساب املعلومات 
واملهارات الجتماعية لأفراد الأ�سرة.
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ثانيا: التغير في النظام التعليمي:

عرف���ت البحري���ن التعلي���م منذ وقت مبكر, ولكن مل يكن بال�س���ورة التي نعرفها الآن بل كان تقليديا وه���و م�سابها ملا كان عليه 
التعليم يف دول اخلليج العربية حيث يقوم »املطّوع« اأو »املال« بتعليم ال�سبية ال�سغار يف القرى والأحياء القراآن الكرمي وبع�سا 

من مبادئ القراءة والكتابة يف بع�س الأحيان.

ويف بداي���ة هذا القرن �سه���دت البحرين افتتاح مدر�سة �سغرية على النمط احلديث, قام���ت برعايتها )الر�سالية المريكية( 
�سن���ة 1902م ال ان ه���ذا الن���وع من املدار�س مل ي�ستح�سن من قبل الهايل, حيث مل يك���ن املجتمع يتقبل التب�سري وان �سمح به. 
وق���د ا�سار اأم���ني الريحاين اإىل هذه املدر�سة بقوله »ولكن يف البحرين معهدا اأمريكيا دين���ي الأ�سل طبيا وتهذيبيا للعمل: وهو 

موؤلف من كني�سة يخدمها ق�سي�س, واملدر�سة كانت يوم زرت اجلزيرة مقفلة« )1(.

ويف ع���ام 1919م افتتح���ت اأول مدر�سة نظامية يف مدينة املحرق عرفت با�سم »الهداية اخلليفية« وكان ذلك مببادرات فردية, 
فق���د تبن���ى جمموعة من قادة الراأي والتجار البحرينيني فكرة ان�ساء مدر�سة حديثة توكل اليها مهمة تعليم النا�سئة على غرار 
م���ا �ساه���ده معظمهم يف ا�سفارهم اإىل اخلارج فجمعت ترع���ات من املو�سرين يف البحرين, ومت ان�س���اء املدر�سة وان�سئ لهذا 

الغر�س جمل�س للمعارف حتت رئا�سة ال�سيخ عبداهلل بن عي�سى األ خليفة.

وتعت���ر مدر�س���ة الهداية اخلليفية نقط���ة البداية يف ار�ساء قواع���د التعليم احلديث يف البحرين حيث خط���ا التعليم بعد ذلك 
خط���وات كب���رية يف مرحلة ما بعد النفط, اذ اهتمت الدولة بتوفري التعليم املج���اين لكل املواطنني, وقد ظهر هذا الهتمام يف 
زي���ادة ع���دد املدار�س والطالب واملدر�س���ني. فبعد ان كان التعليم قبل النفط حمدودا ومق�س���ورا على عدد من الطالب ويقوم 

بالتدري�س عدد حمدود من املدر�سني ا�سبح بعد مرحلة النفط ميتاز بعدة خ�سائ�س ميكن ايجازها فيما يلي:

1-   الزيادة الكمية يف عدد الطالب من الذكور والثاث, وعدد املدر�سني والهيئات الدارية.

2-   الزيادة املطردة يف عدد املدار�س, موزعة على خمتلف مدن وقرى البحرين.

3-   التو�سع يف تعليم الكبار لي�سمل معظم املواطنني من اأجل الق�ساء على الأمية.

4-    تطوير املناهج الدرا�سية )م�ستند 3( عن طريق ربط التعليم بحاجات التنمية القت�سادية والجتماعية يف كافة املجالت.

5-    ا�ستخدام التقنيات الرتبوية احلديثة وال�ساليب العلمية املتطورة يف التدري�س من خالل تاأهيل املعلمني وتدريبهم وتطوير 
قدراتهم املهنية.

6-   تطوير التعليم العايل من خالل ان�ساء الكليات املتخ�س�سة التي ت�سمها جامعة البحرين.

- عدد الكليات التي ت�سملها جامعة البحرين.
- اقرتح اأق�سام اإ�سافية  جديدة يف جامعة البحرين تلبي طموحات الطلبة.

1-  اأمني الريحاين: ملوك العرب – اجلزء الثاين �س221 – �س222.
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)3(  الأ�سا�س التكنولوجي للمناهج التعليمية:
لق���د �سهد القرن الع�س���رون يف اأواخره تقدما وا�سع���ا يف تكنولوجيا املعلوم���ات مل ي�سهدها العامل من قبل 
فك�س���رت احلواج���ز الزمنية واملكاني���ة بني النا�س واأ�سبح الع���امل مفتوحا اأمام جمي���ع املجتمعات, ويتوقع 
الكثريون ان ي�سهد القرن احلادي والع�سرون �سيطرة �سبه تامة للتكنولوجيا على حياة النا�س, مما ي�ساعد 
املتعل���م عل���ى الذهاب اأبعد م���ن القاعة الدرا�سية واأبعد م���ن املنهاج التعليمي املق���رر اإىل قواعد البيانات 
متع���ددة الو�سائط ع���ر اللكرتونية لتو�سي���ل املعلومات واخلدم���ات التدريبية للمتعلم���ني مل�ساعدتهم يف 

احل�سول على املهارات املطلوبة.
اإن التقدم التكنولوجي الهائل ي�سيف اأ�س�سًا جديدة للعملية التعليمية – الرتبوية عامة وللمناهج التعليمية 
خا�سة وبداأ ظهور هذا امل�سطلح امل�ستحدث يف الن�سف الأخري من القرن الع�سرين ليواكب الثورة العلمية 

والت�سالية التي �سملت كافة جمالت احلياة وامتدت لت�سمل النظام التعليمي الرتبوي.
ويق�س���د بالأ�سا�س التكنولوجي ادخ���ال التطبيقات التكنولوجية يف منظمة املناه���ج التعليمي التي متثل.. 
الأهداف -  الأن�سطة – التقومي, لتندمج هذه العنا�سر معا لتكّون كيانًا تعليميًا اأف�سل يف حتقيق الأهداف 

الرتبوية للمناهج التعليمية.
�سهيلة حم�سن كا�سم الفتالأوي
بت�سرف/املنهاج التعليمي والتدري�س الفاعل

مراحل التعليم:

مت�سي���ا مع الأ�س����س الرتبوية احلديثة, فقد مت تق�سيم املراح���ل التعليمية اإىل اأربعة م�ستويات, البتدائ���ي, العدادي, الثانوي, 
التعلي���م الع���ايل, ويو�سح اجلدول رقم )4( التطور الذي حدث يف جم���ال التعليم خالل الفرتة ما بني العام الدرا�سي 1999 - 

2009م والر�سم البياين رقم )5( يبني عدد الطالب يف املدار�س احلكومية بني عام 2000 - 2009م.
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يت�سح من اجلدول احلقائق التالية:

1-   الزيادة املطردة يف معدل الطلبة والطالبات يف الفرتة ما بني 2005/ 2006م للمرحلة البتدائية.

2-   الزيادة الكبرية يف اعداد الطالبات يف خمتلف مراحل التعليم.

3-   الزيادة الكبرية على ريا�س الأطفال والتعليم اخلا�س.

مم���ا تق���دم ميكن القول ان التعليم يف املجتمع البحريني قد �سهد تطورات هام���ة على ال�سعيدين الكمي والنوعي وفق ال�س�س 
العلمي���ة, و�سم���ن اطار اخلط���ط التي ت�سعه���ا وزارة الرتبية والتعليم التي ته���دف اإىل توفري فر�س التعلي���م للجميع كحق لكل 

مواطن, وتنويع الرامج التعليمية التي تخدم خطط التنمية يف البالد.

-   كيف ميكن ربط التعليم بخطط التنمية االقت�صادية يف البالد.
-   بنّي اثر التعليم على االأ�صرة البحرينية من حيث

1-  متو�صط عدد افراد اال�صرة.
2-  �صن الزواج لكل من املراأة والرجل.

3-  اقبال بع�س االأ�صر البحرينية على ريا�س االأطفال والتعليم اخلا�س.
4-  االدوار اجلديدة لالأ�صرة يف التعليم.

ر�صم بياين رقم )5(

التعليم و الخدمات التعليمية: الرسومات البيانية للفصل الخامس 
The Graphs of Chapter Five : Education & Education Services
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 Graph 5.01رسم بياني 
 )2009 - 2000( الطالب في المدارس الحكومية والخاصة للسنوات من

Students at Government & Private Schools For the years From (2000-2009) 
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 المدارس الخاصة 
Private Schools 

)رياض األطفال بالمدارس الخاصة(يشمل الطالب في المراحل الدراسية األبتدائية واألعدادية والثانوية و: مالحظة  
Includes Students in Primary, Intermediate & Secondary Stages and (K.G. in Private Schools) 
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 Graph 5.02رسم بياني 
 )2009 - 2000(  -عدد الطالب لكل مدرس ولكل فصل في المدارس الحكومية والخاصة 

Private School (2000-2009) at Government & Students per Teacher/Class 
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اجلهاز املركزي للمعلومات
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ثالثا: التغير في النظام االقتصادي:

اعتم���د القت�س���اد البحريني يف ما قبل النف���ط ب�سكل رئي�سي 
عل���ى الغو�س و�سيد اللوؤل���وؤ, واإىل جانب ه���ذا امل�سدر مار�س 
�س���كان البحري���ن كغريه���م م���ن اأبن���اء املجتمع���ات العربي���ة 
اخلليجي���ة بع����س الن�ساط���ات القت�سادي���ة الخ���رى, مث���ل: 
التج���ارة بني البحري���ن وال���دول اخلليجية املج���اورة اأو بينها 
وب���ني �سواحل الهن���د اأو �سرق افريقية, ولكن ه���ذا الن�ساط اأو 
غريه ياأتي – من حيث الأهمية – يف الدرجة الثانية اأو الثالثة 
بع���د الغو����س. وقد اث���رت التجارة م���ع �سواحل الهن���د و�سرق 
افريقية على الثقافة املحلية وقد ظهر ذلك وا�سحا يف الفنون 

واملالب�س والأطعمة والدوات التي ت�ستعمل يف املنازل.
وعالق���ة اأهل البحري���ن بالبح���ر �سورها اأم���ني الريحاين يف 

ع�سرين���ات ه���ذا القرن بقوله: »اإن اأهل البحرين مثل اأهل الكويت, بل مث���ل كل العرب ال�ساكنني على �سواحل اخلليج ل يزالون 
من ع�ساق اليم و�سادة ال�سراع, بل هم اليوم املالحون ال�سائدون يف اخلليج ويف البحر الأحمر.

واإىل جان����ب التجارة مار�����س اأهل البحرين بع�����س الن�ساطات 
القت�سادية الب�سيطة, مثل: الزراع����ة وال�سناعات التقليدية: 
ك�سناع����ة ال�سف����ن وتبيي�����س النحا�����س, وه����ذان الن�ساط����ان 
يغل����ب عليهم����ا الطاب����ع الأ�س����ري, اأي اإن اأ�سرًا معين����ة متار�س 
هذي����ن النوعني من الن�ساطات وقد عرف����ت با�سم »القالليف« 
و»ال�سفافري«, وهناك اأي�سا �سناعة ال�سالل والفخار, و�سناعة 
�سي����د ال�سمك و�سناعة ادوات الزراعة الب�سيطة, ومعظم هذه 
ال�سناعات ميكن اأن يطلق عليها ما ي�سمى )ب�سناعة القرية( 
Cottage Industry حي���ث ان ه���ذه ال�سناعات ت�سد حاجة 

املجتم���ع ال�سغري. انظ���ر ال�سكل رقم )6( ال���ذي يبني اإحدى 
ال�سناعات التقليدية يف جمتمع البحرين قبل النفط.

ان من���ط النت���اج وادواته يف البحرين يف فرتة ما قبل النفط هو الذي حدد ب�س���ورة مبا�سرة طبيعة العالقات الجتماعية بني 
اأف���راد املجتم���ع, فمن حي���ث الروابط العائلية – ت���زداد العائلة ترابطا – خا�س���ة العائلة املمتدة – لتحقي���ق و�سع اقت�سادي 
اأف�س���ل, فرتى العائالت تدخ���ل يف �سناعة اللوؤلوؤ ب�سكل جماعي, فرب العائلة ميلك ال�سفين���ة اأو عدة �سفن ي�ستخدمها للغو�س 
عل���ى اللوؤل���وؤ, والأبناء واأبن���اء العمومة والأخوال يعملون جماعيا عل���ى ظهر ال�سفينة اأو ال�سفن التي متتلكه���ا العائلة, وقد يقوم 
مب�ساعدته���م بع�س الجراء من اخل���ارج, وهذا النظام القت�سادي يقوي الرتباط العائلي من حيث يعتمد بع�سهم على بع�س 
اقت�سادي���ا - ولكن���ه يف نف�س الوقت يدعم ال�سلطة املطلقة لرب العائلة اأو كبريه���ا, في�ستحوذ على كل املردود القت�سادي من 

عمل جمموع هوؤلء الأفراد, اأو معظمه يف اأح�سن الظروف. انظر �سكل )7(

�صكل )7( مهنة الغو�س ل�صيد اللوؤلوؤ

�صكل )6( �صناعة الن�صيج التقليدي
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ام���ا بعد اكت�س���اف النفط بكمي���ات جتارية, وزي���ادة الطلب عليه 
وت�سويق���ه عامليا وارتفاع ا�سعاره ب�سورة كب���رية بعد حرب اكتوبر 
�سنة 1973, فقد �ساحب ذلك زيادة يف عوائده, مما جعل الدولة 
تتج���ه اإىل ا�ستثمار ه���ذه العوائد يف م�ساري���ع )تنموية( انعك�ست 
اآثاره���ا عل���ى بني���ة املجتم���ع البحرين���ي, فتغ���ريت ب�س���دة امناط 
ال�سته���الك, وظهرت الأ�سرة النووية, ون�ساأت عالقات اجتماعية 
جدي���دة, وتغريت الرتكيب���ة ال�سكانية فنمت قطاع���ات اقت�سادية 
واجتماعي���ة جديدة مل تك���ن معروفة قبل اكت�س���اف النفط, وهذا 
ما جع���ل الدولة تخطط لبناء هياكل اقت�سادية جديدة تقوم على 
ا�س�س مدرو�سة من �ساأنها حتقي���ق النمو القت�سادي والجتماعي 

للمجتمع البحريني. انظر �سكر رقم )8(.

-  ما القطاعات القت�سادية اجلديدة التي ظهرت حديثًا يف جمتمع البحرين؟

آثار اجتماعية للتغير االقتصادي:

1-    ادى تواف���ر ال�سيول���ة النقدية اإىل احداث تغ���ريات اأ�سا�سية يف العالق���ات الجتماعية ويف امن���اط ال�ستهالك حيث اجته 
الف���راد اإىل �س���راء بع�س الكماليات احلديثة التي تدخل بيوته���م لأول مرة, كما �ساحب ذلك اي�سا ظهور طبقات جديدة 
يف املجتم���ع, مثل: طبقة التجار ورجال الأعم���ال بالإ�سافة اإىل تغري يف الرتكيب الوظيفي واملهني اأي ظهرت مهن جديدة 

مل تكن معروفة قبل النفط, كذلك زاد تق�سيم العمل, وزادت احلاجة اإىل التخ�س�س.

2-    م���ع تدفق النف���ط, وقيام ال�سناعة البرتولية, وزي���ادة احلركة القت�سادية يف البالد اأ�سبح���ت احلاجة ما�سة اإىل القوى 
العامل���ة الواف���دة يف املجالت التخ�س�سية املختلفة, لت�سهم يف حركة التطور القت�سادي. وقدوم الأيدي العاملة اأدى اإىل 

زيادة عدد �سكان البحرين, فقد و�سل يف تغيري عام 2009 اإىل )1.215 ن�سمة(.

-  ارجع اإىل تعداد �صكان البحرين 2009م, وبني ما يلي:
-  ن�صبة املواطنني اإىل غري املواطنني.

-  ن�صبة القوى العاملة املحلية اإىل ن�صبة القوى العاملة الوافدة.

�صكل )8( القطاع االقت�صادي حديثاً
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3-    كم���ا اأدي النفاق احلكومي عل���ى امل�سروعات العمرانية للبنية التحتية كبناء املدار�س وامل�ست�سفيات وامل�ساكن )مثل مدينة 
عي�سى, مدينة حمد(. والطرق والكهرباء واملاء اإىل ظهور قطاع مميز يف القت�ساد البحريني هو قطاع اخلدمات والبنوك 

الذي ي�سغل ن�سبة كبرية من القوى العاملة املحلية.

4-    ونظ���را لإدراك الدول���ة اأن النف���ط م�س���در نا�سب اجته���ت اإىل تنويع م�سادر الدخل ع���ن طريق ان�ساء قاع���دة �سناعية 
متثلت يف ال�سناعات الثقيلة واملتو�سطة واخلفيفة, كما بداأت ت�ستفيد من املقومات الطبيعية والب�سرية يف البالد بتن�سيط 

احلركة ال�سياحية عن طريق ان�ساء الفنادق واملن�ساآت ال�سياحية.

-    عدد بع�س الوان الفنون ال�صعبية التي ظهرت يف البحرين نتيجة االحتكاك الثقايف بني البحرين ودول 
�صرق افريقية و�صاحل ايران و�صواحل الهند.

-    ما االآثار الثقافية التي نتجت عن ات�ص���ال التجار البحرينيني بغريهم من �ص���عوب �صواحل الهند وايران 
و�صرق افريقيا يف الثقافة املحلية للمجتمع البحريني؟

رابعا: التغيرات السكانية:

يهت���م علماء الجتم���اع والقت�ساد بدرا�سة التغريات ال�سكانية, التي ت�سمل التحولت الت���ي تطراأ على معدلت الزيادة يف عدد 
املوالي���د والنق�س يف عدد الأفراد ب�سب���ب الوفيات, والكثافة واخل�سائ�س ل�سكان املجتمع, لأن هذه التغريات توؤثر يف الرتكيب 

الجتماعي, وكذلك حجم النتاج ومنط ال�ستهالك وم�ستوى املعي�سة.
ل���ذا فاإنه من ال�س���روري ر�سد التغريات ال�سكانية وحتلي���ل اجتاهاتها لأن ذلك ي�ساعد املخطط���ني مل�سروعات وبرامج التنمية 

الجتماعية والقت�سادية �سواء على املدى الق�سري اأو على املدى البعيد.
والأمثل���ة الت���ي تبني اأهمية ر�سد التغريات ال�سكانية كثرية نختار من بينه���ا جمالني حيويني هما ال�سحة والتعليم, فالتخطيط 

لبناء عدد من املدار�س يتطلب اأول معرفة الزيادة ال�سنوية يف خمتلف فئات ال�سن لكل من الذكور والناث.
وكذلك احلال بالن�سبة للخدمات ال�سحية )م�ستند 9( نالحظ الزيادة الكبرية يف اأعداد الأطباء بح�سب التخ�س�سات الطبية 
املختلفة, اإذ اإن معدلت اخل�سوبة والوفيات واملهاجرين حتدد متطلبات توفري الرعاية ال�سحية الالزمة من اجلوانب الكمية 
والنوعية اأي من حيث عدد امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية وعدد الأطباء واملمر�سني وغري ذلك. وعليه فان البحرين من اأوائل 

دول اخلليج العربية التي اخذت مبنهج الح�ساءات ال�سكانية �سبيال يف عملية التخطيط القت�سادي والجتماعي.
من هنا �سرنكز يف حديثنا على بع�س التغريات التي طراأت على ال�سكان يف البحرين من خالل العنا�سر ال�سكانية الآتية:

اأ -  املواليد والوفيات.
ب-  الهجرة اخلارجية.
ج�-  الكثافة ال�سكانية.

د-    اخل�سائ�س ال�سكانية وت�سمل توزيع ال�سكان يف املجتمع ح�سب ال�سن والنوع واحلالة الجتماعية واملهنية وامل�ستوى 
التعليمي واجلن�سي.
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وتتاأثر هذه العنا�سر بعدة عوامل اقت�سادية و�سيا�سية وثقافية وح�سارية بالإ�سافة اإىل العوامل الطارئة.

ومبا اأن املو�سوع من الت�ساع وال�سمول لذا �سوف نق�سر حديثنا على حتليل بع�س العوامل التي اثرت يف التغريات ال�سكانية يف 
املجتمع البحريني املعا�سر:

اأ -    عرف���ت البحري���ن اأول تعداد �سكاين يف �سنة 1941م, وقد بلغ عدد ال�سكان يف هذا العام )89970( وقد زاد حوايل مرتني 
ون�س���ف يف �سن���ة 1971م لي�س���ل اإىل )21678( اأي بن�سب���ة )18.6%( ويف �سنة 1981م و�سل عدد �س���كان البحرين اإىل 
)35.798( اأي بن�سب���ة 62.3%, ول���و بحثنا العوامل التي اأدت اإىل زيادة عدد ال�سكان �سنجد اأن اكت�ساف البرتول هو اأحد 
ه���ذه العوام���ل الت���ي اأدت اإىل النمو ال�سكاين يف البحرين, حي���ث مت توظيف عائدات الب���رتول يف م�ساريع وبرامج التنمية 
املختلفة, التي احتاجت بدورها اإىل  اأيدي عاملة كبرية مت ا�ستريادها من الدول التي لديها فائ�س يف العمالة/ وا�ستمرت 

الزيادة يف عدد ال�سكان لت�سل اإىل )518.243( يف �سنة 1991م.

ب-    ان العام���ل القت�سادي وحتول منط النتاج كان اأحد املتغريات التي اثرت يف التغريات ال�سكانية اخلا�سة بحجم ال�سكان 
واجلن�سية وتوزيعهم على فئات ال�سن املختلفة, فالهجرة اخلارجية جاءت مع الزيادة الكبرية يف عائدات النفط التي مت 

ا�ستثمارها يف م�سروعات تنموية عديدة.

ج�-    ط���راأ تغ���ري ملمو�س على مع���دلت الزيادة الطبيعية الناجمة ع���ن الفرق بني املواليد والوفي���ات, فب�سبب تقدم اخلدمات 
ال�سحية قّلت ن�سبة الوفيات من الأطفال مع ا�ستمرار ن�سبة التزايد يف الولدات .

-  ما العوامل التي توؤدي اإىل الزيادة والنق�سان يف حجم الأ�سرة؟

ر�صم بياين رقم )9(
اجلهاز املركزي للمعلومات

يف الر�سم البياين رقم )9( عدة موؤ�سرات اإح�سائية ت�سري اإىل الكثري من اخلدمات التي تقدمها الدولة 
يف املجال ال�سحي... ا�ستنتج من هذا ال�سكل ما ياأتي:

- اأثر هذا التطور على الزيادة ال�سكانية.
- ناق�س مع زمالئك مدلولت الزيادة يف عدد الأطباء من عام 2000 اإىل 2008م.

الرسومات البيانية للفصل الرابع : الصحة والخدمات الصحية
The Graphs of Chapter Four : Health & Health Services
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ويعزى �سبب ارتفاع �سن الزواج اإىل عدة اأ�سباب منها ما يلي:

1-  اكمال التعليم لدى اجلن�سني.
2-  �سرورة ال�ستعداد املادي للزواج من قبل الذكور.
3-  اقبال الفتاة على التعليم العايل, والتفرغ للعمل.

4-  تف�سيل الذكور للزواج من الفتاة املتعلمة والعاملة مما يدفعهم اإىل الزواج من فتيات اكر �سنا.

-  اما يف فتة ما قبل النفط فان انخفا�س �صن الزواج يعزى اإىل االأ�صباب التالية:

1-  قلة التكاليف, فقد كان يتحملها والد الزوج.
2-  قلة �سنوات الدرا�سة, فقد كانت الدرا�سة مقت�سرة على حفظ القراآن الكرمي من خالل )الكتاتيب(.

3-  عدم احلاجة اإىل البحث عن م�سكن جديد, اذ غالبا ما ي�سكن الزوج مع والديه.

ام���ا بالن�سب���ة لرتكيب ال�سكان فاأننا نالحظ من خالل اح�س���اء 1990 انه يتميز باأغلبية �سابة �سواء ب���ني ال�سكان ال�سليني اأو 
الوافدي���ن فنج���د اأن ن�سبة ال�سكان يف املرحل���ة العمرية الأوىل )اأقل من 15 �سنة( تبل���غ )31.8%( اأما املرحلة العمرية الثانية 

والتي تقع بني )15 – 65( فاأن الن�سبة هي )65.8%( ومن حيث التق�سيم النوعي لل�سكان. )جدول رقم 10(.

 يف عام 2008 فاإن جمموع عدد الذكور بلغ )677.999( بينما بلغ عدد الإناث )428.518(.  ويف نف�س العام بلغ جمموع عدد 
ال�سكان البحرينيني وغري البحرينيني )1.106.509(. )جدول رقم 11(.

جدول رقم  ) 10 (
جدول يبني الن�سب املئوية لل�سكان يف جمموعات عمرية معينة )%( 

199020002009

 اأكر من15- 65اأقل من 15
65

 اأقل من
اأكرمن1565-65اأقل من15اأكرمن65 1565-15

31,865,82,428,169,12,826,471,42,2
اجلهاز املركزي للمعلومات
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د-    وم���ن ال�سم���ات البارزة للرتكيب ال�سكاين يف جمتمع البحرين ما بعد النفط,, تع���دد اجلن�سيات والثقافات ب�سبب الهجرة 
الوافدة اليها من خمتلف انحاء العامل, اذ اأ�سبح املجتمع ي�سم العديد من اجلن�سيات.
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القوى العاملة:
هم ال�سكان الن�سطون اقت�ساديا, مبا يف ذلك القوات امل�سلحة واملتعطلون, ول يدخل يف عداد القوى العاملة العاملون يف املنازل 

اأو من يقدمون الرعاية الإن�سانية بدون مقابل )1(.
ان من اأبرز خ�سائ�س القوى العاملة يف املجتمع البحريني ما يلي:-

اأ -    ان املوظف����ني ي�سكل����ون الغالبي����ة العظمى من الق����وى العاملة البحريني����ة واأن اأغلب هذه القوى تتجه نح����و الوظيفة �سواء يف 
املوؤ�س�س����ات احلكومي����ة اأو يف القطاعات احلديثة وت�سمل قطاع البنوك وال�سناعات وال�سركات. وترجع اأ�سباب زيادة اأعداد 
املوظف����ني اإىل زي����ادة اأعداد املتعلمني يف املجتم����ع والتو�سع يف الأجهزة اجلكومي����ة ون�سوء العديد م����ن املوؤ�س�سات التجارية 

اخلا�سة والعامة.
ب-    بل���غ ع���دد العاملني البحرينيني امل�سجلني بدي���وان اخلدمة املدنية يف الع���ام 2009م )35.761(, مما ي�سري اإىل الزيادة 

امللحوظة يف حجم القوى العاملة. جدول رقم )12(.
ج -   م�سارك���ة امل���راأة يف ق���وة العم���ل: لعب التطور الكبري مل�ست���وى تعليم امل���راأة دورا حا�سما يف زيادة متكينه���ا وتو�سيع فر�س 
م�ساركته���ا يف الن�س���اط القت�س���ادي ورغم ان ه���ذه امل�ساركة حت�سنت كثريا الآن ع���ن م�ستواها يف املا�س���ي, ال ان الفجوة يف 
ذل���ك ب���ني الرجال والن�ساء ل ت���زال كبرية وبعيدة عن ح���دود التعامل من الرجال. بينم���ا كانت ن�سبة الن�س���اء البحرينيات ل 
تتج���اأوز )4.9%( م���ن جمموع القوى العاملة عام 1971م, ا�سبحت هذه الن�سبة ت�سكل )15.1%( عام 1981, و)4.9%( عام 
1991, ث���م )25.8%( ع���ام 2001, وبالتايل ارتفع عدد الن�ساء العامالت من ب���ني كل مائة امراأة )اأو ما ي�سمى معدل الن�ساط 
القت�س���ادي املنفت���ح للن�ساء 15 �سنة فاأكر( حوايل )4%( عام 1971, اإىل )14%( ع���ام 1981, واإىل )19%( عام 1991, ثم 
اإىل حوايل )26%( عام 2001, اأي ان هذا املعدل ت�ساعف اكر من )5( مرات خالل العقود الثالثة املا�سية, واأنه بينما كانت 
هن���اك ام���راأة واحدة تعمل مقابل كل )19( رجل عام 1971 ا�سبح هناك امراأة واحدة تعمل مقابل كل حوايل )3( رجال عام 

2001م)2(. )م�ستند 13(.
ن�ستنت���ج مم���ا �سبق انه قد طراأت تغريات جوهرية يف الرتكيب ال�سكاين, واخل�سائ�س ال�سكانية يف فرتة زمنية ق�سرية ب�سبب 
العامل القت�سادي الذي ميثل فيه النفط عن�سرا ا�سا�سيا – بالإ�سافة اإىل عوامل ح�سارية و�سيا�سية اخرى مرتبطة بالظروف 

اخلليجية والعربية والدولية.
واذا ا�ستطعن���ا اأن نتع���رف ابعاد ونتائج عملية التغري الجتماعي, فقد ن�ستطيع نتنب���اأ مبا ينفع منه يف امل�ستقبل واجلوانب التي 
�ستتاأث���ر به. وق���د ن�ستطيع اأن نتقدم خطوة اأخرى اإىل المام فال نقت�سر على التنبوؤ, ولكن نحاول اأن ن�سيطر على م�سار عملية 
التغ���ري الجتماع���ي بحيث ن�ستح���ث اجلهود التي توجهها اإىل اله���داف املن�سودة للمجتمع, بدل م���ن اأن نرتكها تفعل فعلها يف 
جوان���ب احلي���اة الجتماعية بطريقة ع�سوائية ق���د توؤدي اإىل خلق ال�سراع���ات والتناق�سات التي تعرقل التق���دم املتوازن نحو 

الهدف املن�سود.
ال اأن بع�������س العلم�اء املهتم��ني بعملية التغري الجتماعي قد ذكروا بع�س المور ال�سا�سية فيما يخت�س بنظرية التغري اأهمها 

1-  التقرير القت�سادي العربي املوحد عام 2010م.
2- اجلهاز املركزي للمعلومات/ املراأة والرجل يف مملكة البحرين �سورة اح�سائية لعام 2006م.
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اعتبار التغري �سمة ا�سا�سية من �سمات املجتمعات الإن�سانية, اإذ من غري املمكن ان تتماثل وتتطابق احلياة الجتماعية جليلني 
متعاقبني متام التطابق مهما كانت احلياة راكدة, اإذ لبد ان يقع التغري على جزئيات �سغرية تكّون يف جمموعات كيان املجتمع 

بالرغم من عدم مالحظة هذا التغري بالن�سبة ملن يعي�س احلياة اليومية بكل تفا�سليها.
وهن���اك اجت���اه يعتر م�سادر التغري خارجية كما هي داخلية على ال�سواء. وامل�س���ادر اخلارجية للتغري �سواء اكانت عن طريق 
العالق���ات املتبادلة ب���ني الفراد واجلماعات حيث تنتقل ال�سمات احل�سارية بانتقاله���م وتفاعلهم )كالهجرة وال�سفر( اأم عن 
طري���ق انت�سار الفكار العلمية اأو غ���زو العقائد والجتاهات ال�سيا�سية والفكرية نتيجة لتب���ادل ال�سلع وانت�سار و�سائل العالم. 
ه���ذه امل�س���ادر اخلارجية ا�سبح���ت توؤثر يف الظروف املحلية ولك���ن تاأثريها يختلف ب�سكل عام من جمتم���ع اإىل اآخر. فالتاأثري 

الواحد قد ل يوؤدي اإىل نف�س النتيجة بالن�سبة ملختلف املجتمعات.

جدول رقم  ) 12 (
اإح�ساءات ديوان اخلدمة املدنية

العاملون البحرينيون امل�سجلون بديوان اخلدمة املدنية )2000 - 2009 م(

2000200120022003200420052006200720082009النوع

17,39817,39818,22718,67418,78818,88018,64518,97117,97418,827ذكور

10,59110,59112,75913,61914,36914,90215,06315,94816,18116,889اإناث

27,98927,98930,98632,29333,15733,78233,70834,91934,15535,716املجموع

جدول رقم )13(
تركيب القوى العاملة للبحرينيني )15 �سنة فاأكرث( ح�سب النوع الجتماعي )1971 – 2001(

ن�ساءرجالال�سنة
الفجوة بني اجلن�سني املجموع

)ر - ن(
موؤ�سر امل�ساأواة

)ن/ر( عدد%

197195.14.910037.790.20.05

198184.915.110061.069.80.18

199180.619.410090.761.20.24

200174.225.8100127.148.40.35

امل�سدر: اجلهاز املركزي للمعلومات/ نتائج تعدادات ال�سكان 1971 - 2001.
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ثانيًا: المشكالت االجتماعية

تعريف المشكلة االجتماعية:

اإن امل�سكالت التي تن�ساأ يف فرتة النتقال من القدمي اإىل اجلديد تزداد اذا كانت التجديدات الثقافية قد متت ب�سورة �سريعة 
ر من فرتة  مل ي�ستط���ع املجتم���ع اأن يه�سمها, ولكن التخطيط الناجح باعتب���اره و�سيلة تكنولوجية اجتماعية ي�ستطي���ع اأن يق�سّ
التف���كك وي�س���رع اإىل بلوغ مرحلة التمثيل والتكامل. كما اأنه م���ن املالحظ ان بع�س امل�ساكل قد توجد يف جمتمع ول جند نظريا 

لها يف اآخر, مثل التفرقة العن�سرية وانت�سار املخدرات واجلرمية وغريها.

وتختلف امل�سكلة ال�سخ�سية عن امل�سكلة الجتماعية يف كون الأوىل تخ�س الفرد وحده ول ميكن حلها اأو ا�ستيعابها ال اذا كانت 
هن���اك روؤي���ة لها يف �سياقه���ا الكلي. مبعنى اأن يكون لدى الف���رد القدرة على ادراكها بو�سفها م�ساأل���ة اجتماعية ولي�ست جمرد 
فردي���ة. لذلك وجب التمييز ب���ني امل�سكلة ال�سخ�سية وامل�سكل���ة الجتماعية, فامل�سكلة ال�سخ�سية هي جم���رد معاناة �سخ�سية 
يف ح���دود الفرد وعالقاته بالبيئة املبا�س���رة, كالأ�سرة وال�سدقاء وغريهما اأما امل�سكل���ة الجتماعية فهي تتجاوز حدود الفرد 

وعالقاته املبا�سرة, ومتتد اإىل املوؤ�س�سات الجتماعية ورمبا اإىل بنية املجتمع ككل.

وبت���ايل ميك���ن ت�سورها وحتليلها وتف�سريها والتعامل معه���ا من خالل ربطها بالبناء الجتماع���ي والتعامل معه, وذلك لكونها 
تنط���وي ع���ادة على اأزمة يف الرتتيبات املوؤ�س�سية كالنظ���ام القت�سادي والجتماعي وعالقة املواط���ن بال�سلطة, ونظام الزواج 
وغريه���ا. وعل���ى �سبيل املثال, حيث يتعطل �سخ����س واحد من بني �سكان جمتمع ما عن العمل فهذه ق���د تكون م�ساألة �سخ�سية 
نبح���ث ع���ن تف�سريها وعالجها يف ظروف ال�سخ����س املبا�سرة. اما حني يتعطل عن العمل )10%( مث���ال من القوى العاملة يف 
املجتم���ع, ف���ان الأمر يتجاوز حدود امل�ساألة ال�سخ�سي���ة, ويتحول اإىل م�سكلة اجتماعية تكمن ا�سبابه���ا يف بنية املجتمع, ويكون 
عالجه���ا مرتبط���ا بتعديالت يف تركيبة بنية ه���ذا املجتمع. وحني تكون ن�سبة الطالق يف جمتمع م���ا ل تتجاوز اعدادا حمدودة 
فهي ل تثري الهتمام اما اذا ارتفعت تلك الن�سبة اإىل اكر من )25%( من املتزوجني فهي حتما تثري القلق وبالتايل حتتاج اإىل 

درا�سة م�ستفي�سة للحد منها.

ومن هذا املنطلق �سوف ن�ستعر�س مناذج لبع�س امل�سكالت الجتماعية يف جمتمع البحرين واخلليج العربي.
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ظاهرة المربيات االجنبيات

�سه���دت البحرين و�سائر دول اخلليج العربية يف منت�سف ال�سبعين���ات وبداية الثمانينات تطورا اقت�ساديا واجتماعيا ملحوظا 
ب�سبب الزيادة الكبرية يف الدخل من عائدات النفط, والتي راح معظمها يف برامج التنمية.

وقد �ساحب هذا النمو القت�سادي والجتماعي تدفق وتزايد يف العتماد على العمالة الجنبية الوافدة التي �سرعان ما امتدت 
لت�سم���ل اخلدمة املنزلية وتربية الطفال ورعاي���ة النا�سئة. وهنا تكمن اخلطورة, اذ ان لهذه الظاهرة ابعادا واآثارا �سلبية على 

الأ�سرة واملجتمع يف البحرين ودول اخلليج العربية الخرى.

ان انت�س���ار ظاهرة املربيات الجنبيات, وتزايدها ب�سكل لف���ت للنظر يف منطقة اخلليج العربي, دعت امل�سئولني والباحثني يف 
هذه املنطقة اإىل درا�ستها بهدف الوقوف على حجمها, وا�سبابها, واآثارها ال�سلبية على ال�سرة واملجتمع.

وقب���ل ان نتعرف حجم ه���ذه الظاهرة, وا�سبابها واآثارها ال�سلبية على الأ�سرة يف جمتمع���ات اخلليج العربي, لبد - اأول - من 
تعريف املربية الجنبية اأو كما ت�سمى باخلادمة الجنبية.

تعريف المربية االجنبية:

يق�سد باملربية هنا كل اجنبية تعمل لدى الأ�سرة, وي�سمل هذا اللفظ اخلادمة التي تقوم باأعمال اخلدمة املنزلية, ولها عالقة 
مبا�سرة برعاية وتن�سئة الأطفال.

حجم الظاهرة:

تنت�سر ظاهرة املربيات الجنبيات ب�سكل لفت للنظر يف دول اخلليج العربية, وتتفاوت ن�سب هذه الظاهرة من دولة اإىل اأخرى, 
ويف �سوء الح�ساءات املتاحة يتبني ما يلي:

أ -  دولة االمارات العربية المتحدة:

ا�س���ارت درا�سة اجري���ت يف دولة المارات العربية املتحدة عل���ى )118( ا�سرة يف عام 1984م حول »اأث���ر املربيات الجنبيات 
يف خ�سائ����س الأ�س���رة« اإىل ان الأ�سر ت�ستخدم )258( خادما وخادمة, لي�سل بذلك متو�سط ن�سيب كل اأ�سرة من اخلدم اإىل 

)2.2( من اخلدم.

اما من حيث اجلن�س, فقد بلغت ن�سبة الإناث يف هذه العينة 38% واكد البحث ان ظاهرة اجلمع بني اخلدم الذكور والإناث يف 
البيت الواحد منت�سرة بني الأ�سر.

كم���ا مت���ت ال�سارة اإىل اأن ا�ستخ���دام املربيات الجنبي���ات يف منو مطرد, مدللة عل���ى ذلك بالإعالن���ات يف ال�سحف و�سهولة 
توفريها من خمتلف بلدان �سرق اآ�سيا, وبالنت�سار الوا�سع ملكاتب ال�ستقدام يف انحاء الدولة.
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ب-  مملكة البحرين:

بل���غ اجم���ايل امل�ستخدمني – ذكورا واناثا – م���ن العمالة الجنبية املنزلية وفق تعداد ال�س���كان لعام 1981م )6030( عامال, 
ويبلغ عدد الناث من هذا املجموع )3520( عاملة, اأي بن�سبة 10.4 خادمات لكل 100 اأ�سرة بحرينية, ومبا ي�سكل 4.4% من 

جمموع ال�سكان غري البحرينيني ذوي الن�ساط القت�سادي.

جـ- سلطنة عمان:

بل���غ ع���دد امل�ستخدمات م���ن العمالة الجنبية املنزلي���ة يف نهاية ع���ام 1983م )1345( ومبعدل عاملة ل���كل 237 اأ�سرة )كحد 
اق�سى(.

د- دولة الكويت:

يف ع���ام 1970م, كان ع���دد الأ�سر الكويتية التي ت�ستخدم اخلادمات/املربيات الجنبيات قد بلغ )72111 ا�سرة( اأي ما ن�سبته 
16% م���ن ع���دد الأ�سر الجمايل, وقد ارتفع عدد هذه الأ�سر اإىل ال�سعف وفق بع�س التقديرات خالل عام 1980م, اذ بلغ عدد 

امل�ستخدمني من هذه العمالة ما جمموعة )28.833( عامال وعاملة.

-  من خالل اح�صاء عام 2010م يف دولة البحرين تعرف على ما يلي:
اأ -  حجم املربيات االجنبيات.

ب - توزيع اخلادمات / املربيات االجنبيات بح�صب اجلن�صية.
ج� - توزيع اخلادمات / املربيات االجنبيات بح�صب الديانة.

أسباب الظاهرة:

ت�س���ري الدرا�س���ات التي بحثت يف هذه الظاهرة عدة ا�سباب ادت اإىل انت�سار ظاه���رة املربيات الأجنبيات يف جمتمعات اخلليج 
العربي, وميكن ايجاز بع�سها فيما يل:-

1- زيادة مسئوليات األسرة وحجم األعباء المنزلية:

اأدى التح���ول م���ن الأ�سرة املمتدة اإىل الأ�سرة النووية يف جمتمعات اخلليج اإىل تعاظم م�سئولية الزوجني الأ�سرة وخا�سة ربة الأ�سرة 
الت���ي اأ�سبح���ت اإىل جان���ب رعايتها لأبنائها رعاي���ة مبا�سرة, م�سئولة عن تدب���ري كافة �سئون املنزل التي ت�ساع���ف بتزايد متطلبات 
احلياة احلديثة, وما يرتتب عليها من �سعة وتعدد يف مرافق ال�سكن والأثاث وغريها من الدوات وامل�ستلزمات املعي�سية, الأمر الذي 
ادى ب���دوره اإىل تراك���م الأعب���اء, فكان اللجوء اإىل ا�ستخدام املربي���ات خا�سة لكون الدور التقليدي لرب ال�س���رة وابنائه الذكور يف 

القيام بواجبات اخلدمة املنزلية مل يطراأ عليه �سوى تغيري طفيف ل يلبي احلاجة اإىل امل�ساركة املطلوبة )انظر ال�سكل 15-14(.
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2- خروج المرأة إلى العمل:

اأدت التغ���ريات القت�سادي���ة والجتماعي���ة وزي���ادة التعلي���م 
والوع���ي ل���دى امل���راأة اإىل التحاق اع���داد كبرية م���ن الن�ساء 
ب�س���وق العمل, وبالت���ايل امل�ساركة يف حتمل الأعب���اء املعي�سية 
ا�ساف���ة اإىل حتملها م�سئولية احلياة الزوجية وتربية الأطفال 
ورعايتهم وادارة �سئون املنزل, مما تطلب ال�ستعانة باملربية 
الجنبية لتعوي�س غياب الزوجة اثناء فرتة عملها وم�ساعدتها 

يف ت�سيري اأمور منزلها.

3- عدم وجود البدائل من دور حضانة ورياض اطفال:

اإن خ���روج امل���راأة للعمل حتت �سغط الظ���روف والتحولت امل�ستجدة يف جمتمعات اخلليج, اأو تلبي���ة ملتطلبات وعيها بدورها يف 
عملية التنمية مل ت�ساحبه – بال�سكل الكايف – البدائل املطلوبة من دور ح�سانة وريا�س اطفال وبامل�ستوى الالئق الذي يجعل 

الأم تطمئن اليه, مما ا�سطر الكثري من الأمهات اإىل ال�ستعانة باملربية.

4- سهولة استقدام المربيات األجنبيات:

متيزت اجراءات ا�ستقدام املربيات من اخلارج بال�سهولة وذلك نظرا لغياب ال�سروط املحددة وال�سوابط الكافية, مما ي�سجع 
على انت�سار هذا ال�ستخدام.

5- انخفاض أجور المربيات:

ل ي�سكل الأجر ال�سهري الذي تتقا�ساه املربية عبئا ماديا يذكر على بع�س الأ�سر البحرينية وذلك قيا�سا اإىل ارتفاع دخلها, يف 
حني اأنه ميثل مبلغا ل ي�ستهان به للخادمة نف�سها مما ي�سكل عامال م�سجعا لنت�سار الظاهرة.

6- المكانة االجتماعية )زيادة الدخل األسري(:

اإن تواف���ر المكان���ات املالية وامل�ستوى املعي�سي املرتفع قد وّلدا لدى بع�س الأ�سر البحرينية نزعة ال�ستهالك, فزاد الطلب على 
الكمالي���ات مم���ا انعك�س على ك���رة امل�ستلزمات واعباء احلياة املنزلية يف تلك الأ�سر, �س���واء من خالل كر و�سعة حجم البناء 
الذي ت�سكنه ام تعدد ا�سناف الوجبات التي تتناولها, اأم غري ذلك من متطلبات عديدة ومتنوعة, الأمر الذي ابرز معه اأهمية 

وجود املربية ل�ستكمال مقت�سيات تلك املكانة الجتماعية.

�صكل )14( عمل اخلادمات يف املنزل
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7- غياب الوعي باآلثار الناجمة عن استخدام المربيات:

تفتق���د بع����س الأ�سر يف البحرين وجمتمعات اخلليج الخرى الوعي بالأ�سرار الناجمة عن ا�ستخدام املربيات الجنبيات, فما 
زالت الأ�سرة يف هذه املجتمعات تعتقد اأن م�سكالتها مع اخلدم م�ساألة فردية ل تنطبق على ا�سر اخرى. وقد يكون غياب الوعي 
بالآث���ار ال�سلبي���ة للمربيات نتيجة طبيعية للق�سور يف النظرة الرتبوية املتمثل يف عدم ادراك الوالدين �سرر ت�سليم الأولد اإىل 
اخلادم���ة, ينقلون عنها عادات غريبة عنه���م, ويرتبطون بها عاطفيا, وي�سبح الأطفال اتكاليني نتيجة اعتمادهم الكامل على 
اخلادم���ة يف تلبي���ة حاجاته���م. ان جميع هذه الأمور ل تعني �سيئ���ا بالن�سبة لالأبوين اعتقادا منه���م اأن تربية الطفل تتم ب�سكل 
تلقائ���ي واآيل م���ن خالل وجود الطفل داخل الأ�سرة وهذا غري �سحيح متاما فال ميك���ن اعتبار الوجود اجل�سمي لالأبوين كافيا 
لك���ي ين�س���اأ الطفل ن�ساأة �سليمة, ب���ل ان الرتبية هي ا�سراف مبا�سر من قب���ل الوالدين, وعملية متابع���ة م�ستمرة للطفل, وكما 
ه���و معروف فان الطف���ل يف �سنواته الأوىل يت�سرب املمار�سات الرتبوية التي يتعر�س له���ا يف حميط الأ�سرة. ولو ان الأ�سرة يف 
املجتمع���ات اخلليجي���ة تعي هذه امل�ساألة وعيا تاما مل���ا جلاأت اإىل ت�سليم الطفل اإىل خادمة اأو مربي���ة, ومن جانب اآخر لو كانت 
الأ�س���رة تع���ي هذه احلقيق���ة, وتقوم يف الوقت نف�سه بالتكال عل���ى املربية دون اللتفات اإىل النتائ���ج ال�سلبية لها ل�ستطعنا اأن 

نقول: ان هذه الأ�سرة ل تعري نوعية الرتبية املقدمة اإىل اأطفالها اأي اهتمام.

-   اذك���ر ا�ص���بابا اأخ���رى ادت اإىل انت�ص���ار ظاه���رة املربي���ات االأجنبيات يف جمتم���ع البحرين واخللي���ج العربي 
م�صتعينا يف ذلك بالدرا�صات والبحوث التي اأجريت حول هذه الظاهرة.

-  ما اأ�صباب انت�صار هذه الظاهرة من وجهة نظرك؟

اآلثار الناجمة عن استخدام المربيات:

ان انت�سار ظاهرة املربيات الأجنبيات يف املجتمعات العربية اخلليجية تركت – وما زالت – اآثارا نف�سية واجتماعية على هذه 
املجتمعات, ال اأن �سرعة التغري يف هذه املجتمعات وتقبلها للكثري من املدخالت الجتماعية اذاب الآثار احلقيقية التي نتجت 
ع���ن وجود اخلدم )املربي���ات(. وقد ا�سارت بع�س الدرا�سات والبحوث التي در�ست هذه الظاهرة اإىل بع�س هذه الآثار وميكن 

ان نلخ�سها فيما يلي:

أوال: االعتماد الالمحدود على المربية:

ت�س���ّكل املربي���ة يف الوقت احلا�سر احدى القواعد الأ�سا�سي���ة لالأ�سرة يف املجتمعات العربية اخلليجي���ة, اذ يالحظ ان كثريا من 
امله���ارات الأ�سري���ة بداأت متار�س من قبل املربية, ولقد ا�سبحت الأ�سرة وافرادها حت���ت رحمتها, فكل فرد يعتمد عليها باأ�سلوبه 
اخلا����س, ولتحقي���ق بع�س حاجاته. ولقد نتج عن ذلك جمموعة من الأف���راد ل يعتمدون على انف�سهم يف ق�ساء حاجاتهم, ومما 
يدل على ذلك انه حني تفتقد الأ�سرة املربية بع�س الوقت اأو كله يرتتب على ذلك اختالل يف الوظائف التي تقوم بها الأ�سرة, اذ 
يتغ���ري الرتتي���ب اليومي فيها. وقد يعتقد بع�س النا�س ان هذه الآثار ميك���ن جتاوزها والتقليل من اآثارها وانعكا�ساتها على طبيعة 
الأدوار داخل الأ�سرة. ونقول اي�سا: ان هذا الت�سرف مع املربيات يكاد يوجد لدى معظم الأ�سر يف املجتمعات العربية اخلليجية.
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ثانيا: اختالل العالقات بين افراد األسرة:

نظ���را لقيام املربيات بالأدوار املختلفة يف الأ�سرة, فقد انعك�س ذلك �سلبا على �سكل العالقات داخل الأ�سرة, فاأ�سبحت معظم 
الوظائ���ف مت���ر عر املربية. فعلى �سبيل املثال عندما يطلب الأطفال �سيئا من الأم جندها تاأمر املربية باإح�ساره اأو اجنازه, اأو 
عندم���ا يطل���ب الأطفال من والدهم مرافقتهم اإىل ال�سوق اأو اجلمعية التعاونية ل�س���راء بع�س حاجاتهم, اأو الذهاب معهم اإىل 

احلديقة تراه يف�سل ان يذهبوا مع املربية.

ول يختلف احلال بالن�سبة لالأب فاذا طلب �سيئا من الأم جندها تاأمر املربية باإعداده اأو امل�ساركة باإعداده على الأقل. واحلقيقة 
الت���ي يج���ب اأن نذكرها – كما ي�سري اليها علماء الجتماع – هي اأن ال�سل���وب املبا�سر لالأخذ والعطاء بني افراد الأ�سرة يعتر 
من العوامل الأ�سا�سية لتعزيز الروابط والعالقات بني افراد الأ�سرة. وا�ستمرار هذه الظاهرة داخل الأ�سرة العربية اخلليجية, 

وبهذا النمط �سيوؤدي اإىل اهتزاز العالقة بني اأفراد الأ�سرة الواحدة.

ثالثا: ظهور األم البديلة:

نظرا لل���دور الكبري الذي تقوم به املربي���ة يف ال�سرة العربية 
اخلليجي���ة والنفوذ الكبري الذي تتمتع ب���ه داخل هذه الأ�سرة 
نتيج���ة قيامه���ا ببع����س امله���ام املرتب���ط باإ�سب���اع احلاجات 
الأ�سا�سية لدى الأطف���ال اأ�سحبت املربية ت�ستحوذ كثريا على 
الرباط العاطفي م���ع الأبناء, واأ�سبح العتم���اد عليها ب�سكل 
كل���ي يه���دد مفه���وم الأمومة ل���دى الأم احلقيقي���ة. وجند اأن 
كث���ريا من اأطفال الأ�سر يرون يف وجود املربية �سرورة توازي 
وج���ود الأم وبالأخ����س اذا ن�س���اأ الطفل بني اأح�س���ان املربية 
من���ذ ال�سغر, فاملجتمع يف هذه احلالة يقدم لالأطفال اأمهات 

بديالت ل �سرورة لهن )انظر �سكل رقم 16(.

رابعا: عدم حصول األطفال على تنشئة سليمة:

لقد بّينت الدرا�سات والبحوث التي اجريت يف منطقة اخلليج العربي حول ظاهرة املربيات الأجنبيات اأن معظم املربيات من 
الأمّي���ات, وه���ذا يفقده���ن اب�سط العوامل امل�ساعدة على التن�سئ���ة ال�سلمية. اأن الرتبية ال�سليمة عادة م���ا تكون نابعة من ذاتها 
نتيج���ة للعالق���ة بني املربي والأطفال مع تاأكيد وجود بع�س الأم���ور التي يراد غر�سها لدى الأطفال. ومن هنا ميكن ان نت�ساءل: 
كي���ف ميك���ن ملربية ل ترتبط بالطفل باأية عالقة ول يوجد لديه���ا اهداف تريد حتقيقها يف الأطفال, اأن تقدم للطفل ما يحتاج 

اليه لكي ينمو وين�ساأ ن�ساأة �سحيحة.

اأن ثقاف���ة املرب���ي هي املخزون الذي يعتم���د عليه يف تربيته لالأطفال, واذا عرفنا اأن املربي���ة تختلف اختالفا جذريا عن ثقافة 
الطف���ل, ويف نف����س الوق���ت ل ت�ستطيع اأن تتقم�س ثقافة الطف���ل لذلك ف�سوف تعتمد على خمزونها الثق���ايف لت�سبع الطفل منه 

في�سب الطفل وهو يعاين من ال�سراع القيمي بني ما ناله وبني متطلبات املجتمع.

�صكل )15( تربية االأطفال
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خامسا: االنحرافات السلوكية:

وجود املربية الأجنبية يف معظم الأ�سر العربية يف منطقة اخلليج العربي, وغياب الأم عن املنزل لفرتات طويلة اأديا اإىل اإنفراد 
املربي���ة )اخلادمة( بالأطفال. وانتهازها الفر�س���ة ملمار�سة اأ�ساليب الرتبية غري ال�سليمة معهم واهمالهم, وا�ستخدام الق�سوة 
معهم خا�سة اإذا كانت تعاين من �سوء املعاملة من قبل ربة الأ�سرة, فتنتقم من الأم من خالل الأطفال وت�سومهم �سوء العذاب, 

ويف ظل هذه الظروف ال�سيئة ماذا ميكن اأن نتوقع من طفل يعي�س يف مثل هذه الظروف؟

ت�س���ري بع����س الدرا�سات والبحوث الت���ي اأجريت حول النحرافات ال�سلوكية لدى الأطف���ال اإىل اأن من اأ�سباب هذه النحرافات 
اإهمال الأم لأطفالها والعتماد )غري املحدود( على املربية الأجنبية يف ت�سيري �سئون الأ�سرة. 

سادسا: تعزيز الصراع القيمي:

مع زيادة فر�س العمل يف املجتمعات العربية اخلليجية يف الفرتات التي واكبت ارتفاع ا�سعار النفط واجتاه دول اخلليج العربية 
اإىل ا�ستثم���ار عائ���دات النفط يف امل�سروعات التنموية, ونقلت اليه ال�سراع القيمي وع���ززت ذلك ال�سراع املوجود يف املجتمع 
نتيج���ة انت�س���ار العمالة الأجنبية ب�سكل ملحوظ, وقد اأ�سهم تعدد الثقافات التي تنتمي اليها هذه العمالة يف فقدان دول اخلليج 

العربية هويتهم الأ�سلية, بل انهم ا�سبحوا يف و�سع ل ي�ستطيعون فيه حتديد هوية جديدة لهم.

-  حّدد من وجهة نظرك اآثارا اخرى ناجمة عن ا�صتخدام املربيات االأجنبيات.
-  كيف ميكن التقليل من هذه االآثار؟ حّدد بع�س املقتحات.

•   تق���دم وزارة التنمي���ة االجتماعي���ة خدم���ات متنوع���ة يف جم���ال الرعاي���ة االجتماعي���ة... م���ن �ص���من هذه 
اخلدمات )الرعاية البديلة اأو احل�صانة املوؤقتة(
يف حدود هذا املو�صوع ابحث مع زمالئك ما ياأتي:

- تعريف احل�صانة املوؤقتة.
- اأهدافها.

- �صروطها.
- اإجراءات االإ�صراف واملتابعة.

- قدم عدة مقتحات لتطوير هذه اخلدمة.
- اذكر خدمات اأخرى تقدمها وزارة التنمية االجتماعية.

ANAS 211.indd   96 3/15/13   6:33 PM



97

مبادئ علم الجتماع )اأن�س 211(

)16(  ن�س اإثرائي:
ا�ستخدام املربيات الأجنبيات .. انعكا�سات خطرية على نظرة الأطفال لآبائهم

تعتر ظاهرة ا�ستخدام اخلادمات يف جمتمعنا املحلي من الظواهر احلديثة التي دخلت على الأ�سرة العربية مع 
جمل���ة من التطورات احلديث���ة الوافدة من جمتمعات اأخرى واأ�سبحت تاأخذ ن�سبًا مئوية ترتفع مع الزمن ونتيجة 
للظ���روف التي ت�سيطر اأو تتحك���م بالأ�سرة وخا�سة وجود الأطفال يف اأ�سرة يعم���ل الوالدان فيها خارج املنزل ما 
ي�سطرهم���ا ل�ستخدام خادمة ترع���ى الأولد و�سوؤون املنزل الأخرى... اأجري���ت يف الوطن العربي عدة درا�سات 
ا�س���رف عليه���ا عدد من املتخ�س�سني واخل���راء يف جمال الرتبية و علم الجتماع حول اآث���ار ا�ستخدام املربيات 
واخلادم���ات وخ�سو�سا الأجنبيات وانعكا�ساتها الجتماعية والرتبوية على اأطفالنا, حيث قامت هذه الدرا�سات 
با�ستخال����س اأهم الأ�سباب التي تدفع الأ�س���رة ل�ستخدام املربيات والتو�سل اإىل جمموعة الآثار ال�سلبية املرتتبة 
عل���ى هذه الظاهرة من حي���ث ارتباط الأبناء بالوالدين واملربية ومن حي���ث انعكا�سات ذلك على منوهم املعريف 
واللغ���وي والجتماعي وقد تو�سلت الدرا�سات اإىل جمموعة من النتائج واحلقائق والتي من اأهمها )1( اإن بع�س 
البيوت العربية ت�ستخدم مربيات اأجنبيات وخ�سو�سا تلك القادمات من الدول الأ�سيوية اأغلبهن ل يتكلمن اللغة 
العربية وتعتر اللغة النكليزية هي �سلة الو�سل بني املربيات والأطفال وهذا يجعل ق�سم من الأطفال يقلدون لغة 
املربي���ات ويوؤدي ذلك اإىل ت�سويه لغتهم بلكن���ة اأجنبية. )2( اأن اأغلب املربيات تقل اأعمارهن عن 20 عاما ولي�س 
لديهن دراية كافية برتبية الأطفال اأو تدبري �سوؤون منزل, وان ن�سبة كبرية منهن مل ي�سبق لهن الزواج, وبالتايل 
فه���ن غ���ري مدربات يف جمال تربية الأطفال وتن�سئتهم والتعامل معهم, واأما من �سبق لهن الزواج والإجناب فاإن 
وجوده���ن بعي���دا عن اأزواجهن واأطفالهن رمبا ينعك�س ب�سكل �سلبي على حالته���ن النف�سية وال�سحية وال�سلوكية, 
ويوؤث���ر على تربية الأطفال . )3( اأن اأكر م���ن ن�سف العامالت الأجنبيات / مربيات وخادمات / مل يكن يعملن 
يف بلده���ن الأ�سل���ي العمل نف�سه اإ�سافة اإىل اأن بع�سهن اأميات والبع�س الآخ���ر تعليمهن هابط قد تزود الأطفال 
مبعلوم���ات واأفكار خاطئة . )4( هوؤلء املربيات ينتمني اإىل جمتمعات تختلف يف طباعها وعاداتها عن جمتمعنا 
وان هن���اك يف جمتمعاته���ن عادات معينة بينما تعتر هذه العادات يف جمتمعاتن���ا العربية خطوطا حمراء واأنها 
توؤث���ر ب�س���كل �سلبي على عملي���ة تن�سئة الأطفال وتوؤدي اأحيان���ا بهوؤلء الأطفال اإىل تعلي���م اأ�ساليب النحراف من 
خ���الل تقلي���د تلك املربيات بفعل الحتكاك اليومي واملبا�سر معهن ... )5( اأن املربيات ميار�سن اأعمال ل تت�سل 
بتن�سئ���ة الطف���ل ما يقل����س دور الأبوين تدريجيا, ويرتتب على ذل���ك انعكا�سات على نظرة الأطف���ال اإىل اآبائهم 
وتقا�س���م الولء بني الآباء واملربيات ومن الأمثلة على ذلك ات�سح اأن ن�سف تلك الأ�سر تقوم فيها املربيات ب�سكل 
كامل بالإ�سراف على طعام الأبناء وارتداء مالب�سهم وحتى على عملية لعب الأطفال وهذا له اآثاره ال�سلبية على 
من���و اللغة والذكاء واملهارات لدى الأطفال )6( تعتم���د الأ�سرة على املربية يف ق�ساء معظم احتياجات اأطفالهن 
وه���ذا يقل���ل من فر�سهم يف التجربة الذاتية والعتماد على النف����س )7( ا�ستخدام املربيات يكلف الأ�سرة ماديا 
ثلث مدخولها ال�سهري تقريبا, وهذا بدوره يوؤثر على و�سعها القت�سادي يف تاأمني متطلبات وحاجات الأ�سرة ..       

العروبة / يومية �سيا�سية ت�سدر عن موؤ�س�سة الوحدة لل�سحافة والن�سر / دم�سق �� �سوريا                                        
                                      http://alwehda.gov.sy
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مشكلة جنوح األحداث

تع���اين كث���ري من املجتمع���ات من م�سكلة جن���وح الأحداث خا�سة تل���ك التي متر بتغ���ري اجتماعي �سريع, كالتغ���ري الذي تواجه 
جمتمع���ات العامل العربي ب�سكل ع���ام, وجمتمعات اخلليج العربي الذي مل ي�ساحبه تغري يف القوان���ني والت�سريعات التي تتعلق 
بالأ�س���رة. ولق���د اتفق معظم املخت�س���ني يف جمال انحراف اأو جنوح الحداث على ان احل���دث املنحرف يت�سف بعدم الطاعة 
وبالتمرد والع�سيان, ول يخ�سع ل�سبط من اأبيه اأو اأمه – وهو اأي�سا يهرب من املدر�سة اأو املنزل, ويجرح اأخالق النا�س, ويوؤذي 

نف�سه بقدر ما يوؤذي الآخرين.

واملجتمعات احلديثة تنظر اإىل الحداث املنحرفني على اأنهم �سحية لظروف اجتماعية ادت بهم اإىل النحراف و�سوء التكيف. 
وت�سري بع�س الدرا�سات التي بحثت هذا املو�سوع اإىل ان �سعف الرقابة الأ�سرية وتفكك الأ�سرة من اأهم اأ�سباب جنوح الأحداث, 
ولك���ن على الرغم من اأهمية الأ�سرة اأهمية دورها الرتب���وي يف ا�سالح احلدث وحت�سينه من النحراف, فاإنه ل ميكن احلكم 

عليها مبعزل عن البيئة العامة املحيطة بها.

ال�سوؤال الذي ميكن طرحه الآن هو: ما ال�سن القانونية للحدث؟

السن القانونية للحدث:

اذا ق�سرن���ا حديثن���ا على املجتمعات العربية اخلليجية فاإنن���ا نرى اأنه ل يوجد اتفاق بني ال���دول العربية اخلليجية على ال�سن 
القانونية للحدث, فبينما تعتره دولة البحرين ابتداء من ال�سفر حتى �سن 15 �سنة جند اأنه يف �سلطنة عمان يبداأ من التا�سعة 

وينتهي عند الثامنة ع�سرة. انظر اجلدول رقم )17( الذي يبني ال�سن القانونية للحدث يف دول اخلليج العربية:

جدول رقم )17(
يبني ال�سن القانونية للحدث يف الدول العربية اخلليجية

ال�سن القانونية للحدثالدولة
دولة الإمارات العربية املتحدة

مملكة البحرين
اململكة العربية ال�سعودية

العراق
�سلطنة عمان

دولة قطر
دولة الكويت

18- 7
15 - 0
18 - 7
18 - 7
18 - 9

-
18 - 7

- ما ال�صن القانونية للحدث يف بع�س الدول العربية االأخرى؟ ارجع اإىل بع�س الدرا�صات التي اأجريت حول هذا املو�صوع لتعرف ذلك.
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توزيع األحداث الجانحين
جدول رقم )18(

الأحداث املودعني مبركز رعاية الأحداث ح�سب النوع، نوع الق�سية واملحافظات لعام 2009م

اجلهاز املركزي للمعلومات

العا�سمة

-
-
-
-
-
-
-
-
2

2

-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
2

2

املحرق

-
1
-
-
2
-
-
1
-

4

-
-
-
-
1
-
-
-

1

-
1
-
-
3
-
1
-

5

الو�سطى

-
1
-
-
2
-
-
3
3

9

-
-
-
-
1
-
1
-

2

-
1
-
-
3
-
4
3

11

ال�سمالية

3
1
-
-
2
-
-
2
1

9

-
-
-
-
-
-
3
-

3

3
1
-
-
2
-
5
1

12

اجلنوبية

-
-
-
-
-
-
-
-
1

1

-
-
-
-
-
-
1
-

1

-
-
-
-
-
-
2
-
-
2

اجلملة

3
3
-
-
6
-
-
7
6

25

-
-
-
-
2
-
5
-

7

3
3
-
-
8
-

12
6

32

النوع/ نوع الق�سية

ذكور
ال�سرقة

العتداء وامل�ساجرة
الإتالف

الهروب من املنزل
الق�سايا الأخالقية

للحماية
مفقود

التعر�س لالنحراف
ق�سايا اأخرى

اجلملة

اإناث

ال�سرقة
العتداء وامل�ساجرة

التالف
الهروب من املنزل
الق�سايا الخالقية

للحماية
التعر�س لالنحراف

ق�سايا اخرى

اجلملة

كال النوعني

ال�سرقة
العتداء وامل�ساجرة

التالف
الهروب من املنزل
الق�سايا الخالقية

للحماية
التعر�س لالنحراف

ق�سايا اخرى

اجلملة
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جدول رقم )19(
الأحداث املوعدين مبركز رعاية الأحداث ح�سب فئات ال�سن ونوع الق�سية واملحافظات لعام 2009م

اجلهاز املركزي للمعلومات

العا�سمة

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
2
2
-
-
-
2

املحرق

-
-
-
-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
-
-
2
-
-
2
-

الو�سطى

-
-
-
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
1
3
3
-
-
2
1
8
-
-
3
5

ال�سمالية

3
-
-
1
2
1
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
1
2
-
2
1
-
-
-
1

10
1
2
1
6

اجلنوبية

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
2
-
-
-
-
-
-
2
-
-
2
-

اجلملة

3
-
-
1
2
3
-
-
1
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

12
1
2
4
5
6
-
-
2
4

24
1
2
8

13

نوع الق�سية/فئات ال�سن

ال�سرقة
8-6

11-9
14-12

15
العتداء وامل�ساجرة

8-6
11-9

14-12
15

التالف
8-6

11-9
14-12

15
الهروب من املنزل

8-6
11-9

14-12
15

الق�سايا الخالقية
8-6

11-9
14-12

15
للحماية

8-6
11-9

14-12
15

مفقود
8-6

11-9
14-12

15
التعر�س لالنحراف

8-6
11-9

14-12
15

ق�سايا اخرى
8-6

11-9
14-12

15
اجلملة

8-6
11-9

14-12
15
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من خالل الجدول رقم )18( و)19(

اأول: ا�ستنتج من اجلدولني ال�سابقني ما ياأتي:
1-  اكر الحداث جنوحا.
2-  اكر الق�سايا ارتكابا.

ثانيا: بنّي ما ياأتي:
1-  ق�سايا اأخرى مل يتطرق لها اجلدول.

2-  �سبب ازدياد ق�سايا ال�سرقة لدى الذكور وانعدامها لدى الناث.
3-   النخفا�س ال�سديد يف ق�سية الهروب من املنزل لدى اجلانحني يف املجتمع البحريني.

4-   هل توؤيد زيادة ال�سن القانونية للحدث يف البحرين؟ ملاذا.
5-  اإقرتح بع�س الجراءات التي ت�ساعد الأ�سرة على احلد من تف�سي ظاهرة جنوح الأحداث يف املجتمع البحريني.

6-  هل توؤيد القول باأن الأطفال اجلانحني هم اأقل ذكاءًا من الأ�سوياء, وملاذا؟

-  ملاذا ترتفع ن�صبة االأحداث اجلانحني من الذكور عن ن�صبة االإناث؟
-  ملاذا تزيد عدد ق�صايا االأحداث يف املدن عنها يف القرى؟

-   ما املرحلة الدرا�صية التي تقابل االأحداث الذين تتاوح اأعمارهم بني 12 – 14 �صنة؟
-  ما ال�صفات التي تتميز بها هذه املرحلة؟

-  ما امل�صكالت التي تواجه هذه الفئة العمرية؟

الضمان اإلجتماعي و الرعاية اإلجتماعية: الرسومات البيانية للفصل السابع 
The Graphs of Chapter Seven: Social Security and Care Services 
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Graph  7.01 رسم بياني 
)2009لغاية  2000(عدد األفراد واألسر المستفيدة من المساعدات االجتماعبة الحكومية   

Government Welfare Payments by No. of Beneficiaries of Families & Individuals 
(2000-2009) 
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Graph  7.02  رسم بياني 
2009و   2000المستفيدون من الرعاية اإلجتماعية حسب النوع والمركز االجتماعي للسنوات                                            

Beneficiaries of Social Welfare Care by Sex & Social Centre f  
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Graph  7.03 رسم بياني 
)2009و  2000(األحداث المودعين في دور الرعاية حسب نوع القضية    

 Juveniles at Care Centers by Case Type (2000 & 2009) 
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ر�سم بياين )20(
الأحداث املودعني يف دور الرعاية ح�سب نوع الق�سية لعام )2000 – 2009(
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)21(  اأ�سباب انحراف الأحداث:
عوامل من داخل بيئة الأ�سرة

اإهم���ال الوالدين: يتمثل يف عدم ح�سول الطفل على العناي���ة واملتابعة الالزمني لنموه ب�سكل �سليم و�سوي 
من الناحية النف�سية وال�سلوكية.

التف���كك الأ�سري: وهو م���ن العوامل الرئي�سية فانف�س���ال الوالدين بالطالق ي�سب���ب �سدمة نف�سية كبرية 
لالأبناء وت�ستت يف العواطف بني الأم والأب اإىل جانب �سعور الأبناء بعدم الأمان يف احلا�سر وامل�ستقبل.

ك���رة ع���دد اأفراد الأ�سرة: اإن ك���رة الأبناء يف الأ�سرة ل يعط���ي املجال الكايف للوالدي���ن ملنحهم الرعاية 
الالزمة والأ�سا�سية �سواء من الناحية املعنوية والعاطفية اأو من الناحية املادية اأو ال�سحية.

الق�س���وة اأو التدليل يف معاملة الأبناء: اإن الق�س���وة ال�سديدة يف معاملة الأبناء اأو الفراط يف تدليلهم لهما 
نف����س النتائج ال�سلبية على �سلوك الأبناء فالق�سوة تدف���ع الأبناء اإىل كراهية املنزل والوالدين مما يرتتب 
علي���ه ع���دم طاعتهما وانتهاز الفر�س لله���رب من املنزل الذي ميث���ل لهما املعاناة والق�س���وة وقلة العطف 

واحلنان اأو انعدامهما.
فقر الأ�سرة: وعدم ال�ستقرار املادي والف�سل يف توفري اأب�سط الحتياجات املادية للطفل.

عوامل من خارج بيئة الأ�سرة
م�ساكل يتعر�س لها يف املدر�سة عدم التوافق مع زمالئه اأو اإخفاقه يف درا�سته اأو كرة الغياب اأو مواجهته 

ل�سعوبة يف فهم بع�س املواد الدرا�سية اأو الهرب من املدر�سة.
م�ساحبة رفاق ال�سوء.

الدخ���ول معرتك العمل وه���و طفل �سغري غري موؤهل ج�سمي���ا اأو ذهنيا اأو نف�سيا لأعب���اء العمل ومتطلباته 
واحتكاكه لأ�سخا�س كبار يف حميط العمل.

و�سائل العالم املختلفة التي ت�سكل خطرا على الطفل اإذا اطلع عليها بعيدا عن رقابة الأهل وتوجيههم.

بت�سرف من مفكرة ال�سرطة الن�سائية
مركز رعاية الأحداث يف مملكة البحرين
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العوامل التي تدفع الطفل إلى االنحراف:

رغ���م تع���دد العوامل الدافعة اإىل النح���راف فانها لي�ست على درجة واح���دة من الهمية. وقد ترجع تل���ك العوامل اأحيانا اإىل 
التكوي���ن ال�سخ�س���ي للحدث اأو تكوينه العقلي اأو النف�س���ي اأو الع�سوي, وهذا مايطلق عليه العوام���ل الداخلية لإجرام احلدث. 
وق���د ترج���ع تلك العوامل اأي�سا اإىل البيئة التي يعي�س فيها احلدث �سواء يف الأ�س���رة اأو املدر�سة اأو العمل, ويطلق عليها العوامل 

اخلارجية اأو عوامل البيئة. )م�ستند 21(.
وتلع���ب الوراث���ة دورا هام���ا يف تكوي���ن ال�سل���وك 
املنحرف, ولكن ل نعنى بذلك انتقال الإمكانيات 
الت���ي ميكن اأن ين�ساأ عنه���ا ال�ستعداد لالإجرام. 
ويخ�س���ع دور الوراث���ة اإىل ح���د كب���ري للتاأثريات 
واخل���رات الجتماعي���ة. كم���ا ق���د تدف���ع بع�س 
العاهات اأو التكوين العقلي اأو الع�سوي باحلدث 
اإىل الح�سا����س بالنق����س املزاي���د وبالتايل اإىل 
التح���ول ال�سلب���ي والقي���ام بت�سرف���ات ينبذه���ا 
املجتمع. واأحيانا يكون ال�سعف العقلي عامال يف 

بع�س حالت النحراف.
كذل���ك يعت���ر العامل النف�سي م���ن اأهم العوامل 
الت���ي ت�ساعد على انح���راف الحداث, فحرمان 
احلدث م���ن اإ�سب���اع رغباته وحاجات���ه �سواء يف 
املن���زل اأم املدر�س���ة ق���د تدفع���ه اإىل ت�سرف���ات 
منافية للكث���ري من القوان���ني الجتماعية وذلك 
ك���ي يخفف من م�سكلة الكب���ت التي يعاين منها. 
كما تلعب البيئة دورا هاما يف انحراف احلدث, 
فالق���دوة ال�سيئ���ة لالأ�س���رة وت���رك ال�سغار دون 
توجي���ه اأو مراقب���ة ق���د يوؤدي���ان اإىل اإنح���راف 

الحداث )�سكل 22 - 23(.
وت�س���ري اختب���ارات ال���ذكاء الت���ي اأجري���ت على 
الح���داث املنحرف���ني يف بع�س ال���دول املتقدمة 

اإىل اأن هوؤلء الحداث اأقل ذكاء وقدرات من ال�سخا�س ال�سوياء. ولي�س معنى ذلك انهم اقل قدرة ذهنية من ال�سوياء ولكن 
فقط لن بيئتهم املنزلية وعدم رغبتهم يف الذهاب اإىل املدر�سة من العوامل التي ل ت�سجع تنمية قدراتهم الفكرية والعملية.

ومن املمكن القول: اأن دور املجتمع يف حماية الطفل من النحراف يتلخ�س يف النقاط التالية:

�صكل )22( االعتداء وامل�صاجرة من ق�صايا جنوح االأحداث

�صكل )23( اخلالفات الزوجية من االأ�صباب البيئية النحراف االأحداث
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اأ -   حتقي���ق التعاون بني ال�سرة واملدر�سة والهتمام بت�سريعات حماي���ة الطفولة, وو�سع الت�سريعات التي تنظم الزواج 
والطالق مبا يكفل كيان ال�سرة ول يتعار�س مع روح الدين.

ب- �سرورة ح�سور الباحثة الجتماعية املخت�سة اأثناء حماكمة احلدث.
ج- اإ�سالح وتعديل قانون الحداث احلايل يف معظم البلدان العربية.

وباخت�سار, ن�ستطيع القول: اإن معظم الأطفال املتقدمني يف مدار�سهم من الأ�سوياء, ولكن مبا اأن لكل قاعدة �سواذ, فان بع�س 
هوؤلء الطفال الذكياء املتفوقني قد ينحرفون ل�سباب عديدة ذكرناها �سابقا.

اإن التف���وق ه���و دليل الذكاء العايل, وال�سخ�س املتفوق ي�ستطيع التمييز بني اخلط���اأ وال�سواب لذلك ن�ستطيع القول: اإن التفوق 
والتقدم يف الدرا�سة قد يكونان ح�سنا لالأطفال يقيهم عرات النحراف ول يقت�سر دور املدر�سة على اجلانب التعليمي ولكنها 

تقوم بدور تهذيبي وذلك بتلقني ال�سغار القيم الخالقية والإن�سانية.
وللمدر�س����ة دور ب����ارز يف حياة الطفال وتن�سئتهم. كم����ا اأن جناحهم اأو ف�سلهم يتوقف كثريا عل����ى المكانيات الذهنية املتوافرة 

لديهم.
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)24(  ن�س اإثرائي:
عوامل انحراف الأحداث : 

اأول : العوامل ال�سخ�سية وت�سمل: )التكوين الع�سوي , التكوين النف�سي , التكوين الغريزي(
1- التكوين الع�سوي 

- اخللل يف اإفراز الغدد: 
الإن�س���ان م���زود بعدد من الغدد منها ) الغدد النخامية , الدرقي���ة , التنا�سلية .....الخ (, وهي ما تعرف بالغدد 
ال�سم���اء و ه���ي هرمونات كيميائية ت�ساعد الفرد عل���ي النمو اجل�سمي و العقلي واأي خل���ل يف هذه الهرمونات اأو 

الغدد �سواء كان يف زيادة الإفراز اأو النق�س يحدث له ا�سطراب يف النمو .
- الأمرا�س و العاهات :

الذي���ن يعان���ون من الأمرا�س اأو العج���ز ي�سبحون غري م�ستقري���ن ج�سميا وعقليا ونف�سي���ا و ي�سعرون باخلوف و 
القلق, و هذا من �ساأنه ياأخذ �سكل �سغوط نف�سية قد تدفع الفرد اإيل النحراف اأو اجلرمية ) �سلوك تعوي�سي(.

2- التكوين النف�سي : 
- حالت يولد فيها الفرد م�سابا بال�سعف العقلي 

- �سعف القدرة علي احتمال الأزمات الناجتة عن الإحباط
- ال�ستعداد التكويني لالإ�سابة بالقلق

3- التكوين الغريزي : 
- زيادة اأو نق�س يف اإ�سباع الدوافع الغريزية املختلفة خا�سة النزعات اجلن�سية 

ثانيا : عوامل ترتبط بالبيئة الداخلية للحدث ) الأ�سرة (: 
-التفكك الأ�سري ,النزاع الدائم بني الزوجني , الطالق .
- زواج الأب باأخرى , زواج الأم باأخر , ق�سوة زوجة الأب .

- �سلوك الأب املنحرف , �سلوك الأم املنحرفة.
- الرتدي يف اأ�ساليب الرتبية , �سوء حالة الأ�سرة من الناحية القت�سادية .

ثالثا : عوامل ترتبط بالبيئة اخلارجية للحدث : 
- الهروب من املدر�سة ., تعار�س اأ�ساليب الرتبية بني املدر�سة و الأهل .

- رفاق ال�سوء , ثقافة البيئة املحلية .
 منتدى احل�سن النف�سي
http://bafree.net
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اسئلة على الوحدة الرابعة

1-  و�سح مفهوم التغري الجتماعي.

2-  عرف املفاهيم الجتماعية التالية:
اأ-  التقدم.

ب-  التطور.
ج-  التطوير.
د-  التنمية.

3-  يرجع علماء الجتماع التغري الجتماعي اإىل عدد من العوامل.  اإ�سرح باخت�سار هذه العوامل.

4-  بني اأ�سكال و�سور التغري الجتماعي.

5-  ا�سرح مظاهر التغري الجتماعي مو�سحا بذلك باأمثلة من التغري الجتماعي يف البحرين.

6-  و�سح الفرق بني امل�سكلة ال�سخ�سية وامل�سكلة الجتماعية مع اعطاء اأمثلة لكل منهما.

7-  ناق�س م�سكلة املربيات الجنبيات يف جمتمع البحرين واخلليج العربي من حيث مايلي:-
اأ -  حجم امل�سكلة.

ب-  فئات ال�سن واجلن�سية.
ج-  اأ�سبابها.

د- مقرتحات لعالج هذه امل�سكلة.

8-  ناق�س م�سكلة جنوح الحداث من حيث مايلي:-
اأ  -  فئات ال�سن.

ب- ال�سباب التي تدفع الطفل اإىل النحراف.
ج- املقرتحات لعالج هذه امل�سكلة.

االنشطة:

1-  تعاون مع زمالئك وبا�سراف معلمك يف اجراء بحث حول اأثر البرتول يف التغري الجتماعي يف جمتمع البحرين.
2-  اكتب بحثا حول اأثر املربيات الجنبيات على لغة الطفل يف جمتمع البحرين.

3-  اكتب بحثا حول تاأثري افالم العنف التلفزيونية على جنوح الحداث.
تعاون مع زمالئك وبا�سراف معلمك يف اإعداد ندوة حول »م�سكلة العمالة الجنبية«.
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الوحدة الخامسة

القيادة والرأي العام 

اأول: القيادة:
1- تعريفها.

2- عنا�سر القيادة.
3- اأنواع القيادة.

4- اأ�سكال القيادات ال�سيا�سية.

ثانيا: الراأي العام:
1- تعريفه وخ�سائ�سه.

2- العوامل التي ت�ساعد على تكوين الراأي العام.
3- العوامل التي تعوق الراأي العام.

4- اأهمية الراأي العام.
5- قيا�س الراأي العام.
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أوال: القيادة

يعت���ر البحث يف مو�س���وع القيادة واحدا من املو�سوعات البحثية احلديثة يف علم الجتم���اع. وعلى الرغم من الوفرة الكبرية 
للكتاب���ات الت���ي ناق�ست م�ساألة القيادة باللغات الأجنبية فاإن الكتابات ح���ول ذات املو�سوع يف الأدبيات العربية وخ�سو�سا تلك 
التي ناق�ست املو�سوع من منظور علم الجتماع وعلم النف�س والعلوم الدارية تكاد تكون حمدودة جدًا. وماهو متوافر ل يعدو اأن 
يك���ون كتابات ح���ول القيادات ال�سيا�سية والدينية يف الوطن العربي, وهي ل تخلو من الطابع الإعالمي اأحيانًا. ويف هذا الإطار 
لبد من تاأكيد اأن احلديث حول مو�سوع القيادة ل يعنى على الطالق احلديث عن النخب اأو القيادة ال�سيا�سية. فالكتابة حول 
مو�س���وع القيادة يفهمه البع�س على انه خا�س بالقيادة ال�سيا�سية. فالقيادة ال�سيا�سية هي اإحدى مناذج القيادات ال�سائدة يف 

اأي جمتمع من املجتمعات التي تكاد ت�سمل كل نواحي احلياة املختلفة, الأمر الذي �سنحاأول تبيانه يف مناق�ستنا التالية:

:Leader ship  1-  تعريف القيادة

تقدم الكتابات املعنية مبو�سوع القيادة كثريا من التعريفات ملفهوم القيادة. ولن ندخل هنا يف حتديد اأوجه الت�سابه والختالف 
اأو الكم���ال يف ه���ذه التعريفات حيث اإنه���ا يف جوهرها ل تختلف كثريا عن بع�سها البع�س, ل���ذا ف�سوف نكتفي هنا بتقدمي اأحد 
التعريف���ات ال���ذي يقول: اإن القيادة هي “فــن التاأثري يف ال�سخا�س وتوجيههم بطريقة معينــة يت�سنى معها ك�سب 

طاعتهم وولئهم وتعاأونهم يف �سبيل الو�سول اإىل هدف اأو اأهداف معينة”.

به���ذه املعن���ى فان القي���ادة تعنى قدرة فرد اأو جمموعة من الأفراد على التاأثري عل���ى الآخرين يف موقف معني ومن اأجل حتقيق 
اأه���داف حمددة مر�سومة �سلفًا يوؤمن بها اأف���راد اجلماعة اأو املجتمع يف عمومه. ومبعنى اآخر فان القيادة تعني ممار�سة القوة 
والنف���وذ يف املحي���ط الجتماعي الذي قد ياأت���ي – اأي املحيط الجتماعي – يف اإطار جماع���ة, اأو منظمة اأو موؤ�س�سة اأو جمتمع 

حملي اأو اأمة.

2-  عناصر القيادة:
ميكن هنا حتديد عنا�سر القيادة يف اأربعة عنا�سر رئي�سية هي:

أ- القائد:  

وق���د يك���ون القائ���د فردا اأوح���د اأو جماعة اجتماعي���ة اأو �سيا�سي���ة اأو دينية ودون �سك ف���ان القيادة - حتى يف ح���الت القيادة 
اجلماعي���ة- تناط بفرد يقوم ب���اإدارة �سئون اجلماعة وفق ال�سروط التي حتددها اجلماعة ذاته���ا. ويتميز القائد عادة ببع�س 
ال�سمات ال�سخ�سية التي ت�ستدعي اإنتباه واهتمام اجلماعة مثل القوة, املكانة, الذكاء الروؤية, اجلراأة , البناء اجل�سمي والأمانة.
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م���ن ناحي���ة اأخرى فان الكثري من الدرا�سات التي مت اإجراوؤها يف جمال عل���م الجتماع وعلم النف�س قد اأكدت اأن الفرد ل يولد 
وقد خط على جبينه اأنه قائد ناجح اأو فا�سل اأو اأنه ل ي�سلح للقيادة. فبالإ�سافة اإىل ال�سمات ال�سخ�سية التي قد تكون �سمات 
وراثية, مثل: الذكاء والبنية اجل�سمية.. الخ فان هناك جانبًا مهما من ال�سلوك القيادي مكت�سبا, فالنا�س يدربون على القيادة, 
ويتعلم���ون اأ�سوله���ا واأ�ساليبها, ويكت�سبون خراتها, وتنمو فيهم املهارات القيادية. ومن املهم ال�ساره هنا اإىل اأن هذه ال�سمات 
ال�سخ�سية ذات اأوزان خمتلفة يف املجتمع الب�سري, ف�سخ�سية القائد الهندي املهامتا غاندى يف �سماتها ال�سخ�سية واجتاهها 
الع���ام تختلف عن �سخ�سية جم���ال عبدالنا�سر يف املنطقة العربية, وتختلف �سمات القائ���د الفرن�سي ت�سارل ديجول اأو القائد 
الريط���اين ون�ستون ت�سرت�سل. ثم اإن ال�سمات ال�سخ�سية للقائ���د املقبولة يف جمتمع مالي�ست هي بال�سرورة مقبولة يف جمتمع 

اآخر. ثم اإن ذات املجتمع الذي قد يقبل بفرد ما كقائد يف مرحلة معينة قد ل يقبل به يف مرحلة اأخرى.

ب- األتباع: 

وهم اجلماعة التي يتوىل اأمر ادارتها القائد.. ول يت�سور وجود قائد دون اتباع اأو اأن يكون هناك جتمع من التابعني دون قائد 
يوجههم نحو الهدف اأو الأهداف املراد حتقيقها. ومفهوم الأتباع قد يعني جماعة �سغرية, كان تكون قبيلة من القبائل اأو قرية 

من القرى اأو جماعة دينية اأو اجتماعية معينة, وقد تكون اأمة باأ�سرها.

وقوة القيادة تتولد من خالل اجلماعة التي تنتمي اليها القيادة نف�سها, مبعنى اإن تفاعل القائد مع جماعته يولد فيها الرغبة 
يف تبعيته وال�سر معه طواعية يف الطريق الذي يقودهم فيه, ملا يجدونه يف القائد من جت�سيد لآمالهم وطموحاتهم وحاجاتهم 
املختلف���ة. والقي���ادة لها تاأثري خمتلف على التباع فقدرة تاأثري القائد على اأتباعه وبالتايل درجة الن�سياع لأوامره تختلف من 

فرد لآخر, كما اأن درجة تاثري هوؤلء الأفراد على القائد تختلف من فرد لآخر.

ج- الموقف: 

وحت���ى ت���رز القيادة لبد من اأن يكون هناك موقف يتطلب امر ادارته. وقد ياأتي ه���ذا املوقف على �سكل اإدارة جمتمع باأ�سره, 
كرئا�س���ة دول���ة اأو اإدارة وزارة اأو موؤ�س�س���ة اقت�سادية كم�سنع اأو بن���ك اأو موؤ�س�سة اجتماعية.. كجمعية اأهلي���ة اأو ناد ريا�سي اأو 

غريهما, اأو قد يرز هذا املوقف اأثناء الأزمات كادرة احلروب اأو ال�سراعات اأو غريها.

د- المهمة أو األهداف: 

واخ���ريا ف���اإن القيادة �سواء اأكانت فردًا اأم جماعة يناط بها حتقيق املهمات والأهداف التي ترغب اجلماعة يف حتقيقها.. وقد 
تك���ون ه���ذه املهم���ات اأو الأهداف ق�سرية املدى اأي يتم حتقيقها يف فرتة ق�سرية كاأ�سه���ر اأو �سنة اأو �سنتني اأو مهمات واهداف 
بعي���دة امل���دى يتم حتقيقها ع���ر �سنوات عديدة من الزمن. ولبد هنا م���ن التاأكيد اإن املهمات والأه���داف التي يناط بالقيادة 
حتقيقه���ا لب���د اأن تكون م�سرتكة بني القيادة والتباع. وهذا ل يعن���ى ال يكون للقيادة اأحيانا اأهداف مغايرة لأهداف اجلماعة 

قلياًل اأو كثريًا.
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3- انواع القيادة:

يعتق���د البع����س ان القي���ادة تقت�سر فقد على قيادة موؤ�س�س���ة الدولة اأو الأمة, وقد يكون ذلك �سحيح���ا يف املجتمعات الب�سيطة 
كمجتمع القرية اأو القبيلة حيث ان القيادة فيها تكون لأحد وجهاء القرية الذي يحيط بالأمور الدينية والدنيوية, وباملثل ميكن 
القول عن �سيخ القبيلة الذي يقد يكون اكر افراد القبيلة �سنا واكرهم حكمة ودراية باأمور احلياة. اما يف املجتمعات احلديثة 
ف���اإن القي���ادة قد تباين���ت اأ�سبابها وكذلك تعددت انواعه���ا بتعدد نواحي احلي���اة واختالفها.. فالقيادة يف ه���ذا الطار ميكن 

ت�سميتها بت�سمية قطاعات احلياة املختلفة التي ميكن حتديد بع�س انواعها يف الآتي:

أ - القيادات السياسية: 

وه���ي الفئ���ة اأو اجلماعة الت���ي تقوم بتدبري �سئون البالد عل���ى ال�سعيد الداخلي واخلارجي. وامور الداخ���ل يق�سد بها تنظيم 
العالق���ة ب���ني احلاكم واملحك���وم وبني الأف���راد واجلماعات املكون���ة لأي جمتمع من املجتمع���ات. ويف الدول الت���ي تاأخذ بتعدد 
ال�سلط���ات جن���د ان هناك ثالث �سلطات ترز من خاللها ثالثة اأ�سكال اأو اأمناط للقيادة ت�سطلع بقيادة البالد يف جانب معني 
من جوانب املجتمع, وهي القيادة التي تقوم بعملية ا�سدار الت�سريعات التي تقوم بتنفيذها ال�سلطة التنفيذية, وميثلها يف ذلك 
رئي�س املجل�س الت�سريعي اأو قيادات املعار�سة املمثلة فيه, واأخريا فاإن هناك القيادة الق�سائية التي حتكم يف الأمور والنزاعات 
بني الأفراد اأو بني الدول والعامة. ويف املجتمعات املتقدمة ت�ستقل ال�سلطات الثالث عن بع�سها البع�س رغم ارتباطها وتفاعلها 

من اجل ا�ستقرار املجتمع.

وتختل���ف املجتمعات يف نظمه���ا الجتماعية وال�سيا�سية وبالتايل يف ا�س���كال القيادات ال�سيا�سية الت���ي ت�سطلع با�سدار القرار 
ال�سيا�س���ي فيها. ففي املجتمعات التي تاأخذ مببداأ التعددية ال�سيا�سية كاملجتمعات الأوروبية وبع�س املجتمعات النامية جند ان 
القي���ادة ال�سيا�سية تنق�سم اإىل ق�سمني. فهناك ما ي�سمى بقيادات الدولة اأو روؤ�سائها.. وهم ال�سخا�س اأو التجمعات ال�سيا�سية 
التي متتلك اإ�سدار القرار, ومتثل الدولة يف الداخل واخلارج مقابل ما ي�سمى بقيادات املعار�سة, وتناوب التجمعات ال�سيا�سية 
املختلف���ة يف هذه الدول على احلكم هو يف الواقع نتاج لعمليات التفاعل الجتماعي وال�سيا�سي الداخلي ووجود ما ي�سمى بدولة 
املوؤ�س�سات. واملثال الوا�سح يف هذا الطار هو قيادة حزب املحافظني يف بريطانيا للحكومة مقابل وجود حزب العمال يف مقاعد 

املعار�سة اأو قيادة احلزب اجلمهوري يف الوليات املتحدة المريكية مقابل وجود احلزب الدميقراطي يف مقاعد املعار�سة.

اأما الأمور اخلارجية فتعني تنظيم العالقة مع القوى واملجتمعات اخلارجية ذات العالقة باملجتمع املعني حيث �سيانة م�سالح 
الدولة واأفرادها فيما يتعلق باملجتمعات اخلارجية.

ب- القيادة الدينية:  

وهي الفئة التي تقوم بادارة ال�سئون الدينية كعلماء الدين, والقائمني بتدبري امور املوؤ�س�سات الدينية من ق�ساة �سرعيني واأئمة 
امل�ساجد وعلماء الدين وغريهم كما هو يف الدين الإ�سالمي. والق�ساو�سة والقائمني بتدبري امور الكنائ�س والديره وغريها يف 

الدين امل�سيحي.
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ويختل���ف دور القي���ادات الدينية وتاأثريه���ا يف املجتمع باأختالف الديان. وكذلك املرحلة التي مي���ر بها املجتمع فدور القيادات 
الديني���ة يف الدي���ن الإ�سالمي كان على الدوام رياديا وموؤث���را يف حركة املجتمع العربي الإ�سالمي داخلي���ا وخارجيا منذ ن�ساأة 
الدول���ة الإ�سالمي���ة حتى الآن. وميك���ن ال�سارة هنا اإىل بع�س القي���ادات الدينية التي كان لها تاأثري وا�س���ح يف املجتمع العربي 

الإ�سالمي يف التاريخ احلديث, مثل: ال�سيخ حممد عبده.. وجمال الدين الفغاين.. الخ.

اما يف الدين امل�سيحي فان دور رجال الدين يف املجتمع الأوروبي قد ا�سمحل ب�سقوط املجتمع القطاعي وبروز الثورة ال�سناعية 
ون�س���اأة م���ا ي�سم���ى بالدولة العلمانية, حيث تقل����س دور رجال الدين يف ه���ذه املجتمعات ب�سكل كبري وا�سمح���ل تاأثري املوؤ�س�سة 

الدينية يف املجتمع. وا�ستقلت نتيجة لذلك عن تاأثري املوؤ�س�سة الدينية منذ ذاك الوقت حتى الأن.

ج- القيادات الفنية واالدبية: 

وهي ال�سخ�سيات الريادية التي لعبت دورا بازرا يف جمال الفن ب�ستى ا�سكاله من الر�سم والغناء واملو�سيقى اأو تلك ال�سخ�سيات 
التي �ساهمت يف تطور احلياة الدبية والفكرية يف جمال الق�سة اأو ال�سعر اأو الرواية, اأو النقد الأدبي وغريها, فال�سيد دروي�س 
واملو�سيقار حممد عبدالوهاب, وغريهما يعترون من القيادات الفنية يف جمال املو�سقى يف م�سر والوطن العربي. كما يعتر 
احمد �سوقي وبدر �ساكر ال�سياب ونازك املالئكة و�سالح عبدال�سبور »وادوني�س« وكثري غريهم من القيادات املجددة يف ال�سعر 
العرب���ي احلدي���ث. ويعتر جنيب حمفوظ وحنا مينا وج���را ابراهيم جرا من قيادات كتاب الرواي���ة يف الوطن العربي.. كما 

يعتر حممد عابد اجلابري وحممد عمارة وح�سن حنفي من اأبرز القيادات الفكرية يف الوطن العربي.

د- القيادة العسكرية: 

وهي الفئة التي ت�سطلع بقيادة اجلي�س اثناء احلرب وال�سلم, وعلى الرغم من ان دورها لي�س بارزا يف الدول الغربية وخ�سو�سا 
بعد احلرب العاملية الثانية, فاإن بع�س قادة هذه الدول كالرئي�س المريكي ال�سابق ايزنهاور اأو الرئي�س المريكي ال�سابق جورج 
بو�س والرئي�س الفرن�سي ال�سابق ت�سارل ديجول كانوا من القيادات الع�سكرية. اما يف دول العامل الثالث فاإن القيادات الع�سكرية 
ونتيج���ة ل�سع���ف موؤ�س�س���ات الدولة الخرى غالبا م���ا يكونون يف �سدارة احلي���اة ال�سيا�سية يف هذه املجتمع���ات, لذا فلي�س من 
امل�ستغرب اأن جند الكثري من روؤ�ساء دول العامل الثالث وخ�سو�سا يف افريقيا وامريكا الالتينية هم يف الواقع من قادة اجلي�س 

يف هذه الدول.

هـ- القيادات االقتصادية: 

وه���ي الفئة التي ت�سطلع ب���دور رئي�سي يف الن�ساط القت�سادي لي جمتمع من املجتمعات, كاأ�سحاب امل�سانع الكرى اخلا�سة 
بال�سي���ارات والطائرات وغريها والبنوك و�سركات املال واملحالت التجارية الكرى ممن مي�سكون بع�سب احلياة القت�سادية 
يف املجتمع. وقد اتاحت القوة القت�سادية لهذه الفئة اإن تلعب دورا بارزا يف احلياة ال�سيا�سية يف الكثري من املجتمعات الب�سرية 
على مر الع�سور. وي�سرب البع�س هنا اأمثلة لدور ا�سحاب ال�سركات ال�سناعية الكرى يف اأوروبا يف ر�سم �سيا�سة هذه الدول 
على ال�سعيد الداخلي واخلارجي. اما يف دول العامل الثالث ففي الغالب تتحالف الفئة القت�سادية مع ع�سكر هذه الدول, ذوي 

النفوذ الكبري, كما هو احلال يف دول امريكا الالتينية.
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4- اشكال القيادات السياسية:

أ- القياداات الديمقراطية:

يطل���ق البع����س على ه���ذا النمط م���ن القيادات 
القي���ادة اجلماعي���ة, وه���ي على وج���ه التحديد 
النم���وذج الذي يتم في���ه اتخاذ الق���رار ب�سورة 
جماعي���ة من خالل امل�س���اأورات واملناف�سات التي 
يعقده���ا القائد مع اجلماع���ة, ويف هذا النموذج 
يقوم القائد باإ�سراك الأع�ساء يف القيادة, وهذا 
يعني تخويل الأع�س���اء اأو افراد اجلماعة �سلطة 
اتخ���اذ الق���رارات وو�س���ع ال�سيا�س���ات وا�سدار 
الأوام���ر. وي�سع���ى ه���ذا النم���وذج نح���و ا�سب���اع 
حاج���ات كل م���ن الف���رد اأو اجلماع���ة التي تقوم 
مبه���ام القي���ادة, وكذل���ك الأع�س���اء )التباع(. 
وهذا النموذج قد يعني قيادة الأمة باأ�سرها من 
خالل موؤ�س�ساتها املختلف���ة, اأو قد يكون ملوؤ�س�سة 
اقت�سادية اأو اجتماعية اأو اأي جتمع ان�ساين اآخر 

)انظر ال�سكل رقم 2-1(.

ب- القيادة الدكتاتورية:

وهي التي ينف���رد فيها �سخ�س حمدد دون غريه 
ب���اإدارة �سئ���ون اجلماعة اأو املوؤ�س�س���ة غري عابئ 
باآراء اجلماعة التي يقوده���ا اأو م�ساحلها. ويف 
هذا النموذج يقوم القائد بامالء اآرائه وخططه 
عل���ى اجلماع���ة )التب���اع( وق���د تتعار����س هذه 

الآراء م���ع اآراء اجلماعة, المر الذي ق���د يوؤدي اإىل �سيادة النفوذ وانت�سار امللل يف اأو�ساط اجلماعة, وميثل هذا النموذج منط 
الدارات التي يحتكر فيها القائد اأو رئي�س العمل كل امور ادارة العمل, والتي يجهل فيها التباع )العاملون( كل �سيء عن العمل 
واأهدافه. ويت�سم هذا النموذج ب�سعف وا�سح يف العالقة بني القائد واجلماعة )التباع(, وانف�سال القيادة عن اجلماعة الأمر 

الذي ي�سعف بالتايل من دور القيادة ورمبا و�سع اجلماعة على ال�سواء.

�صكل )1( �صناديق االقتاع

�صكل )2( قبة الربملان
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ج- القيادة الفوضوية:

وه���و النموذج الذي يتمتع فيه القائ���د واأفراد اجلماعة بحرية مطلقة وكاملة لتخاذ القرار ل متدهم �سوابط اأو قوانني, حيث 
ي���رتك يف هذه احلالة لالأفراد حرية اختيار الأه���داف, وبالتايل حتقيقها. ول تتميز هنا �سخ�سية القائد عن افراد اجلماعة, 

حيث اإن دوره غري وا�سح اأو بالأحرى يوجد غياب تام عن توجيه امور اجلماعة وقيادتها وحتديد اأهدافها ور�سم �سيا�ستها.

)3(  ن�س اإثرائي:
الدميقراطية:

اإن م�سطل���ح الدميقراطي���ة ب�سكل���ه الإغريقي القدمي- مت نحته يف اأثينا القدمي���ة يف القرن اخلام�س قبل امليالد 
والدميقراطي���ة الأثيني���ة عموم���ًا ُينظ���ر اإليها على اأنها م���ن اأوىل الأمثلة الت���ي تنطبق عليها املفاهي���م املعا�سرة 
للحك���م الدميقراط���ي. كان ن�سف اأو ربع �س���كان اأثينا الذكور فق���ط لهم حق الت�سويت, ولك���ن هذا احلاجز مل 
يك���ن حاج���زًا قوميًا ول عالقة له باملكان���ة القت�سادية فبغ�س النظ���ر عن درجة فقره���م كان كل مواطني اأثينا 
اأح���رار يف الت�سوي���ت والتحدث يف اجلمعية العمومي���ة. وكان مواطنو اأثينا القدمية يتخ���ذون قراراتهم مبا�سرة 
بدًل من الت�سويت على اختيار نواب ينوبون عنهم يف اإتخاذها. وهذا ال�سكل من احلكم الدميقراطي الذي كان 
معم���وًل ب���ه يف اأثينا القدمية ي�سمى بالدميقراطي���ة املبا�سرة اأو الدميقراطية النقية. ومب���رور الزمن تغري معنى 
“الدميقراطي���ة” واإرتق���ى تعريفها احلديث كثريًا منذ القرن الثامن ع�س���ر مع ظهور الأنظمة “الدميقراطية” 
املتعاقبة يف العديد من دول العامل اأوىل اأ�سكال الدميقراطية ظهرت يف جمهوريات الهند القدمية والتي تواجدت 
يف فرتة القرن ال�ساد�س قبل امليالد وقبل ميالد بوذا. ومن بني هذه اجلمهوريات فاي�سايل التي كانت حتكم فيما 
يع���رف اليوم ببيهار يف الهند والتي تعت���ر اأول حكومة جمهورية يف تاريخ الب�سرية. وبعد ذلك يف عهد الإ�سكندر 
الكبري يف القرن الرابع قبل امليالد كتب الإغريق عن دولتي �ساباركايي و�سامبا�ستايي, اللتني كانتا حتكمان فيما 

يعرف اليوم بباك�ستان واأفغان�ستان.
املو�سوعة احلرة
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ثانيًا: الرأي العام

ي�سكل مو�سوع الراأي العام اأهمية كبرية  يف حياتنا املعا�سرة بالن�سبة لرجالت الدولة وال�سيا�سة والقت�ساد والقادة الع�سكريني 
ورجال العمال والقانون ملا له من تاأثري كبري يف عملية اتخاذ القرار بو�ساطة هوؤلء عندما يت�سدون ملناق�سة ق�سيه اأو م�سكلة 

معينه تهم املجتمع.

م���ن هن���ا در�س علماء النف�س والجتماع مو�سوع الراأي العام, وذهبوا يف درا�ستهم له اإىل تعريفه وحتليله وبيان العوامل املوؤثرة 
يف تكوينه, واأثره يف الفرد واملجتمع.

1 ـ تعريف الرأي العام وخصائصه:

أ ـ تعريف الرأي العام:

هن���اك تعريفات عديدة للراأي العام, فيعرفه بع�س علم���اء الجتماع باأنه تعبري اجلماعه اأو املجتمع اأو اجلمهور العام عن راأيه 
وم�ساع���ره واأف���كاره, ومعتقداته واجتاهاته يف وقت مع���ني بالن�سبة ملو�سوع يخ�سه اأو ق�سيه تهم���ه اأو م�سكلة توؤرقه, وهو الراأي 

الغالب وهو القوة احلقيقية يف املجتمع.

وبتعب���ري اآخ���ر ميكن القول اأن الراأي العام هو احلكم الذي ت�س���دره اجلماهري على عمل اأو حادثة اأو ن�ساط يف املجال الداخلي 
اأو اخلارجي, املحلي اأو العاملي, اأي اأنه هو التعبري عن وجهه نظر اجلماعه.

كم���ا يعرف���ه بع�س علماء الجتماع باأنه جمموعه الراء التي يعر عنها اأفراد اجلماعه اأما من تلقاء انف�سهم اأو بناء على دعوة 
توج���ه اإليه���م, تعبريًا موؤيدًا اأو معار�سًا حلاله حمدده اأو �سخ�س معني اأو اقرتاح خا�س مما يرتتب عليه احتمال القيام ب�سلوك 

مبا�سر اأو غري مبا�سر.

ب ـ خصائص الرأي العام:

يتميز الراأي العام بعدة خ�سائ�س نذكر اأهمها فيما يلي:

1 �    اأن الراأي العام يظل �ساكنا كامنا حتى ترز ق�سية هامة بالن�سبة للجماعة, والق�سية تظهر حينما  يوجد �سراع اأو قلق اأو 
احباط, ويكون الراأي العام اجلاري هو حماولة التقليل من ال�سراع والقلق.

2 �   ان الراأي العام يحتاج اإىل مطابقته لراأي الغلبية واتفاقه معه.

3 �    اأن ال���راأي الع���ام ي�سبح الباطن فيه ظاهرًا اأو خارجًا عندما تكون قوة العامل املوؤثر عظيمة, ويظهر للعيان اأن التعبري عن 
الرغبة بالفعل �ستكون له نتائج طيبه اأكر من النتائج ال�سيئة.
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4 �    اأن الراأي العام كلما كان عليمًا مبجريات المور كان اقدر على الفهم واحلكم ال�سحيح على ال�سياء.
5 �    اأن التغ���ريات ال�سطحي���ة يف التقالي���د والعادات والع���رف والأخالق العامة ت�ستطي���ع اأن تهدي من ثورة ال���راأي العام, وقد 

يتعار�س الراأي العام مع القانون اأو العرف.
6 �    اأن الكوارث التي ت�سيب اأفراد املجتمع يف فرتة ما توؤثر يف الراأي العام بدرجة اأكر مما يفعله اأي عامل اآخر.

7 �    اأنه كلما قل الهتمام ال�سخ�سي اأو اجلماعي باإحدى الق�سايا اأو امل�سكالت الجتماعية فاإن الفر�سة لتكوين راأي عام قوي 
يع�سد هذه الق�سية اأو امل�سكلة تكون �سعيفة.

2 ـ العوامل التي تساعد على تكوين الرأي العام:

يتفق علماء الجتماع على اأن هناك عده عوامل ت�ساعد على تكوين الراأي العام ميكن ايجاز بع�سها فيما يلي:

أ ـ االسرة:

وتعتر من العوامل الأ�سا�سية التي ت�ساعد على تكوين الراأي العام باعتباره املوؤ�س�سة الأوىل التي تقوم بعملية التن�سئة الجتماعية 
والت���ي م���ن خاللها يتم تلقني الفرد الراء واملعتقدات والجتاهات, فن���وع العالقات والتفاعل الذي يتم بني الوالدين من جهة, 
والوالدين والأولد من جهة اآخرى ا�سافه اإىل عالقات الأولد بع�سهم ببع�س وعالقات الأ�سرة باملوؤ�س�سات واجلماعات الخرى 
كل ذل���ك له تاأثري مبا�سر على تكوي���ن �سخ�سية الفرد و�سخ�سية المة, فالوالدان لهما تاأثري كبري يف اجتاهات واآراء ابنائهم, 

فعن طريقهما يكت�سب الأبناء العادات والجتاهات وامليول والآراء.

ب ـ الثقافة والتعليم:

للثقافة والتعليم اي�سا دور كبري يف عملية تكوين الراأي العام, فنوع الثقافة التي يت�سربها الفرد منذ �سباه الباكر من املوؤ�س�سات 
الت���ي تق���وم بعملية التن�سئ���ة الجتماعية مثل املدر�سة والأ�سرة يوؤث���ر يف �سخ�سيته, وكلما ارتقت ا�سالي���ب التن�سئة الجتماعية 

والرامج التعليمية والرتبوية, كان عاماًل م�ساعدًا على تكوين الجتاهات ال�سوية والراأي العام ال�سليم.

ج ـ الدين:

تلع���ب التعالي���م الديني���ه دورًا ا�سا�سيا يف ت�سكيل ال���راأي العام, فعلماء الدي���ن واجلمعيات الدينية وامل�ساج���د لهم اأثر كبري يف 
�سياغة وبلورة اآراء الفراد و�سلوكهم, وبالتايل على اجتاهات الراأي العام.

د ـ االحداث الهامة:

توؤث���ر الحداث الهامة مثل احل���روب اأو الزمات القت�سادي���ة وال�سيا�سية اأو الثورات والكت�سافات العلمي���ة تاأثري بالغ الهمية 
يف تكوي���ن ال���راأي العام, فعلى �سبيل املثال: ازمة ال�س���رق الأو�سط املتمثلة يف ال�سراع العرب���ي ال�سرائيلي واحتالل ال�سهاينة 

لفل�سطني والأرا�سي العربية توؤثر يف اجتاهات الراأي العام العربي نحو ال�سالم مع الكيان ال�سرائيلي.
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هـ ـ القيادة:

يوؤك���د علم���اء الجتم���اع اأن ل�سخ�سية القائد و الزعيم اثر كبري يف بل���ورة اجتاهات الراأي العام, فكلم���ا كان الزعيم اأو القائد 
قري���ب م���ن اجلماهري, ويتمتع ب�سعبيه بينهم, انعك�س ذلك على اجتاهات الراأي العام. من ناحية اأخرى يتاأثر القائد كلما اتبع 
ال�سلوب الدميقراطي يف قيادة اجلماهري, وعندما ي�سل القائد اإىل درجة من الثقة والتقدير اجلماهريي فاأنه ي�سبح عاماًل 

موؤثرًا يف تكوين الجتاهات والراأي العام.

و ـ وسائل االعالم واالتصال:

تلع���ب و�سائ���ل العالم - �سواء املقروءة منها اأو ال�سمعي���ة اأو املرئية - دورًا بارزًا يف تكوين ال���راأي العام. فال�سحف واملجالت 
والدوري���ات متار����س دورًا مهمًا يف ت�سكيل وبلورة الراأي العام, كذلك متار�س كاًل من الذاعة والتلفزيون نف�س الدور اإن مل يكن 

اأكر يف �سياغة الراأي العام.

كم���ا اأن لو�سائل الت�سال ال�سخ�س���ي واجلماهريي دورًا خطريًا يف ت�سكيل الجتاهات والراأي الع���ام والتاأثري فيه, كذلك توؤثر 
الدعاي���ة والإع���الن والعالقات العامة يف الراأي العام, فجميع هذه الو�سائل توجه انظ���ار اجلمهور اإىل امل�سكلة اأو الق�سية التي 
تبل���ور حوله���ا الراأي العام, ويتاأثر ذلك باختيار ما تقدمه تلك الو�سائل وطريق���ة تقدميه وتاأكيده اأو اهماله, ومدى ما يتاح لها 

من حرية, وما يفر�س عليها من رقابة.

3 ـ العوامل التي تعوق الرأي العام:

مم���ا �سب���ق تبني لها اأهم العوامل التي ت�ساعد على تكوين الراأي العام, كذل���ك يرى علماء الجتماع والخت�سا�سيون يف جمال 
الراأي العام اإن هناك جمموعه من العوامل تعوق تكوين الراأي العام, وحتول دون اأن يعر الفراد عن اجتاهاتهم واأرائهم حول 

مو�سوع معني, وميكن ايجاز هذه العوامل فيما يلي: 

أ ـ الدعاية المغرضة:

ميك���ن تعري���ف الدعاية باأنها ن�سر معلومات )حقائق اأو مبادئ اأو ا�ساعات اأو ان�ساف حقائق اأو اكاذيب ( وفق اجتاه معني من 
جان���ب ف���رد اأو جماعه يف حماولة منظمة للتاأثري يف الراأي العام وتغيري اجتاه الأف���راد واجلماعات با�ستخدام و�سائل العالم 

والت�سال باجلماهري.

ب ـ الرقابة المشددة على وسائل االعالم:

كم���ا عرف���ت �سابقًا اأن لو�سائل الع���الم والت�سال دورًا كبري يف تكوين ال���راأي العام, كذلك ميكن اأن تك���ون هذه الو�سائل من 
العوامل التي تعوق الراأي العام يف حاله فر�س الرقابة امل�سددة عليها, اأي مبعنى اإذا انحرفت هذه الو�سائل عن تقدمي املعلومات 
ال�سحيح���ة, واحلقائ���ق الوا�سحة, والأخبار ال�سادقة, واإذا ابتعدت عن المانة واملو�سوعية فان كل ذلك يوؤثر �سلبيًا يف �سلوك 

الأفراد واجتاهاتهم نحو مو�سوع معني.
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ج ـ عدم احترام الحريات والحقوق الفردية:

يتكون الراأي العام اذا توافر لالأفراد مناخ احلرية التي من خاللها ي�ستطيع الفرد ان يعر عن وجهه نظرة واأفكاره واآرائه حول 
مو�سوع معني فاإذا انعدمت احلرية فان اجتاهات الفرد واراءة �ستكون غري �سحيحة, ول تعر عن راية احلقيقي.

د ـ تعدد اللغات والطوائف:

اللغ���ة و�سيل���ة فعاله لتبادل الف���كار والآراء, من هنا فاإن وجود اكر من لغة قومية يف جمتمع مع���ني يعرقل عملية تكوين الراأي 
العام, لن اللغة ت�ساعد على تبادل الفكار, وت�ساهم يف تفاعل الفراد فيما بينهم حول اأي ق�سيه اأو م�ساألة يطلب منهم اعطاء 

راأيهم حولها.

وكذل���ك احل���ال بالن�سبة لتع���دد الطوائف يف املجتمع الواحد فان التعدد ي�ساهم هو الخر يف ع���دم تكوين الراأي العام. لن كل 
طائفة تنظر اإىل املو�سوع املطروح من زاأويتها اخلا�سة.

هـ ـ التمسك بالعادات والتقاليد البالية والتعصب لها:

تلعب العادات والتقاليد دورًا كبري يف تكوين الراأي العام, وقد يكون هذا الدور ايجابيًا, ويف هذه احلاله ت�ساهم يف تكوين الراأي 
الع���ام, ولك���ن ي�سبح دورها �سلبيًا اذا كانت باليه ل ت�ساير التطورات التي مير به���ا املجتمع مبعنى انها ل ت�ساير تقدم املجتمع 
وتط���وره, فه���ي يف هذه احلاله حتد من ن�ساط الفرد وفاعليته يف امل�سارك���ة باإبداء وجهه نظرة يف اأي ق�سية يتطلب منه اعطاء 

راية حولها, وهنا تكون العادات والتقاليد عائقا يف تكوين راأي عام م�ستنري.

و ـ الحروب واألزمات:

تعت���ر احل���روب والأزم���ات من العوامل الت���ي توؤثر يف تكوين ال���راأي العام, ففي الغال���ب يف مثل هذه الظ���روف ي�سطر القادة 
ورج���الت الدول���ة اإىل توجيه الراأي الع���ام مبا يتفق مع ال�سيا�سة العامة التي يرغبونه���ا يف ادارة الزمات, والإ�سرتاتيجية التي 
مت و�سعه���ا وتنا�س���ب الحداث يف ه���ذه الفرتة, وانطالقا من الدور الذي يقوم به الراأي الع���ام يف املعركة الع�سكرية اأو �سورها 
املختلف���ة ال�سيا�سية والقت�سادية ف���ان معظم الدول تعمل باأجهزة العالم املختلفة على توجيه الراأي العام نحو ال�سيا�سة التي 

تتبناها يف هذه الزمة اأو تلك احلرب. وهذا التدخل من قبل الدول يعوق تكوين الراأي العام.
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4 ـ اهمية الرأي العام:

ميكن ايجاز اهمية الراأي العام فيما يلي: 

-    يعمل الراأي العام على توجيه املجتمعات املعا�سرة نحو الرقي والتقدم, كما اأن ظهور الراأي العام يف جمتمع ما يعتر دلياًل 
وا�سحًا ومميزًا على احرتام احلقوق واحلريات العامة يف هذا املجتمع, ووحده المال والأهداف بني اأفراده.

-    يوؤث���ر ال���راأي العام يف �سياغة القوان���ني, ويف ا�ستبدالها اأو الغائه���ا اأو تعديلها, فالقانون الذي ي�ستم���ر يف الوجود هو الذي 
يرتكز على تاأييد الراأي العام, اما القانون الذي ل ي�ستند على تاأييد الراأي العام فهو ن�س ل روح فيه مما ي�ستوجب تعديله 

اأو حتى الغاءه.

-    هن���اك ارتب���اط وثيق بني جناح امل�سروعات القت�سادي���ة, وبخا�سة م�سروعات التنمية القت�سادي���ة والجتماعية يف الدول 
النامي���ة وب���ني تاأييد الراأي العام لهذه امل�سروعات, فكم م���ن م�سروع كان م�سريه الف�سل, لأنه مل يقم على قاعدة متينة من 

الراأي العام.

ا�سب���ح ال���راأي العام يف املجتمعات احلديثة ركن���ا ا�سا�سيًا من اركان النظام ال�سيا�سي والقت�س���ادي. لذلك يعطي قادة الدول 
يف الوق���ت احلا�س���ر اجتاهات الراأي العام ج���ل اهتمامهم, وياأخذونه يف العتبار عند و�سع خططه���م ال�سيا�سية والجتماعية 

والقت�سادية, كما جندهم يهتمون بقيا�س الراأي العام عند الت�سدي لتخاذ اأي قرار �سيا�سي اأو اقت�سادي.

5 ـ قياس الرأي العام:

يعت���ر قيا�س الراأي العام موؤ�سرًا مهمًا بالن�سبة للقيادات ال�سيا�سي���ة والقت�سادية والجتماعية. ويعتر ا�ستطالع الراأي العام 
�سرورة حيوية للمجتمع املعا�سر, وعليه يجب األ يكون قيا�س الراأي العام غاية يف حد ذاته.

وهناك عده مقايي�س لقيا�س الراأي العام, ويالحظ على هذه املقايي�س انها غالبًا ما تكتفي ب�سوؤال اأو �سوؤالني يف مو�سوع الراأي 
العام.

ومن اأهم املقايي�س امل�ستخدمة يف قيا�س الراأي العام, واأكرها �سيوعًا لدى القائمني على قيا�س الراي العام هي: 

:Questionnaire أ ـ االستفتاء

ويطل���ق عل���ى هذا احيانًا »طريقة ال�ستفت���اء ال�ستطالعية«, وهي من اأهم الطرائق الكمية يف قيا����س الراأي وال�ستفتاء عبارة 
ع���ن جمموعه من ال�سئلة تدور حول مو�س���وع معني يتم حتديده بدقة, ور�سم خطة التنفيذ وبعد اإعداد ا�ستمارة )ال�ستخبار( 
اأو قائم���ة ا�ستط���الع الراأي, واختيار العينة الت���ي �سيطبق عليها بدقة يو�سل )ال�ستخبار( اما بالري���د اأو ين�سر يف اجلرائد اأو 

املجالت, اأو ي�سلم بالريد.

وهناك قواعد واإجراءات يجب مراعاتها عند اإعداد اأ�سئلة ال�ستخبار وهي الو�سوح والب�ساطة و�سهولة الفهم والتدرج والرتتيب 
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املنطقي وحتديد املعنى ومنا�سبته للمو�سوع و�سهولة واإمكانية ال�ستجابة بحيث تكون بنعم اأو ل اأو �سح اأو خطاأ اأو و�سع عالمة 
اأو رقم, وقد ترتك ال�سئلة مفتوحة ويكون للمجيب احلرية يف احلديث والتعليق, وقد تعطى عدة اجابات حمتملة لل�سوؤال يختار 

منها الجابة القرب اإىل راية.

:Interview ب ـ المقابلة الشخصية

وق���د ي�ستخ���دم القائم���ون على الراأي العام هذا ال�سلوب, وفي���ه يتم التبادل اللف�سي وجهًا لوج���ه بينهم وبني من جتري معهم 
املقابل���ة ل�ستط���الع ارائهم يف مو�سوع معني, فقد يكون حول ا�سخا�س اأو حقائق اأو نتائج ال�سيا�سة العامة اأو طلب اقرتاحات اأو 
معلوم���ات اأو تنب���وءات اأو تقييم موؤ�س�سات, وقد تكون املقابله حرة تقوم عل���ى ا�سا�س ال�سئلة املفتوحة التي تهدف اإىل م�ساعده 
الف���رد على ال�سرت�سال يف الكالم, وقد تعتم���د على ا�سئلة حمدده, وهناك مبادئ يجب مراعاتها يف املقابله ال�سخ�سية, مثل: 
ك�س���ب ثقة الطرف الخر والتق���ارب يف الطبقة اأو الفئة بني الطرفني ومالئمة ال�سئلة ومنا�سبة الزمان واملكان, ومن مميزات 
املقابل���ه ال�سخ�سي���ة اأنها مرنه وتتي���ح فر�سة املالحظة وال�سيطرة على البحث واحل�سول عل���ى ا�ستجابات اكر دقة, كما تتيح 
التعم���ق يف درا�سة بع�س احلالت الفردية وخا�س���ة الفراد املهمني وقادة الراأي, اأو ا�ستعمال بع�س املعلومات ومتابعتها, اإل اأن 
من عيوبها اأنها حتتاج اإىل وقت وجهد ومال, ول ت�سلح اإل للقيا�س ال�سيق النطاق, واإنها عر�سة للذاتية والتحيز وقد يكون من 

ال�سعب مقابلة بع�س اجلمهور, وقد ت�سبب بع�س ال�سعوبات يف التحليل الح�سائي للبيانات.

:Projective methods ج ـ الطرائق االسقاطية

وت�ستخ���دم ه���ذه الطرائق يف حال���ة جهل الفراد بحقيق���ة اجتاهاتهم ومواقفهم وع���دم قدرتهم وعدم رغبته���م يف الت�سريح 
بحقيقته���ا, وتق���وم ه���ذه الطرائق على ا�سا�س تقدمي املث���ريات الجتماعية الغام�س���ة املبهمة غري املح���ددة اإىل الأفراد املراد 
معرفه اجتاهاتهم واآراءهم حول مو�سوع معني, ومن اأهم الطرائق ال�سقاطية طريقة تداعي الكلمات واملعاين, وطريقة تكملة 
اجلمل, واختبار تفهم املو�سوع للكبار وال�سغار, وطريقة اختبار الحباط امل�سور لروتنفج, وهذا الختبار مكون من 24 ر�سمًا 
كاريكاتريي���ا, ميث���ل كل ر�سم موقفًا احباطي���ًا يت�سمن �سخ�سني يذكر احدهم���ا جملة, ويطلب اإىل املفحو����س ان يكمل اجابة 

ال�سخ�س الثاين باأول ما يرد على ذهنه, وهو هنا ي�سقط خراته واجتاهاته واآراءه.

وتتمي���ز الختبارات ال�سقاطية يف قيا�س الجتاهات باأنه���ا, اإىل جانب قيا�س الجتاهات, تك�سف عن بع�س جوانب ال�سخ�سية 
املرتبطة بهذه الجتاهات.
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أسئلة على الوحدة الخامسة

ح التعريفات املختلفة للراأي العام. 1-  و�سّ

2-  ا�سرح خ�سائ�س الراأي العام.

3-  ا�سرح باخت�سار العوامل التي ت�ساع على تكوين الراأي العام.

4-  و�سح العوامل التي تعوق تكوين الراأي العام.

5-  بني اأهمية الراأي العام مو�سحا اجابتك باأمثلة.

6-   ه���ب ان تلفزيون البحرين يري���د ان ي�ستطلع اآراء اجلمهور يف الرامج التلفزيونية. ح���دد املقيا�س الذي ميكن ا�ستخدامه 
ملعرفة اآراء اجلمهور يف هذا املو�سوع.

7-  ما الفرق بني ال�ستفتاء والطرائق ال�سقاطية يف قيا�س الراأي العام.

8-  عرف القيادة, ثم بني عنا�سرها.

9-  و�سح مفهوم القيادات ال�سيا�سية مع اعطاء مثال.

01-   »يختلف دور القيادات الدينية وتاأثريها يف املجتمع باختالف الديان« ناق�س هذه العبارة مبينا دور القيادات الدينية يف 
حركة املجتمع العربي الإ�سالمي.

11-   يق�سم بع�س علماء الجتماع القيادة من حيث طبيعتها اإىل ثالثة انواع رئي�سية. و�سح هذه النواع مبينا اثر كل منها على 
متا�سك اجلماعة.

االنشطة:

1-  اكتب بحثا نظريا حول تاثري و�سائل العالم يف �سنع الراأي العام حول ق�سية اجتماعية معينة.

2-   تع���اون م���ع زمالئك وبا�س���راف معلمك يف ت�سمي���م ا�ستمارة موجه���ة اإىل الراأي الع���ام ل�ستطالع اآرائهم ح���ول الرامج 
التلفزيونية.

3-  اكتب مقالت اجتماعيا حول اهمية الراأي يف حتقيق اهداف املجتمع.

4-   يزخر املجتمع العربي الإ�سالمي بخ�س�سيات قيادية اثرت يف م�سرية املجتمع العربي الإ�سالمي.. تخري احدى ال�سخ�سيات 
التالية, اكتب بحثا حولها.

اأ-  اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه.
ب-  جمال الدين الفغاين.

ج�-  ال�سيخ حممد عبده.
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المصطلحات باللغة االنجليزية

Science العلم 

Socio;ogy علم الجتماع 

Social Development التنمية الجتماعية 

Social Phenomenon الظاهرة الجتماعية 

Environment البيئة 

Society املجتمع 

Laws القوانني 

Theories النظريات 

General Sociology علم الجتماع العام 

Socioogy of the family علم الجتماع العائلي 

Sociology of ghe Economics علم الجتماع القت�سادي 

Industrial Sociology علم الجتماع ال�سناعي 

Bedouin Sociology علم الجتماع البدوي 

Rural Sociology علم الجتماع الريفي 

Political Sociology علم الجتماع ال�سيا�سي 

Educational Sociology علم الجتماع الرتبوي 

Vocational Sociology علم الجتماع املهني 

Sociology of Development علم الجتماع التنمية 
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