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)2 11 (انفس لجتماع1 علم مبادئ

مقدمـــة
 ظواهر من عنها ينتج وما الجتماًعية العالقات تشمل علمية دراسة المجتمع بدراسة يهتم الذي العلم هوذلك الجتماًع علم

نظم. من عليها يوتب وما

 والظواهر النظم تناول في الموضوعي والدتقصاء العلمي البعءث على يعتمد ساضر الوقت في االجتماع علم كان واذا

 متاخرة. فوره إلفي العلمية الحقائق إىل للوصول ووسيلة طريقة المنهج بهذا ياخذ مل فانه , المختلفة االجتماعية والمشكالت

 ؟ للمجتمع دراساته في العلمي بالمنهج أخذ حتى وتطوره نشأته في االجتماع علم بها مر التي المراحل ما نتسائل هنا من

 وما ؟ للمجتمع دراساته في العلمي للمنهج استخدامه في االجتماع علم إليه ذهب فيما يذكر دور المسلمين للمفكرين وهل

 منها تعاض التي المشكالت حل في بالفعل جتماع٠ال علم يساعد وهل ؟ الدراسات هذه في عليها يرتكز التي األساسية المفاهيم

االنسانية. المجتمعات

 والمصطلحات المفاهيم لشرح خاصة أهمية ويعطي لتساؤلت١ هذه كل على االجابة في اساسا يركز الواقع في , الكتاب هذا

 للمفاهيم ومعاجل^اتن-ا إجاباتنا تكون ان الحرص كل حرصنا اننا كما االجتماع. علم جمال في تستخدم التي األساسية

 زودنا اننا كما االجتماع. لعلماء المختلفة النظر وجهات تعكسن بحيث خمتلفة زوايا ومن , متعددة تكون ان والمصطلحات

 االجتماعية المشكالت لمختذف والستقصاء البح_ث في البعض لدى الرغبة اشباع على تساعد التي األنشطة ببعض الكتاب

 والذي , جتماع٠ال علم في للتعمق يؤهلهم الذي األساسي المدخل الطالب ألعزائنا نقدم ان في وفقنا قد نكون ان ٦وذرجو

 طريق عن بهم تحيط التي والثقافية االجتماعية الظواهر لمختلف الموضوعية الجتماءية الريية تكوين على يسداعدهم

الظواهر. لهذه المالئم التفسير ايجاد وبالتايل , الدقيقة العلمية المالحظة

املوفق واهلل

املـوؤلــفــــــــون

7
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)2 11 (انسس لجتماع٠ علم مبادئ

 المفكرين ودور االجتماع علم

وتطــوره نشـأته في المسلمـين

 االجتماعية, العلوم احدث من العلمى بمفهومه االجتماع علم يعتر

 القرن من الثاني النصف العلوميف سائر بين مكانته اخذ فقد

 تطور وامنا , فجأة يظهر مل العلوم من كغيره انه غرر عشر. التاسع

 يد على بدا الجتماءية الحياة شئون خمتلف فالتفكرريف , الزمن مع

 راح حين التاريخ عصور اقدم منذ الجتماءيين والمفكرين الفالسفة

 مشروعات واضعين الجتماءية الحياة وأحداث وقائع يفلسفون هؤلء

 اليوناني الفيسسوف هؤلء امثلة ومن مثالية. ومجتمعات فاضلة لمدن

(الجمهورية). أسماه المجال هذا يف كتابا وضع الذى (افالطون)

 المتعلقة والفلسدفات االراء من الكثير إلى المفكرون هؤلء توصل كما

 اآلراء تلك ومنثدت , والتربية والدين واألسرة واالقتصعاد السدياسة بنظم

 وفالسفة الصدين وحكماء المصدريين قدماء لنا تركه فيما واضح بشكل

 يف العرب المفكرون لنا خلفه الذى الضخم التراث ذلك ويف , االغريق

األوروبية. النهضة عصر بداية يف واألوروبيون الوسطى العصدور

1406-1332 خلدون ابن عبدالرحمن )1(

 على تشتمل وحدها الفلسدفة كانت ان فبعد , البحث ومناهج التفكير اساليب كبيريف تطور حدث الحديث العصر بداية ومنذ

 يف جميعا العلوم اسبق الفلك علم وكان تباعا, عهها تنفصل العلوم اخذت , االجتماعية المعرفة فيها بما المعارف ألوان كافة

فاالجتماع. النفسس, فعلم فالجيولوجيا, فاألحياء, فالكيمياء, الطبيعة, هي: أخرى علوم تبعته ثم المضدمار, هذا

 بالفلسدفة المعروفة الدراسات اصبحت كما الطبيعة, لعلم أسداسا الطبيعية بالفلسدفة معروفة كاذت التي الدراسات وغدت

 االجتماع. لعلم أساسا أصبعدت فقد التاريخ أوفلسدفة االجتماعية بالفلسدفة المعروفة الدراسات أما النفسس, لعلم أساسا العقلية

 خلدون بن عبدالرحمن العربي المفكر أش العلمي بمفهومه االجتماع علم انشاء أش الدعوة األوليف الغضدل ويرجع

 يف واخلر, المبتدأ وديوان العر, (كتاب لكتابة الشهيرة مقدمته الميالدى عشر الرابع القرن لفيف1 الذى ام) 4 06 — 1332(

).1 رقم (شدكل األكر) السدلطان ذوى من عاصرهم ومن والربر, والعجم العرب ايام

قليل. بعد التفصديل من بثديء عنه نتحدث وسوف
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 اإليطالي الجتماًع عامل ظهر ان إىل االجتماعية الفلسدفة أىل تكون ما أقرب االجتماعية الدراسات استمرت وقد

 مع واتفق الجتماءية, الظواهر دراسة في والمقارنة الدتقرائي المنهج استخدام إىل ودعا م)1774 — 1668( )٧1ع0فيكو(

متاما. الطبيعة كظواهر عامة لقوانين تسدرروفقا الجتماءية الظواهر ان اعتقاده في خلدون ابن

 حركته, االنسدانفي يدرسن علم وجود بضدرورة فنادى فرنسدا في م)1825 — 1760( )8ة1ع1 8ئ01ت سيمون سدان( ظهر ثم

 واألساليب المناهج بنفسدن ظواهره معاجلة بضدرورة وطاذب الجتماءية) (الفسيولوجيا أو السدياسي) (العلم اسدم عليه أطلق

 والتي للتقدم, الثابتة الطبيعية القوانين اكتثداف األساسي هدفه يكون وبحيث الفسيولوجية, العلوم ظواهر بهما تعالج التي

اجالذبية. قانون دقتها في متاثل

 كونت اوجيستالفرنسدي المفكر أولهؤلء وكان بعده, جاءوا والذين الذينعاصروه, المفكرين كثررمن فيسديمون سدان أثر وقد

 األمر أول في عليه أطدق الذي الجديد, العلم انشاء الى الدعوة فكرة عنه أخذ الذي م) 1857 — 1798( ٨ىجئ8جا ح01عص

 بقحدد علمي أسداسن على الجتماءية الظواهر بدراسدة العلم هذا يقوم أن بذلك كودت أراد وقد االجتماعية). (الطبيعة اسدم

 غير منظمة, علمية دراسدة الطبيعية الظواهر تدرسن التي الطبيعية العلوم شأن ذلك شاًذهفي لها, تخضدع التي القواعد اكتثداف

 نثدر أن بعد (السدوسيولوجيا) هي جديدة تسدمية العلم على فاطلق م. 1838 سدنة في العلم لهذا األولى تسدميته عن عدل كونت أن

الجتماعية. بالطبيعة دعاها المجتمع عن اححدائية دراسات )جكا€دن1 كيتليه )أدولف البلجيكي الباحث

 القرن من الثاني النصف وفي

 المفكر استخدم عشر التاسع

 سدبنسدر )هربرت) االنجليزي

)شكل 8اعءم

 سدوسديولوج-ي كلمة )2 رقم

 عووانا وجعلها <(80 0ا0٠

 علم ))مبادئ سدماه الذي لمؤلفه

 الكلمة أن اساس على االجتماع((

 النظر دون واضح مدلول لها

 أو الكلمة اشتقاق شرعية ألى

 احلين ذلك ومنذ شرعيتها, عدم

 لها وظهرت كونت, تسدمية شاعت

 ومبرور المختلفة. اللغات نظائرفي

 الفكر مسدرح على ظهرت الوقت

 متعددة مداردن السوسوولوجي

 التعبير,ومنهج في فلسدفة منها لكل

 حلليل في وطريقة البحث, في

 القضدايا, وصياغة الظواهر

القوانين. واستخالدن

 فيلسدوف ): 1903 -18٢سبذر)* هربرت
 الدولة((. ضد الرجل )) كتاب مؤلف بريطاني

 أوجد هوالذي داروين, وليس سبنعسدر, كان
 التنول أن رغم لألصلح((. ا)البقاء مصطلح

 سبندسدرفي ساهم وقد لداووين. عادة ينسفدب
 بعدا له وأعطى االرتقاء, مههوم ترسد_يخ

 الداروني-ة ب. الحقا عرف فيما اجتماعيا,
 علم مؤسدسدي من سدبنسدر ويعد االجتماعية.

المفكرين أكبر وأحد احلديث. االجتماع
 لعلم الثاني االب ويعترر عدشر التاسدع القرن نهاية في تاثيرا اإلنجليز
 التطور, عن بنظريته اشتهر الفرشدي, كونت أوجسدت بعد االجتماع

اجتماعية منظومة لنسدق األسس وضع في النظرية هذه على استند وقد
درجة وارتفاع متزايد اجتماعي تقعيد التطورتجاه تؤكد (سوسيولوجية)

 من بحالة يتصدف المعقد, احلي الكائن مدل نظره في فالمجتمع الفردية
بالتأثيرفي الطبيعية التطور لعملية أال يندمح أال ينبغي وال الدقيق التوازن
اسسن النفسن علم اسنن احلياة علم اسسن ..مؤلفاته اهم من نموه..

االخالق. اسدن االجتماع علم

خغ//ج اة0ج8£0حع0س االجتماعية العلوم

سبنسر هربرت )2( شكل

------------------------------------- ١2 -------------------------------------------
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)2 11 (انسس لجتماع٠ علم مبادئ

االجتماع: علم نشأة في المسلمين المفكرين دور

 على والتكنولوجي المعريف التقدم يف المهم دورها لها كان التي اإلذسااذيه الحضارات من واحدة االسالمية العربيه الحضارة

 تفكير يف كبيرة مكانه من فيه للدنيا ما بقدر حمضة عبادات دين — البعض يراه كما — يكن مل فاإلسالم المعمورة. أرض

 كان وان أركانه. من اساسي ركن واالجتهاد التفكير من كال أن كما المعرفة. طدب على االسالم حث هنا وحياتهم.ومن أفراده

 وبالتحديد ذلك, أعذب الذى اإلسالمي التاريخ فان اإلسالمية, الدول وتثبيت االسالم بنشر حفل قد األول االسالمي التاريخ

 والفلكية الكونية العلوم ذلك الثقافه,فشمل بسدائرفروع عني قد االندلسى, واالمويةيف بغداد العباسيهيف اخلالفة فرره ابان

الخ. والفلسدفة... واالجتماعية واالدارية والقانونية السدياسية الدراسات اش باالضافه والفن والكيمياء والطب والرياضية

 وحللوا االجتماعية, احلياه ديناميكية بدراسة والمسدلمون العرب المفكرون اهتم به معنيون نحن الذى االجتماعي احلقل ويف

 االغريق بالد مثل: األخرى, البالد ويف االسالمية, العربية الدولة يف االجتماعي التغير اش ادت التي والطفرة التطور عوامل

والصدين. والهند وفارس

المفكرين كتابات ان هو — االجتماعي الحقل يف االسالمي العربي الفكر مسداهمات عن نتحدث ونحن — اليه االشارة وماي:جب

 اليعدو الكتابات هذه فبعض االجتماعي, الفكر تطور ساهـهتيف قد اصديله كتابات كلها ليسدت والمسدلمين العرب والفالسفة

ومع والفلسدفة, بالدين اختلط أو الترابط بعدم اتسدم قد االخر بعضدها ان كما اخرين, فالسفة لكتابات وترديدا تكرارا

 اللتي الدراسات التحديد وجة وعلى اإلنسداني, االجتماعي الفكر اش اصديله اضافه اعترت الدراسات بعضى فهناك ذلك

 االجتماعي الفكر شكلتا اساسيتين مدرستين عن عرتا عربيتين شخصديتين افكار بمناقشه هنا وسنكتفي خددون, ابن قدمها

 االسالمية, الدول يف شيوعا االكثر المدرسة وهي الديني, الفلسدفي الفكر عن تعبر وهي األولى المدرسة اإلسالمي, العربي

 وتتسدم المعاصدر, االجتماعي الفكر اش — المنهج حيث من — االقرب المدرسة فهي الثانيه المدرسة أما الفارابي. ممثليها وأبرز

خلدون. بن الرحمن عبد العربي العالمة ممثليها وابرز والتحليلية, بالوصدفية

الفارابي: أوال:

 (شكل م 95 0 عام وتويف م 87 0 عام ولد الفارابي. هوابوالنصدرمحمد

 يد على درسى الترك, ببالد فاراب اش نسدبة بالفارابي وسمي ),3 رقم

 الفلسدفة مترجمي كبار وهومن يونسى بن حتى وصدعب حيالن, بن حنا

 فلقب واالخالقية والطبيعية المنطقية ارسطو كدب شرح الوونانية,

 ))احصداء ومنمؤلفاتة ارسطو. األول المعلم الثانينسدبةاش المعلم باسم

 ويعتر الفاضلة:(. المدينة اهل و))آراء العقل( ))معاني يف ورسالة اسوم(

 الفالطون. الجمهورية كتاب غرار وهوعلى كتبه. اشهر االخير الكتاب

 بدراسدة منه األول الجزء اهتم وقد جزءين, اش هذا كتابه قسدم وقد

 بذكر اهتم كما الفاضلة, اشدينة عليها تسدتند اللتي الفلسفية االسدر

م(95 0 -870 ) الفارابي أبونصرحممد (3)اووجوداتوالكائنات, خلق على وقدرته ودعالى سدبحانه الله صدفات

------------------------------------- ١٣ -------------------------------------
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)2 11 (انسس اع٠الجت علم مبادئ

 ووظائفها, الروح اجزاء او البشرية النفسدس اجزاء عن هنا حتدث كما رايه, ددعيم يف الدين مبادئ على الفارابي اعتمد وقد

 وتعاليم ناحية وأرسطومن افالطون آراء بني التوفيق الفارابي يحاول الجزء هذا ويف والختياًر, باالرادة تتعلق قضايا وتناول

 هذا الفارابييف ان ويبدو الفاضلة. المدينة عليها تقوم التي المبادئ فيه اكود فقد الثاني الجزء أما آخرى. ناحية من اإلسالم

 حقيقة الجزء هذا الفارابييف عاجلها التي المسائل واهم وارسطوا, افالطون اليونانيين: الحكيمين باراء متأثرا كان اجلزء

 ان تقول: التي األرسطية المقولة من ينطلق هنا فالغارابي البشرية. المجتمعات ونشوء تاسيس حقيقة اي اإلنساني االجتماع

 بنثساة تنثسا اإلنسانية فالحياة الخرين, عن منعزل يكون ان اليسعتطيع االنعسان ان اي بطبيعته. اجتماعي حيوان االنعسان

واجلماعات. األفراد بني الجتماعية العالقة

خلدون: ابن ثانيا:
 عرب من حجر بن وائلىلإ نسسية ينتهي م, 1406 عام وتويف م 1332 عام ولد خلدون, بن حممد بن الرحمن عبد هوابوزيد

 بالذزائر, بتلمسسان أقام ثم المغربواألندلس, بالد تنقليف بها, ونثساوتعلم ولد حيث تونسن أسدرتهيف اقادت وقد اليمن.

 ومن والبربر والعجم العرب ايام المبتداوالخبريف وديوان ))العبر المسسمى بكتابة اشتهر العربي. المغرب تاريخ تأليف وشرعيف

 منها: , المعرفه. من خمتلفة بغروع خلدون ابن اهتم وقد خلدون. ابن مبمقدمة المعروف االكبرة السسلطان ذوي من عاهعرهم

من واحدة خلدون ابن مقدمة وتعتبر البثسري, العمران بعلم سسماه الذي االجتماع وعلم واجلفرافية والتاريخ والفلسفة األدب

 وتحسعنيف والسياسية, االجتماعية والنظريات العمران فصوزيف على الشتماله اإلسسالمي, العربي التاريخ المهمةيف الدراسات

 ولذلك ارسطو((. قلب يخطرعلى مل ))انه عنه: يقول الذي االجتماع وعلم التاريخ مؤسسالفلسفة مماجعله وغيرذلك العلوم,

 يبرهنوا ان للفالسفة الميكن باراء وقولهم اإللهية, والذات العلوي العامل دراسة على اقتصارهم المتقدمين الفالسفة على عاب

 به عني الذي العقل بعامل معرفتنا من اوذق به معرفتنا الن وذلك فيه, يعيثن الذي العامل عند وقف فقد خلدون ابن اما عليها,

عللها. والتماس عليها البرهنة ميكن وقائع جلد ان عالمنا ومايف انفسنا مايف ميالحظة نسستطيع فنحن, الفالسفة.

 اسماديف الذي االجتماع لعلم االول هوالمؤسعن باالحرى او االجتماع علم يف التاريخي المنهج مؤسسي احد خلدون ابن ويعتبر

 بالمرحلة متصلة حضسارية مرحلة وكل متباينة, تاريخية ميرميراحل المجتمع بان قال: اذ اإلنساني. العمران بعلم الوقت ذلك

 تقسيم الى قادة التاريخي المنهج ان كما بالمسستقبل. والتنبوء الحاضر لفهم ضرورة الماضي دراسة ان واك_د سبقتها. التي

 حيث احلضسر الريفوجمتمع ومجتمع البداوة جمتمع بين فرق حيث الحضاري. تطورة ضوء إلسسالمييف١ العربي المجتمع

 وءدم القبلي المجتمع متاسسك دعامة هي اللتي العصبيه بظاهرة — الريف مجتمع ما حد والى البداوة مجتمع — األول يتميز

 العالقات يف وقوة وبسعاطةيف السكان يف وقله والدينية, واالقتصادية السياسية كالمؤسسسة المجتمع لمؤسسات الواضح التبلور

 المؤسسسة وبالتحديد التشكل تبدأيف المجتمع موسات فان الريفي المجتمع حاله الى البدوي المجتمع انتقال عاالجتماعية.وم

 ويبدا األفرادواجلماعات, بين االجتماعيه العالقات يدبيف كمايبداالضسعف والعائلية. واالقتصعادية والسياسية الديييه

البروز. يف العمل يف للتخصصن األول انشكل

 المختلفة, االجتماعية موساته عمل ث—حي من التعقد من اكر بدرجة يتميز فانه — المدينة مجتمع — احلضسري المجتمع اما

 كبيرة بدرجة ويتميز ضعيفة, اعضائه بين االجتماعية العالقات وتكون الثقايفوالعمراني, التقدم من كبيرة بدرجة يتميز كما

العمل. تقسيم من
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 المجتمعات حركة يحكم اساسيا قانونا لنا فقدم البشرية, املجتمعات حركة فهم التاريخييف المنهج من خلدون ابن استفاد لقد

هي: مراحل بثالث متر البشرية المجتمعات ان خلدون ابن اعتقد اذ البشرية,

والتكوين. المنشأة طور - ا

واالكتمال. النضج طور - ب

والشيخوخة. الهرم طور - ج

 يشير انه كما السابق, المجتمع سدارعليها التي نفسها املراحل يسريريف اخر جمتمع المنحل المجتمع إنقاض على يقوم انه ويعتقد

 بقاء حيث من تختلف صحيح والعكسى فانها القانون لهذا كلها تخضع كانت وان البشرية المجتمعات ان إىل آخرى ناحية من

 االوىل المرحلتين من أطول فترة مثال النضج مرحلة يبقىيف بعضها ان حيث املجتمع, بها مير التي املراحل من مرحلة كل

واالأخرية.

 ان ويقول: بطبعه<<. مدني االنسان ))ان يقول: حيث ارسطووالغارابي اليه ماسبق اكد قد خلدون ابن فان ذلك اىل وباالضافه

 الدعائم أقوى يعتر الذي التضامن ينعثا ثم ومن اجلماعة. حياة يف نحوالتعاونواالشرراك يدفعه لذاته االنسان كفاية عدم

المجتمع. عليها يقوم التي

 الفروع هذه ومن المعاصر االجتماع علم يف أساسية فروعا اليوم تعتر موضوعات عن أيفعا مقدمته يف خلدون ابن تحدث وقد

).4 (مستند الريفيوالبدوي. االجتماع علم
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لها والمهسارمدد العمران اصل البادية وان علية احلفسروسابق من البدواقدم ان يف )4(

 المعتنون الحضر وان فوقه عما العاجزين أحوالهم يف الضروري على المقتصرون البدوهم ان ذكرنا قد

 والكمايل الحاجي من اقدم الضروري ان شدك ول وعوائدهم احوالهم يف والكمال الترف بحاجات

 أول ألن عليهما والحضروسادق فالببدوللمدن منه ناشدى فرع والكمايل أصعل الضروري وألن عليه وسادق

 البداوة فخثدونة حاصال الضروري كان اذا اال والترف الكمال ض ينتهي وال الضروري اإلنعدسان مطاذب

 ومتى منها مقترحه ض بسعيه وينتهي اليها يجري للبدوي غاية التمدن جند ولهذا الحضارة رقه قبل

 قياد إىل شده وأمكن الدعة إىل عاج وعوائده الترف أحوال به له يحصل الذي الرباش على حصدل

 تدعوه لضسرورة اال البادية أحوال إىل يتثدوف ال والحخري كلهم المبتدية القبادل شدان وهكذا المدينة

 اذا أنا عليه للحضرومتقدم البدوأصعل أن لنا يثدهد ومما مدينتها أهل أحوال أولتقصريرعن إليها

 المصروعدلوا ذلك بناحية البدوالذين أهـل من أكررهم أوليه وجدنا األمصار من محعر أهـل فتثدنا

 وأنها البداوة أحوال عن ناشدئة الحخدارة أحوال أن على يدل الحضروذذك الذييف والترف الدعة أىل

 وقبيله حي من أعظم حي فرب جنسه من األحوال البدووالحخدرمتفاوت من واحد كال أن ثم لها. أصدل

 البدومتقدم وجود أن تبين فقد مدينة من عمرانا أكرر ومدينة محدر من أوسع ومصر قبيلة من أعظم

 هي التي والدعة الترف عوائد من واألمصار المدن وجود أن مبا لها وأصدل واألمصار المدن وجود على

أعلم. واهلل المعاشدية الضرورة عوائد من متاخرة

 69ص الثالث الفصل خلدون ابن مقدمة المصدر:
الحضرمي خلدون بن حممد بن عبدالرحمن

------------------------------------- ١6 -------------------------------------------
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الجتماع1 علم تفريف -2

 هذه بعضن نعرضن سدوف ولهذا اليها. ينتمون التي الجتماءية والمدرس الجتماًع, علماء بتعدد الجتماًع علم تعريفات تتعدد

التعريفات.

 الجتماءية العالقات طبيعة يدرسن الذي العلم بانه الجتماًع علم يعرف الذي 0عذ8جة٢ج جينيزيبرج موريسس تعري_ف

 والكرى. المحلية والمجتمعات واجلماعات ۵الفرا بني كالعالقات خمتلفة: مستويات تكونعلى لها ودراسته ونتائجها, وأسبابها

 حاجات واشباع سدد ىل1 يهدف اكرر او شخصدية بني جتاوب أول اوتفاعل اتصدال اي الجتماءية بالعالقات جينيزبريرج ويعني

الجتماعي. التفاعل او التصدال يكونون الذين األفراد ومتطلبات

باشدلوك ))فيرة لى ويقصد الجتماعي. السدلوك ويفسدر يفهم الذي العلم بانه علم فيعرف جةج^٢ فيرب ماكسس أما

 سببها يكون وقد اآلخرين. األفراد وجودالءتبار بعني وتاخذ الغرد, يوديها مقصدودة اوفاعلية حركة اية أنه االجتماعي

السدلوك. او احلدث بعملية يقوم الذي الجتماءي الفاعل يالزمون الذين األشخاص فيها يقع التي األحداث او البيئة

 األفراد بني تقع التي والففاعالت العالقات شبكة بدراسة يهتهم الذي بالعلم الجتم-اع علم زميل جورج يعرف بيمما

 يدرسن ان ينبغي االجتماع علم ان التعريف هذا خالل من ونالحظ واغراضها. انواعها اختالف على والمؤسسدات واجلماعات

متنوعة. حضدارية موضوعات ويف مختلفة, تاريخية فترات خالل وتتكرر تقع كما والتفاعالت العالقات انواع

 بني المتفاعلة العالقات يدرسن الذي بالعلم اصماع علم ) 1929-1864( جط0ةع٢ك آل0ئا8ج هوبهوس ويعرف

الجتماعية. بالمؤسسدات نفسدها عن تعر كما الجتماءية, للحياة المختلفة الجوانب

 اهدافها بإختالف تختلف ووظائفها والمجتمع. لالنسدان وظائفها باداء المؤسسدات تقوم عندما تظهر الجتماءية فالحياة

 التي األسرية الوظائف وهناك القتصدادية, المؤسسدات بها تننوم التي القتصهـادية الوظائف فهناك وجتاهاتها. ومصداحلها

وهكذا. الدينية المؤسسدات بها تقوم التي الدينية الوظائف وهنالك األسدرية, المؤسدسدات بها تقوم

 حيث من الجتماءية االنددان حياة بدراسة يهتم الذي هوالعلم جتماع٠ال علم ان القول: ميكن السدابقة التعريفات من

المختلفة. الجتماءية المؤسسات داخل الجتماءي التفاعل وعمليات الجتماءية العالقات

١7
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االجتماع علم ميادين -3

 بني الجتماًءي بالتفاعل الحياة هذه وتتميز لالنسان, الجتماءية احلياة هودراسة الجتماًع علم ان الباحثين بعض_س يرى

 والتقاليد العادات على تشتمل التي والثقافة الجتماءية, والنظم املحلية, المجتمعات تتكون التفاعل لهذا ونتيجة األفراد,

والدين. واللغة واألخالق

 والتنظيمات الظواهر جميع لتشمل تتسع مجاالته فان لالنسدان, االجتماعية احلياة بدراسة يهتم جتماع٠ال علم ان وما

المجتمع. يف المختلفة الجتماعية

مايلي: اهمها من فروع, 5عد ىل٤ الجتماًع علم تقسديم مت هنا من

املجاالت االجتماع علم ميادين الرقم

 امناط كل دتصنف يهتم كما االجتماعية, الظاهرة مستودات كل مدرس
 االحتماعدة, النظريات دصياغة دهتم كذلك ومللمحتمعات, اجلماعات

العامة. القضايا على ويركز نقدي, اساس على البحث وطرائق
العام االجتماع علم 1

 العالقات ددراسة وتطورها نشأتها حدث من االسرة ددراسة يهتم
 وعالقاتها االجتماعية التنشئة ددراسة ويقوم تغيودها. التي االجتماعية

االجتماعي. داحلراك
العائلى االجتماع علم 2

 هذا يف الموجودة المشكالت يف ويبحث العدوى, وتطورالمحتمع نشاة يدرس
 دراسته يف ويتطرق االفراد دني السعائدة االجتماعية والعالقات المحتمع,

املجتمع. هذا واأعراف وتقالدد عادات اإىل
البدوى االجتماع علم 3

 النشاة حيث من (القردة) الردف يف االجتماعية احلياة ددراسة دقوم
القروى. المحتمع يف والثقافية االجتماعية العالقات يدرس كما والتطور,

الريفى االجتماع علم 4

 التى المشكالت دراسية جانب ىل٤ اجتماعية كظاهرة المدينة ددرسس
 والعالقات االفعال يف المدينة اثر ىل٤ دراسيته يتطرقيف كما فيها, حتدث

 احلياة أساليب عن تنبثق التى الحفعارات وامناط االجتماعية والنظم
الحضيرية.

احلضرى االجتماع علم 5

------------------------------------------- 18 -------------------------------------------
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املجاالت االجتماع علم ميادين الرقم

 االقتصادية, واملؤسدسدات المصانع داخل االجتماعية لعالقاتا ددراسة دهتم
 دراسة ىلا اضافة المحلي, المجتمع ودني بينها المتبادل التأثير يدرس كما

).5 (صت- المجتمع. اليها دحتاج التي واخلدمات السلع وتوزيع االنتاج
الصدناعي االجتماع علم 6

 المتعدلة العوامل ددراسة دقوم كما االجتماعية, الناحية من العمل يدرسن
 كذلك والبطالة, والتقاعد والتروج واللعى الفراغ وقت مثل دالعمل,
 من المختلفة المراحل يف الفرد يواجهها التي التوافق مشكالت أىل يتطرق
المهنية. حياته

المهني االجتماع علم 7

 المستخدمان والمغاهدم التطورات داستخدام الساسة النظم يدرسن
 العنائية دالعناصعر يهت_م كما األخرى, االجتماعية النظدم دراسدة يف

احلكومية. النظم يف توؤثر التي للمجتمع والدينامية
الساسي االجتماع علم 8

 واثر العام, والمجتمع المحلي دالمجتمع وعالقاتها كنظام, اددرسة يدرسن
 يدرسن انه اي اجتماعي, كنسعق المدرسة يدرسن كما التالميذ, يف اددرسة
 االجتماعي العناء ددراسة يهتم كذلك للمدرسة, االجتماعي التنظعم

الردوي. للنظم

الردوى االجتماع علم 9

 والطى, الصحة مجال يف االجتماعية العالقات امنماط ددراسعة يهت_م
 الصحية, دالرعاية للمثدتغلني االجتماعي التنظيم يدراسعة يقوم كذلك
لوظائفها. ادائها وطريقة للمستشفعات االجتماعي والعناء

الطعي االجتماع علم 10

 ودوافعها, اسعادها حدث من كاجلرميمة السلوكية, االنحرافات يدرسن
 وكشة اسماعات, يعضن واالحراميف الحانح انتشارالسدلوك ومدى
المجتمع. يف يركها التي واالآثار عالجه,

اجلنائي االجتماع علم 11

 المجتمع يف ده يقوم الدورالذى سعبى المهمة االجتماع علم فروع هواحد
 التنمدة دعملية صلة لها التي االجتماعية المثدكالت يدرسن حيث المعاصر,

 خالل من المثدكالت لتدك احللول ويخدع واالقتصادية, االجتماعية
االجتماعي. التخطيط اسلوب

التنمية االجتماع علم 12

 التفعر اثر حدث من المحتمع يف االقتصدادى النثعاط ددراسعة يهتم
 العالقات دنوع يهتم كذلك االجتماعية, الناحية يف االقتصادى

 توجيه الدراسان لهذه يمكن دحيث العاملة الطعقة واحوال االجتماعية,
واجلماعات. االفراد وفاهية خرر اًىل المجتمع يف االقتصداد

االقتصدادى االجتماع علم 13

١9
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الصناعي: اًلجتماع علم )5(

 ))علم ب- ايضا ويعرف بها. وتاثره عليها وتاثريره الصناعية بالقوة وعالقته املجتمع ددراسة يهتم الذي هوالعلم

 داخل الناس بني التفاعل دراسة واحد آن هويف الصناعي) الجتماًع (علم أو الصناعية(( العالقات اجتماع

 جانب ومن العمال) ونقابة الدارة بني والعالقة األقسام, بني العالقة بالمرؤوى, الرئيسس )ثثل ما صناعة

 من المصنع دراسة الصناعي الجتماًع علم ميدان ويتضمن ككل. المجتمعات على التصنيع وقع دراسة آخر,

 يتضمن كما معني, اجتماعي نسق منها لكل شدتى اجتماعية جمموعات على داخلها تثدتمليف هوجماعة حيث

 موضوعها األهمية بالغة دراسة على كذدك ويشتمل الدولة, ويف الواحد, المصنع للعماليف النقابي التنظيم

 بينهما. المتبادلة واآلثار الجتماءي بالتغيير التقني التغيير وعالقة المختلفة, النواحي من واملجتمع الصناعة

 وتاثرها تأثيرها ومدى األفراد بني العالقات يدرس الذي العلم هوذلك الصناعي جذتماع٠ال علم ان واخلالصة

واإلنتاج. االحادي النشاط يف

٨يع£لسك1ة.0٢لس/ج

2
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االجتماع علم في البحث طرائق -4
االجتماع: علم في البحث طرائق

 املقارنوالتجريبيوالمسح واملنهج اتتاريخي المنهج أهمها: الجتماًع, علم الباحثونيف يتبعها عديدة منهجية طرائق هناك

 الممكن ومن بينها. أوميزج الطرائق هذه باحدى الباحث يلتزم وقد وغيريها. الحصائي واملنهج احل^الة االجتماعيودراسة

بالتفصيل: عنها وسنتحدث الكيفية, واملذاهـج الكمية املناهج نوعين: حتت املناهج او الطرائق تلك ادراج

الكمية: المناهج - أ

:0 131 8ئ٢٢إة الجتماءي1 المسح -1

استمارات م  استخرا طريق عن وذلك الفئة, تلك من اوعينة معينة فئة من معلومات على للحصول منظمة هومحاولة املسح

شخصية بيانات تضم وهي معين. اجتماعي ووضوع حول املعلومات توفير يقصد وذلك الشخصية المقابالت او اببحث

 تتعلق سلوكية بيانات او البيئة, عن بيانات ثم ي,۵القتصا واملستوى الديانة, التعليم, املهنة, السن, بالنوع, صة1اخل كاالسئلة

واالجتاهات. والتوقعات واآلراء العامة باملعلومات تتعلق بيانات أو لألفراد, الجتماءية والتصرفات باألفعال

 نختار ان اي بالعينة واملسح المدروعة, الجماعة او المجتمع اعضاء كل فيه وندرس الثعامل, املسح ووعان: الجتماءي واملسح

املجتمع. ألفراد املمثلة العينة طريق عن املجتمع اأو احلى اأو اجلماعة من جزءا

خعجفة£^3آلا1110،1 التجريبي المتشج -2
 رسمه الذي الطار يف احلدوث ممكنة معينة ظاهرة جتعل ان شانها من التي الظروف كافة توفير على هوالقدرة التجريب

بنفسه. وحدده الباحث

 هناك اوهل التعليم؟ على للفردبإقباله القتصادي املستوى ارتفاع يرتبط هل مثل: البادث يوجهه يبدابتساؤل واتتجريب

األحداث؟ وانحراف الجتماءية التنشئة بين عالقة

 اختيار المراد الظرف عدا ما — املستطاع بقدر الظروف كل متكافتتينيف اختيارجمموعتين على التجارب اجراء ويعتمد

 لتأثير تتعرض التي المجموعة وتسمى المجموعتين, بين املقارنة من الباحث يتمكن كي أخرى, بظروف ارتباطه او تأثيره,

الضابطة. املجموعة األخرى المجموعة تسمى بينما التجريبية, املجموعة السببى املتغير

21
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االحصائي: المنهج -3

 السدوسيووجي التراث يف املنهج هذا أصول وترجع الجتماًءية, والنظرية البحث الرياضياتيف استخدام املنهج هذا ويشمل

 وىل١ من الدتحاًر ظاهرة يف دراسته تعتر ث—حي الشهير الفرنسي الجتماًع عامل )1856— 1793( دوركامي اميل عهد ىل٤

 االنتحاريف ملهـدلت اححدائية مادة على اعتمدت التي الجتماءية, الظاهر دراسة يف االحصاء استخددت التي الدراسات

 البحث مثكلة حتددت وقد خمتلفة, اجتماعية لظروف معايشتها اطار لزواجيةيف١ والدينواحل^الة السدن بحسعب خمتلفة دول

النتحار. مهـدلت ارتفاع اًىل ودي التي االدباب حتديد بهدف الذتحار لظاهرة دوركامي تفسرر يف

الكيفية: المناهج ب-

:حء8ع 8إسخ ع^1ط0ق الحالة دراسة متشج - أ

 عن تعر كونها من أكثر التحليل اسالدب احد متثل وهي الجتماءي, البحث ادوات أقدم من سالة دراسة طريقة تعتر

 الطريقةيف هذه وتفيد حمليا أوجمتمعا اونظاما اسرة او فردا تكون قد الوحدة او واحل^الة للبحث, محددة اجراءات

لمموقف. وتعريفاته واتجاهاته الفرد قيم استكشاف

 يلجا شخصيا سالة كاذت فان تطورها, قحدة وتشمل سالة, تاريخ هي األوىل الطريقة سالة: دراسة يف طريقتان وهناك

 فهي الثانية الطريقة أما األصدقاء. وجماعة واشدرسة األسرة مثل متعددة محدادر من عنه بيانات على للححدول البحث

 من واهتماماته به مرت التي الحوادث املبحوث فيها يعرحذس احل^الة تاريخ صدور من صدورة وهي للحالة الشخصي التاريخ

ساصة. نظره وجهة

:مسخعخ0؟0ا0إج ع^1ط0ق بولوجي9االتئز المتشج -2

 فهم يتعمقيف ان يسدتطيع حتى الزمن من كافية فررة أىل الباحث من تحتاج التي امليدانية احلقلية الدراسات على ويعتمد

 على خاللها وقته الباحث يصرف السدنة حوايل غالبا المرحلة تلك وتدوم االجتماعية, والظواهر للنظم المختلفة الوظائف

).6 (مسدتند المجتمع. هذا يفالجتماءية احلياة مظاهر كل وتسدجيل المالحظة

------------------------------------------- 22 -------------------------------------------
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األنرثبولوجي: املنهج )6(

 تلقي التي المعلومات على منها حصل ان يستطيع النه ربوعها, يهـمليف التي الشعوب االنثربولوجيا عامل يدرس

 حمددا منهجا االنثروبولوجي الباحث ينتهج المدروس... المجتمع يف توجد التي الرئيسية المعثكالت على الضوء

 قبل الخطوات من مجموعة ويتبع بياناته, على للحصول واالدوات الوسائل من مجموعة ويستخدم بحثه, يف

 وهكذا مناسبة. ببدائل معها يتعامل ان عليه والمثدكالت المدعوبات بعضن يواجه كما أثنائه, بالبدثويف القيام

المدروسة: المجتمعات يف اساسين امرين حتقيق يف يسداعد كعلم امليداذية/التطبيقية االنثروبولوجيا برزت

والمحلية. البدائية المجتمعات المحلييف واحلكم االدارة عن الناجتة المدتدكالت حل —
المناسب. التكيف يف والمساعدة المجتمعات هذه يف السدريع احلضارى التفرر مشكالت معاجلة —

 المغرب — واألنثروبولوجيا السدوسيولوجيا آفاق منتدى
٨طئ80 0.3جهئالدس/د. 195

:آل18؛0٣1ء3ا 11غ0د التاريخي المتشج -3
 االرض. على االنسدان عاشها التي الطويلة للغترة دقيق وصدف بكتابة المؤرخ يهتم حدث الماضي بتسدجيل اساسا التاريخ يهتم

 والمقابر كالمعابد مادية اثار من وراءها خلفته ما ذلك يف مستخدما االنسدانية عن جلية صورة رسم هي التاريخ ومهمة

 التاريخية الظاهرة وتعتر والديانات. واآلداب نواألساطرير—كالقمدم اجتماعية آثار أو المدناعية, والتماثيلواالدوات

 دراسة حد عند التاريخ يقف وال والمكان. الزمان يف محدودة انها حيث من عنها تختلف ذها٠ا غير اجتماعية, جوهرها يف

وقومهم. عصرهم يف تأثيرها حرث من االفراد حياة بحثه يشمل بل االنسدانية اجلماعات

 قد تعميمات توصدله مقننة خطوات الباحث فيها يتبع علمية دراسات على يقوم االجتماع موضوع بان القول ميمكن وباختمدار

 االجتماعية الدراسات نتائج فان المنهجية هذه اتباع من وبالرغم منها. اوندل اوتخالفها فرضديات من به بدا ما مع تتفق

 ظاهرة كونها تتعدى ال — الظاهرة لتلك دقيقة مقاييسن وجود عدم وبسددب (االنسدان) المدروسة الظاهرة طبيعة بسدبب —

احتمالية.

محلية: اجتماعية مشكالت امامك

االجتماعية. التنشئة عملية على االجنبيات المرديات استخدام اثر — 1
االحداث. جنوح ظاهرة —2

المشكلة... هذه دراسة يف تستخدمه ان يمكن اوذى المنهج دني ثم المشكالت, هذه اخرراحدى

23
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األولى الوحدة على اسئلة

االجتماعية((. العلوم احدث من العلمي بمفهومه االجتماع علم ))يعتبر —ا

وتطوره. نشأته يف االجتماع علم بها مر التي املراحل وصدح العبارة هذه ضوء يف

العلمي((. مبفهومه الجتماًع علم وتطور نثداة المسلمونيف المفكرون ))ساهم —2

االسالمي. العربي الجتماءي الفكر شكذت التي الدارس مبينا العبارة هذه ناقثى

اإلنساني. جتماع٠ال حقيقة الفارابييف نظر وجهة بني —3

 المنهجيف هذا من خلدون ابن استفاد كيف وصح االجتماع.. علم التاريخييف المنهج مؤسسي احد خلدون ابن يعتر —4

البشرية. المجتمعات حركة فهم ويف اإلسالمي, العربي المجتمع دراسة

الجتماع. لعلم المختلفة التعريفات وصح —5

 اهم باختصار اشرح المجتمع. يف المختلفة الجتماءية والتنظيمات الظواهر جميع لتشمل جتماع٠ال علم جمالت تتسع —6

الجتماع. علم ميادين

الجتماعية. الظواهر تناول يف منهما كل طريقة حيث من سالة دراسة ومنهج التجريبي المنهج بني قارن —7

الجتماع. علم يف استخداماته مبينا الحصائي المنهج اشرح —8

 المنهج وصح المدرسة(( من ))الهروب وهي الطالب احد مشكلة عليك وعرضت المدرسة يف اجتماعي اخصائي اذك هب —9

المشكلة. هذه دثدخيصن يف تستخدمه الذي

الجتماعية. الظواهر دراسة يف العلمي المنهج تطبيق ميكن حد اي ىل٤ وصدح —ا0

األنشطة: -

الجتماع. علم تاسيسس خلدونيف ابن دور حول اجتماعيا مقال اكتب — 1

التالية: الموضوعات احد يف نظريا بحثا اكتب —2

االجتماع. علم وتطور نشاة يف المسلمين المفكرين دور —

احلياة. يف الجتماع علم تطبيقات —

االجتماع. علم تاسيس يف الغربيين المفكرين دور —

 البحريني المجتمع تواجه التي االجتماعية المثدكالت احدى ب^ثقصيرعلى اجراء معلمكيف وباشراف زمالئك مع تعاون —3

االجتماع. علم المختلفةيف البدث مناهج مستخدما
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الثانية: الوحدة

االجتماعي التفاعل

الجتماعي. التفاعل معنى - 1

الجتماعية. العالقات - 2

االجتماعي. الضبط - 3

الجتماعية. الدوار - 4

الجتماعي. والتفاعل الثقافة - 5
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االجتماعي التفاعل
8س<ه 1ده01 الجتماءي1 التفاعل هعتن -1

 او األفرادوالجماعات بعضدااوبين األفرادبعضدهم بني عالقة اية على يطلق الذي المفهوم انه االجتماعي: يقصدبالتفاعل

 يكتسب االجتماعي التفاعل طريق وعن الطرفين, سلوك تغيريف ان العالقات هذه شأن ومن بعضسا, بعضسها اجلماعات بس

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

 معه, يعيشون ممن اآلخرين جتاه الفرد بها يقوم اتصدال عملية بأنه االجتماعي التفاعل نعرف ان ميكن أخرى وبعبارة

بهم. ويتاثر اآلخرين يف يؤثر اي وبالعكس, بسدلوكهم سدلوكه فيتحدد

 يحللوا ان يجب ما نوع من تفاعل حالة يف ذاتيا المتفاعلون فالمشاركون حركية, عملية االجتماعي التفاعل عملية ان ويالحظ

 نحو على بالسدلوك لها واالستجابة اآلخرين واجتاهات ومشاعر رغبات ض االلتفات وعليهم األخرين, اشارات ساستمرار

معني.

 من بغيره الفرد اتصدال طريق عن يكون سالة هذه ويف مباشرا يكون فقد االجتماعي, التفاعل من مختلفة أنواع وهناك

 وتالميذه, المدرس بين هوالحال وكما وجماعات, افراد اوبين واوالده, األب بين اي األسدرة افراد بين هوالحال كما األفراد,

 وجهالوجه املباشراو بالتفاعل افراده بين يتميزبتكرارالعالقات الذي االجتماعي التفاعل من هذاالنوع على ويطلق

االجتماعي. التفاعل من انواع يبين الذي )2 - 1( رقم شكر انظر €ءح^> ا0 €ءئ ٢ج1اة10ع 8يط8<

 اجلماهيرية االتحدال وسائل بإحدى الفرد اتصال طريق عن مثال يحدث الذي املباشر غير االجتماعي التفاعل وهناك

 صحيفةالحدحغيينيف أحد كتابات مع الفرد يتفاعل كان والكتب. السدينما ودور واالذاعة الحدحافةوالتلفزيون مثل: المعروفة,

معينة.

األقارب كتلف ثم واخوته, والده ثم اوال, والدته أسدرته, يفحميطللطفل اجتماعي موقف أول مع يتم االجتماعي والتفاعل

الشعبية الفنون )2 ( البحرين يف القرقاعون ليلة )1(
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المنزل. خارج اللعب جماعات اىل٠ فينضم االرة, حميط خارج صداقات ككوين يف ا يبد الطفل يكر وعندما واالصدقاء,

العالقات بتكرار الجماعة هذه وتتميز االولية, باجلماعة وثيقا ارتباطا بها يرتبطون الذين االفراد وجميع االسرة وتعرف

جيدة. معرفة بعضا بعضهم اجلماعة اعضاء يعرف حيثلوجه اوجها تسعى التي

 الثانوية, بالجماعة االسدرة خارج اجلماعة هذه وتسمى الجتماءي التفاعل دائرة تتسع المدرسة ىل٤ الطفل يذهب وعددما

 جماعة يعرف قد اأنه من الرغم على لوجه, وجها وثيقة معرفة اجلماعة اأفراد جميع يعرف ل الفرد باأن اجلماعة هذه وتتميز

 جماعة مثل اجلماعة, حياة من عديدة أخرى سعيل أمامه تتفتح الطفل كر وكلما المدرسعة, داخل أخرى ومجموعات فصدله

للفرد. بالنسبة خاصة أهمية ذات اجلماعة وهذه وغريرها. والجيران النوادي

ع^1؛ة10ع8 االجتماعية العاذقات -2
 واجلماعات األفراد بني اأو األفراد بني التيحتدث الجتماعية التفاعالت مالحظة خالل من الجتماعية العالقات تعرف ميكن

 عدد تفاعل نتيجة حتدث التي المتكررة التفاعالت من نوعا هناك ان — قليل قبل قلنا وكما بعضس. مع بعضها اجلماعات بني او

 افراد بني القائم التفاعل نراديف وهوما الجتماءية, العالقات أىل يودي التفاعل من النوع وهذا لوجه, وجها األفراد من

الجتماعية. العالقات تكوين على يساعد واحد حميط يف هؤلء فوجود األسعرة,

 تشمل وبهذا اجلماعات, وبني األفراد بني اورباط حلقة انها على الجتماءية العالقات مفهوم أىل جتماع٠ال علماء يشير

 والنوادي والمساجد والمدارس_ن كالمصانع األخرى: االجتماعية املنظمات كل يف والعالقات العائلية الروابط العالقات هذه

 بني الجتماءية العالقات وهذه والثانوية, األولية اجلماعات انواع كل ويف واألهلية, المهنية واجلمعيات والرياضية الجتماءية

 القائمة, الواقعية العالقات هومجموعة الجتماءي للبناء الملموس فالواقع الجتماءي, البناء من أسعاسعيا جزءا تكون األفراد

 افراده. بني السائدة العالقات أوشبكة منط أوحتليل جتريد خالل من مجتمع ألي لجتماءيا البناء تعرف الممكن فمن ولذا

المتفاعلة. األطراف بني المتكررة السلوكية األمناط بانها الجتماءية العالقات ٤الجتما علماء يعرف كما

$0*111 ء011؛1٠0إ االجتماعي الضبط - ٣

 المدارس تعدد نتيجة ناشدى االختالف وهذا الجتماءي, الضعبط لعميية حمدد تعريف اعطاء حول ٤الجتما علماء اختلف

 ظهرت التي التعريفات بعضن تقدمي هن-ا سعنحاول لذدك العلماء, هؤلء اليها ينتمي التي الفكرية واالتجاهات االجتماعية

الجتماعي. الضبط لعملية

االجتماعي: للضبط روس تفريف - أ

 نجد التعريف هذا النظريف ولودققنا , مقصودة اجتماعية سعيطرة بانه الجتماءي الضبط آل088 روسن ادوارد يعرف

 كذلك اسعتبعد كما الالأرادي, أو التلقائي أو المباشر غير الجتماءي التاثير عناصر من عنصعر كل منه اسعتبعد روسن أن

السلوك. توثريف نفسية أو أخالقية عناصر أية وجود احتمال
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:آل0عا1جه 811،ح1 شيد هوليتج تعريف ب-
 تلك عن عبارة االجتماعي الضدبط ان هولينج ييرى االجتماعي, الضبط لعملية واععاصرة احلديثة التعريفات وهومن

 بالمجتمع ثم والطبقات واالفكارواجلماعات االشخاص, ببقية معني شخص عالقات تحدد التي الملزمة والقيم الممارسات

 معني, اجتماعي موقف الشخصريف سلوك وبني الثقافة صدور بني العالقات اىل٠ ينظر انه نجد التعريف هذا يف ولوتاملنا كله

بسيطا. أو ثانويا عمال تعتر اإلتعدان شخحعية يف المؤثرة المختلفة العوامل ووصدف الوسائل, دراسة ان ىل٤ ويذهب

:آل. البير ريتشارد تعريف ج-
 تكوين يف تثدترك ثالثة أوعوامل قوى من قوة بانه فيعرفه السدلوك, يوثريف عامال باعتباره الضدبط أىل ينظر التعريف وهذا

ثالثة: قوة االجتماعية المواقف تعتر بينما االجتماعية, التنعثدئة يف الثانية القوة تشتمل حيث االنسداني, السدلوك

االجتماعي؟ للضدبط هوتعريفك ما

$0ء1آل1آل0ا االجتماعية األدوار -4
 األعضداء عضدومن كل ويقوم متكاملة, متدرجة مراكز يف أعضداؤها ينتظم جماعة وكل اجلماعات, من عدد من المجتمع يتكون

 االجتماعي, والتفاعل االجتماعي والموقف وبنائها اجلماعة نوع ضوء يف االجتماعية األدوار وتتحدد اجلماعة, معنييف بدور

 خالل من للجماعة السدليم الوظيفي االداء يتحدد الوذت نفسن ويف األفراد. شخحعية وسدمات النفسدية االجتاهات ضدوء ويف

اجلماعة. هذه أهداف نحويحقق على االجتماعية ادوارهم او بوظائفهم اعضدائها قيام

 هذا يحتل ممن ما ثقافة افراد يتوقعه وبما معني, مبركز ويرتبط السدلوك, من معني منط عن عبارة االجمماعي والدور

االجتماعي. الدور هو السدلوك من المعني النمط هذا المركز.

 كل مسدتخدما له ءيذت التي احلدود خالل يتصرف ان عليه ان كما دوره, ويفسر يحفظ ان عليه والممثل معني, مضدمون

امكاناته.

 ادوار: يلعب ذكرا يولد الذي فالطفل احلياة. معنييف اومركز لوضع شغله نتيجة منا الفرد يلعبه الذي ه-والجزء اذن الدور

 تلعب انثى تولد والتي الجندي.. األب, األخ, الزوج, الموظفيفمكتب, او مصدنع, العامليف الرجل, الشاب, االبن, الولد,

اجلدة. او العاملة او الممرضدة األم, الزوجة, الفتاة, البدت, ادوار:

29
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االجتماعي: الدور تعريف
منها: تذكر الجتماعي للدور متعددة تعريفات هناك

!1 11011 ليغتون تعريف - أ

 والقيم االجتاهات يتخشمن وبذلك معين, مبركز ترتبط التي الثقافية األمناط مجموع بانه الجتماءي الدور لينتون يعرف

للمركز. الديناميكي الجادب هو الجتماءي والدور املركز, هذا ميثل فرد لكل المجتمع يضدعها التي والسلوك

ح0٤٤ل]ع! كوتريل تعريف ب-
 المثريراتلمثل من منطا السسلسسلة هذه ومتثل اجتماعي, موقف عضويف بها يقوم التي المرتبطة االستجابات من سلسدلة الدور

 السسلوك درسة نتناول عندما األسايدس هذا وعلى الموقف, نفس يف اآلخرين عند المرتبطة االستجابات من السدلسلة هذه

 الذات بين العالقة يتحغدمن مسستوى إلذسداذييف١ السسلوك نحغدع ان علينا يكون االجتماعية األدوار دراسة أساس على اإلنساني

اآلخرين. وبين

االجتماعي والتفاعل الثقافة -5
 كما اجتماعى( كائن ))اإلنسان بقوله: ذلك عن أرسطو) ( عبر وقد نوعه, افراد مع التجمع اًىل — خلق منذ — اإلنسان يميل

بطبعه((. مدني ))اإلنسان خلدون): (ابن قال

 يتطلب وهذا المنشودة, واألهداف المشتركة بالمصالح المشترك والشعور الجتماءي التفاعل أساسه التجمع أىل الميل وهذا

 أوجمتمع, اوجماعة جمع هيئة على التجمع هذا اكان وسواء واألهداف, المصالح هذه مع تتناسب النثاط من معينة ممارسة

عليه. المتعارف اجلمعى والسدلوك النشاط أمناط غيره شارك اذا ال به فاعال عضدوا يصبح لن الفرد فان

متيزهم والتي بهم الخاصة ثقافتهم عن تعر معينة ت  سما اال هي ما الشعوب, بين المختلفة االمناطواالسدالدب وهذه

 السائدة, السلوكية واالمناط االساليب هذه خالل من نغسسها عن تعر معينة ثقافة امة او شعب فلكل غيرهم عن بدورها

 والتعبير: التفكرير على بالقدرة اهلل خصه الذي الوحيد الكائن باعتباره ككل اإلنسان لثقافة عام نسديج من جزء هي واتتي

 للبعد تبعا الخصوصيات من العديد يف بينها فيما تتمايز الشعوب وثقافات افكاره. عن بهما يعر اللذين والسدلوك, اللغة اي

الخ. التحضر.. واجلفرايفودرجة التاريخي

للثقافة: اللغوي المعتن

 آية — البقرة (سدورة ثقغتموهم{ حيث }واقتلوهم الكرمية: اآلية يف ورد كما )ثقف) الفعل من مشتقة — لغة — ))الثقافة((

 سرعت1 اي العلم) )ثقذت أدركناه اي )ثقفناه) للزخمشري البالغة اسداس جاءيف وقد أدركتموهم. او ايوجدمنوهم )191

الخ. بالسدالح... أوالعبة بارزة مبعنى )ثاقفة) أخذ.. أىل
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 مدى اي )مثقف) حينمايصدغونفردابأنه النامس, عامة بني ماهومتداول — الجتماًع لعلم بالنسدبة — تعني ل انالثقافة

الظواهر. بعض تقسدير على قدرته اومبدى والعلوم, المعارف ببعض الغرد المام

 بها احلكم ميكن ثقافية, جماالت باعتبارها والصدحافة والسدينما والمسدرح والغن باألدب يتعلق ما بالثقافة يقصدد ال وكذل_ك

 السدلبية الممارسات بعض ايخدا تتخدمن الثقافة ان حدث للثقافة, ايجابية سدمات تعتر ألنها وذلك المجتمع, رقي درجة على

العصدر. طبيعة مع تتناسب ال قد التي العادات وبعض والشعوذة كالسدحر

بانها: تعريفها ميكن والتي الثقافة بدراسة األنثرويولوجيا علماء اهتم وقد

, واألعراف والعادات والتقاليد والقانون واألخالق والغنون والعقائد كاللغة المعنوية العناصر من املركب الكل ح)ذلك

والمالبدن((. والمباني والمخترعات كاألدوات عنها, المعبرة العناصر ض باالضافة والمكتسدبة, المتوارثة

بالحضارة: وعالقتشا الثقافة عتاصر

هما: متداخلني, عنصدرين اىل الثقافة حتليل ميكن

:^3٤ع11ئ1 الح1٤ع!ال المادية الثقافة -1
 مرحلة, متثل جميعا وهي واماللبسس, والمباني والمسداكن والمصدانع والسديارات واألجهزة واآلالت والعدد االدوات وتتمقئل

 االنسدان ورغبة والسدياسة والغنون العلوم بتطوريف يتميز وهوالذي اح٧ائالًا011 احلضدارة جانب اي الثقافة يف جدا متقدمة

البيئة. على السديطرة يف

:^0ع 1مسة13ئ الح1٤ع!ال الالمادية الثقافة -2

 أشمل فالثقافة النامس حياة امدلوب متثل التي وهي واألعراف, والعادات والتقاليد والمعتقدات والقيم واألفكار اللغة يف وتتمثل

).3 جزئي.)مسدتند نوع والحضدارة كلي, جنسس الثقافة فان المنطقية للتعبيرات ووفقا الحضدارة, من واعم

 درامدة علم تعني انها اي درامدة, او علم مبعنى د!٠ج٠8و انسدان بمعنى ٨ع1٢٠ء٠8 هما يونانيت-ني كلمتني من مشتقة كلمة >٨هع٢ء٠1٠ج7> انرووبولوجي — 1

اإلنسانية. والثقافات احلخدارات

والتعزية. والعياد الزواج كنظم جيل, بعد جيال المجتمع افراد يتناقلها قدمية عادات هي التقاليد: —2

وغيرها. اليومية الغذائية كالعادات المجتمع, افراد يمارسها التي اليومية والممارسات السدلوك من نوع هي العادات: —3

اجلميع. بني األعراف تنتشر ان الخدروري من فليسس المجتمع, افراد عليه تععارف ما هي األعراف: —4
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احلفعارة تعريف )3(

 المسكونة, واملنازل واألرياف القرى تشييد هي احلضارة ويقال حضر, الفعل من مشتقة كلمة هي العربية اللغة يف

 افراده اكرر يعيذس الذي املعقد املجتمع على الداللة اللفظةيف وتسدتخدم والبادية, البدووالبداوة خالف فهي

 تربطها ل بأساليب وتعتايذس بطبيعتها تتنقل التي القبلية البنية ذات البدوية مجتمعات خالف على المدن يف

 الححغدارة... اشكال من شكال الحدرث الصدناعي املجتمع ويعتر مثال, كالصديد جغرافيةحمددة, بققعة

 العلمي التقدم ومقدار والتاريخي الثقايف وامليراث والتقاليد الفنون أنها على الحضدارة تعريف املمكن ممن

 امة مييز ما كل تعني الشامل مبفهومها الحضدارة ان التاريخ. من حقبة يف معني شدب به يتمته الذي والتقني

 ومقدرة واألخالقية الدينية بالقيم والتمسك والمالبسس املعيثدة واسلوب والتقاليد العادات حدث من أمة عن

 والغني العلمي البدث على الحضدارة وترتكز والعلوم. واآلداب الفنون اإلبداعيف على حضدارة كل االنسانيف

 اجل^انب اما االجتماع.. وعلم التكنولوجيا االبتنكارات يتمثليف العلمي فاجل^انب األوص^, بالدرجة التشكيلي

 على فلوركزنا الرقي. يف تسداهم التي الفنون وبعض واملنحوتات املعمارية الفنون فهويتمثليف التثدكيلي الفني

 فالفن وفنانونعظماء. علماء متتلك كاذت انها سنجد الرومانية الحفدارة مثل العامل لحضاراتيف١ أكر

حضدارة. اي يقودان متكامالن عنصدران هم-ا والعلم

ة٢ملس.1ة.0٢لس/ج

 مرتبطان النهما الحاديةوالالمادية, العناصر بني الفصدل ميكن ال — املنطقية الناحية — نه٠ا االجتماعيني املفكرين بعض يرى

 ممارسات من فيه يدور ما وبني باملسدجد اخالص البناء بني نفصدل ان ميكن ال فمثال ووظيفيا, عضدويا ارتباطا باآلخر أحدهما

الدينية. بالعقيدة املتصدلة الروحية العناصر عن تعر

الثقافة: انواع
هي: بينها, فيما تتداخل الثقافة, من انواع ثالثة بني املعاصرين االجتماع علماء بعض مييز

األول: التوع

اأ£:1 ا1ح افسها الثقافة

املجتمع. او الشوب هذا بها مير التي واألحداث والتاريخية البيئية والظروف البيئة نتيجة معني بثدعب الخاصة وهي

الثاني: التوع

:8ةآل - الح1٤ع!ال الفرعية الثقافة
لذلك ومثال حياتهم, ظروف اختالف بحكم وذلك الواحد, املجتمع منها بدتكرع التي العديدة والفئات باجلماعات ^اصة وهي
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املجتمع.. نفس االخرىيف القرى او المذاًطق من غيره عن يختلف خاصر نظام او ثقايف منط لها القرى او المناطق بعقن ان نجد

البحريني. املجتمع يف الفرعية الثقافة لنوع اأمثلة هات -

الثالث: التوع

:٧ع1مسة¥83ئ الح1٤ع!ال أوالعامة العالمية الثقافة
الخ. والتلغاز... واالذاعة والمجالت كالصحف واالعالم واالتصاالت المواصالت وسائل وتطور ازدياد بفعل وتتكون

 الثقافات احتواء ىل1 تتجه الشع_ب وثقافة الشدب, ثقافة احتواء ىل1 تتجه األمة ثقافة ان االجتماع, علماء بعضن ويرى هذا

 الثقافات فان الوقت نفسن ويف عالمية. بصيغه لنحسبفها األخرى الثقافات احتواء ىل٤ تتجه فانها العالمية الثقافة أما الفرعية,

وهكذا. العالمية الثقافات يف تحسب الفرعية

 المجرى أما والفرعية, األصلية الشعوب ثقافات متثل الروافد هذه ان حيث الروافد, متعدد بنهر الثقافة تشبيه يمكن وبذل_ك

 لتتختلط النهر وهونهاية المحسب يف جميعا تحسب ثم الرئيسي المجرى متد فالروافد العالمية, الثقافة فيمثل للنهر الرئيسي

وهكذا الشوب.. كافة منه لتسستفيد العالمية الثقافة هو واحد بحر يف جميعا

 التراث احياء خالل من الخاصة ثقافتها على المحافظة أىل تتجه العامل شعوب اغلب فان العالمية, موجة من الرغم وعلى

 مركز بها يقوم التي الكبيرة اجلهود أىل هنا االشارة (وميكن ثقافته. وعلى نفسسه الشعب كيان على المحافظة يف والرغبة

 ومقره العربية الخليج لدول الشبي الرراث مركز بها يقوم التي اسهود وكذلك المحلي, المسستوى على البحرين يف التراث

قطر). بدولة الدوحة مدينة

الثقافة: خصائص
فيمايلي: اهمها ايجاز ميكن الخصائحن, من بالكثرر الثقافة تتميز

:ئآل^3ع1إخ إنسانية -1
 والقيام افكارمعينة, أىل الوصول فاستطاع باللغة, والتعبير التفكير على بالقدرة اهلل خحسه الذي الوحيد هوالكائن فاإلنسسان

 احليوان من العكس على وذلك حياته. لمجريات تبعا نفسسها البيئة وتكييف بل البيئة, مع التكيف من مكنته محددة بأعمال

للغريزة. تام شبه خضسوعا يخضسع الذي

الوقت. نمنف يف ويتكدف يكيف فانه اخرى ض بيئة من ينتقل عندما فاإلنسسان

الثقافة. وجدت االنسسان وجد ينما٠فا االنسسان, بوجود ترتبط الثقافة ان القول ميكن هنا ومن

 البحرين جتمع الثقافية الهوية على االجنبية التلفزيونية البرامج تأثيرتدفق ناقثس -

املجال). هذا يف اجريت التي والبحوث الدراسسات ىل٤ (ارجع العربي. واخلليج
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:خ٩آل1غةسم محتسبة -2
 وافكاره آراوه اختلفت مهما — بمفرده يبتكرثقافته انالفردل فاننانسمتنتج المجتمع, حياة تعرعنأسوب انالثقافة بما

 ىلا جيل من راسيا االنققال هذا ويتم والتلقين, والتقليد التعلم طريق عن غيره ىلوا اليه تنتقل فالثقافة — اآلخرين عن

 ؟10111 80ح1ج1إ اجليل نفسر آلخريف منجمتمع وأيضدا ؟10111 0جعج٢ة110ع 1X1 10 المجتمع, نغددن يهيف١ي الذي اصيل
 ة0سح 81ةكعة٢ك12ة110ع االجتماعية التنشئة عملية طريق عن وامنا وراثيا, ليسر االنتقال هذا فان ذلك ومع 10 عة0جغا٢

والمكان. الزمان عر الثقافة تنتقل فقط مبوجبها والتي

::-(0 11111011$ مستمرة عملية -3

 قدرة لها الثقافية فالسممات والتراكم, االستمرار صمغة الوذت بمرور تكتسدب فانها التعلم طريق عن تتم الثقافة ت—فمادام

 من الهجرة بفعل الناسر من جماعة تنتقل عندما وحتى والعقائد, والتقاليد العادات خاصمة الزمن, عر االنتقال على هائلة

 متسمك ذلك ومثال طويلة, لفررة الخاصمة ثقافتهم باغلب يتمسمكون فانهم االصملية, لثقافتهم مغايرة ثقافة ذي آلخر مكان

الدول. خمتلف يف انتشارهم من الرغم على وتقاليدهم بعاداتهم والحمينيين الهنود

:8غةمسآلخءآلمسخ مركبة -4

 بيئات من واذدة دخيلة ام والمجتمع البيئة نفسر من اصميلة ۵كان سعواء وتثمابكها والمعنوية المادية العناصمر تراكم من تتركب اذ

اأخرى. وجمتمعات

 هوتفاعل وامنا األنثمطة, من عثموائي جتمع جمرد ليدس البثمري السملوك من األكر القدر ان سببه والتثمابك التراكم وهذا

 الثقافية األمناط عن مبعزل معين ثقايف منط فهم يحمعب بحيث العناصمر, لهذه دقيق وتنسيق ارتباط خالل من يتم إيجابي

باخللود. المحمريين قدماء لدى السمائد االعتقاد وعن التحنيط, فن عن األهرام بناء فحمل ا ابد ميكن ال لذلك وكمثال األخرى.

الخارجية: أطرها في تتشابه الثقافة -5

 والمظهر الخارجي االطار يف واطمحا تثمابها هناك فإن والعناصمر السممات حدث من واختالفها الثقافات تنوع من الرغم فعلى

 الثمعوب ان جند كما الخ. للفنون.. وثالث للماليدس, واخر شمكله كان ايا العائلي نظامها ثقافة لكل فمثال, الثقافات لهذه العام

 وتنظيم لالجناب شمرعية وسيلة كافضمل وتوكده ققره جميعا ولكنها به, واالحتفال الزواج طرق بعضريف عن بعضمها يختل_ف

واالستقرار. اجلنددن
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:ء1ا1؛1ا-اا 010أل810ه الثقافي االنتشار
الثقافي: االنتشار معتى

 أوجمتمع فرداوجماعة اومعنويامن كانماديا سواء اوالعنصسرالثقايف, اوالنمط السدمة تنتشرعنطريقها التي هوالعملية

اآخر. جمتمع اأو جماعة اأو فرد اإىل

 ووسائل والسياحة, والهجرات والتجارة كالتزاوج االتصال, وسائل تتمثليف متعددة, وسدائل خالل من الثقايف االنتثدار ويتم

الثقافات. بني لظروف ل بعضن تثدابه نتيجة تتم كما احلروب, وكذذك اإلعالم,

 اجلفرافية الفواصل حدود ذلك يتخطى بحدث املختلقة, المجتمعات بني والذيوع االنتشار على هائلة قدرة لها للثقافة ان

 اىل وصول العربية الجزيرة حدود وتخطيها اإلسالمية انتشارالثقافة لذلك وكمثال الخ, والسداللية.. والعرقية واللغوية

اوروباغربا. واًىل ,شرقا الحسين

 سرعيف1 البناء وطريقة األدوات ان ح^ث الالمادية الثقافة من انتثدارا اكرروأسرع المادية الثقافة ان االجتماع علماء ويؤكد

 اومنارس نتقبل ان الميكن ولكن ونتقبلهاونفضلها, اليابانية السدلع بعضن نسدتحسدن فمثالنحن والعقائد, القيم من االنتقال

اليابانيين. بعضن يمارسها التي والعادات المعتقدات

 اتحسال وسائل له وتوافرت معينة, حاجة إشباع على وقادرا فائدة ذا كان اذا اال ينتشر ال الثقايف العنصدر فإن ذلك ومع

 يف الهيبز منط انتشار الحسدب من فمثال, له, المنقول االجتماعي الوسط تقبل أيضدا يثسترط كما واالحتكاك, كالهجرة معينة

والعربية. اإلسالمية القيم مع لتعارضه وذذك اإلسالمية المجتمعات

لالنتشار. قابل عنحدرثقايف كل ليسن انه نسدتنتج وبذلك

الثقافي: االنتشار طرق
منها: طرق بددة الثقافة تنتشر

التلقائي: الطريق -1
 التي المناطق إىل ثقافتهم أمناط معهم األفراد يحمل حيث آلخر, بلد من تتم التي الهجرات طريق عن يبدوواضحا وهوما

اإليها. يهاجرون

السسياحة. الثر اخرى وأمثلة االجنبية، العمالة واقع من لذلك أمثلة هات

المقصود: الطريق -2
 كما الثدعوب, على الثقافة فرضن إىل تهدف التي التبثدير وحركات والتجارية االستعمارية احلركات يف يبدوواضحا وهوما

األوروبي. االستعمار نتيجة وغررها وافريقيا آسيا دول من للكثرر بالنسدبة حدث

استعمرها؟(* التي العربية الدول على ثقافته االعتعمارفرنس اسطاع كيف يبني العربية الدول من اذكرمثال (
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الثقافي: االنتشار ونتائج عمليات

نتائج... عدة الثقايف االنتشار عمليات عن ينشا
يلي: ما منها

 عمليات... دعدة الثقايف االنتشار دتم

: يلى ما منها

الثقايف االنتئصار نتائج الثقايف االنتشار عمليات

: التماثل اأو التوحد -1

 معه دصعب دشكل والدخيلة األصلية الثقافات حيث

واحدة. ثقافة الوقت مبرور ليشكال فيها التميز

األحالل: -1
 مادية) اوال مادية ( اوجديدة دخيلة سيمة حتل ان

 وانعيت افضيل كبديل اوقديمة, اصيلة اخرى حمل

 لتبريد اسب) ( سل ) الثالجة ( حتل كأن منها,

 حمل اوالمكيف الكهربائية المروحة حتل اوان الماء,

 اوكما العردى, اخلليج جمتمعات كمايف ) المهفة (

 والشحن لالنتقال كوسييلة السيارة حلت ان حدث

المجتمعات. هذه يف احليوان من بدأل

: االندماج -2

 اجلديدة او الدخيلة او الوافدة الثقافة تفقد اذ
 يتبعهااويمارسها فرعية كثقافة استقاللياوتظل

اواألصلية. المحلية الثقافة على تطفى فال البعضى

: االضافة -2

 تضاف دل القدمية, سل اجلديدة السمة حتل ال

 على االدقاء مع اجلديدة العدمة فتستخدم اليها,

 والشوك المالعق تعيتخدم كان القديمة, اميتخدام

 تناول يف االيدي اسيتخدام اىل باالضافة والعيكاكني

 من الكثر اآخرجند وكمثال البحرينية. االأكالت

 على االبقاء مع االنكليزية اللغة يتكلمون الهنود

وعاداتهم. لفتهم

: االتقراضى -3
 اداء تستطيع فال اوعناصرها, افرادها تفقد حيث

 دعضى اوقيام األمراضى بعضى تغشى وظائفهانتيجة

 تلك مالءمة عدم سدت وذلك اواسروب, الثورات

 فعلى اجلديدة, احلياة لمتطلبات العناصرواألمناط

 على قضت قد الصناعية الثورة ان جند المثال سبيل

جديدة. عادات وفرضت العادات من الكثير

: التوفيقية -3
 اخرى مع جدددة ثقافية سيمات تندمج حيث

 كاسيتخدام ن جديدا ثقافيا نظاما لتشكل قديمة

 بعضى اسيتخدام مع اسضيروات وديع لنقل العييارة

 اساكيت اولبسى ) سابقا البقال ( اسيوانات

العردى. اأو اخلليجى الثوب مع العردى العردى. اأو اخلليجى الثوب مع العردى
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: الرفضن —4
 اجلديدة الثقافية التغريرات لبعضن فعل كرد ويتم

 افراد بعضن قبل من شديدة ملقاومة تتعرض التي

 غيرسدوي مضاد بعدلوك احيانا مصحوبة المجتمع
الماضي. لتقاليد الشديد كالتعحدب

: والتكييف التكيف —4

 تعدود وامنا الدخيلة, وال األصيلة العناصر تختفي ال

 العناصر بعضن إلينا تنتقل فعندما توازن, حالة بينها

 بعض معها نتكيف فاننا ) أومعنوية مادية ( الثقافية

 قاطعا, رفضدا نرفضدها ان نعدتطيع ال ألننا الشيء

 بعضدها فككيف ءالتها تقبلهاعلى نستطيع كماال

 كماناخذباألساليب جمتمعنا طبيعة مع لتتالءم

 يتماشمى بما معها نتعامل الوقت نفعن ويف الحديثة,

 وادوات مواد نعدتخدم فمثال وظروفنا, قيمنا مع

 والنمط الطراز على اإلبقاء مع الحديثة البناء

المحلي.
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اإلسالمية العربية ثقافتتا

 عبر متراكم تراث من السلف عن اخللن يتوارثه عما تعبر كما معينين, ومكان زمان ظل فثي الناس حياة اسلوب الثقافة متثل

بذاته. القائم كيانه له متماسكا موحدا وبقائه املجتمع توازن باخرىيف أو بدرجة ساهم الزمن,

 أو أوعربية أفريقية أو أوروبية أو آسيوية ثقافة فنقول: ثقافتها, بحسب البشرية املجموعات تصنين ميكن ذلك على وبناء

الثقافية. العموميات عن النظر بغض وهكذا.. إسالمية..

 من الرغم وعلى الخ) والتبشير.. الستعمار (بسبب العربية منطقتنا له تعرضت اوذي الثقافي الذتشار من الرغم وعلى هذا

 بالكثير حمتفظة ظلت اإلسالمية, العربية ثقافتنا فان الثقافات.. بين قربت والتي اشدكالها بكافة لالتصالت المذهل التطور

 عليها. الحفاظ نحو الجاد السعي ض وقضاياه خصائصه بكل العصر هذا نعيثى ونحن أحوجنا فما األساسية, سماتها من

 والغنون بالعلوم منها تعلق ما خاصة األخرى, الثدعوب ثقافات على الهام تارها اإلسالمية العربية لثقافتنا كان لقد

 انذاك. عليهم لتقدمنا نظرا الغرب ض ثقافتنا أمناط من الكثير انتقلت كيف لنتبين التاريخ نتصفح ان ويكفي والفلسفة,

 منها سدت حطدارة, وعثدرين احدى ض العالمية الحخدارات قسم الذي توينبي) أرنولد ( البريطاني بالمؤرخ استثدهدنا واذا

 العامل أن جند عليها, سابقة اصيلة أخرى حطدارات من انحدرت أخرى وخمسى غيرها, ض مقدماتها في ترجع ل أصيلة

 ).4 رقم الثدكل (انظر الرافدين. بالد وحضسارة النيل وادى حضارة وهما السدت, األصيلة الحندارات بثلث استاثر العربي

 نعلم كما — اإلسالمي فالدين المتقدمة, اإلسالمية العربية احلندارة أساسدها على قامت التي األولج^ هوالدعامة اإلسالم أن

 انثداء أىل أدى بدروه وهذا املساجد, انتثدار أىل أدت روحية كعبادة مغلال فالصدالة الوقت, نفسى في عملي وسدلوك هوعقيدة —

عظيمة. حندارة عن ومعبرا شاخما يزال ل الذي اإلسالمي والفن العمارة وتطور

 جوهر من نبعث ثقافية مقومات بفندل قرون لعدة التصددع به قاوم بذاته, قائم كيان له أصبح اإلسالمي العربي المجتمع أن

 واألخالق والفنون والعلوم والتاريخ والتثدريع بها الخاصة والعلوم الكرمي القران لغة وهي العربية, باللغة بدءا نفسده, اإلسالم

والعامل. واألمة والمجتمع والجماعة واألسدرة للفرد االجتماعي والتنظيم

التراث. التاريخ, اللغة, العقيدة, وهي: اإلسالمية, العربية للثقافة األساسية المقومات أهم ألج االشارة وميكن

السومرية الحضيارة —الحييئية الحضيارة —االغريقية الحضارة -الفرعونية احلضيارة

احلضيارات انواع )4(
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اإلسالمية العربية الثقافة مقومات أهم

العقيدة: -1
 الثقافة مقومات متمثل والعقيدة بها, يؤمن من لدى العيش أسلوب ترسم التي الفكرية نذورها — نعلم مما — ثقافة لكل

 هوأسلوب بل — اوبحته صرفه عقيدة ليسن انه اي — لإليمانوالعمل وجمال للحياة كمنهج اإلسالم يف ممثلة الرربية,

 وحتديد واجلماعة الفرد ودور المايل والتعامل كالزواج حياتهم, جوهر متسن التي األمور من الكثرير المسلمون به شرع حياة

حياتهم. بها انطبدت التي والواجبات الحقوق وتوزيع المسئوليات

السمحاء. تعاليمه عن البعد بل — البعض يزعم كما — نفسه اإلسالم مرده ليعدى المسلمين تخدف ان القول: بنا يجدر وهنا

اللغة: -2
 من جميعا, المسلمين وبين الوادد, اللسان حدث من العرب بين أساسية رابطة وهي وفكروتراث, اداة لغة هي العربية فاللغة

األخرى. اللغات سائر عن ميزتها خاصية وهي الكرمي, القرآن لغة انها ث٠حي

التاريخ: -3
 المسلمون كان ومتى أينما عنها والدفاع ونشرها اهلل أىل الدعوة مجال يف المشرفة المواقف من بالكثرير يعج العربي التاريخ ان

اجلميع. يتبعه ومنهاجا طريقا أصيدت حتى

واإلسالم. العروبة شعوب من شعب لكل أبطال هم اإلسالم أبطال أن نعرف أن ويكفي

التراث: -4
 قوة تختذف بصورة الحاضر وقت٠ال يؤثريف زال ما والذي المتجدد األصيل احلي التراث من العميقة جذورها العربية للثقافة

العربية. وشخصيتنا لفكرنا العريضة القاعدة ميثل والذي العربي, الوطن ارجاء باختالف ضعفا أو

 على واالنفتاح للتفتح دعوة بل الماضي, على انغالقا ميثل ال اإلسالم, تعاليم من النابعة العديدة مبعطياته التراث هذا ان

ثقافتنا. أصالة ميحو ال وبشكل األخرى الثقافات
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الثانية الوحدة على اسئلة

وانواعه؟ اأهميته, بني ثم الجتماعي, التفاعل رفّ ع —1

االجتماعي؟ البناء وثريف كيف بني ثم االجتماعية, العالقات معنى وضح —2

االجتماعي؟ للضبط المختلفة التعريفات اشرح —3

 التعريفات مبينا العبارة هذه ناقش به<(, يقوم معني دور الجماعة عضويف ولكل الجماعات, من عدد من المجتمع ))يتكؤن —4

الجتماعي. للدور املختلفة

المجتمع؟ اهداف يفتحقيقالجتماءي الدور أهمية وضح —5

 مبينا الثقافة معنى وضح العبارة هذه ضوء يف المجتمعات((, بقية عن متيزه به خاصة ثقافة المجتمعات من مجتمع ))لكل —6

باحلضارة. وعالقتها عناصرها

المحلية؟ الثقافة على المحافظة بها ميكن التي الوسائل وضح ثم الثقافة, انواع بني —7

الثقافة؟ خصائحر اشرح —8

ياأتي: لما علل —9

٠ اخالصة. ثقافتهم على المحافظة أىل العامل شعوب اجتاه — ا ٠

الالمادية. الثقافة من اسرع بصورة المادية الثقافة انتشار —ب

باإلنسان. الثقافة ارتباط —ج-

مكتسبة. الثقافة —د

المجتمع؟ يف الثقايف الذتشار يتم كيف بني ثم الثقايف, الذتشار عرف — ا0

الثقايف؟ الذتشار وعمليات الثقايف, االنتشار طرق بني الغرق ما —11

بينها؟ فيما الغرق مبينا الذتشار عمليات عن تنشأ التي النتائج اشرح —12

األنشطة: -

الجتماعي. التفاعل عملية يف االعالم وسائل اثر حول اجتماعيا مقال اكتب — ا

 —التالية: الموضوعات حول نظريا بحثا اكتب —2

 المجتمع. بناء يف الجتماعية العالقات دور —اأ

االجتماعي. الضغيط عملية يف المجتمع دور —ب

 العربي. اخلليج لمجتمعات الثقافية الهوية على المحافظة يف االعالم وسائل دور —ج-

االسالمية. العربية الثقافة —د

المحلية. الثقافة على الجنبية الثقافات تاأثري حول نظريا بحثا اكتب —3

------------------------------------------- 0 4 -------------------------------------------
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 الثالثة الوحدة

االجتماعية التتشئة

الجتماعية. التنشئة أول:

الجتماعية. التنشئة مفهوم - 1

االجتماعية. التنشئة خحسائصس -2

الجتماعية. التنشئة اسساليب -3

والبيئة. بالوراثة وعالقتها الجتماًعية التنشئة -4

الجتماعية. المؤسسات ثانيا:
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االجتماعية التنشئة : اًل أو

:$-0(1 ا112٤؛ا101١ االجتماعية التنشئة مغشوم ا-
.) ( اوميجدانه(( اوينصرانه يهودانه فأبواه الفطرة مولوديولدعلى ))كل والسالم: الصالة عليه الكرمي الرسول قال

 باعتبارها الجتماءية التنثدئة عملية يف األسرة به تقوم الذي الدور أهمية لنا يتبني وسلم عليه اهلل حسلى المصطفى حددث من

 ما مع اإلسالمي التربوي الفكر يتفق هذا ويف جمتمعه, وعادات ودينه بلفته فتعرفه الفرد, حتتضن اجتماعية مؤسسة أول

 الساس فهي الفرد. شخصية تكوين االجتماعيةيف التنشئة أهمية على تاكيدهم المعاصرونيف الجتماًع علماء به ينادي

 ألنه حياته, يف المراحل اهم من تعتر الطفل, ولدة مع تددا التي العملية وهذه شخصيته, مقومات عليه ترتكز الذي األول

 المجتمع. حولهيف من مع التفاعل يستطيع اجتماعي كائن اىل حتوله ثم ومن بها, يولد التي األولية دوافعه تعديل يتم بوساطتها

 التفاعل على وتقوم وتربية, وتعلم تعليم ))عملية بانها الجتماءية التنشئة عملية تعريف اىل جتماع٠ال علماء ذهـب هنا من

 اجتماعية ألدوار مناسبة ومعايريرواجتاهات سلوكا فثديخا) فراشدا فمراهقا (طفال الفرد اكتاب اىل وتهدف الجتماءي,

 احلياة االندماجيف وتيسرله الجتماءي, الطابع وتكسبه معها, الجتماءي والتوافق جماعته مسايرة من متمكنه معينة,

زهران). (حامد الجتماعية<<.

 املعرفة وتعلمه تعليمه اىل باإلطسافة الجماعة حياة ألسلوب الفرد اكتاب ))عملية بانها االجتماع علماء بعضس ويعرفها

املجتمع(. بادواريف وللقيام لذلك, الالزمة واملهارات واخلبرات

 الجتماءية العناصر حياته: خالل ويتمثل خاللها من االندان يتعلم التي العملية بانها المعاصرون الجتماًع علماء يعرفها كذلك

 خبراته خالل ومن اجتماعية, وسدائط وبتاثير بواطة الشخصي, بنائه تكاملييف يشكل هذه تدخل بحيث بيئته الثقافيةيف

فيها. يعيش التي الجتماءية والبيئة خاللها من يتكيف التي الخاصة

التالية: العناصر يف تثررك للتندشئة التعريفات هذه ان القول: ميكن السسابقة التعريفات من

اليه<<. ينتمي الذي املجتمع ثقافة الفرد اكاب منها ))الهدف عملية الجتماءية التندشئة ان —

جمتمعه. يف معينة باأدوار وليقوم حياته, يف له الالزمة والمهارات واخلرات للمعارف الفرد وتعليم تعلم عملية اأنها —

فيها. يعيدذس التي البيئة مع التكيف على الفرد تاعد عملية انها —

حياته. طوال الفرد مع مستمرة عملية انها —

البخاري رواه شريف يث حد — ا

------------------------------------------- 43 -------------------------------------------
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االجتماعية: التنشئة عملية خصائص -2
يلى: ما منها نذكر, الخصائحس من بعدد االجتماعية التنثدئة عملية تتميز

 التي االجتماعية واملعايري االجتماعية ادواره الجتماءى التفاعل طريق عن الفرد فيها يتعلم اجتماعى, تعلم عملية أنها — 1

املجتمع. ويرتضيها اجلماعة عليها توافق التي السلوكية والمناط النفسية, االجتاهات ويكتسب االدوار, هذه حتدد

 حاجاته اشسباع أىل ال حياته يهدف<يف ل ذاته حول متمركز غيره, على يعتمد طفل من الفرد خاللها منويتحول عملية انها —2

 ضبط على قادر واالستقالل, الفردية ومعنى وحتملها, االجتماعية المسئولية معنى يدرك ناضج فرد إىل الفسيولوجية,

االجتماعية. والمعايير يتفق مبا حاجاته اشباع يف والتحكم انفعاالته

نفسه. الوذت اجتماعيةيف عملية كونها إىل باإلضافة وسيكولوجية, فردية عملية انها —3

 المراهقة إىل الطفولة من المختلفة العمر مراحل خالل تستمر ولكنها الطفولة على فقط تقتصر ل مستمرة عملية انها —4

الشيخوخة. وحتى والرشد

 باملعايير يختصر فيما ويعطي ياخذ الجماعة افراد مع تفاعله يف فالغرد والتعيير, التفاعل تتضمن دينامية عملية انها —5

النفسية. واالجتاهات االجتماعية واالدوار

اليه. تهدف ما لتحقيق متعددة ووسائل أساليب وتستخدم كبيرة, مهام تستهدف متشعبة معقدة عملية انها —6

االجتماعية: التنشئة أساليب -3
 التنشئة بعملية تقوم التي والجماعات والهيئات المؤسسات خالل من االجتماعية التنشئة اساليب على التعرف ميمكن

 االجتماعية, للشخصية االساسية األبعاد التيحتلد. هى والهيئات اجلماعات هذه ان اذ الفرد, اليها ينتمي التي االجتماعية

هي: اجلماعات وهذه العصر ومتطلبات المجتمع ظروف مع تتناسب التي بالطرق الفرد حياة بتشكيل وتقوم

س[1إ األسرة أ-
 باشباع تقوم التي وهي فيها, يعيدن جماعة أول فهي األفراد, حياة يف تأثيرا واعظمها االنسانية اجلماعات اهم األسدرة تعتر

 كافة اليه تنقل التي وهي األوب حياته مراحل خالل واجتماعية نفسدية حاجات من بها يرتبط وما البيولوجية حاجاته

االجتماعية. حياته يعيثن ان من متكنه التي والقيم واالتجاهات والمهارات المعارف

 والقيم االجتماعية المعايير مجموعة ضوء يف المقبولة السلوكية ب—األسالي حدث من بينها فيما اوتختلف األسر وتتشابه

والثقافية. اجلفرافية وبيئتها االجتماعية طبقتها بحسب المرتضاة

يلي: كما فهي االجتماعية التنثدئة عملية يف األسفرة تتبعها التي واالجتماعية النفسية األساليب عن أما
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السدلوك. هذا تغيري احداث ىل1 ودي مما الطفل, لسدلوك الستجابة —

 للثواب خمتلغة أساليب وهناك وتعزيزه السدوي السدلوك على الطفل األسرة تثدت حيث واملعنوي) (المادي والعقاب الثواب —

 وقد به, يقوم ان األسرة ترغب بسدلوك قام اذا لعبة تكون قد هدية للطفل تقدم ان لألسرة ميكن حيث والمعنوي. المادي

فيه. مرغوب بسلوك قام اذا الطفل إىل الشكر عبارات تقدمي مثل معنويا الثواب يكون

 كان ماديا العقاب ويكون ازالته, وتحاول فيه, المرغوب غير السدلوك على الطفل األسرة تعاقب فقد العقاب, حالة يف اما —

 التانيب عبارات استخدام طريق عن ذلك ويكون معنويا, العقاب يكون وقد اليومي المصروف من الطفل األسرة تحرم

والتجريح.

االجتماعي. السلوك الطفل تعليم بقحدد املختلفة الجماءية واخلرات المواذف يف المشاركة —

واالجتاهات. والقيم االجتماعية والدوار للسلوك االجتماعية المعايير وتعليمه الطفل لسدلوك الحدريح المباشر التوجيه —

 للطفل, السلوكية المظاهر بعضن ذل-كيف واثر الجتماءية التنثدئة عملية يف االسرة دور حول ودراسات بحوث عدة أجررت وقد

يلي: ما والبحوث الدراسات هذه اثبتت وقد

 يف تسداحما اكرر الدنيا الجتماءية فالطبقة الجتماءية, التنشئة عملية تفاوت به يرتبط الجتماءية الطبقات تفاوت ان —

وأسرة. أسدرة وبني وطبقة, طبقة بني الجتماءية التنثدئة يف فروق فيه توجد الواحد والمجتمع الجتماءية, التنثدئة عملية

 غير اتجاهاتهم كاذت وكلما للطفل, الوالدين نبذ زاد وكلما للطفل, احباطا اكرر الجتماءية التنثدئة عميية كاذت كلما —

 أىل الميل كف أثريف الجتماءية وللتنثدئة الطفل, عند العدوان أىل الدافع زاد المنزل, الحباطيف زاد وكلما متعاطفة,

الفراد. عند وضبطه العدوان

 األمن أىل الطفل حاجة اشباع أىل يؤديان الوالدين بني السدوية والعألقات الوفاق ان أىل ايضدا والبحوث الدراسات تثدير كما

 السدلوك أمناط أىل ودي مما جواألسرة يشيع توترا تخلق الوالدين بني الخالفات ان كما الجتماءي, توافقه وإىل النفسدي

 يف األسرة تتبعها التي االسدالي_ب وعن االنفعايل, التزان وعدم والثدجار والخوف واألنانية كالغيرة الطفل لدى المضدطرب

 ينمو أن على الطفل تسداء والثقة والقبول باحلب المثدبعة واالجتاهات العألقات أن الدراسات وكد الجتماءية التنثدئة عملية

بهم. ويثق اآلخرين, ويتقبل غيره يحب شخص ىل1 بدوره يؤدي وهذا باحلب, مليء أسدرى جو يف

المدرسة: ب-
 للنموجسدميا المناسبة الظروف وتوفير المتطورة الثقافة التربية بوظيفة تقوم التي الرسدمية الجتماءية المؤسدسدة هي المدرسة

 الجتماءية, التنثدئة بهيف يامدن ل شوطا قطع قد يكون المدرسدة يف تعليمه الطفل أ يدنى وعندما واجتماعيا. وانفعاليا وعقليا

 الدائرة توسع بانها االسدرة عن المدرسدة وتتميز واالجتاهات. والقيم االجتماعية المعايير من بالكثير مزودا المدرسدة فهويدخل

ويتعلم منظم, شكل المعاييريف من المزيد الطفل يتعلم المدرسة ويف الرفاق. من جديدة بجماعة يلتقى حيث للطفل االجتماعية
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 ويتعلم الخرين. وحاجات حاجاته بني والتوفيق االنفعاالت, وضبط والواجبات الحقوق فهويتعلم جديدة, اجتماعية ادوارا

مثالية. سلوكية وكنماذج جديدة كقيادات مدرسيه مع التلميذ بتقاعل املدرسة ويف السلوكي, االنغدباط ويتعلم التعاون

 وتنموشخصيته وثقافة, علما فيزداد خمتلغة دراسية مواد حدورة اليهيف المقدم الدراسي بالمنهج التلميذ يتاثر المدرسة ويف

جوانبها. كافة من

 اميل يثسير الحددد هذا ويف المثستركة, الثقافة تقدمي خالل من وذلك المجتمع, افراد بني التجانسى حتقيق دوريف وللمدرسة

من كافية درجة اعضائه بني حتقذت اذا ال البقاء يسدتطيع ل المجتمع ان اىل٠ االجتماع( وعلم ))الرربية كتابة دوركامي<(يف

 التجانسدس هذا تعزز التي هي والمدرسة التجانى,

 احلياة تتطلبها التي المشرركة القيم طريق عن

الجتماعية.

 التي واالجتماعية النغسيية األسالدب عن اما

 االجتماعية التنشئة عملية المدرسةيف تتععها

 الذي التربوي النظام ختالف خ تختلف فهي

 عام وبوجه اوتلك, الدولة هذه به تأخذ

 األسالي_ب تتبع المدرسة ان القول: ميمكن

 التنشئة عملية يف التالية واالجتماعية النفسدية

التنشئة عملية يف دورالمعلم ) 1 (شكل). 1 شكل انظر (االجتماعية.

الدراسية. المناهج يف وصريح مباشر بطريق المجتمع يف السدائدة االجتماعية القيم دعم —

االجتماعية. واألدوار المعايدر تعليم واًىل االجتماعية السدلوكية األساليب تعليم ىل٤ يودي بحيث المدرسي النشاط توجيه —

االجتماعية. واالدوار والمعايير واالجتاهات القيم تعليم يف المدرسية السدلطة وممارسة والعقاب الثواب —

بالتدريج. األسدرة عن انفعاليا الطفل فطام على العمل —

 المدرسونيف يقدمها عملية أومناذج لهم تدرسى للسدلوك نماذج شكل يف اما السدوي, االجتماعي لسسدلوك نماذج تنندمي —

التالميذ. مع اليومي سدلوكهم

هذه يف كبيرا دورا خاصة بصفة للمدرس ان المدرسة بها تقوم التي االجتماعية التنشئة عملية يف مالحظته يمكن ومما

يلي: فيما تلخيحده وميكن التربوية, العملية دورهيف جانب أىل العملية

 حتى المدرسدة التلميذ دخول أول من متجدد متغير وكشخحى — التلميذ التأثيريف دائم مسدتمر — اجتماعي دور له المدرسى: —

منها. تخرجه

اوفلسدفة. جنسدا او سدنا المدرسين من غيره عن اختلف وان العامة القيم يقدم سدلطة كممثل المدرس —
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وموضوعية. بآمانه املجتمع يحدده ما يقدم المجتمع يف التربوية للسدياسة كمنفذ المدرن —

شخصديته. ويتقمصن التلميذ به يحتذى حي سلوك كنموذج المدرس —

 كل يف التلميذ يؤثريف الجتماًءية المسدايرة وقيم الدراسي والتحصديل المعرفة وقيم النظام قيم يقدم كممثل ادررن —

الربوية. المواقف

ومعارفه. التلميذ مدارك ينمى ومعرفة علم كملقن المدرس —

سدوية. سلوكية خبرات يف وضعه طريق عن األفضدل ىل٤ التلميذ سدلوك يصدحح سدلوك كموجه المدرسس —

الرفاق: جماعة ج-
 جديدة اجتماعية عالقات تكوين فيبدأيف اكر, دائرة .اىل — األسدرة اي — الصدغير منحميطه يكر عندما الطفل ينتقل

 ولهذه الرفاق. بجماعة يعرفون وهؤلء اقرانه, مع صداقة عالقات ينشئ اذ احضانها, بني تربى التي األسدرة نطاق خارج

 له ومتكن الجتماءية, معايرره توثريف فهي للفرد. الجتماءيالممو ويف الجتماءية التنثدئة عميية هـاميف دور الجماعة

 وتتسدم الطفولة, مرحلة والسدطحيةيف بالتسداع العالقات هذه وتتميز خارجها. له تتيسدر ل متعددة اجتماعية بادوار القيام

 ومدى لها, والئه درجة على الرفاق بجماعة الفرد تاثر مدى ويتوقف المراهقة مرحلة يف النسدبي والثبات بالعمق الصدداقات

أعضدائها. بني القائم التفاعل ونوع اسماعة, هذه متاسدك وعلى واجتاهاتها, وقيمها لمعاييرها تقبله

٠ المعايير ووضوح االجتمععية, االدوار تقارب االجتماعية: التنشئة عملية األثريف ذات الرفاق جماعة خصدائصن أهم ومن ٠

عامة. قيم ووجود مشرركة اجتاهات ووجود السدلوكية,

يلي: فيما االجتماعية التنشئة عملية يف الرفاق جماعة اثر ويتلخصن

 طريقممارسة عن والنموالعقلي الرياضي, النشاط ممارسدة فرصة اتاحة طريق عن النموالجسدمي على المسداعدة —

 المسداندة طريق عن والنمواالنفعايل الصدداقات, وتكوين االجتماعي النشاط اوجه طريق عن االجتماعي والنمو الهوايات,

اجماعات. من غرها يف تتاح ل مواقف يف العاطفية العالقات ومنو النفعالية

للسدلوك. االجتماعية المعايير نحوبعضن والنقد احلسداسدية وتنمية اجتماعية معايير تكوين —

القيادة. مثل جديدة اجتماعية باأدوار القيام —

االجتماعية. المسدئولية حتمل فرصدة اتاحة —

االجتماعية. البيئة موضوعات من الكثير نحو نفسدية اجتاهات تنمية —

يلي: كما فهي االجتماعية التنشئة يف الرفاق جماعة تتبعها التي االجتماعية النفسدية األسداليب عن أما

ويدعمه. السدلوك هذا يعزز وما وقيمها اسماعة معايير مع سدلوكه العضدويف يتفق ءذرما والتقبل االجتماعي الثواب —

 من ومينعه السدلوك هذا يكف مما اسماعة لمعايير سدلوكه العضدويف مخالفة حالة يف االجتماعي والرفض والزجر العقاب —

الظهور.
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الءضاء. بعضن معها يتوحد سلوكية مناذج تقدمي —

 اللدب وخاصة االجتماعي النشاط يف المشاركة —

 التعاون مثل: الجتماءي, للتعلم فرصدا يتيح مما

 والواجبات والحقوق والقوانين والقواعد والتنافس

).2 شكل (انظر

االعالم: وسائل د-
 والمقروءة والبصدرية السدمعية االعالم وسائل تؤثر

 تقدمه وما تنشره بما المجتمع افراد يف كبيرا تأثيرا

 وآراء وافكار ووقائع واخبار ق—وحقائ معلومات من

 اضافة السدلوك من معينة موضوعات على لطالءهم

 تخفف التي والرتويجية الرتفيهية الفقرات تقدمي اإىل

).3 شكل (انظر احلياة مسئوليات اعباء عنهم

 اثرها ترز التي الءالم وسائل خصدائصن اهم ومن

 شخحدية غير انها الجتماءية التنشئة عملية يف

 اثرها وان الثقافة, من متنوعة جواذب تعكسن وانها

احلديث. المجتمع يف واأهمية تعاظما يزداد

 التنثدئة عملية عءالميف١ وسائل اثر عن وأما

 منها نذكر كثيرة نواحي فيتلخصنيف االجمماعية

يلي: ما المثال سبيل على

الرفاق جماعة بني وترفيهى اجتماعى نشاط )2 (شكل

االجتماعية التنشئة عملية يف واثرهـ؛ االعالم وسيائل تنوع )٣ (شكل

العمار. كل تناسب المجالت كافة يف متنوعة معلومات نثدر —

 اءجتاهات ودعم العامة والثقافة والمعارفوالخبار والترفيه والتسدلية المعلومات أىل احلعاجة مثل: النفسدية الحاجات اشباع —

اجلديدة. المواقف مع التوافق او اوتعديلها والمعتقدات القيم وتعزيز النفسدية

يلي: ما منها نذكر العوامل من جمموعة على الجتماءية التنثدئة عملية يف الءالم وسائل تاثير ويتوقف

 أىل وسيلة من االجتماعية التنثدئة عملية ميةيفءءالا الوسيلة نوع تأثير يختلف اذ للفرد: المتاحة االعالم وسيلة نوع —

العملية. يفهذه (الراديو) المذياع من تاثيرا اقوى المثال سبيل على (فالتلفزيون) أخرى,

العالم. وسائل من له يتعرضن لما الفرد تقبل يف اثر للسدن —

 من تقمصده وما اجتماعية وعالقات ومواقف معايير من تعلمه ما الفرد فيه يجرب الذي الجتماءي المجال ووافر مدى —

شخصديات.

الفرد. اليه ينتمي الذي الثقايف والمسدتوى والجتماءي القتصدادي المسدتوى بحسدب الذتقائي الدراك —
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يلي: كما فهي االجتماعية التنشئة عملية االعالميف وسائل تتبعها التي االجتماعية النفسدية السهـاليب عن اما

االستيعاب. عملية وتيسدير التعلم عملية يف وتأثيره التكرار —

املجال. هذا يف توظيفه يتم الذي التكنولوجي التقدم من االستفادة مع اجلذب, اسألدب وتنوع الجاذبية —

الصدوروغيرها. المكافاتونشر ومنح الراي وابداء الفعلية املشاركة اىل الدعوى —

حذوها. الفراد يحذر حتى المجتمع تقدم توثريف التي الجتماءية واألدوار الشخصدية النماذج عرحذس —

المساجد: هـ-
 يعر انه اهمها: فريدة, خصعائصس من به يتميز لما الجتماءية التنشئة عملية كبيريف بدور اإلسالمي المجتمع يف املسعجد يقوم

تدعيمها. على والجماًل لالفراد, يعملها التي السدلوكية المعايير وايجابية وثبات مقديدس, عقائدي رمز عن

يلي: فيما ذذك تلخيصس فيمكن الجتماءية التنثدئة عملية يف المسدجد اثر عن اما

واملجتمع. الفرد سعادة يفدمن مبا السدلوك حتكم التي السدماوية واملعايير الدينية التعاليم واجلماعة الفرد تعليم —

واجلماعة. الفرد عند الغدمير تنمية —

عملي. سلوك ىل٤ السدامية السدماوية التعاليم ترجمة ىل٤ الدعوة —

الجتماعية. الطبقات خمتلف بني والتقريب الجتماءي السدلوك توحيد —

فهي: الجتماءية التنثدئة عملية يف المسدجد يتبعها التي الجتماءية النفسدية االساليب عن اما

للعقاب. جتنبا المنحرف السدلوك عن واالبتعاد الثواب يف طمعا السدوى السدلوك ىل٤ والدعوة والرترهيب الرترغدب —

والممارسة. الجماعية المشاركة ىل1 والدعوة والقذاع التكرار —

اإلسالمية. الشخصدية عن تعبير اصدق تعر التي المثالية الشخصديات مناذج عرض —

العملي. ال^شداد —

والبيئة: بالوراثة وعالقتها االجتماعية التنشئة -4
 الوحيد العامل انها يعني ل ذلك ان ال الفرد, شخصدية معامل حتديد يف كبيرة أهمية ذات الجتماءية التنشئة عميية تعتر

 وبناء نموالفرد على وكبير مباشر تاثير ولها أهمية, عنها تقل ال اخرى عوامل هناك ان اذ منوالشخصية, المؤثريف

يلي: ما منها نذكر الدثخصدية.

:س€ال1ج الوراثة أ-
 ويتوقف وقصدوره, ونغدجه وصحدانه, وزيادته ومداه, ونوعه وظظاهره, صدفاته حيث النمومن يف كبيرا دورا الوراثة تلعب

 اخلصدائصس ان الوراثة وتبني وساللته. واجداده والديه من الفرد أىل الوراثة وتنتقل النوع, خصدائصس وراثة النموعلى معدل

 األطفال بعض ان جند الوذت نفس ولكنيف .الوالدين عن نعرفها التي خلصائصس من بها التنبوء ميكن لالطفال الجسدمية

السدمة وراء اوكتفية متنحية اي سابق, جيل من متنحية وراثية سدمة وجود بسددب جوهريا اختالفا الوالدين عن يختلفون
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 ذكراكانام الجنددن باختالف الوراثية الصدفات وتختلف والديه. الطفل انيثبه دائما يلزم هذال وعلى اوالبارزة المتغلبة

 وشكل ومعالمه, الوجه وهيئة الدم, ونوع الشعر, ونوع ولون األلوان, وعمى العينين, لون سالصدة الوراثية الصدفات ومن أنثى,

 الوسطى احلياة أىل أيضدا الوراثة وتهدف واألجيال. للنوعوالسداللة العامة الصدفات على هوالمحافظة الوراثة وهدف اجلسدم,

المتوسط. من القريبة الصدفات يحمل وغالبيته النسدل اكرر جعل اي المتزنة,

:ع£¥1٣0س^ع البيئة ب-
 العوامل وحتددت الحمل اذمت منذ الفرد على مباشر اوغير مباشرا تأثريرا تؤثر التي سارجية الووامل كل البيئة متمثل

 تسدهم حيث ايجابي كبير دور وللبيئة والحضارية. والثقافية واالجتماعية المادية العوامل المعنى بهذا البيئة وتشمل الوراثية,

 المختلفة. احلياة مواقف مواجهة يف اساليبه او سدلوكه امناط حتديد النموويف طور يف زال ما الذي الفرد شخصدية تشكيل يف

 اجتماعية شخصدية اىل وحتوله اجتماعيا تثدكله احلياة نور يرى ان منن الطفل فيها يعيذس التي االجتماعية البيئة ان كما

 غيره مع االجتماعي التفاعل نتيجة شخصديته وسدمات سدلوكه ومناذج امناط من األوص^ حياته مراحل يف يكتسب كما متميزة.

 ابرز هي واالخوة) (الوالدان االسدرة نكون ايضدا األوص^ حياته سدنوات خالل ويف االجتماعية. التنثدئة خالل من الناس من

الكبير. المجتمع ويف المدرسدة يف والرفاق االقران دور ذلك بعد ياتي ثم االجتماعي, التاثير عوامل

 من لكل االجتماعية االدوار هواختالف ذلك على والدليل للفرد النمواالجتماعي عملية احلفداريذيف البيئة تسدهم كذلك

 الدينية. والتعاليم االخالقية والقيم االجتماعية المعايدر الخالصدة البيئية اخلصدائصس ومن المختلفة. البيئات لجذسدينيف١

 غير البيئة كاذت وكلما النمو, يف حسدنا تأثيرها كان بالتنوع وتتسم صحية الفرد فيها تربى التي البيئة كاذت فكلما وعموما,

 احتال يصدل كيف نرى ان ميكن كذذك الموت او الهزال اىل يؤدي قد الغذاء بالجوع النمو, على سديئا تاثيرا اثرت مالمنة

ايضدا. االجتماعي العزل عليه يفردس وحين االنفعايل, العطاء من يحرم وحين العقلي الغذاء يفتقد حين بالفرد

والبيئة: الوراثة ج-
 ان اي النظرية, الناحية االمن اثرالبيئة فصدل المسدتحيل من ويكاديكون نموالثدخصدية, في والبيئة الوراثة من تؤثركل

 سدلوكه وامناط نضدجه ومسدتوى منوه, اختالف ويف الفرد, صدفات حتديد يف وتتعاون تتفاعل البيئية والعوامل الوراثية العوامل

 معا. والبيئة بالوراثة تتاثر سدمات هناك جند البيئية والصدفات الوراثية احتصدائحص جانب واىل توافقه وعدم توافقه ومدى

 اجررت وقد والتحصديل. الذكاء ذلك امثلة ومن بها, وتتاثر نضدجها يف البيئة على تعتمد وراثية استعدادات ععظمها وهـييف

 حيث المتماثلة التوائم بدراسدة وذلك منواالطفال, يف والبيئة الوراثة من لكل النسدبي االثر لمعرفة وبحوث دراسات عدة

 لديهما الثدخصدية سمات فان واحدة بيئة يف تربيا فاذا الوراثية, العوامل حيث من يتسداويان المتماثلين التوامين ان نجد

 من كل شخصدية سدمات اختالف يف يتضدح البيئتين تأثير فان خمتلفتين بيئتين يف تربيا اذا اما كبير, حد اىل متقاربة تكون

 فرصدة له تتح ومل جاهلة, بيئة تربىيف العقلي االستعداد حيث من عبقريا طفال ان لوافرترضنا المثال سبيل فعل التوأمين.

 اتاحة عدم نتيجة عامة بصدفة سدلوكه وسديتاثر واحتسداب, والكتابة القراءة تعلم يسدتطيع لن الطفل هذا مثل فان التعليم

 استعدادات من لديه كان مهما للفرد ضرورية االنسدانية البيئة ان القول: ميكن اذا للظهور. الكامنة اسدتعداداته امام الفرصدة

للكالم, وراثيا اسدتعدادا ميدك انه من بالرغم الكالم, عن عاجزا كاحتيوان يصدبح احتيوانات بين ينثدا الذي فالطفل موروثة,
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 النه ناطقا, احليوان جتعل ان ميكن ال البيئة هذه فان انسانية بيئة يعيثنيف أنه من فبالرغم للحيوان بالنسبة الحال وكذل_ك

 باالختيار البشري النوع يأملونيفتحسين الوراثة علماء ان جند ولهذا — ويتكلم ينطق — للكألم الوراثي االستعداد الميلك

 تحسدين طريق عن البشري النوع البيئةيف^حت^سمين علماء يأمل الوقت نفسن ويف اصحاء, اطفال يولد حتى االفضل, الزواجي

 نرى وهكذا ممكن. حد اقصدى اًىل لألطفال الوراثي االستعداد تنمية ينكن حتى والحضارية والثقافية االجتماعية البيئة

 تهيئة على يعملوا ان املربين على فان ولهذا لها/ المناسبة البيئة االيف الصدحيح مداها اًىل تصدل ال الوراثة ان عامة بصفة

).4 مسستند(الوراثية. الفرد استعدادات منو على المسساعدة البيئية العوامل

البيولوجية: الوراثة )4(
 دائما ستكونلديهم ألنه سليمة, اجتماعية تنشئة خطير قصوروراثي يعانونمن الذين تنشئة يصعب
 التنشئة عملية بها يسهل التي الوساذل من يتنشف ان واجب عليه المجتمع فان ذلك ومع مميزة. مشكالت

 الصعوبات على للتغلب االخررة السنوات مكثفةيف جهودا بذلت لقد المواطنين. من الفئة لهذه االجتماعية
 االجتماعية التنشئة من مناسبا قدرا واعطائهم العمى, او والبكم الصم او العقلي التخلف عن الناتجة

المعاقين. وتربية الخاصة التربية جماالت يف

منها االجتماعية.. التنشئة مضمون تشكل بيولوجية اوصعقات مميزات وهناك

طويلة. فترة الغرر على البشري احلي الكائن اعتمد

الموروثة. الفطرية بالغرائز يعمل البشري احلي الكائن ان

 حمدد. زمني جدول وفق البشري الكائن نضج

ايجابية. او سلبية سعواء المزاجية الميول

االجتماعية. تنثعئته يف تؤثر ودالتايل الجسعم شكل يف لإلنسان.. البيولوجية الطبيعة

 ال اذ عزلها, يصعب بحيث االجتماعي العامل عناصر من الفعلية المواقف البيولوجيةيف العوادل تتداخل
 تخصن واحدة وظيفة يف وتداخلها منها, كل ألهمية البيئية العوامل عن الوراثية العوامل عزل عمليا ميكن

البشري. احلي الكائن

 حمغوظ أحمدفاروق — بدران شبل
التربية أسس
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االجتماعية المؤسسات ثانيا:

 الجتماًع علم عرف الجتماًع علماء من البعض فان لذلك الجتماعية. احلياة بنيان الجتمأءية الموسدات أو المؤسسة تعتر

 الموسات وجود على وجودها يف قائمة الجتماءية الحياة ان حقيقة ىل1 يرجع وهذا الجتماءية. المؤسسات علم ذنه

 بإمكاننا فانه هنا من المجتمع. االجتماعيةيف المؤسدات لتنوع هونتاج — الجتماءية احلياة اي — تنوعها وان االجتماعية,

 وكذلك جيال,٠ال عر الفئاتواجلماعات بني البشري التفاعل لذلك نتاج اآلخر هو الجتماءية الحياة استمرار ان القول:

الجتماعي. الوجود يستمر ووظائفها كيانها بسالمة التي الجتماءية مؤسساتها على البشرية اجلماعات حمافظة

االجتماعية: المؤسسة تعريف -1
 التعريفات ان حدث الجتماءية, بالمؤسدة قولهم من يقصسدون ماذا حول ٤الجتما علماء بني الختالفات يف هنا ددخل لن

 اللغة تعرفيف مؤسسة كلمة فان عام وبشكل فقط. احدها بذكر نكتفي وسوف ومتعددة. كثريرة السياق تقدميفهذا اتتي

٤الجتما علم يف اما الخرى. الشهـياء عن وميزه الشيء حدود اقام يعني والذي اسس فعل من اشتقاقها اساندن على العربية ب٠ب

 الجتماءية العالقات من وامناط السلوك من ومناذج والقيمالفكار من جمموعة بكونها ))تعرف الجتماءية الموسة فان

 المجتمع((. جواذب اوكل المجتمع جواذب من جاذب واجلماعاتيف االفراد عالقات وفقها تنتظم مادية وجتهيزات الناندن بني

اآلتي: يف تحديدها ميكن السأسية الفكار من جمموعة السسابق التعريف ويقدم

 الجتماءية المؤسدة ان مبعنى واجلماعات.الفراد بني الجتماءي التفاعل عالقات تنتظميفضوءالجتماءية المؤسدة ان —ا

عالقاته. وتطور المجتمع حاجات ضوء يف تنثدأ

 والتجهيزات الجتماءية والعالقات السلوك ومناذج والقيمالفكار ءنجمموءةيعر مجرد شيء الجتماءية المؤسدة ان —ب

 الفكار وجمموعةالجتماءية حياتها جوانب من جاذب اجلماءاتيف من جماعة اي بها اوتقوم متارسها اتي المادية

 سبيل على االقتصادي الجانب يف المجتمعات من ايجمتمع بادائها يقوم التي والممارسات الدلوك ونماذج والقيم

 النظام تشكل والقرابة بالزواج يتعلق فيما الفراد بني تقوم الذي المجتمع هذا يف االقتصادي النظام يشكل كما المنثال,

 آلخر مجتمع من تختلف ادائه وطريقة الزواج فاشكال االرة. ومؤسسة الزواج مؤسسة ضوئه يف تنشا الذي االسرى

 والزمان المكان يف محددا تميزم^^تمعا التي والممارسات الطوك ومناذج والمعتقدات والقيم الفكار جمموعة باخت-الف

 كونه رغم العربي, اخلليج يفجمتمهـات القائمة األسفرة ورمبا الزواج واشكال فأمناط الخرى. المجتمعات عن المعني

 افريقيا شمال دول احدى للزواجيف السسائدة والشكال المناط تلك عن الشيء بعض تختلف قد اسالميا, عربيا جمتمعا

تلك عن تختلف واإلسالمي العربي المجتمع لسائدةيف١ للزواجواألسرة السسائدة والشكال الخ. المغرب.. او ١كالجزائر
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 املجتمع يف القائمة الدياسة املؤسسة او الدينية المؤسسات حول يقال ان ميكن وباملثل الغربية.. املجتمعات يف الدائدة

 المشابهة المؤسسات عن تطورها درجة حتىيف ورمبا عملها وطريقة نشأتها ظروف تختلفيف التي السياسية كالمؤسسة

الغربي. املجتمع يف لها

بقاء فان ولهذا املجتمع. ووجود بقاء استمرارية متثل بقائها وهييف البقاء على عالية قدرة لها الجتماءية المؤسدات ان —ج

الساسية. وظائفها اداء يف الموسدات هذه انتظام على كبير وبشكل يعتمد المجتمعات من جمتمع اي

املؤسسات تفرريف اًىل بالضرورة يدفع املجتمع يف القائمة لجتماءيةا املؤسسات من مؤسسدة اي يف يحدث تغير اي ان د

الموسدات على بالضرورة توثر التربوية اوؤسدات المثال سبيل على تصيب التي فالتغيرات اخخرى. االجتماعية

جرا.. وهلم الدياسية واملؤسسدات االقتمدادية

 على المحافظة هي الزواج مؤسدة فوظيفة بتأديهها.. تقوم اجتماعية وظيفة الجتماءية المؤسسات من مؤسدة لكل ان — هـ

 الضدبط هي السياسية الموسدة وظائف واددى االجتماعية, التنشئه هي األسرة مؤسسدة وظائف اهم واحدى النوع,

الخ. الجتماعي..

التي الجتماءي الضدبط وظيفة ان بمعنى التكامل.. اًىل تتجه الجتماءية لوظائفها ادائها االجتماعيةيف المؤسدات ان -—

مع بالتايل وتكتمل االدرة, مؤسسة بها تقوم التي الجتماءية التنشئة وظيفة مع تكتمل الدياسية املؤسدة بأدائها تقوم

الموسدات هذه اداء يف يحدث خلل اي وان االقتمدادية, المؤسسدات بها تقوم التي القتصدادية الباجات اشباع وظفغة

 ويف عمومه املجتمعيف استقرار على يوثر قد الذي االمر الخرى المؤسدات وظائف بالتايليف يؤثر االجتماعية لوظائفها

النهائية. المحمدلة

االجتماعية: المؤسسات تصنيف -2
 فاملؤسدات المجتمعات. هذه تطور بدرجة البشرية المجتمعات من مجتمع اي القائمةيف المؤسدات وطبيعة حجم يختلف

 وكذلك عددها حيث من تختلف بسديطة تغير لدرجة اوخضع تغير ذررجة يخضدع مل الذي التقليدي املجتمع يف مثال القائمة

 العربي املجتمع يف مؤسدات من هوقائم فما المتطورة. المجتمعات القائمةيف الجتماءية المؤسدات عن ووظائفها طبيعتها

 القائمة الجتماءية المؤسدات من نظيرتها عن يختلف تعقيدها ودرجة لوظائفها ادائها طبيعة وكذلك عددها حدث من سواء

 والقيم املجتمع تطور درجة اًىل البعضى يرجعه االختالف وهذا الخرى. الشرق مجتمعات وربما العربية المجتمعات يف

 االساسية وظائفها حيث من تختلف ل العربي املجتمع يف الدائدة سرة واال الزواج مؤسسة ان من الرغم فعلى فيه. الدائدة

يف مثيالتها عن خمتلفة مؤسدة منها جتعل العربي املجتمع يف الدائدة واالفكار القيم وان الغربي. المجتمع يف مثيالتها عن

الغربي. املجتمع

 االجتماعية نمواملؤسدة مط بدرجة ياخذ الذي التحعندف فهناك اسرخمتلفة.. وفق االجتماعية المؤسدات وتحدنف

هما: نوعين اًىل ويمدنفها
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أولية: مؤسسات أ-

 من مجتمع اي يف تنثسا التي اًلوىل المؤسسسات من هي المؤسسات انهذه ويعتقد الدين ومؤسسة والزواج االسفرة مؤسسدة مثل

عفوية. وتنموبصسورة المجتمعات,

الثانوية: المؤسسات ب-

 بصسورة اقيمدت مؤسسسات وهي السسياسية. والمؤسسات التربوية والمؤسسات وغريرها كالبنوك.. االقتصعادية الموسسات وتضم

وحمددة. معينة واهداف غايات بلوغ بقصسد واعية

هما: قسمين ىلا كذلك وينقسم الجتماًءية، انتشارالمؤسسة درجة فكرة على فيقوم الثاني التصنيف اما

العامة: المؤسسات أ-

 والزواج االسرة مؤسسات مثل المجتمعات. جميع اىل بالنسبة او المجتمعات من مجتمع الي بالنسبة مشرركة تعتر التي وهي

 افراد كل اىل تصل وظائفها ان كما البشرية, المجتمعات جميع تكون.ءامةيف تكاد الموسسات هذه ان حيث والدينوالسسياسسة.

المجتمع.

الخاصة: المؤسسات ب-

 او بالزواج المتعلقة العادات كبعضن المجتمعات اذد سكانييف بقطاع تخصريفوظائفها تكاد التي اخالصة المؤسدات وهي

المجتمعات. من حمددة مجموعة بني مشتركة العادات هذه تكون قد انها او الخ.. الماكل او بالملبدن

 االخرى المجتمعات عن ذلك يف متيزها والتي االسالمية او مثال العربية المجتمعات فهها تشترك التي العادات كمجموعة

 العادات اوتلك الخ. فيها.. والقرابة الزواج عالقات حتددد معينة ومعتقدات قيم يحدد الذي اإلسسالمي للدين اعتناقها بفعل

 من الكثير لدى تقبل ال قد والتي االخرى المجتمعات عن االوروبية المجتمعات يف الزواج عالقات متيز التي السلوك وانماط

عام. بشكل الشرقية المجتمعات وجماعات افراد

نوعين: ىلا الجتماًءي للنظام بالنسبة ضرورتها يف الجتماًءية املوسسة يصنف البعفس فان وأخيرا

األساسية: المؤسسات أ-

المجتمع. االسستقراريف وبالتايل االجتماعي النظام وصياغة اقامة اجل من ضرورية تعتر التي هي

المساعدة: المؤسسات ب-

ساسية.٠اال المؤسسات من وتنحدر االجتماعي النظام وصيانة إلقامة ضرورية تعتر ل التي هي

 االجتماعية المؤسدات من سست تساندها األسداسية لجتماءيةا المؤسسات من سستنا هناك ان اىل الجتماًع علماء بعضن ويذهب

وهي: المسساعدة..
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األسرية: المؤسسة أ-

 والقرابة. والزواج السرة مؤسسة وتضسم الواحد. املجتمع افراد بني الزواج عالقات وتقنني بتنظيم تقوم التي المؤسسة وهي

 الجتماًءية التنثسئة او الطالق او الزفاف او اخلطية بطريقة المتعلقة والتقاليد العادات فهيجمموعة المسساعدة مؤسسساتها أما

 عام. بثسكل المجتمع اويف الواحدة األسرة داخل بالصغار الكبار او بالمرأة الرجل بعالقة الخاصة العادات ت^ك او لالطفال,

التربوية: المؤسسة ب-

 رسمية وبصسورة الخ.. احلي وجماعات المنزل يف رسمية غير بصورة وفنيا, اجتماعيا الفرد بتنشئة تقوم التي المؤسسة وهي

التعليمية. واملعاهد المدرسة يف

الخ. والشهادات.. والمكافات اجلوائز ونظام المتحاذات فهي المساعدة مؤسسساتها أما

االقتصادية: المؤسسات ج-

 والستهالك والتبادل والتوزيع االتاج بعمليات قيامها خالل من المادية. األفراد حاجات بتأمني تقوم التي المؤسسة وهي

والعمل.

الخ. واإلعالن.. كالدعاية الخدمات ومؤسسات البنكية المؤسسات فتضم المساعدة المؤسسات أما

السياسية: المؤسسة د-

 التنفيذية كالسلطة المختلفة وسلطاتها الدولة مؤسسة وتضم والدفاع, الجتماءي الضبط بعمليات تقوم التي المؤسسة وهي

القضائية. أو التثسريعية أو

الخ. واجليش.. والشرطة والتشريعات القوانني فتشمل المساعدة مؤسساتها أما

الدينية: المؤسسات هـ-

 ومؤسسات الدينية واجلماعة الدين وتشمل طبيعته فوق بقوى االتصال اإلنسدانيف رغبة اشباع على تقوم التي المؤسسة وهي

العبادات. وأشكال العبادة

الخ. العبادات.. وأشكال الدينية المعتقدات وجمموعة والعامة الدين رجال بني العالقات على فتشتمل المسساعدة مؤسساتها أما

الترويحية: المؤسسة و-

 اللهو,وقحغسا ومؤسسسات والداب الفنون مختلف وتضسم والذهنية, والنفسدية اجلسسدية الراحة أىل الفرد حاجة تثسبع التي وهي

الفراغ. وقت

الخ. والتلفزيون).. (والراديو, والسسينما والمسسرح والموسيقى الرياضية االلعاب فتحفسم لها المسساعدة المؤسسسات أما
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 مجتمع ذل-كيف يعتر ان بالضرورة ماليدس جمتمع ساسيةيف٠ا مؤسسة يعتر ماقد ان حقيقة كيد٠تا يجب فانه ذلك ممع

 الخرى. المجتمعات بهيف يوخذ ان بالضدرورة ليعدى اإلسالمي كالمجتمع المجتمعات بعضن يف السائد والرث امللكية فنظام اخر.

 يسمى لما هناك السيادة حيث الغربية أوروبا مجتمعات يف بنقيضه يعمل السوفيتي الحت^اد يف العامة الملكية نظام سيادة وان

 الملكية على لالبقاء الغربية الدول حتديف اجتاها هناك فان االشرراكية االقتصداديات أفول من الرغم وعلى اخالصة, بامللكية

 والتعليم, والسهـكان, الصدحة, قطاعات مثل الناسر من العامة برفاه المباشرة العالقة ذات القطاعات على اي للدولة العامة

 بتقاليد والمتعلقة واإلسالمية العربية المنطقة يف السائدة النظم فان أخرى ناحية من الخ. والمواصالت.. والماء, والكهرباء,

 وما الغربي. المجتمع وزلزفاذيف واخلطية الزواج لتقاليد مناقضدة أحيانا ورمبا مثدابهة ليسدت والزفاف واالطية الزواج

 يعني ل الخرى المجتمعات يف سيادتها وعدم المجتمعات بعضن يف والقيم السلوك امناط بعضن سيادة ان إليه االشارة تجدر

 خصوصية عن تعر والقيم السلوك من االمناط فهذه االخرى, من صدحة اكر او أفضل المجتمعات هذه يف السائد السلوك ان

 الشكل بنفسن اخر لمجتمع صاحال بالضرورة ليسن ما لمجتمع صاحال يكون ماقد وان االخرى. المجتمعات عن مجتمع كل

 سلوك وامناط قيم من اليها ماينقل كل على المحلية بصماتها تطيع التي المجتمعات هي للتطور القابلة فالمجتمعات واخلواص.

 ماهونقل بقدر الغربية للتجربة ميكانيكا نقال ليسن الياباني والصناعي االضاري بالتطور مايسمى فان ولهذا وتكنولوجيا,

االنسانية. والمعرفة السلوك من قائمة واجتماعية انسانية المناط خالص

اجتماعية: كمؤسسة األسرية المؤسسة -3
 حقيقة على اثنين اي يختلف وال االجتماع. علم يف والدراسة اليحث موضوعات اهم من واحدا والزواج االسرة موضوع يعتر

 االشخاص غاليية أن ثم العائلي. المجال نعثاوترعرعيف ذلى المجتمعات, من مجتمع أي يف مجتمع أي يف تقرييا, فرد أي أن

 الزواج فان المعنى بهذا باخر. أو بشكل الزوجية االياة خبروا قد أنهم أو أسدر وأرباب متزوجون األمر واقع هـميف اليالغين

 الزواج أنظمة أن هنا عليه التاكيد ي^ب وما الثشري. المجتمع يف انتثسارا االجتماعية النظم اكثر من نظام هما واألسرة

 متثل فاألسرة البشرية. المجتمعات من مجتمع أي يخلومنها وال البشرية التجمعات وتقاليد عادات باختالف تختلف واألسدرة

 الخليقة. وجه على االجتماعي بمعناها الحياة ورمبا البشري المجتمع وبقاء واسدتمرارية لتشكيل األساسية اللينة منازع دون

 فأنظمة الواحد. المجتمع داخل الخرى جماعة من أحيانا تختلف قد أنها كما آلخر مجتمع من تختلف واألسدرة الزواج فأنظمة

 أن كما اسديا. شرق دول يف السدائدة تدك عن تختلف المثال سدييل على العربي اخلليج مجتمعات يف الدائدة واألسرة الزواج

 أو الريف يف الدائدة تلك عن تختذف المجتمعات هذه من أي احلضدريةيف التجمعات يف الدائدة واالسرة الزواج أنظمة

المختلفة. اليثدرية التجمعات بين الفرعية أو االساسية الثقافية لالختالفات نتيجة الواقع هويف االختالف وهذا اليادية.

واألسرة: الزواج مؤسسة تعريف أ-

 بفرض والمرأة الرجل بين وجتمع المجتمع, بها ويعترف يقرها التي العالقة بانها الزواج أومؤسسدة الزواج يعرف الزواج:

 وفق تتم (رجلوامرأة) اجلنسن شخحددينخمتلغينيفبين تنثدا اجتماعية عالقةأنسدانية الزواج أن آخر أوبمعنى االنجاب,

 أطفال أيجاب اليالغان المتزوجان الثدخحدان خاللها يسدتطيع الزمن من طويلة فررة وتسدتمر المجتمع, يف الدائدة التثدريعات

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

 القرابة, برابطة مباشر بشكل يرتبطون االفراد من مجموعة ن مكونة اجتماعية اوجماعة مؤسسة بانها االسرة تعرف

 شدكلها وكذلك األسرة افراد وعدد األسرة. افراد من بالصغار العناية اعباء الجماعة هذه افراد من اببالفون ويتحمل

 املجتمع يف شدكلها عن يختلف العربي المجتمع يف األسرة فثعكل رى.—الخ جماعة ومن آلخر, مجتمع من يختلف ووظائفها

الخ. االميين.. عن يختلف المتعلمين أوساط ويف المدنية يف شدكلها عن يختلف الريف يف شدكلها ان كما االوروبي,

أللسرة: السائدة األشكال -4
 خمتلغة اشكاال هناك ان حدث الخرى, جماعة ومن الخر جمتمع من تختلف االسرة ومناذج اسكال فان سابقا اشرنا كما

 نسب يذهب التي االسدر وهناك المركبة.. الدرة و الممتدة بالعائلة مايسمى وهناك النووية, بالعائلة مايسمى لألمدرة.فهناك

 يف توجد ال المختلفة االشكال وهذه الم.. أسدرة أىلاو االم أىل أفرادها نسدب يذهب التي االسدر وهناك الرجل, أىل افرادها

 االسرة شكل على بالتايل اثرت كبيرة تغيرات أىل العثدرين القرن يف وخحدوصا االسرة مؤسدسدة خضدت حيث بعينه. مجتمع

وصدغارا. كبارا ونسداء رجاال أفرادها عألقات على وكذلك بادائها, تقوم التي والوظائف

:£xغ^غع^خ الممتدة األسرة أ-

 افرادها عدد حيث من كبررة اسدرة وهي

 هي الممتدة فاالسرة ظطائغها. وكذلك

 عدد الغالب يف يتجاوز التي األسدرة

 تاخذ قد وهي افراد. عثدرة افرادها

 من اكرر ويضم االول الشكل شدكلين,

 واحد جيل أو متقاربة الجيال أسرة

 وابناءهم. وزوجاتهم االخوة تفدم كان

 كاالب مختلفين أجياال تضم أنها أو

الممتدة االسرة )5 (شكل قد أنها أو وابنائهم وووجاتهم وأبنائه

أو وأبنائهم. العمومة أبناء كذلك تفدم

فردا. الثالثين ساالت بعض ويف العثدرين, يتجاوز قد أفرادها عدد فان سالة هذه ويف وابنائهن. زوجاته من وعددا االب

التقليدية. المجتمعات أىل الممددة االسرة اشكال من شكل )5( رقم الشكل ويوضح

 على كليا اعتمادا تعتمد الممتدة االسدرة اي وهي البادية. او الريف يف التقليدية المجتمعات يف الغالب يف الممتدة االسدرة وتوجد

قسدمين: ض الوظائف هذه وتنقسدم إلفرادها. المهمة والوظائف اخلدمات تقدمي يف نفسدها
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االساسية: الوظائف ـ 1

 الزواج عالقات ترتيب وكذذك واملجتمع, للجماعة االجتماعية القيم وفق وتنثعئتهم االطفال بإجناب تتعلق التي اووظائف وهي

 يكون العادة ويف المثعكلة. الجديدة لألسعرة سكن تأمين وكذلك والرجال. النساء من سرة اال افراد من البالغين االفراد بني

القرية. اويف احلي يف الب بدت من قريبا بيتا او البدت من طرفا او الب بدت يف غرفة السدكن

الثانوية: الوظائف ـ 2

 المملوكة العمل مؤسسة يف االسرة افراد يعمل ما العاذب ويف العائلة, افراد على الءمال كتوزيع القتصادية الوظائف وتثدمل

 كالحدادة السد-رة افراد من الذكور يزاولها اوحرفة مزرعة — العمل مؤسسة اي — هذه كاذت سواء االسرة, او الب قبل من

 الصعحية الوظائف وتادية االقتصادية االسرة حاجات بتلبية تقوم السرة ان كما الخ. الصيد... او الوودس او التجارة او

والرتبوية. الثقافية والوظائف الرتفيهية والوظائف الدينية, والوظائف

 فهي إلفرادها. والثانوية االساسية الحاجات مختلف اشعباع على قادرة انتاجية وحده متثل الممتدة االعرة فان عام وبشكل

 وتثعبع والملجا. والمأكل العمل لهم توفر التي هي انها كما وحاجاتها, االسرة قيم وفق تنشئهم هي انها كما تزوجهم التي

 من الوطن هذا يعنيه مبا الوطن إلفرادها بالنسعبة املمتدة االعرة اي انها واملعرفة. لالنتماء حاجاتهم ذلك اًىل باإلضافة

 نحو الفراد هؤلء على واجبات من كذلك يعنيه ومبا والجتماعية. االقتصادية حاجاتهم لكل تلبيه ومن نحوافراده. االلتزام

الوطن. هذا

المركبة: االسرة - ب

املركبة االسرة )6 (شكل

 السهـرة شعكل عن الثعكل هذا يختلف ل

 االسرة اي — انها باستثناء الوويية

 الزوج اًىل باإلضافة تضم - المركبة

 االقارب بعض واألطفال والزوجة

 وينتشر الجدة. أو العمة أو االخرين

 البسيطة المجتمعات يف النوع هذا

 المجتمعات تلك وخصوصاً النامية

 التحول بمرحلة تمر مازاذت التي

 عالقات تقتصر ل حيث االجتماعي.

 أفرادها حدود على االسرة افراد

 اي — اخويهما احد او منهما, كال ام او الزوجة او الزوج اب احيانا لتثعمل متتد وامنا االبناء. او والزوجة الزوج اي المباشعرين,

 الثعرق جمتمعات من الكثرير يف قائم مازال فانه الصعناعية المجتمعات من الشكل هذا من الرغم وعلى الزوجة. او الزوج

). 6 ( رقم الشكل انظر افراده. بين والتساند التماسك من ببعض فيه حتتغظ االسدرة مازاذت الذي العربي المجتمع ومنها

------------------------------------------- 58 -------------------------------------------

58 211.1 ٨3^٨ 3/15/13 6:32



)211 (انسس لجتماع٠ علم مبادئ

:ال^1آل1* إصة£ النووية االسرة - ج.

 محدودة الحجم صغيرة اسرة وهي

 والزوجة الزوج من تتكون ولوظائف.

 يتجاوزون ل قد االدناء من قليل وعدد

 يف يعطنون أطفال. أربعة أو ثالثة

 الجد. او األب معكن عن مستقل مسعكن

 اأعمال عن تختلف قد اعمال ملونيف ويع

 وهي عنهم مسعتقلة وهي اجلد. او الب

 جيل الكثر: على جيلني تضعم باألحرى

 (انظر ابنائهم. وجيل والزوجة الزوج

).7 رقم الشكل
النووية األسعرة )7 (شكل

 الحضريةيف املجتمعات تكرريف وهي بالتغيير, الخذة المجتمعات اوتلك الحديثة الصناعية املجتمعات المعرةيف١ هذه وتوجد

 القرون خالل البشرية المجتمعات اصابت التي القتصادية الجتماءية التفررات وبفعل والقرى. الريف يف أقل وبشكل المدينة

متثل بذلك فهي الحديثة، الوووية المعرة شكل يخلومن اخلليقة مجتمعات من جمتمع اي يكاد ل فإنه الماضية, العقود او

وهي: النووية المعرة بها تقوم مازالت رئيسية وظائف ثالث هناك ان ال عالمية اجتماعية ظاهرة

البيولوجية: الوظيفة . 1

 النووية المعرة جنجالبيف١ وعملية المجتمع، ويعلنها يررها التي الزواج مؤسسة خالل من تتم التي الجالب وظيفة وهي

 الجالب من التقليل يحبذالخر وبعخعهاالجالب كثرة المجتمعاتحتبذ فبعضن المجتمع، لسائدةيف١ الثقافية تخضععللظروف

 التعليمي المسعتوى حيث من المجتمع يف السعائدة القيم فان عام وبثعكل االطفال، من اربعه او ثالثة يتجاوز ل قد بعدد والكتغاء

منه. والتقليل الجالب كثرة من موقفها على تؤثر تدينهما درجة ورمبا معكنهما ومنطقة الزوجة او للزوج

االقتصادية: الوظيفة . 2

 التي والمهن حاجاتهم، وإشباع المعرة الفراد الحياة تأمني أجل من اوكالهما اوالزوجة الزوج به يقوم الذي العمل هي

 أويف التجارة أويف اككومية الموسسات أويف الحديثة الصناعية الشركات احدى تكونيف قد النووية المعرة أفراد بها يعمل

الزوجة. أو الزوج أي — احدها أو لمعرةا متلكها مؤمعسة أويف البنوك

التربوية: الوظيفة . 3

 ان حيث المعرة. بها تقوم التي الوظائف أهم من وحده النووية المعرة وظائف تقلصن رغم الجتماءية التنشئة تعتبرعملية

 فهويقعرف اوثقافية. مادية اشياء من حوله من يدور ما كل الطفل يتعرف خاللها من التي المعامعية الوحدة تعتبر االسرة

ببعضن بعضهم الفراد عالقات حتكم التي القيم ويتعرف القارباو الخوةاو الماو الب يعنيه ما ويتعرف وادوارهم الفراد
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عملية خالل ومن___السرة اي ___فإنها املعنى وبهذا بحسفارها, الس-درة افراد من الكبار وعالقة بالنساء الرجال كعالقة

 تعني الجتماءية التنشئة عملية فان ذلك اىل٠ باإلضافة وتقاليده. قيمه ومراعاة الكبير المجتمع لدخول افرادها تهيئ التنشئة

والدين. والعامل والتكنولوجيا واآللت واخللق الكون عن عامة معارف الطفل اكعساب

 الوالدين اسدرة عن المكاني باستقاللها ظطائهها. نقحن واًىل افرادها عدد تقلحن على باإلضافة النويية االسرة وتمميز

 القرارات ان حيث ببعضن بعضسهم افرادها عالقات يف الديمقراطية من نوع سيادة كاًىل قراراتها اتخاذ لنسسيييف١ واستقاللها

 يف الغالب تقطنيف التي النووية, االسرة يف المرأة وتلعب البناء. وأحيانا والزوجة الزوج بني بالمشاورة تتخذ الدرة داخل

 هنا فالمرأة الرجل. جذب أىل االسرية الءياء حتمل يف واضح بدور التعليم من بوافر حظيت والتي الحضسرية, واملناطق اددن

 تعليمها وبفعل الخريثة االسرة يف المرأة ان حيث لألسرة. القتحسادية الءياء من جزء تتحمل المنزلية اعياءها أىل ضدافه٠باال

المجتمع. يف فاعل فرد كاي التنمية عملية يف تثسارك اصبحدت كما العمل. من متعددة جماالت دخدت قد

 والتفكك الطالق, معدالت كبرريف ارتفاع صداحيه قد النووية االسرة نحوشكل التحول ان أىل االشارة من وبالمقابلفالبد

 الخ^ة وتلك الغربية الحسناعية المجتمعات متيز باتت التي المور وهي الفردية النزاعات وغلية الحداث, وانحراف الدري,

الثالث. العامل يف التنمية يف الغربي بالنمط

النسب: اشكال ـ 5

٠) ظروفه مقهم_ا ولكل ي^٠البو بالنسسب المعسمى واألخر المومي بالنسسب يعسمى ما هما للنعدب. اساسيان شكالن لقلا على هناك ب٠ب

انتقائها. او سسيادته أىل وتاليا نثأته أىل دفعت التي

األمومي: النسب ـ أ

 بعضن ويف اوروبا سائدةيف كاذت التي االشكال احد انه والقرابة, السسرة بقضسايا المهتمين من جتماع٠ال علماء بعضن ويعت-ر

 ظهور سسيب اليعضن ويعلق الب. وليعن الم نسدب أىل ترجع القرابة عالقة ان حيث القدمية, العحسور يف االخرى المجتمعات

 دور قوة مقابل الرجل دور ضعف كاًىل والمجتمع. السسرة تلعبهيف كاذت التي والدور المراة, نفوذ قوة على االمومي النسب

 الجتياح قبل االمريكية القارة قبائل بعضن عند كذلك سابقا كان المومي النسب ان جيا٠النتربولو علماء بعضن ويرى المراة.

).8 معستند( متاخر. وذت حتى افريقيا قبائل بعضن عند وكذدك لها, األوروبي

األبوي: النسب ـ ب

 انه^^ االجتماع علماء من البعضن ويعتقد العسابق. الشكل من البشري المجتمع يف وانتشارا شيوعا اكرر االبوي النسسب يعتر

 النسب شكل ال يعرف مل الغلبوهو الخر بعضسها ان جن^ المومي النعسب خط البشرية المجتمعات بعضن عرف الذي الوذت

 العامل يف العسائد النمط وهو آبائهم. خط ض االبناء ينعسب الذي االبوي النسب بخط ومرت اال قدمية امة من فليعن االبوي.

 يف المرأة دور وتقلحن سسقوط اثر على جاء االبوي النعسب ان يعتقد االجتماع علماء من االخر البعضن أما الحاضر. وقتنا يف

امهم. أىل وليعن ابيهم أىل االسسرة افراد نحونعسب دفع الذي االمر الرجل دور وبروز والمجتمع االسرة
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؟ للفناء قابلة مؤسسة االسرة هل .6

 الغربية الدول يف وبالتحديد الن وحتى السبعينات منن وخصوصا السري االجتماع بعلم المهتمة الكتابات من الكثير مؤخرا بدأ

 الذي االمر الغربي. المجتمع تناقصنيف هـييف واألبناء والزوجة الزوج على القائم القدمي شدكلها يف االسرة ان لفكرة يزخر

 قاطبة. الكون جمتمعات لتشعل الفكرة هذه توسيع هؤلء حاول وقد الغربية, المجتمعات لبقاء مباشرا تهديدا هؤلء فيه يرى

 يف جوهريا عنصسرا ميثالن واستقرررها االسرة بقاء لن بأسدرة. الشمري المجتمع يف اضطراب حدوث يعني قد الذي االمر

 تعدوكونها ل الغربيين الكتاب بعض بها خرج التي الصيحات هذه الواقع ويف المجتمعات. من مجتمع اي واستقرار بقاء عملية

 يف دورها وانتفاء االساسية ظظ.ائغها بتقلصى وذلك االسدرية, المؤسسة احساب الذي التحلل جراء من البعضى اثارها مخاوف

 احلقيقة, جوانب بعضى لها االسرية المؤسسسة انتفاء حول الغرب يف اثرت التي المخاوف هذه ان نعتقد ذلك مع اننا اال المجتمع.

 فيما جوهرية تغررات احددت قد االن حتى عثمر الثامن القرن لصسذاءيةيف١ الثورة منذ الغربي المجتمع اصادت التي فالتغررات

اسستمراره. على تؤثر او االطالق على االسمري الوجود تلغ مل ذلك مع انها اال المجتمع يف ودورها االسرة بوظائف يتعلق

 االقتصادية كالمؤسسسة االخرى المؤسسات قيام من الرغم على عنها االسستغناء الميكن اسساسسية وحده بقرت قد فاألسرة

االسسرية. المؤسسسة وظائف ببعضى والتربوية

 شسكل حيث من االسسرية المؤسسسة على طرات قد اسساسسية تغررات فان العربي المجتمع ومنها الثادث العامل مجتمعات يف أما

 - االسسرية المؤسسسسة اي اضطالعها اسستمرارية تنف مل انها اال افرادها, بين السائدة االجتماعية والعالقات االسرة

 تطبيق يف ودورها االجتماعية والتنثسئة التطبيع يف ودورها لالجناب وحيدة كمؤسسسسة دورها حرث من االسساسسية بالوظائف

االسسرة. افرادها لجميع والوجداني العاطفي االمن توفرر يف استمرارها وكذلك الفرادها, االقتصادي االمان

6١
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األمومي: النسب (8)

 االنثروبولوجية الدراسات او اآلثار عن التنقيب خالل ومن القرن هذا بداية منذ االكتثعافات اظهرت
 هييف كما تكن مل القدمي, احلجري العصر. اجلنسينيف بين العالقة ان ىلا العامل المعزولةيف للشعوب
 أكثرحمورية مكانة حتتل آنذاك المرأة ك(نت وقد الكتابة, وعصور احلديث كاسجري التالية العصور
 على تتنافسس وبدات المجتمعات عندمااستقرت بعدذلك تخلخلت العالقة وانهذه المجتمعات, يفحياة

 أسعرته حماية الرجليف اهمية برزت والتسلط القوة مرحلة ويف آخرى, قبائل غزتها اوعندما السيطرة
 على بناء التفسيرات تختلف كما آخر أىل منجمتمع المرحلة لهذه التاريخية التحقيبات وتتقاوت وقبيلته,

املجال. هذا يف الحديثة الدراسعات

 االنفاقي و القيادي الدور ان جند االمومي النظام اليوم حتى تمارس التي االفريقية المجتمعات بعض فقي
 وأبناءه تكونزوجته بينما اخواته, بيت عن يكونمسئول رجل فكل الزوج, من بدل سال به يقوم األسعرة يف

 الجتماءي, المراة لوضع كبرر اختالف حدث انه تعن مل النسب دالله إن اي وهكذا, صعهره من مسئولين
 االثرية الدراسعات تثبت مل انثى, معبودة الهتها جممع تتصدر كانت التي القدمية المجتمعات يف وكذلك

 خاصة هذا لوحظ وقد البشر, حياة مستوى على مثل كانله المعبودات لهذه المتميز الوضع ان والتاريخية
. القدمية اليونانية المجتمعات يف

 الفاسي أجواد هتون د.

القدمي املراة تاريخ اشكالية

------------------------------------------- 62 -------------------------------------------
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الثالثة الوحدة على أسئلة

الجتماءية. التنشئة لعملية تعريفات عدة ىل٤ الجتماًع علماء اشدار -1

بينها. فيما املثستركة العناصر مبينا التعريفات هذه وضح

الجتماءية. التنثسئة عملية خصائصس اشدرح -2

التنثدئة. عملية يف تتبعها التي الجتماءية النضدسية ب—السدال مبينا الجتماءية التنعثسئة عملية السرةيف به تقوم االي الدور وضح -3

الجتماءية. التنشئة عملية يف تتبعها التي الجتماءية السالي.ب اشدرح -4

العملية. هذه يف املعلم به يقوم الذي الدور مبينا العبارة هذه ناقثى الجتماعية<(, التنثسئة عملية كبيريف دور ))للمعلم -5

؟ الجتما.عية التنثسئة عملية يف الرفاق جماعة وثر كيف -6

الجتماعية. التنثسئة عملية الرفاقيف جماعة تتبعها التي والجتماءية النفسية الساليب ما -7

الجتماعية. التنثسئة عملية يف الءالم وسائل به تقوم الذي الدور وضح -8

الجتماعية. التنثسئة عملية كبرريف دور االسالمي املجتمع يف للمسجد -9

العملية. هذه يف المسجد يتبعها التي والجتماءية النفسية الساليب مبينا العبارة هذه أشرح

الجتماعية. التنثسئة عملية يف والبيئة الوراثة من كال اثر ا-وضح0

الجتماعية. المؤسسة مبفهوم المقصود ما -11

المجتمعات((. هذه تطور بدرجة جمتمع اي يف القائمة المؤسسات وطبيعة حجم ))يختلف -12

الجتماعية. المؤسسات ضوئها تحننفيف التي السدى مبينا العبارة هذه ناقدن

 حدث: من الغربي والمجتمع اإلسالمي العربي المجتمع من كل يفالسرية الجتماءية المؤسسة بني قارن -13

واألسرة. الزواج نظام - ا

والتقاليد. العادات - ب

واالسرة. الزواج بني مالغرق -14

 حيث: من النووية واألسرة الممتدة لسدرةا بني قارن -15

منها. كل عدد - ا

منها. كل -ظظائف ب

التالية: القضايا ناقثى-16

٠حيث من البحرينية السدرة تطور - 1

العدد. - ا

 السرة. بها تقوم التي الوظاذف - ب

والتقاليد. العادات - ج

للغناء. قابلة مؤسسة الس.درة - 2
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: االنشطة

التالية: الموضوعات حد1 يف نظريا بحثا اكتب - 1

للطفل. الجتماءية التنشئة عملية يف لسدرةا دور - أ

الطفل. عند واالجتاهات القيم تنمية يف المؤسسة دور - ب

الجتماءية. التنشئة عملية يف الرفاق جماعة دور - ج

حول: بحث اجراء يف معلمك وبإشراف زمالئك مع تعاون - 2

الطفل. ثقافة تنمية على وأثرها السرية الجتماءية التنشئة اساليب

للطفل. الجتماءية التنشئة عملية يف التلفزيون دور حول نظريا بحثا اكتب - 3

والحاضر. الماضي يف الجتماءية التنشئة عملية يف المسجد دور حول نظريا بحثا اكتب - 4

 االسرية والمؤسسة اإلسالمي المجتمع يف االسدرية المؤسسدة بني مقارنة دراسة إجراء يف معدك وباشراف زمالئك مع تعاون - 5

الغربي. المجتمع يف

البحرينية. 5السر تطور حول بحث اجراء يف معلمك وباشراف زمالئك مع تعاون - 6
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الرابعة الوحدة

 االجتماعي التغير
االجتماعية والمشكالت

الجتماعي التغري ل:ً اأو

تعريفه -1
الجتماعي التغري عوامل -2
التغيرالجتماءي أشكال -3
الجتماعي التغري مظاهر -4
ألبحريني أملجتمع يف ألجتماعي ألتغري -5

الجتماءية املعشكالت ثانياً:

الجتماًءية املشكلة تعريف - 1
الجتماًءية المشكالت من مناذج -2
الجذبياًت المربيات مشكلة -3
الحداث جنوح مشكلة -4
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االجتماعي التغير أوال:

:$-0(1 ا1 االجتماءي التنغير مفعوم -1

 ميثل كما زمان. وكل مكان كل يف ومكوناته أوالجزائه للمجتمع وحتدث حدثت التي التحوالت يعاذج موضوع االجتماعي التغير

 حتدث وهي وتقديرها, مالحظتها ميكن والتي معينة زمنية فترة خالل اجتماعية ظاهرة على تطرا التي االختالفات التغير

ذلك. غرر او التعليم ازدهار بفعل او النفطية الثروة موارد اكتثساف مثل وخارجية داخلية عوامل بسددب

 الناحية من الجتماًءية زة٠واإلنسانوالجه النظم يحدثيف حتول كل بانه التغيراالجتماعي تعريف وميكن

 الظاهرة بالتغيريف والتداخل, الترابط بصفة االجتماعي التغير ويتميز .محددة زمنية فترة خالل الغيزيولوجية

 موضوع على ذلك وينطبق مختلفة. بدرجات احلياة تصدب التي الفرعية التغيرات من سدلسدلة إىل يؤدي سدوف االجتماعية

 واالنفاق التعليم قطاع تنمية إىل املنطقة دول اجتهت الرروة وازدياد وتسدويقه البررول اكتشاف فبد اخلليج, منطقة يف التعليم

 االجتماعي (احلراك) على وسداعد اخلليج ءلىجمتمعات احلفيث التعليم التوسسع هذا اثر انعكسن ولقد بسخاء. عليه

 مناصب إىل الوصول االليج ابناء من تعلم من واسدتطاع التقليدية, المجتمعات تدك يف االجتماعي اجلمود كسدر وبالتايل

واالجتماعي. المايل وضعهم تضدن ض بدوره ادى مما عالية ومراكز

االخرى: بالمفاهيم وعالقته االجتماعي التغير

 مفاهيم اهم يلي فيما وسدنشرح والتطوروالتنمية. التقدم مثل احلديثة المفاهيم من االجتماعيمبجموعة التغير مفهوم يرتبط

التغير: ظاهرة وصدف يفاسدتخدمت التي التغير

 ان افتراض على المفهوم ويقوم النموالطبيعي, فيعني التطور اما نحواالفضدل, ومسدتمرا مضطردا تغيرا يعني التقدم

 ايضا المفهوم هذا وينطوي وغاياتها الطبيعة قوانين حتكمه اجتاه يسدرريف االخرى, الطبيعية كالظواهر االنسداني, المجتمع

االفضدل. نحو والتغير االرتقاء معنى على

 مبعنىالنمو مفهوم يسدتعمل كما التغيروتوجيهه. احداث إلذسدانيةيف١ لالرادة المجال يفسدح بانهالتطوير ففهوم ويختلف

 الزيادة او السدكانية الزيادة وصدف يف المجتمع، حياة جواذب من جانب حتدثيف التي المسدتمرة والطبيعي-ة الثابتة الزيادة

االسدر. أو االفراد مدخوالت السدنويةيف

العملية تلك وتشمل افضدل. واقع أىل للوصدول والواق-ع الظروف تغيير اإلنسان محاولة العام مبعناها التنمية تعني كما
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المادية النواحي جميع الراديف مسستوى من ترفع التي االفكار وبلورة الالزمة, التنظيمات واقامة الموارد, وتطوير استثمار

والفكرية. واملعنوية

 وبمعنى العفوية. بصعورته يرترك ان بدل وضبطه تنظيمه على اإلنسان فيعمل التغير, معنى تنظيم التخطيط يعني كذلك

جديد. واقع احداث بفرض واجتاهاتها, التغيرر عمليات يف التحكم والمعرفة, العلم طريق عن اإلنسان, محاولة آخر

االجتماعي: التغير عوامل -2
 السكانية او البيئية العوامل اهمها خمتلغة, واسباب بعوامل تغسيره الجتماءي للتغير والدارسين المهتمين من كثرر حاول لقد

 بالتغير للتعجيل هاما عامال احلديثة التصالت١ ثورة اضاذت كذلك والفكرية. والككنولوجية والسياسية واالقتصادية

 التغير تؤثريف التي العوامل اهم بالتفصعيل وسنشرح التغير. هذا مسعار يوثريف مهما عامال التخطيط يعد كما االجتماعي.

الجتماعي:

الديمغرافية: أو السكانية العوامل ) أ

 الجتماءي, وتغيره تطوره وعلى الشعوب من لشدب السعكاني الوضع على المترتبة هواآلثار الدميغرايف بالعامل هنا المقصود

المختلفة الجغرافية المناطق يف السكانية والكثافة لسسكان العام احلجم أساسية بصعورة السكاني الوضع هذا ويشمل

٠ عاملين). غير عاملون صغار كبار, اناث, ذكور, السكاني.. (الهرم للسعكان المختلفة والتوزيعات ٠

 مثال ومصعر الهند حاصليفهو كما المعيشة مسعتوى على النقصان او بالزيادة السكان حجم احالصليف التغير يوثر فمثال

 والجتماءية القتصادية يسعير البلدين هذين يف المعيشة مسعتوى ان يعني فهذا البلدين, كال يف السكانية للزيادة نتيجة

والسياسية. والفكرية

 سكان عدد قدر حدث سايل القرن مطلع مع خصوصا النموالسعكاني وسريعةيف هائلة لزيادة البشري المجتمع تعرحذس وقد

 6.2 حوايل أىل القرن هذا نهاية مع الرقم هذا يصعل ان المتوقع ومن نسعمة بنحوبليون القرن هذا بدايات مع الرضهـية الكرة

 التقدم السلريعةيف الزيادة هما رئيسعيين: لسعببين السعكان الهائلةيف الزيادة هذه وراء الكامنة االسباب وتعزى مييارنسعمة.

اخرى. ناحية من الوفيات معدالت انخفاطن وبالتايل الصعحي, المسعتوى وارتفاع ناحية من التكنولوجي

 هن-ا ومن الجتماءية, ونظمه المجتمع أوضاع يف بالغا يوثر العمروالنوع ناحية من الدعكان تركيب ان بالمالحظة والجدير

 الطغال فئات أىل هنا ينظر حي.ث — للسعكان العمرى التكوين ومعرفة فهم على واالجتماعيون لقتصعاديونا الباحثون يركز

 المكاذيات لتحويل التخطيط يمكن حتى — المجتمع وظيفيةيف بهيئات الغالب ترتبطيف مستهلكة فئات انها على والشيوخ

طريقة. من وباكرر حعورة من باكرر المجتمع تخدم حقيقية امكانيات أىل موجودة كونها جمرد من المتاحة

 فترات يف اونقصعانا زيادة والذاث الذكور عدد ويتغير ذكورواناث قسمين: تنقسعم فإنها النوع ناحية من السعكان تركيبة اما

حدة. على العمر فئات من فئة لكل بالنسعبة أو عامة للسعكان بالنسبة لذاثا ىلإ الذكور لتمعد تتغير كما أخرى. يف عنها

 المجتمعات خاصةيف واالسرية الجتماءية ومثعكالته الذتاجية وكفايته المجتمع قدرة تعرف على يسعاعد المعدلت هذه وتعرف

للرجل. مسعاوية عمل فرحعة المراة متنح ل التي
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التكنولوجية: العوامل ب)

 اتصال عدم من يبدوعليها مالً االجتماع علماء اهتمام دائرة ضمن وخمرترعات الت هي حدث من التكنولوجيا تعتبر ل

 فكل االجتماعي. النسق داخل وظيفة وتؤدي اجتماعية حاجات تلبي اصبح-ت اذا كذذك تعتر انها اال االجتماعية بالحياة

 عن عبارة الحالية المخرترعات واغدب استخدامه. فترة طول خالل من يكتسبه شكل وله معنى وله اجتماعية وظيفة له اختراع

 واختراعات الثقافة من المادي اجل^انب ميثلها مادية اختراعات نوعين: االختراعات وتنقسم سابقة. وتصورات ألفكار تطوير

 االجتماعية. والمؤسسات النظم اشكال وتطور االنسانية المعرفة تطور يف تتمثل والتي الثقافة من (الالمادي) الجادب ميثلها

 دفع للتكنولوجيا السريع التطور ان حيث االجتماعي التغير عملية يف اساسيا عنصرا المخرترعات او التكنولوجي العامل ويعتر

 قد جدا السريعة التكنولوجية التفررات حدوث ان القول: وميكن المختلفة. االجتماعية المجاالت موازيةيف تغيررات حدوث ىل٤

وغيرها. والتقاليد والقيم الثقافة مثل: الالمادية الجوانب مماثلةيف درجة على تفررات يصاحبه ال

 تختلف بينما التفرر عملية المستقليف العامل او المحرك دور لها يكون واالختراعات كالتكنولوجيا الثقافة الماديةيف والعناصر

 حدود نحويتخطى على المادية تنتشر لذلك التراكم, الالمادية الثقافة طبيعة من كذلك التفرر. امام الالمادية اجلواذب عنها

تتميز العربي المجتمع الماديةيف الثقافة فان ذلك على وكمثال المحلي. لمكانه مميزا االجتماعي الدبء يظل بينما المجتمعات

 وقد تقريبا. طويلة فترة منذ عليه كاذت نحوما على الالماديات وبقية السياسي والقطاع االسفرة ظدت بينما جدا سريع بتطور

 ما اىل٠ يودي قد الثقافة من الالمادي الجانب مع المادي اجل^انب توازن عدم ان (0الةج1ع )أوجربون االجتماع عامل ذكر

 مع التكيف صعوبةيف واالفكارجتد والعادات والقيم االجتاهات مثل الالمادية انب٠اجل^و ان حيث الثقايف) (بالتخلف يسمى

 الهوة مصطلح عليه يطلق والذي عام بوجه العربية منطقتنا هوحاصهـليف كما المادي, الجانب السريعةيف المستمرة التفررات

والفرب. العرب بين الثقافية الفجوة اأو

: اجالبري عابد حممد ) 1 (
 الجهة بفكيك، ولد ى0١0 - 1936)

 فيلسوف ،البيضاء الدار الشرقيةيف
 الفكر مؤلفايفقضايا 3 0 له مغربي،

 العربي العقل نقد أبرزها المعاصر،
 لفات عدة إلى ترجمته تمت الذي

وشرقية. اوروبية

احلرة الموسوعة

بين التكنولوجية الهوة تبدو كما

 عصرنا يف جلية والغرب العرب

 الكتاب من كثير ويرجع الحاضر.

 يف االختالف |ىل المشكلة تلك

 العام الحضاري التطور مسار

 العربية. البالد يف عنه الفرب يف

 عابد حممد العربي المفكر ويذكر

 )1 رقم الشكل )انظر الجابري

 ىل٤ ترجع الهوة تدك اسباب ان

 مرت قد األوروبية الدول كون

 العربية, البلدان ان حين يف التكنولوجي، بالطور اآلن متر بينما الصناعي والطور الزراعي الطور حضارية: اطوار بثالثة

النشاط على مركز غرر اهتمامها ولوكان حتى وقممها الزراعية الحضارة على تعيذس زادت ما المتخلفة البلدان من كغيرها
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 وبني للحضارة العرب ونظرة الغرب نظرة بني تفصل التي السحيقة القائمة الغرب حضارة يواجهون اذن فالعرب الزراعي.

 وقيم القدمية الزراعية احلضارة قيم من غريب مزيج هي التي العرب وقيم هذا عصرنا يف الغرب حضارة تسعير التي القيم

 الجابري ويسعتطرد المشرعة. االبواب لكل الغرب يصدرها التي االستهالك وقيم االنحطاط عصور وقيم المتأصلة اببداوة

 نفسه اىل٠ العربي االنسعان نظرة تغرر قيمية فكرية ثورة شيء كل وقبل هواول المجال هذا يف العرب اليه يحتاج ما ان قائال

 االكار على قدرته وفلصت فكره, حجمت التي والمادية الفكرية االغالل كل من يتحرر بحيث وبالكون بالمجتمع عالقته واًىل

الميالدي. عثعر الحادي القرن منذ

االجتماعي: التغير عوامل من كعامل التخطيط ج)

 طريق عن وذدك معلومة, زمنية فترات خالل واالجتماعية االقتصادية التنمية حتقيق ىل٤ يهدف تنظيمي, اسلوب التخطيط

 يريد التي االجتماعية الفلسعفة يفهدى وغاياته المجتمع نحواهداف وتحريكها والبشرية المادية المجتمع امكانيات حصر

اطارها. يف ينمو اأن المجتمع

 ممكن دخل واكر انتاج اكر تعطى بحدث ممكن استخدام اكفا الموارد استخدام لتنظيم ))وسيلة بانه ايضا التخطيط ويعرف

ممكنة:(. زمنية فررة اقل يف

ان ميكن التنبؤمبا على يعتمد وامنا , حدوثها بعد االجتماعية المدشكالت معاجلة جمجرد على يقتصر ال االمثل والتخطيط

المطالب هذه لتحقيق متكاملة شاملة خطةوضع ثم معينة, زمنية فررة خالل المجتمع حاجات تقدير على يقوم كما يحدث,

 بالجانب يهتم مما اكثر الوقائي بالجانب يهتم اذن فالتخطيط اخلطة. لتنغيذ المحدد الزمني الوذت خالل والحاجات

 تفاعل بينها يقوم االربع المراحل وهذه والعمل, واالتفاق والمناقشة االستقصاء هي مراحل اربع يف التخطيط ويمر العالجي,

التخطيط. لعملية والزمة ضرورية اجماال انها اال الترتيب, بنشدس الواقع يف حتدث ال وقد وثيق, وترابط قوى

 طريق عن بالتوازن المخلة السعلبية القوى واضعاف المجتمع يف االيجابية القوى تدعيم يف تتركز االجتماعي التخطيط ووظيفة

 المخطط االجتماعي والتغرر تدريجيا. اليه والوصول نحوالمسعتقبل البعيدة والنظرة العامة, والسياسات والتشريعات اخلدمات

 معني معيثعي منط من تطوره خالل من المجتمع حياة توثريف التي االجتماعي التغرر عوامل واستيعاب فهم اساس على يبنى

 التغرر مقتضيات مع يتفق وتدرج توازن يف والتعامل احلياة وجوه بعض تغيير على المجتمع يسعاعد بحيث آخر معيثعي منط ىل٤

التطور. هذا تخدم ال التي السعلبية العوامل اثر من ويضعف

لمواجهته. االستعداد ثم بالمستقبل التكهن هما: اساسيني عنصرين على يقوم التخطيط ان المفكرين بعض ويرى

مطالبه وتحديد المجتمع, امكانيات حصر طريق عن وذلك موجهة, تغييرات الحداث منظمة عمليات عن عبارة والتخطيط

فترة خالل والحاجات المطالب هذه لتحقيق نفسعه الوقت ومتجددةيف متكاملة شاملة خطةوضع ثم ومن حاجاته وتقدير

معينة. زمنية

يلي: فيما التخطيط عناصر حتديد الممكن ومن

70
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واقعيا. حتديدا احتياجاته ٠وخلديد والبثسرية المادية امكانياته على للوقوف دقيقا تقديرا المجتمع موارد تقدير —ا

االولوية. سلم يف تنازليا ترتيبا وترتيبها االساسية ساجات حصسر —2

االهداف. هذه لتحقيق بها االستعانة ميكن التي والتنظيمات والنظم الوسائل توضيح —3

مسنوات. بخمددس عادة التخطيط مرحلة وحتدد االهداف. هذه خاللهاً تتحقق ان البد زمنية فترة حتديد —4

اطارها. وينمويف يتحرك ان المجتمع يريد التي االجتماعية الفلسسغة حتديد —5

عن وميكن معينة, احتياجات عن تعر اقرراحات جمرد السسياسة انحدث من السسياسة مفهوم عن التخطيط مفهوم ويختلف

فانهيحغعيف التخطيط اما احل^اليةوالمسستقبلية, للخطط ودليال اطارا والبرادجوالمشروعاتباعتبارها اخلطط توجيه طريقها

 فان ولذا بها, القيام ميكن التي المختلفة العمليات وقيمة حجم يبني متكامل هيكل هوتصسميم جديدا االقرراحاتعنحسرا اًىل

 التي السسياسة اطار اخلططيف اهداف تكون وان السسياسة, لرسم الحقة تكون ان السسليمة اخلحلة وضع عند الفسروري من

اساسها. على اخلطة وضهـت

التخطيط: فلسفة
واسع مجهود لبذل يفسطره موقف يف نغسسه يجد والمجتمع الطبيعة لقوى مواجهته االنسانيف ان على التخطيط فلسسغة تقوم

٠ وجوده. كيان على واالبقاء حاجاته إلشسباع ٠

المختلفة, المجتمعات بها مرت التي بالتطورات التخطيط فلسسغة يربط ان (ة^٢1 مانهامي (كارل حاول وقد

هي: هامة مراحل بثالث مرت االنسسانية المجتمعات ان مؤداها نظرية فوضع

 بطريقة يكتشف كان المرحلة تلك فاإلنسسانيف واخلطا: المحاولة طريق أوعن المصادفة طريق عن االكتشاف مرحلة —1

 مانهامي ويرى اموره, تدبير يف بها ليسستفيد يتذكرها ان فيحاول تواجهه, التي المواقف تالئم التي االفعال بعض عرضية

والحسيد. االلتقاط على االفراد فيها يعتمد التي البدائية المجتمعات يسود كان التفكر من النوع ذلك ان

 الذي النشاط نوع وحتديد اجلهد, بذل ىل٤ ويسسعى مقدما فيه يفكر محددا هدفا اإلنسسان يتحسور كان االختراع: مرحلة —2

معينة. زمنية مرحلة خالل الهدف ذلك حتقيق من ميكنه

 التفكر ويسسودها اجلماعي, والتخطيط المتعمد التنظيم مرحلة اىل٠ المرحلة تلك المجتمعاتيف تنتقل التخطيط: مرحلة —3

 تفسدر العالقات كاذت الماضي ففي االجتماعي. والتعليل الظواهر بني القائمة العالقات تررف اىل٠ يهدف الذي الموضوعي

 من االجتماعية الحوادث جمريات والتأثيرعلى السسيطرة ىل٤ يسسعى احلعاضدر الوق_ت التخطيطيف ان غرر لععرف, وفقا

محددة. خلطة وطبقا رئيسسي مركز

االجتماعي: التغير في واثرهما والثقافة التعليم ) د

تقدما حقذت التي البالد تلك خاحسةيف االجتماعي التفرر عملية يف كبررا دورا — اونتيجة هومسبب حيث من التعليم, يلدب
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المجتمع. فئات لكل شموله حيث من أم خمتلغة وخخصصات جماًلت يف التوسع جدث من سواء التعليم مددتييات يف ظظيما

 يف كبيرا دورا يلعب التعليم أن المتقدمة, الدول يف أجريت التي تلك خاصة المجال, هذا يف أحردت التي الدراسات أثبدت وقد

الجتماءي. احلراك عملية بجمود تتصدف التي التقليدية المجتمعات يف وبالذات املجتمع يف األفراد ومراكز دور تفرر

 احدى هي الواعية احلرة االرادة ان كما فيه, ة—التفرروالرغب تقبل على اكر بصدورة التعليم يساعد ذلك. إىل إضافة

 مبفهومها التنمية احداث يف عنها غنى ل التي األساسية الركيزة اعتبارها ميكن والتي والتثقيف والتربية التعليم محصالت

 طموح من يزيد آخر اوبمعنى واجلماعات, لالفراد المحررة القوى احدى التعليم يعتر اخرى, ناحية ومن الواسع. االجتماعي

 االلتحام على االجتماعية الحقوق من المحرومة والفئات اجلماعات ويساعد االجتماعي, السلم يف للصعود ويدفعهم األفراد

االجتماعية. أوضاعها بتحسدين والمطالبة المجتمع, يف الموجودة والفئات اجلماعات بعصدبة

 عملية عن عبارة الثقايف التفرر كان ولهذا االسدان. صنع من الثقافة ن٠ال المجتمع, يتفرر عدما تتفرر فهي للثقافة بالنسدبة اما

واالخرراع. اخلالق الفكر ينميها أنسداني تفاعل

 تكنيف مل الثورة هذه االن. حتى الخمسينات سنوات منذ والتعليم التربية جمال في ثورة العربي اخلليج أقطار شهدت ف—وق

 بالنسبة سواء احلليج سكان من كبرر لددد جديدة افاقا فتح قد ذاته حد يف التعليم كان وان أيضدا, النوع يف وامنا فقط الكم

 التفرر عملية حمصدالت أحد التعليم أكان وسواء احلديثة. القطاعات والمهنيف األعمال مختلف لتويل إما لتخصدصداتهم

 االجتماعي التفرر عملية أحداث يف رئيسيا عامال ذاته الوذت يبقىيففهو حدوثه, يف الفاعلة األسباب هوأحد أم االجتماعي

 قد التعليم أن جدا, الواضح من أذ وسياسية. وثقافية اجتماعية حتوالت تعقبه النمو, يف اآلخذة أو النامية الدول خاصةيف

 التعليم ساعد كما حديثة, وقيم اجتاهات بلورة باخريف أو بشكل ساهموا الذين المثقفين من مجموعة النامية الدول يف أوجد

 انضمام بعد خاصة المجتمع يف المرأة ومكانة دور وتفيرر المجتمع, أفراد بين االجتماعية الفروقات ضفط على أخرى جهة من

العمل. سوق إىل النكداء من كبررة اعداد

السياسية: العوامل ) هـ

 والتكوين احلكم نظم العوامل تلك أطار ويدخليف االجتماعي. للتغرر بالنسبة السياسية العوامل اهمية اغفال يمكن ال

 رسم احلكومات كاهل على يقع كما القومية. المعنوية الروح جانب إىل الدبلوماسية والمهارة الزعامة ذلك مبايف السياسي

 واجلماعاتيف األفراد تطلعات ويف االجتماعي التفرر يف مباشرة بصورة تؤثر بذلك وهي والخارج, الداخل الدولةيف سياسة

 عن صدداه يختلف التعبير الفكروحرية حرية على القائم فاحلكم التطلعات. هذه حت^قيق ألى الوصول امكانية ويف المجتمع,

والقهر. والتسلط االستبداد على القائم احلكم

االقتصادية: العوامل ) و

 حياة يف وتكوينها اجلماعات لنشاة بالنسبة خاصدة االجتماعية احلياة نواحي سائر كبرريف حد إىل االقتصدادية العوامل توثر

ان البعض يرى حيث االجتماعي, التفرر أحداث يف واضح أثر ذات االقتصدادية العوامل وتعتر والفكرية. السياسية المجتمع
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 تغير اي وان االجتماعية. الظواهر من وغريرهما القانونوالسياسية عليها يقوم التي الساسية هوالقاعدة االقتصادي الكيان

 الظواهر تغريريف ىل٤ ودي الذتاج وسائل تغرير ان اي االخرى, االجتماعية الظواهر تغريريف ىل1 يؤدي االقتصادي االسعاس يف

الجتماعي. الكيان يف التغري اإىل يوؤدي وبالتايل الخرى, الجتماعية

 النظم يف تغريرات جتتجاه دفعت قد النفط تدفق بسدب االليج جمتمعات يف االقتصادية البنية حدثتيف التي فالتغيرات

وغريرها. والسسكاًن والتعليم كاألسرة االخرى االجتماعية

 فهناك النوعية. ومثعكالته وامكانياته المجتمع تطلعات يف االهمية بالغ دورا المجتمع لرئيسعييف١ االقتصادي الهيكل ويلدب

 الصناعي. الذتاج عليها يغلب اخرى وبلدان اقتصادياتها, يف هاما ركنا الزراعة ومتثل الزراعي, الطابع عليها يغذب بلدان

المجتمع. فئات خمتلف بني المناشدة او التعاون ويف الجتماءية العالقات يف العدالة تلك انعدام او التوزيع عدالة تؤثر كما

 والزراعة. التجارة اللؤلؤثم على الغوص اهمها: المقومات. من مجموعة على الماضي التقليدييف االقتصاد اعتمد اخلليج, ويف

 جماعي. بثدكل الغوص صناعة دخدت حني افضل اقتصادي وضع لتحقيق ترابطها زيادة على الممتدة العائالت اعتمدت وقد

 — والخؤال العمومة وابناء والبناء الخوة ذلك ويساعدهيف للغوص, يستخدمها سففن أوعدة السسفينة ميلك العائلة فرب

 صناعة وبجاذب السرة. لرب المطلقة السسلطة يدعم االقتصادي النظام وهذا — مساعدتهم الجراءيف بعضن يستخدم وقد

 اخلليج ابناء بها يقوم والزراعة, اللؤلؤكالتجارة من اهمية اقل اخرى اقتصادية نثداطات هناك اللؤلؤكاذت على الغوص

الخرى المحلية الصناعات وبعضن السفن صناعة تاتي ثم افريقيا. اوشرق الهند سواحل وبني اوبينه اخلليج سعواحل بني
٠ البحرين. يف والذسعيج الغخار كصذاءة ٠

 تتجه اخلليج منطقة وكان ددا الصناعي, اللؤلؤ انتثدار نتيجة الثانية العالمية احلرب قبل تتدهور الغوص صناعة بدات وعندما

المنطقة. لسكان جديدا اقتصاديا جمال يفتح كي البرترول اكتشاف فجاء حتمية, اقتصادية كارثة أىل

 تدفقت القرن, هذا من االربعيناتواخلمسينات اخللي.جيف دول بقية ثميف البحرين الثالثيناتيف أوائل النفطيف تفجر ومع

 نثدأت ذلك لكل ونتيجة المجتمع. ام الدولة مستوى على سواء االنفاق جماالت يف الخليج دول بالتايل وتوسيرت النفط مدخوالت

 التي القديمة التقليدية القيم عن تختلف جديدة قيما االقتصاد وجدب السكانية, التركيبة وتغريرت جديدة اجتماعية عالقات

النفط. قبل اخلليج جمتمعات يف سائدة كانت

االجتماعي: التغير اشكال )3
يلي: ما االجتماعي التغرير واشكال حعور اهم

 العثسريرة أىل االسرة من االجتماعية الوجوه تفرير مثلذموهج معني اجتاه يف تلقائيا طبيعيا سريرا التغرير يكون قد — ا

فالدولة. المدينة اإىل القرية ثم فالقبيلة

 المستمر التقدم مثل وذلك والبعآث الدراسة على قائمة اغراض حت^قيق الى يهدف مقصودا ارتقائيا التغرير يكون قد —ب

العلمي. والبحث العلوم يف
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 فتبدأ لدحالل١ يصديبها ارتقائيا تطورا النظم بعضن تقطع ان بعد اذ ,اونكوصسا تراجعية عملية التغدر يكون قد — ج

الداخلية. والضطرابات والقتصدادية السدياسية الزماًت حالت يف كثررا ذلك يحدث او بالتراجع,

مستحدثة. جديدة ونظم قواعد ويرسى املجتمع يف القائمة بالنظم يطيح ثوريا انقالبا التغير يكون قد —د

إثرائي: نهس )2(

: الجتماعي التغري عوائق

 ومنتشرة، عميقة درجة على يظهرفيه منها فبعضن اإلنسانية، المجتمعات في سهلة ليست التغير قبول عملية ان
 وهذه ...اجلمود أىلاو التغير بطء أىل يؤدي مما االجتماعي، والتغير التطور طريق العقباتفي يضع وبعضها
هي: العوائق

 الناس من حمافظة لطبقات التقليدية الثقافة ان التقليدية: الثقافة على المحافظة يف الرغبة (1)
 التجمعات هذه تقود بحيث .معني مجتمع في السكانية التجمعات كبيرمن قطاع مباشرعلى بشكال تؤثر

 ضرورة على يصدرون االانهم إليه، الموجهة االنتقادات من الرغم على القدمي على اجلديدوالمحافظة رفضن
 الهند لهذدوسفي١ طائفة مدل السابقة. األجيال من المجتمع يعتبرميراث والذي التراث هذا على المحافظة
 يفلح مل المعتقداالانه بخطاهذا الطائفة تذك نهرواقناع الزعيم وقدحاول ،ذبحها البقرويحرمون يقدسون

اإقناعهم. يف
 ضدتوى ان إىل عائدة قدتكون المجتمع فيها يعيثن التي االجتماعية العزلة ان ة:٠الجتماءي العزلة - 2

 موقعها وان العالمي. احلضداري التقدم سدتويات من أفال فيه يكون الذي احلد إىل متدن اإلشدانية التجمعات
 استعمارية قوى فرضتها العزلةشدرية هذه تكون رمبا .األخرى المجتمعات مع باالحتكاك لها يسدمح ال اجلفرافي
 .مثل ..نفدده على المجتمع يفرضه الذي االجتماعي االنعزال مظاهر من اومظهرا الثدعب ارادة عن خارجية

.م 1917 عام البلثدفية الثورة قيام بعد السوفيتي االحتاد
 عدم وإىل والثقافي العلمي المدندتوى انخفاض إىل الظاهرة هذه تعود والتجديد: االبتكار حركة ركود -3

 ونقصن التكنولوجية، المخترعات الماديةالمتالك القدرات ووفر وعدم وتوجيههم، ورعايتهم الباحثين تقدير
 الدافعة الملحة الحاجة توجد ال بحيث االجتماعي المسدتوى وتدني المعدنية، كالثروة االقتصدادية الموارد
االختراع. او والتجديد التغير بحقيقة اواجله-ل التغير لمضدامين الثدعبي الوعي وعدم واالختراع، االبتكار

 استتباب إلعادة جهودها توزيع إىل بالسلطة يؤدي السياسي االستقرار توفر عدم ان السياسية: العوائق - 4
باإلضافة التغير. عملية في فاعليتها من المجتمع يحرم مما نحواخل^ارج األدمغة هجرة إىل يؤدي كما األمن

 مثداكل في يجعلها بالتايل وهذا والبثدرية المادية الرروة تدميرإىل يؤدي الخارجية للحروب القادة تثدجيع
النهاية. في تخلفها وإىل أفرادها معيثدة بمدندتوى النهوض عن تثدغلها واقتصدادية اجتماعية

 وبينهاتناقضدات متصدارعة متعادية وطبقات اقليات من المجتمع قديتكون السكانين: التجانسى عدم - 5
االجتماعي. المفدتوى تقدم وعدم االسدام إىل بالمجتمع يؤدي الذي اجتماعية،األمر

 وآخرون الغزوي سليم فهمي
الجتماع علم اإىل المدخل
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االجتماعي: التغير مظاهر )4
 حالة من وينقله املجتمع نظم كل يصبغ الذي التغير به ويقصد الفرعية: النسق التغريريف مقابل ككل المجتمع التغيريف — أ

 ونتائجه. التغرير هذا اسباب ودراسة الرأسمايل, المجتمع ىل1 القطاءي المجتمع من كاالنتقال جديدة, اخرى حالة إىل

والمرجعية. والرسمية األولية اجلماعات مسدتوى على بالتغريرات االهتمام كما لالجزاء, يحدث مبا االهتمام من ولبد

 المختلفة النظم يحدثيف التغرير ان الواضح من معين: نظام أىل يودي الذي والتغرير االجتماعية النظم التغريريف —ب

 ويفالخرى الجزاء تؤثريف التغريرات وهذه السياسي. او التربوي او االقصادي النظام او القربي نظام كالتغريراتيف

 آخر بعد يدخل وهنا جديد اجتماعي نظام ايجاد إىل وبالتايل المجتمع تنظيم اعادة إىل يؤدي بعضدها ان كما الكل.

 االقتصادية المتغدرات وتعتر االقتصادي. بالنظام عادة التغرير الحتتمية مسسالة وترتبط احلتمية. وهومفهوم للتغرير

واجتاهاته. التغري لعمليات المحركة هنا

 يتمثل مبا فالغرد تبادلية, عالقة عملية على ينطوي وافراده المجتمع بين التفاعل ان الشخصي: المسدتوى على التغريرات —ج

 الثدخصدية عالقة إىل الرويا تبدلت وبهذا فيه. والتأثير المجتمع لثراء يعود وافكار, اجتاهات من اجلماعات خالل من

التكامل. نظرة إىل والصراع التضداد نظرة من احلديثة الدراسات بالمجتمعيف

البحريني المجتمع في االجتماعي التغير )5
 جمالت يف وخصائصها التغريرات بهذه معرفتنا وان سريعة, واقتصادية اجتماعية بتغريرات المعاصر البحريني المجتمع ميمر

 يف كثيرا يفيد التغريرات هذه عن الناجمة والسلبية اليجابية والنتاذج أحداثها يف تسدهم التي والعوامل المختلفة, الحياة

الميادين. خمتلف الثامليف بمفهومها التنمية ومثدروعات خطط اطار ويف علمية, اسس على الغد مجتمع لبناء التخطيط

 قبل ما مرحلتي المجتمعيف لهذا تاريخية دراسة منا يتطدب هذا فإن البحرين, االجتماعييفمجتمع التغرير أبعاد ولمعرفة

 ان ال والسدياسي, القتحادي بالتطور مرتبطة الجتماءية, احلقائق لنا توضح التي العوامل ودراسة النفط, بعد وما الفغط

 الجتماءية النظم البارزةيف التغريرات اهم علىمناقثدة حديثنا نركز سدوف ولهذا الثاملة, للمعاجلة يتسدعهنا ال المجال

وهي: المختلفة

األسري. النظام —1

التعليمي. النظام —2

االقتصادي. النظام —3

السدكان. —4
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األسري: النظام في التغير أوال:

 بها ميتاز التي المميزات ففسن فهويتصدف العربي, المجتمع األسرييف النظام عن البحرين األسرييف النظام يختلف ال

 والتعاطف المتينة األسرية الروابط المميزاتيف هذه وتتمثل طويلة ازمان عر األجيال توارثها والتي العربي األسدري النظام

احلياة. جماالت خمتلف يف اثرت التي المادية التغيرات من بالرغم والتماسك, والألخي

 الغوص, على اعتمد الذي االقتصادي النظام طرات التي بالتغيرات تاثرت المجتمع التقليديةيف األسرة ان المالحظ ومن

 بسبب االجتماعية والعالقات األسدرة بنية على الغغط بعد ما مرحلة يف واضحا التغير هذا ظهر وقد البسيطة. والتجارة

 االنشطة العمليف طريق عن المادي الكسب قرحن وزيادة القومي, الدخل وزيادة االنتاج امناط وتغرر االقتصادية العوامل

واخلدمات. البنوك قطاع مثل النفط قبل ما مرحلة يف البحريني المجتمع يعرقها مل التي احلديثة االقتصادية

األسرية: العالقات مجال في التغيير

 العالقات على احلفاظ مع واالطفال, والزوجة الزوج على تقتصدر التي النووية األسدرة نحوتكوين متزايد اتجاه ظهر —ا

واالقارب. األهل مع العالقات بثدبكة األسدرية النواة تربط التي الممتدة العائلية

٠ خاصة عليه, المتزايد واالقبال باهميته الوعي وزيادة التعليم, انتثدار بسدبب واالناث الذكور لدى الزواج سدن ألخر —2 ٠

 النضوج بضدرورة المتزايد واالحسايدن اجلنسين, قبل من اسامعية الدراسة مواصلة اي بعدها وما الثانوية المرحلة ىل٤

للزواج. والمعنوي المادي واالستعداد النفسدي

 يف متعددة بادوار وقيامها للعمل المراة خروج بسدبب العصرية, احلياة متطلبات لمواجهة األسدرة حجم نحوصغر االساه —3

التطوعي. االجتماعي العمل يف كمدشاركتها المجتمع تطور من المرحلة هذه

 حدد الذي القدمي التقليدي االطار خارج العمل قوة يف ومثداركتها وعملها المراة بتعليم الخاصة االجتماعية القيم تغرريف —4

الشعبي. او الرسدمي المسدتوى على سدواء اليها النظرة قتغيرت ودورها مكانتها

 تشارك اخرى اجتماعية مؤسسدات بدات بل لوحدها, األسدرية المؤسسدة على تقتصدر مل بحيث االجتماعية التنثدئة ألثرت —5

 سدلوك على واضح اثر المؤسسدات لهذه اصبح وقد االعالم, وأجهزة واالندية المدارسن مثل لالجتماءية التنثدئة عميية يف

والثدباب. االطفال

 الدخل مسدتوى حتسدن ومع العايل, للتعليم الثدباب من كبيرة نسدبة مواصلة بسدبب العمل سوق أىل الرجل دخول سدن ألخر —6

 وغيرها والمخدرات واسريمة االنحراف مثدكالت من تابعها وما منهم, لكثير فراغ اوقات مثدكلة اوجد مما نسدبي بثدكل

االجتماعي. النمو عن وناسة االقتصدادي, للتغير مصداحبة حديثة مثدكالت وجميعها

نتيجة حددت التي الثقافية التغيرات بسبب بنائها ملحظظةيف تغيرات البحرينية األسرة شهدت االخيرة السنوات ويف
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 واآلباء, االبناء بني العالقات على واضحة بصورة اثر االحتكاك وهذا منها, الغربية حاصة االخرى الثقافات على االففتاح

 األسدرة حياة شئون كتلف في القرارات اتخاذ يف الفردية ونحو االستقاللية فحو االجتاه وزاد االقارب, بني العالقات وكذلك

األسرة. حياة يف المادية وغير المادية الجوادب يف والسلبية االيجابية اآلثار لها كان التغيرات وهذه وافرادها.

الموضوع. هذا يف نظرك وجهة بني االخرى؟ الثقافات البحرينعلى النغتاح والسلبية االثارااليجابية ما —

 االذاعة جهازي خالل من االخرى بالثقافات الثقايف االتصال قنوات احد االعالمي يعتبرالجانب —

والتلفزيون.

 البحرين لمجتمع الثقافية الهوية على ج.^.^ وشبكة £.£.ج برامج ادخال نظركيف وجهة وخح —

العربي. واخلليج

الفيسبوك(. — )التويتر االجتماعي التواصل شبكات نظركيف وجهة وضح —

االجتماعية: المؤسسات مجال: في التغيير

-2

 النفط قبل ما مرحلة موجودةيف تكن مل اهلية وجمعيات رسمية مؤسسات قيام الدديث البحريني المجتمع عرف

 الذي العبء بعضن عاتقها على اخذت اذ البحرينية االسرة على واضح بشكل واجلمعيات المؤسسات هذه اثرت وقد

 االسالمية القيم على المحافظة بهدف االجتماعية والقيم السلوك قواعد وضبط افرادها شئون رعاية يف االسرة تتحمله

والتصدع. التفكاك من االسرة وحماية االصلية والعربية

ساعد وقد والعجزة, السدن كبار لرعاية مؤسسعات وكذلك فئاتهم بمختلف المعوقني لرعاية وجمعيات مؤسسات ظهرت

االنسانية. بالكرامة هؤالء احسايدنى المؤسساتيف هذه وساههت االسدر, بعضن عن الدبء تخفيف على ذلك

او لهم, امر ال الذين االحداث لرعاية المختلفة واالفثسطة الرامح تنظم اخذت التي االحداث لرعاية مؤسسدات افشاء مت —3

صاحلني. مواطنني ويصدبحوا وامكانياتهم مواهبهم تطوير من يسدتطيعوا حتى اسرهم تصسدءت

اجل من الحوامل ورعاية الصدحية, الرعاية جمال خاصةيف االسري, واالرشاد التوجيه بتقدمي تقوم مؤسسدات ظهور4—

والنفسدية. الجعدمية الصدحة على الحفاظ

 الكتسداب الفرص اتاحة يف سداهم البحرين وقرى مدن ربوع يف والثقافية والرياضية الترويحية االندية من العديد افتثدار —5

األسدرة. افراد لمختلف والمهارات المعلومات

 المعلومات اكتسداب على سداعدت العامة والمكتبات والصدحف والتلفزيون االذاعة مثل والثقافية االعالمية المؤسسدات نثداة —6

االسرة. الفراد االجتماعية والمهارات
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التعليمي: النظام في التغير ثانيا:

 عليه كان لما وهومشابها تقليديا كان بل الن نعرفها التي بالصورة يكن مل ولكن مبكر, وقت منن التعليم اببحرين عرذت

 وبعضا الكرمي القرآن واألحياء القرى الصغاريف الحسبية بتعليم ))المال(( أو ))المطوع(( يقوم حدث العربية اخلليج دول يف التعليم

األحيان. بعضن يف والكتابة القراءة مبادئ من

 االمريكية) (االرسالية برعايتها قام_ت الخددث, النمط على صسفيرة مدرسة افتتاح البحرين شهدت القرن هذا بداية ويف

به. سمح التبشرروان يتقبل المجتمع يكن مل حيث االهايل, قبل من يستحسسن مل المدارس من النوع هذا ان ال م1 9 0 2 سنة

وهو للعمل: وتهذيبيا طبيا صل٠اال ديني امريكيا معهدا البحرين ولكنيف١) بقوله المدرسة هذهإىل الريحاني امين اشدار وقد

مقفلة<( الجزيرة زرتيومكاذت والمدرسة قسيسن, يخدمها كنيسسة من مؤلف

 فردية, مببادرات ذلك وكان اخلليفية(( ^الهداية باسم عرفت المحرق ددينة يف نظامية مدرسة أول افتتحدت م1919 عام ويف

 غرار على الناشدئة تعليم مهمة اليها توكل حديثة مدرسة انشاء فكرة البحرينيين والتجار الراي قادة من جمموعة تبنى فقد

 لهذا والدشئ المدرسة السشاء ومت البحرين, يف الموسرين من ررعات فجمدت الخارج أىل اسفارهم يف معظمهم شاهده ما

خليفة. ال عيسسى بن عبداهلل الثسيخ رئاسة حتت للمعارف جملسن الفرض

 ذلك بعد التعليم خطا حرث البحرين احلردثيف التعليم قواعد ارساء يف البداية نقطة اخلليفية الهداية دررسة وتعتر

يف االهتمام هذا ظهر وقد المواطنين, لكل المجاني التعليم بتوفرر الدولة اهت^ت اذ النفط, بعد ما مرحلة يف كبيرة خطوات

 ويقوم الطالب من عدد على ومقحسورا النفطحمدودا قبل التعليم كان ان فبعد والمدرسين. والطالب المدارس عدد زيادة

يلي: فيما ايجازها ميكن خحعائحن بعدة ميتاز النفط مرحلة بعد احسبح اذدرسين من محدود عدد بالذدريس

االدارية. والهيئات المدرسين وعدد واالثاث, الذكور من الطالب عدد الكميةيف الزيادة —1

البحرين. وقرى مدن خمتلف على موزعة المدارس, عدد يف المطردة الزيادة —2

األمية. على القضساء أجل من المواطنين معظم ليشمل الكبار تعليم يف التوسع —3

المجاالت. كافة االقتحساديةواالجتماعيةيف التنمية بحاجات التعليم ربط طريق عن )3 (مستند الدراسية المناهج تطوير —4

 وتطوير وتدريبهم المعلمين تاهيل خالل من التدريس المتطورةيف العلمية واالساليب احلديثة التربوية التقنيات استخدام —5

المهنية. قدراتهم

البحرين. جامعة تضسمها التي المتخصصة الكليات انشاء خالل من العايل التعليم تطوير —6

البحرين. جامعة تنشملها التي الكليات عدد -

الطلبة. طموحات تلبي البحرين جامعة يف جديدة اخسافية اقسام اقترح -

.٢٢٢ص - ٢٢1ص الثاني الجزء - العرب ملوك الريحاني: امين —1
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التعليمية: للمناهج التكنولوجي األساس )3(
 قبل من العامل ها يشهد مل المعومات تكنولوجيا يف واسعا تقدما أواخره العشرونيف القرن نسهد لتند

 ويتوقع المجتمعات, جميع أمام مفتوحا العامل الناسوأحسبح بني والمكانية الزمنية الحواجز فكسرت
 يساعد مما الناسى, حياة على للتكنولوجيا تامة نسبه والعثسرونسطرة الدادي القرن يثسهد ان الكثيرون
 البيانات قواعد أىل مللمقرر التعليمي المنهاج من وأبعد الدراسية القاعة من أبعد الذهاب على مللمتعلم
 يف لمساعدتهم لممتعممني التدريبية واالدمات المعلودات لتوحسيل االلكترونية الوسائدعبر متعددة
المطلوبة. المهارات على االحعول

 التعليمية وللمناهج عامة التربوية — التعليمية للعملية جديدة أسسا يضسيف الهائل التكنولوجي التقدم أن
 العلمية الثورة ليواكب العثسرين القرن من األخرر النصف المستحدثيف المحسطلح ظهورهذا وبدأ خاحسة

التربوي. التعليمي النظام لتثسمل وامتدت االياة جمالت كافة نسملت التي والتح.سالية

 التيمتثل.. التعليمي المناهج منظمة التكنولوجيةيف التطبيقات ادخال التكنولوجي باألساسى ويقصد
 األهداف أفضعليفحتقيق تعليميا كياذا لتكون معا العناحسر هذه لتندمج التقومي, — األنثسطة — األهداف
التعليمية. للمناهج الرتبوية

 الفتألوي كاشم حمسن سهيلة

الفاعل والتدريسس التعليمي بتصرف/املنهاج

التعليم: مراحل

 الثانوي, الءدادي, االبتدائي, مستويات, أربعة أىل التعليمية المراحل تقدسيم فقدمت المديثة, التربوية األسدى مع تمعثسيا

 — 1999 الدراسي العام بني ما الفترة خالل التعليم الذي.ددثفيمجال التطور )4( رقم اجلدول ويوضح العايل, التعليم

م.2 0 0 9 — 2 0 0 0 عام بني االكومية المدارسى يف الطالب عدد يبين )5( رقم البياض والرسم م2 0 0 9
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التالية: احلقائق اجل^دول من يتضح

البتدائية. للمرحلة م2006 /2005 بني ما الفرتة يف والطالبات الطلبة معدل يف املطردة الزيادة -1

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

الخاص. والتعليم االطفال رياض على الكبيرة الزيادة -3

 االسس وفق والنوعي الكمي الصعيدين على هامة تطورات شهد قد البحريني المجتمع يف التعليم ان القول ميكن تقدم ممما

 لكل كحق للجميع التعليم فرص توفرر ىل1 تهدف التي والتعليم التربية وزارة تضعها التي الخطط اطار وطعمن العلمية,

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

البالد. االقتصاديةيف التنمية بخطط التعلرم ربط ميكن كيف —

حيث من البحرينية األسرة على التعليم اثر بني —

االسفرة. افراد عدد متوسصط —1

والرجل. المراة من لكل الزواج سفن —2

الخامس. والتعليم االطفال رياضس على البحرينية االسر بعحض اقبال —3

التعليم. يف ألسرة االدواراجلديدة —4

)ه( رقم بياس رسم
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االقتصادي: النظام في التغير ثالثا:
 رئيسي بشكل النفط قبل ما البحريذييف التصاد اعتمد

 ماريدى المصددر هذا جانب واًىل اللؤلؤ, وحسيد الغوص على

 العربية المجتمعات أبناء من كغيرهم البحري-ن سفكان

 شل: لالخرى, االقتصادية النشاطات بعضس الخييجي-ة

 بينها أو المجاورة اخلليجية دول—وال البحرين بني التجارة

 أو النشاط هذا ولكن افريقية, أوشرق الهند سواحل وبني

 الثالثة او الثانية الدرجة يف — األهمية حدث من — ياتي غيره

 وشرق الهند سواحل مع التجارة اثرت وقد الغوصس. بعد

 الفنون يف واضحا ذلك ظهر وقد المحلية الثقافة على افريقية

 المنازل. تستعمليف التي واالدوات واألطعمة والمالبددس

يف الريحاني أمني صدورها بالبحر للبحرين أهل وعالقة

 يزالون ال اخلليج سواحل على السداكنني العرب كل شل بل الكودت, أهل مثل البحرين أهل ))إن بقوله: القرن هذا عشرينات

األحمر. البحر ويف اخلليج يف السائدون المالحون اليوم هم بل الشراع, وسدادة اليم عثداق من

ال,|ئ1كز .ذر

التقليدي النسج صناعة (6) شكل

 النشاطات بعضن البحرين اهل مارسن التجارة جانب وألى

 التقليدية: والصدناعات الزراعة مثل: البسديطة, االقتصادية

 النشاطان وهذان النحاسن, وتبييضن السدغن كصدناعة

 متارسن معينة أسدرا أن أي األسدري, الطابع علههما يغلب

 ا)للقالليف( باسدم ت—عرف وقد النشاطات من النوعني هذين

وصناعة والفخار, السدالل صناعة أيضدا وهناك والصدفافير((,

هذهومعظم البسديطة, الزراعة ادوات وصناعة السدمك صيد

القرية) (بصناعة يسدمى ما عليها يطدق أن ميكن الصدناعات

حاجة تسدد الصناعات هذه ان حيث ج0عجحآل 1ئلع8ال7

 أحدى يبني الذي )6( رقم الشكل انظر الصدغير. المجتمع

اللولو لصيد الغومس مهنة (7) شكلالنفط. قبل البحرين جمتمع يف التقليدية الصدناعات

 بني االجتماعية العالقات طبيعة مباشرة بصبورة حدد هوالذي النفط قبل ما فترة البحرينيف يف وادواته االتتاج نمط ان

 اقتصادي وضع لتحقيق — الممتدة العائلة خاصة — ترابطا العائلة تزداد — العائلية الروابط حي_ث فمن المجتمع, أفراد

 للغوص يستخدمها سدفن أوعدة السدفينة ميلك العائلة فرب جماعي, بشكل اللؤلؤ صناعة ذف*خليف العائالت فررى أفضل,

 يقوم وقد العائلة, تمتلكها التي السدفن أو السدفينة ظهر على جماعيا يعملون واألخوال العمومة وأبناء واألبناء لللؤلؤ, على

 بعضن على بعضدهم يعتمد حدث من العائلي االرتباط يقوي االقتصدادي النظام وهذا الخارج, من االجراء بعضن مبمسداعدتهم

 من االقتصدادي المردود كل على فيسدتحوذ أوكبيرها, العائلة لرب المطلقة السلطة يدعم الوقت نفسن يف ولكنه — ديا اقتصدا

)7( شكل انظر للظروف. أحسدن يف معظمه أو األفراد, هؤالء مجموع عمل
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 عليه الطدب وزيادة جتارية, بكميات النفط اكتشاف بعد اما

 اكتوبر حرب بعد ببيرة بصورة اسعاره وارتفاع عالميا وتسويقه

 الدولة جعل مما فيعوائده, زيادة ذلك صاحب فقد , 1973 سدنة

 انعكست (تنموية) مشاريع في العوائد هذه استثمار إلى تتجه

 امناط بشدة فتغيرت البحريني, المجتمع بيية على آثارها

 اجتماعية عالقات ونشات النووية, األسفرة وظهرت االستهالك,

 اقتصادية قطاعات۵السكانيةفنه التركيبة وتغيرت جديدة,

 وهذا النفط, اكتشاف قبل معروفة تكن مل جديدة واجتماعية

 على تقوم جديدة اقتصادية هياكل لبناء تخطط الدولة جعل ما

 واالجتماعي االقتصادي النمو تحقيق شانها من مدروسة اسس

).8( رقم شكر انظر البحريني. للمجتمع

)2 11 (انسس اع٠الجت علم مبادئ

حديثا االقتصادي القطاع )8( شكل

البحرين؟ مجتمع حديثايف ظهرت التي اجلديدة القتصاًدية القطاعات ما -

االقتصادي: للتغير اجتماعية آثار

 اجته حدث االستهالك امناط وفي االجتماعية العالقات في أساسية تغيرات احراث اش النقدية السيولة توافر ادى — 1

 جديدة طبقات ظهور ايضا ذلك صاحب كما مرة, الول بووتهم تدخل التي الحديثة الكماليات بعض شراء اش االفراد

 جديدة مهن ظهرت اي والمهني الوظيفي الرركيب تغيرفي اش باإلضافة األعمال ورجال التجار طبقة مثل: المجتمع, في

التخصصي. اش الحاجة وزادت العمل, تقسيم زاد كذلك النفط, قبل معروفة تكن مل

 القوى اش ماسدة الحاجة اصبح_ت البالد االقتصداديةفي الحركة وزيادة البررولية, الصناعة وقيام الفغط, تدفق مع —2

 اش أدى العاملة االيدي وقدوم االقتصادي. التطور حركة في لتسدهم المختلفة, التخصحعدية المجاالت في الوافدة العاملة

نسدمة). 1.215( اش 2 0 0 9 عام تغيير في وصل فقد البحرين, سكان عدد زيادة

يلي: ما وبني م,2 0 0 9 البحرين سفكان تعداد ىل٤ ارجع —

املواطنني. غير اًىل املواطنني نسبة —

الوافدة. العاملة القوى نسبة اًىل المحلية العاملة القوى نسبة —
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 مدينة (مثل المدرسوالمسدتشفياتوالمساكن كبناء التحتية للبنية العمرانية المشروعات احلكوميعلى االفاق أدي كما —3

 اخلدماتوالبنوك هوقطاع البحريني االقتصداد قطاعمميزيف ظهور ىل1 والكهرباءوالحاء والطرق حمد). مدينة عيسى,

المحلية. العاملة القوى من كبيرة نسبة يشغل الذي

 صناعية قاعدة انشاء طريق عن الدخل مصادر تنويع إىل ت—اتجه ناضب مصدر النفط ان الدولة إلدراك ونظرا — 4

 بتنشيط البالد والبشريةيف الطبيعية المقومات من تستفيد بدات كما والمتوسطةوالخفيفة, الثقيلة الصناعات تمثذتيف

السسياحية. والمنشآت الفنادق انشاء طريق عن السياحية احلركة

 ودول البحرين بني الثقايف االحتكاك نتيجة البحرين ظهرتيف التي الشعبية الفنون الوان بعضن عدد —

الهند. وسواحل ايران وساحل افريقية شرق

 وايران الهند سواحل شعوب من بغررهم التجارالبحرينيني اتصال عن نتجت التي االثارالثقافية ما —

البحريني؟ للمجتمع المحلية الثقافة يف افريقيا وشرق

السكانية: التغيرات رابعا:

 عدد يف الزيادة معدالت على تطرا التي التحولت تشمل التي السكانية, التفررات بدراسة واالقتصاد االتماع علماء يهتم

 التركيب توثريف التفررات هذه ألن المجتمع, لسكان والخصائحر والكثافة الوفيات, بععبب األفراد عدد والنقصريف المواليد

المعيشة. ومستوى االستهالك ومنط الذتاج حجم وكذلك الجتماءي,

 التنمية وبرامج لمشروعات المخططين يساعد ذلك ألن اتجاهاتها وكليل السكانية التفررات رصد الضروري من فانه لذا

البعيد. المدى أوعلى القصرر المدى على سواء والقتصادية الجتماءية

 فالتخطيط والتعليم, الصحة هما حيويين جمالين بيهها من نختار كثررة السكانية التفررات رصد أهمية تبين التي واألمثلة

والناث. الذكور من لكل السدن فئات خمتلف السدنويةيف الزيادة معرفة اول يتطلب المدارس من عدد لبناء

 الطبية التخصدصات بحسدب األطباء اعداد الكبررةيف الزيادة نالحظ )9 (مسدتند الصدحية بالنسدبةللخدمات الحال وكذلك

 الكمية الجوانب من الالزمة الصدحية الرعاية توفرر متطلبات حتدد والمهاجرين والوفيات الخصدوبة معدالت ان اذ المختلفة,

 أوائل من البحرين فان وعليه ذلك. وغير والممرضين األطباء وعدد الصدحية والمراكز المسدتثدفيات عدد حدث من اي والنوعية

 واالجتماعي. االقتصادي التخطيط عملية يف سبيال السدكانية االحصداءات بمنهج اخذت التي العربية اخلليج دول

اآلتية: السدكانية العناصر خالل من البحرين يف السدكان على طرات التي التغيرات بعضن على حديثنا يف سنركز هنا من

والوفيات. المواليد — اأ

اخالرجية. الهجرة —ب

السكانية. الكثافة —ج.

 والمسدتوى والمهنية االجتماعية والحالة والنوع السدن حسدب المجتمع يف السدكان توزيع وتشمل السدكانية اخلصدائصس —د

واجلنسدي. التعليمي
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الطارئة. العوامل ىل1 باإلضافة وحضدارية وثقافية وسياسية اقتصادية عوامل بعدة العناصر هذه وتتاثر

 يف السكانية التغيرات يف اثرت التي العوامل بعضن تحليل على حديثنا نقصر سدوف لذا والشمول التسساع من الموضوع ان ومبا

المعاصر: البحريني المجتمع

 مرتين حوايل زاد وقد )89970( العام هذا السكاذيف عدد بلغ وقد م,1941 سدنة يف سكاني تعداد أول البحرين عرفت — ا

 اًىل البحرين سدكان عدد وصل م 1981 سدنة ويف /)١18.6( بنسدبة اي )21678( أىل ليصل م1971 سنة ونصدفيف

 هواحد البرترول اكتثداف ان سنجد السدكان عدد زيادة أىل ادت التي العوامل ولوبحثنا /,62.3 بنسدبة اي )35.798 (

 التنمية وبرامج مشاريع يف البترول عائدات توظيف مت حيث البحرين, النموا^كاينيف أىل ادت اتتي العوامل هذه

 واستمرت العمالة/ فائضيف لديها التي الدول من استيرادها مت كبررة عاملة ايدي أىل بدورها احتاجت التي المختلفة,

م.1991 سدنة يف )518.243( ىل1 لتصدل السدكان عدد يف الزيادة

 السدكان بحجم اخالصة السدكانية التغدرات اثرتيف التي المتغدرات ادنى كان الذتاًج منط وتحول القتصادي العامل ان —ب

 مت التي النفط عائدات الكبيرةيف الزيادة مع جاءت الخارجية فالهجرة المختلفة, السدن فئات على وتوزيعهم واجلنسدية

عديدة. تنموية مشروعات يف استثمارها

 اخلدمات تقدم فبسدبب والوفيات, المواليد بين الفرق عن الناجمة الطبيعية الزيادة مهـدلت على ملموسن تغير طرا —ج-

الولدات. يف التزايد نسدبة استمرار مع األطفال من الوفيات نسدبة قلت الصدحية

االسرة؟ حجم والنقصانيف الزيادة إصئ تؤدي التي العوامل ما -

و ٢٠٠٠) للستوات التخصص حسب الطبي السلمانية مجمع في األطباء

ا6٧ آ٢3050ا30ا الكلى وزراخة أمراض -١٦

 اء1أ6۴ 0۴ ^6حأل3ا 5ا3۴۴ األطباء رئيس مكتب -١٧
060ا15ا٢٧ األستاذ -١٨

ال36أه3أ٢!٤5 األطفال أمراض -١١ 0٢1ا0ال٢ج6٢٧ العظام جراحة -٦
0-،^3ا.-ا.ذ٧ اميون أمراض -١٢ 1١ا6ال٢0ا0ج٧ العصبي الجهاز -٧
- األسعة - ١٣ 0٧6٢5635 آ٢63ادا ة٢0ال^ الخارج في العالج أطباء لجموئ -٨

لء3ا^0ا08٧ الدم وأمراض المختبر - ١٤ 0ه5أ6أ٢!ء5 & 6٧06 0 0§٧ والتوليد النساء أمراض -٩
(1 ء ال) & ٨0365اأ165!3المركزة العناية وحدة -١٥ (ع.|^.آ). والحنجرة األتف،األذن -١٠

د 2000

2008

 ٨هأءء60أ5 & ع1^6٢ج0ء٧ والطوارئ الحوادث -١
̂ 6حأل3ا الباطنية -٢

0اال0ج٧ األورام خالج -٣
 بر63٢1 01563565 &ء0٢003٢٧ ء3٢6 القلب أمراض -٤
5٧٢ج!ح3ا الجراحة -٥

(9) رقم بياس رسم
للمعلومات المركزي اجلهاز

 ألدولة تقدمها التي العندمات الكثيرمن تشيرالى إحصائية مؤشرات عدة (٩) رقم البياني الرسم فى

ياتي: ما الشكل هذا من استنتج الصحي... املجال 000

السكانية. الزيادة التطورعلى أفئرهذا -
٠م٢0 0٨ ىل٤٢٠٠٠ عام من االطباء عدد يف الزيادة مدلولت زمالئك مع ناقشى -

٨٥
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يلي: ما منها اسباب عدة ىل٤ الزواج سدن ارتفاع سبب ويعزى

الجنسين. لدى التعليم اكمال —ا

الذكور. قبل من للزواج المادي الستعداد ضرورة —2

للعمل. والتفرغ العايل, التعليم على الفتاة اقبال —3

سسنا. اكر فتيات من الزواج ىل٤ يدفعهم مما والعاملة المتعلمة الفتاة من للزواج الذكور تفضيل —4

التالية: االسباب ىل1 يعزى الزواج سدن انخفاضس فان النفط قبل ما فترة يف اما —

الزوج. والد يتحملها كان فقد التكاليف, قلة —1

(الكتاتيب). خالل من الكرمي القرآن حفظ على مقتصرة الدراسة كاذت فقد الدراسة, سنوات قلة —2

والديه. مع الزوج يسسكن ما غالبا اذ جديد, مسسكن عن البدث ىل1 الحاجة عدم —3

 أو الصسليين السسكان بين سواء شابة باغلبية يتميز انه 1 99 0 احصاء خالل من نالحظ السسكانفأننا لتركيب بالنسعبة اما

 الثانية العمرية المرحلة أما /)١31.8( تبلغ سدنة) 15 من أقل ( األوىل العمرية المرحلة السسكاذيف نسبة ان فنجد الوافدين

ا).0 رقم (جدول للسسكان. النوعي التقسسيم حيث ومن /)65.8( هي النسسبة فان )65 — 15( بين تقع والتي

 عدد بلغجمموع العام نفس ويف ).428.518( اإلناث عدد بلغ بينما )677.999( بلغ الذكور عدد فانجمموع 2 0 0 8 عام يف

).11 رقم (جدول ).1.106.509( البحرينيين البحرينيينوغير السسكان

) 10 ( رقم جدول
)٠/٠( معينة عمرية جمموعات للسكانيف املئوية النسب يبني جدول

للمعلومات المركزي اجلهاز

2009 2000 1990

65اأكرمن 65—15 15من اأقل 65اأكرمن 65—15
من اأقل

15

من اأكر
65

65 —15 15 من اأقل

2,2 71,4 26,4 2,8 69,1 28,1 2,4 65,8 31,8
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(١١ جدولرقم)
)االجمالي( النوع بحسب وغيرالبحريتيين البحرينيبن ببن النموالسكاني لعدد إحصائية

للمعلومات المركزي الجهاز

٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ السكان

٢٧١٤٦٧٩ ٢٦٦٤٤٢٠ ٢٥٥٤٤٢٨ ٢٤٤٤٨٩٠ ٢٣٤٤٧٨٧ ٢٢٥٤١٠٠ ٢١٥٤٨١٣ ٢٠٦٤٩٠٩ ٢٠٠٩٠٣ ذكور

٢٦٦٤٠٤٠ ٢٦١٤٠١٣ ٢٥٠٤٢٤٥ ٢٣٩٤٩٢٠ ٢٣٠٤٠٢٢ ٢٢٠٤٥٣٢ ٢١١٤٤٣٣ ٢٠٢٤٧١٠ ١٩٦٤٣١٨ إناث

٥٣٧٤٧١٩ ٥٢٧٤٤٣٣ ٥٠٥٤٦٧٣ ٤٨٤٤٨١٠ ٤٦٤٤٨٠٨ ٤٤٥٤٦٣٢ ٤٢٧٤٢٤٦ ٤٠٩٤٦١٩ ٣٩٨٤٢٢١
الدحرينيون السكان

الجملة

٤٠٦٤٣٢٠ ٣٦٥٤٦٥٤ ٣٢٤٤٨٥٤ ٢٨٨٤٦١٠ ٢٥٦٤٤٠٩ ٢٢٧٤٨٠٠ ٢٠٢٤٣٨٣ ١٧٩٤٨٠٣ ١٦٥٤٣٤٤ ذكور

١٦٢٤٤٧٠ ١٤٦٤٢٠٩ ١٢٩٤٨٩٦ ١١٥٤٤٠٣ ١٠٢٤٥٢٧ ٩١٤٠٨٧ ٨٠٤٩٢٤ ٧١٤٨٩٥ ٧٤٤٠١٧ إناث

٥٦٨٤٧٩٠ ٥١١٤٨٦٤ ٤٥٤٤٧٥٢ ٤٠٤٤٠١٣ ٣٥٨٤٩٣٦ ٣١٨٤٨٨٨ ٢٨٣٤٣٠٧ ٢٥١٤٦٩٨ ٢٣٩٤٣٦١
 الغير السكان
الجملة بحرينيان
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العاملة: القوى
 المنازل العاملونيف العاملة القوى عداد خريف يد ول والمتعطلون, المسدلحة القوات ذدك يف مبا اقتصداديا, النثدطون السدكان هم

.) ( مقابل بدون اإلنسانية الرعاية يقدمون من او

يلي:- ما البحريني المجتمع العاملةيف القوى خصائحس ابرز من ان

 سواءيف والوظيفة—نح تتجه القوى هذه أغلب وان البحرييية العاملة القوى من العظمى الغالبية يشكلون الموظفين ان - ا

 اعداد زيادة اسباب وترجع والثدركات. والصناعات البنوك قطاع احلديثةوتشمل القطاعات أويف اككومية المؤسسات

 التجارية المؤسسات من العديد ونشوء الحكومية األجهزة والتوسعيف المجتمع المتعلمينيف اعداد زيادة أىل الموظفين

والعامة. الخاصة

الزيادة إلى يشير مما ),35.761 ( م2 0 0 9 العام يف المدنية الدمة بدي-وان المسجلين البحرينيين العاملين عدد بلغ —ب

).12( رقم جدول العاملة. القوى حجم يف الملحوظة

 فرصن وتوسيع تمكينها زيادة يف حاسما دورا المراة تعليم لمستوى الكبير التطور لدب العمل: قوة يف المراة مشاركة — ج

 يف الفجوة ان اال الماضي, يف مسدتواها عن اآلن كثررا حتسدنت المشاركة هذه ان ورغم االقتصادي النشاط يف مشاركتها

ال البحرينيات النساء نسدبة كاذت بيمما الرجال. من التعامل حدود عن وبعيدة كبررة تزال ال والنساء الرجال بين ذل_ك

 عام /)٠4.9و( ,1981 عام /)15.1( تشكل النسبة هذه امابحت م, 1971 عام العاملة القوى جمموع من ا/)4.9( تتجاوز

 النشاط معدل يسدمى (اوما امراة مائة كل بين من العامالت النسداء عدد ارتفع وبالتايل ,2 0 0 1 عام /)25.8( ثم ,1991

 ثم ,1991 عام /)19( وايل ,1981 عام /)14( ايل ,1971 عام /)4( حوايل فأكرر) سدنة 15 للنسداء المنفتح االقتصادي

 كاذت بينما وانه الماضية, الثالثة العقود خالل مرات )5( من اكرر تضداعف المعدل هذا ان اي ,2 0 0 1 عام /)26( حوايل ايل

 عام رجال )3( حوايل كل مقابل تعمل واحدة امراة هناك اصدبح 1971 عام رجل )19( كل مقابل تعمل واحدة امراة هناك

).13 )مستند .)2(م2 0 0 1

 بسدبب قصررة زمنية فترة السئ^انيةيف^ والخحدعائحس السدكايل, التركيب جوهريةيف تغيرات طرات قد انه سدبق مما ج—نسدتنت

 بالظروف مرتبطة اخرى وسدياسدية حضدارية عوامل ايل باإلضافة — اسداسديا عنصرا النفط فيه ميثل الذي االقتصدادي العامل

والدولية. والعربية اخلليجية

 التي والجوانب المسدتقبل منهيف ينفع بما نتببا نستطيع فقد االجتماعي, التغير عملية ونتائج ابعاد نتعرف ان استطعنا واذا

 عملية مسدار على نسديطر ان نحاول ولكن التنبؤ, على نقتصر فال االمام ايل أخرى خطوة نتقدم ان نستطيع وقد به. ستتأثر

 يف فعلها تفعل نرركها ان من بدال للمجتمع, المنثدودة االهداف ايل توجهها التي الجهود ث—نسدتح بحيث االجتماعي التغير

 نحو المتوازن التقدم تعرقل التي والتناقضات الصراعات خلق ايل تودي قد عشوائية بطريقة االجتماعية الحياة جوانب

المنثدود. الهدف

اهمها التغير بنظرية يختصن فيما االسداسية االمور بعضن ذكروا قد االجتماعى التغير بعملية المهتمين العلماء بعضن ان اال

م.٢٠1٠ عام الموحد العربي االقتصدادي التقرير —1

م.٢**٦ لعام احصائية صدورة البحرين مملكة يف والرجل المراة للمعلومات/ المركزي الجهاز —٢
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 جليلين االجتماعية احلياة وتتطابق تتماثل ان الممكن غرير من اذ االنسانية, المجتمعات سدمات من اساسية سدمة التغرير اعتبار

 المجتمع كيان مجموعات تكؤنيف حسغدرة جزئيات على التغرير يقع ان لبد اذ راكدة, احلياة كانت مهما التطابق متام متعاقبين

تفاصليها. بكل اليومية احلياة يعيثن ملن بالنسدبة التغرير هذا مالحظة عدم من بالرغم

 طريق عن اكاذت سواء للتغرير الخارجية والمحدادر السدواء. على داخلية هي كما خارجية التغرير مصادر يعتر اتجاه وهناك

 عن ام والسدغر) (كالهجرة وتفاعلهم بانتقالهم الحضسارية السدمات تنتقل حيث واجلماعات االفراد بين المتبادلة العالقات

 العالم. وسائل وانتثدار السدلع لتبادل نتيجة والفكرية السدياسية واالتجاهات العقائد غزو او العلمية الفكاًر انتثدار طريق

 فالتتأثير آخر. اىل٠ مجتمع من عام بشكل يختلف تأثريرها ولكن المحلية الظروف تؤثريف اصبحت الخارجية المصادر هذه

المجتمعات. لمختلف بالنسدبة النتيجة نغسس إىل يودي ل قد الواحد

) 12 ( رقم جدول
املدنية اخلدمة ديوان احصاءات

م) ٢ 0 0 9 - ٢00)* املدنية اخلدمة بديواذ املسجلون البحرينيون العاملون

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 النوع

18,827 17,974 18,971 18,645 18,880 18,788 18,674 18,227 17,398 17,398 ذكور

16,889 16,181 15,948 15,063 14,902 14,369 13,619 12,759 10,591 10,591 اإناث

35,716 34,155 34,919 33,708 33,782 33,157 32,293 30,986 27,989 27,989 المجموع

)13( رقم جدول
)٢00ا — 1971( االجتماعي النوع حسدب فاكرث) سدنة 1(ه للبحرينيني العاملة القوى تركيب

.20 0 1 - 1971 السدكان تعدادات نتائج للمعلومات/ المركزي اجلهاز المصدر:

 المسداواة مؤشر
(ن/ر)

 الجنسدين بين لفحوة ا
ن) - (ر

المجموع
رجال السدنة

عدد /

0.05 90.2 37.7 100 4.9 95.1 1971

0.18 69.8 61.0 100 15.1 84.9 1981

0.24 61.2 90.7 100 19.4 80.6 1991

0.35 48.4 127.1 100 25.8 74.2 2001

------------------------------------------- 89 -------------------------------------------

89 211.1 ٨3^٨ 3/15/13 6:33



)2 11 (انسس اع٠الجت علم مبادئ

االجتماعية المشكالت ثانيًا:

االجتماعية: المشكلة تعريف

 سريعة بصورة متت قد الثقافية التجديدات كاذت اذا تزداد اجلديد ىل1 القدمي من االنتقال فترة يف تنعثا التي المشكالت ان

 فترة من يقصر أن يستطيع اجتماعية تكنولوجية وسيلة عءتباره الناجح التخطيط ولكن يهضمها, أن المجتمع يستطع مل

 نظيرا جند ول جمتمع يف توجد قد المشاكل بعضن ان المالحظ من انه كما والتكامل. التمثيل مرحلة بلوغ إىل ويسرع التفكك

وغريرها. واجلريمة المخدرات وانتثار العنصرية التفرقة مثل آخر, يف لها

 كانت اذا اال استيعابها او حلها والميكن وحده الفرد تخحن االومء كون يف االجتماعية المشكلة عن الشخصية المشكلة وتختلف

 مجرد وليست اجتماعية مسألة بوصفها ادراكها على القدرة الغرد ددى يكون ان مبعنى الكلي. سعياقها يف لها رؤية هناك

 شخصية معاناة مجرد هي الشخصية فالمشكلة االجتماعية, والمشكلة الشخصية المشكلة بين التمييز وجب ك لذذ فردية.

 الغرد حدود تتجاوز فهي االجتماعية المشكلة أما وغيرهما واالصدقاء كاألسرة المباشرة, بالبيئة وعالقاته الغرد حدود يف

ككل. المجتمع بنية أىل ورميا االجتماعية المؤسسات أىل وتمتد المباشرة, وعالقاته

 لكونها وذلك معه, والتعامل االجتماعي بالبناء ربطها خالل من معها والتعامل وتفسيرها وحتليلها تصورها ميكن وبتايل

 الزواج ونظام بالسلطة, المواطن وعالقة واالجتماعي االقتصادي كالنظام المؤسسية الترتيبات زمةيف1 على عادة تنطوي

 شخصية مسالة تكون قد فهذه العمل عن ما مجتمع سكان بين من واحد شخصن يتعطل حيث المثال, سبيل وعلى وغيرها.

 يف العاملة القوى من مثال اال)0 ( العمل عن يتعطل حين اما المباشرة. الشخحن ظروف يف وعالجها تفسيرها عن نبحث

 ويكون المجتمع, بنية يف اسعبابها تكمن اجتماعية مشكلة أىل ويتحول الشخصية, المسالة حدود يتجاوز األمر فان المجتمع,

 حمدودة اعدادا تتجاوز ال ما مجتمع الطالديف نسبة تكون وحين المجتمع. هذا بنية تركيبة يف بتعديالت مرتبطا عالجها

 أىل حت^تاج وبالتنايل^ القلق تثير حتما فهي المتزوجين من /)25( من اكرر أىل النسبة تلك ارتفدت اذا اما االهتمام تثير ال فهي

منها. للحد مستفيضة دراسة

العربي. واخللدج البحرين مجتمع يف االجتماعية المثعكالت لبعضن مناذج نستعرض سوف المنطلق هذا ومن

------------------------------------------- 9 0 -------------------------------------------
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االجنبيات المربيات ظاهرة

 ملحوظا واجتماعيا اقتصداديا تطورا الثمانينات وبداية السبعينات ننتصف العربيةيف اخلليج دول وسائر البحرين شهدت

التنمية. برامج يف معظمها راح والتي النفط, عائدات من الدخل يف الكبيرة الزيادة بسدب

 امتدت ما سرعان التي الوافدة الجذبية العمالة على االعتماد يف وتزايد تدفق والجتماءي النمواالقتصدادي هذا صاحب وقد

 على سلبية وآثارا ابعادا الظاهرة لهذه ان اذ الخطورة, تكمن وهنا الناشئة. ورعاية الطقاًل وتربية املنزلية اخلدمة لتشمل

الخرى. العربية اخلليج ودول البحرين يف واملجتمع األسفرة

 لباحثينيف١و المسئولين عت۵ العربي, اخلليج منطقة للنظريف الذت بشكل وتزايدها الجذبيات, المربيات ظاهرة انتشار ان

والمجتمع. السرة على السلبية وآثارها واسسبابها, حجمها, على اووقوف بهدف دراستها إىل المنطقة هذه

 من — اول — لبد العربي, اخلليج مجتمعات يف األسرة على السلبية واثارها واسسبابها الظاهرة, هذه حجم نتعرف ان وقبل

الجنبية. بالخادمة تسدمى كما أو االجنبية المربية تعريف

االجنبية: المربية تعريف

 عالقة ولها المنزلية, الخدمة بأعمال تقوم التي الخادمة اللفظ هذا ويشمل األسدرة, لدى تعمل اجنبية كل هنا بالمربية يقصدد

األطفال. وتنشئة برعاية مباشرة

الظاهرة: حجم

 أخرى, أىل دولة من الظاهرة هذه نسدب وتتغاوت العربية, اخلليج دول للنظريف الفت بشكل االجنبيات المربيات ظاهرة تنتشر

يلي: ما يتبين المتاحة االحصداءات ضوء ويف

المتحدة: العربية االمارات دولة - أ

 االجنبيات المربيات ))اثر حول م 1984 عام يف اسدرة )118( على المتحدة العربية االمارات دولة اجري-تيف دراسدة اشارت

 أىل الخدم من أسدرة كل نصديب متوسط بذلك ليصدل وخادمة, خادما )258( تستخدم األسدر ان أىل األسرة(( خحدائحس يف

اخلدم. من )2.2(

 يف واالناث الذكور اخلدم بين اجلمع ظاهرة ان البحث واكد /٠38 العينة هذه يف االناث نسبة بلذت فقد الجلس, حيث من اما

األسدر. بين منتثدرة الواحد البيت

 وسهولة الصحف باإلعالناتيف ذلك على مدللة منومطرد, الجذبياتيف١ المربيات اسدتخدام ان أىل االشارة متمت كما

الدولة. انحاء االسدتقداميف لمكاتب الواسدع وباالنتثدار اسديا, شرق بلدان مختف من توفررها

9١
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البحرين: مملكة ب-

 عامال, )6030( م 1981 لعام السكان تعداد وفق المنزلية الجذبية العمالة من — واناثا ذكورا — المسخدمين اجمايل بلغ

 من يمز 4.4 يشكل ومبا بحرينية, أسفرة 1*0 لكل خادمات ا0.4 بندددبة أي عاملة, )3520( المجموع هذا من الذاث عدد ويبلغ

االقتصدادي. النشاط ذوي البحرينيني غير السفكان مجموع

عمان: سلطنة جـ-

 (كحد اسدرة 237 لكل عاملة وبمعدل ) 1345( م 1983 عام نهاية المنزليةيف الجذبية العمالة من المسستخدمات عدد بلغ

اقحدى).

الكويت: دولة د-

 نسدبته ما اي اسدرة) 72111( بلغ قد الجذبيات اخالدمات/المربيات تسستخدم التي الكويتية األسدر عدد كان م,1970 عام يف

 عدد بلغ اذ م,1980 عام خالل التقديرات بعضن وفق الضسعف إىل األسدر هذه عدد ارتفع وقد الجماًيل^, األسدر عدد من /١16

وعاملة. عامال )28.833( جمموعة ما العمالة هذه من المسستخدمني

يلي: ما على تعرف البحرين دولة ميف20ا0 عام احصاء خالل من -

االجنبيات. املربيات حجم - اأ

الجنسية. بحسب االجنبيات المرييات / الخادمات توزيع — ب

الديانة. بحسب االجنبيات المربيات / الخادمات توزيع — ج

الظاهرة: أسباب

 اخلليج جمتمعات األجنبياتيف المربيات ظاهرة انتشار إىل ادت اسسباب عدة الظاهرة هذه بح^تيف التي الدراسات تشير

:-يل فيما بعضدها ايجاز وميكن العربي,

المنزلية: األعباء وحجم األسرة مسئوليات زيادة -1

 األسدرة ربة وخاصة األسدرة الزوجين مسدئولية تعاظم إلى اخلليج مجتمعات النوويةيف األسدرة إش الممتدة األسدرة من التحول أدى

 متطلبات بتزايد تضعاعف التي المنزل شئون كافة تدبير عن مددئولة مباشرة, رعاية ألبنائها رعايتها جانب الى أصبح-ت التي

 االي األمر المعيثدية, والمسسدتلزمات الدوات من وغررها واألثاث الددكن مرافق وتعدديف سدعة من عليها يرترتب وما احلديثة, الحياة

 الذكوريف وابنائه االسرة لرب التقليدي الدور لكون خاصة المربيات اسدتخدام اش اللجوء فكان األعباء, تراكم اش بدوره ادى

). 1ه—1٤ الشكل (انظر المطلوبة المثداركة الى ماجة يلبي ل طفيف تغيير سدوى عليه يطرا مل المنزلية اخلدمة بواجبات القيام
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العمل: إلى المرأة خروج -2

 التعليم وزيادة واالجتماعية االقتصادية التغيرات أدت

 النساء من كبيرة اعداد التحاق أىل المراة لدى والوعي

 المعيشية األعباء حتمل يف المشاركة وبالتايل العمل, يسوق

 األطفال وتربية الزوجية احلياة مسئولية حت^ملها ا اضافة

 بالمربية االستعانة تطلب مما المنزل, شئون وادارة ورعايتهم

 ومساعدتها عملها فترة اثناء الزوجة غياب لتعويض االجنبية

منزلها. أمور تسعيري يف

)2 11 (انسس لجتماع٠ علم مبادئ

املتزل يف الفادمات عمل )14( هكل

اطفال: ورياض حضانة دور من البدائل وجود عدم -3

يف بدورها وعيها لمتطلبات اوتلبية اخلليج, جمتمعات يف المستجدة والتحوالت الظروف ضغط حتت للعمل مللمراة خروج ان

3/15/13 6:33

يجعل الذي الالئق وبالمستوى اطفال ورياض حضانة دور من المطلوبة البدائل الكايف بالشكل تصاحبه مل التنمية عملية

بالمربية. االستعانة أىل األمهات من الكثير اضطر مما اليه, تطمئن األم

األجنبيات: المربيات استقدام سهولة -4

 يشجع مما الكافية, والضوابط المحددة الشروط لغياب نظرا وذلك بالسهولة الخارج من المربيات استقدام اجراءات متيزت

االستخدام. هذا انتشار على

المربيات: أجور انخفاض -5

 يف دخلها, ارتفاع أىل قياسا وذلك البحرينية األسعر بعضن على يذكر ماديا عبئا المربية تتقاطعاه الذي الشهري األجر يشكل ال

الظاهرة. النتشار مشجعا عامال يشكل مما نفسها للخادمة به يستهان ال مبلغا ميثل انه حين

األسري): الدخل (زيادة االجتماعية المكانة -6

 على الطلب فزاد االستهالك, نزعة البحرينية األسعر بعضن لدى ولدا قد المرتفع المعيشي والمستوى المالية االمكانات توافر ان

 البناء حجم وسععة كر خالل من سعواء األسعر, تلك يف المنزلية احلياة واعباء المستلزمات كثرة على انعكسن مما الكماليات

 أهمية معه ابرز الذي األمر ومتنوعة, عديدة متطلبات من ذلك غير ام تتناولها, التي الوجبات اصناف تعدد ام تسعكنه الذي

االجتماعية. المكانة تلك مقتضيات الستكمال المربية وجود
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المربيات: استخدام عن الناجمة باآلثار الوعي غياب -7

 فما الجذبياًت, املربيات استخدام عن الناجمة ضرار٠باال الوعي الخرى اخلليج ومجتمعات البحرين االسريف بعضى ففتقد

 الوعي غياب يكون وقد اخرى. اسدر على تنطبق ل فردية مسألة اخلدم مع مثدكألتها أن تعتقد المجتمعات هذه يف األسفرة زالت

 اىل٠ األوالد تسسليم ضرر الوالدين ادراك عدم المتمثليف التربوية النظرة للقصسوريف طبيعية نتيجة للمربيات السسلبية باآلثار

 على الكامل اعتمادهم نتيجة اتكاليني األطفال ويصبح عاطفيا, بها ويرتبطون عنهم, غريبة عادات عنها ينقلون الخادمة,

 بشكل تتم الطفل تربية ان منهم اعتقادا لألبوين بالنسسبة شيئا تعني ال األمور هذه جميع ان حاجاتهم. تلبية يف الخادمة

 كافيا لألبوين اجلسسمي الوجود اعتبار ميمكن فأل متاما صسحيح غرير وهذا األسرة داخل الطفل وجود خألل من وآيل نققائي

 وكما للطفل, مسستمرة متابعة وعملية الوالدين, قبل من مباشر اشراف هي الرربية ان بل سليمة, نشاة الطفل ينشا لكي

 يف األسرة ولوان األسرة. محيط يف لها يتعرصى التي التربوية الممارسات سشرب األو.ىل^ سنواته لطغليف١ فان هومعروف

 لوكادت اخر جاذب ومن اومربية, خادمة إىل الطفل تسسليم إىل جاًلت لما تاما وعيا المسسالة هذه تعي الخليجية المجتمعات

 ان الستطعنا لها السسلبية النتائج إىل االلتفات دون المربية على باالتكال نفسه الوذت يف وتقوم الحقيقة, هذه تعي األسرة

اهتمام. اي اطفالها إىل المقدمة التربية نوعية تعرير ال األسرة هذه ان نقول:

 العربي والخليج البحرين جمتمع االجنبياتيف المربيات انتشارظاهرة ىلا ادت ا,خرى اسبابا اذكر —

الظاهرة. هذه حول أجردت التي والبحوث بالدراسات ذلك يف مسصتعينا

نظرك؟ وجهة من الظاهرة هذه انتشار اسباب ما —

المربيات: استخدام عن الناجمة اآلثار

 هذه على واجتماعية نفسسية اثارا — زالت وما — كت٦تر الخليجية العربية المجتمعات يف األجنبيات المربيات ظاهرة انتشار ان

 نتدت التي الحقيقية اآلثار اذاب االجتماعية المدخألت من للكثرير وتقبلها المجتمعات هذه التغريريف سرعة ان اال المجتمعات,

 اآلثاروميكن هذه بعضى اىل الظاهرة هذه درست التي والبحوث الدراسات بعضى اشارت وقد )المربيات). اخلدم وجود عن

يلي: فيما نلخصسها ان

المربية: على االلمحدود االعتماد أوال:

 من كثيرا ان يألحظ اذ اخلليجية, العربية المجتمعات يف لألسدرة األساسية القواعد احدى الحاضر الوقت يف المربية تثكل

 باسلوبه عليها يعتمد فرد فكل رحمتها, حتحت وافرادها األسرة اصسبحت ولقد المربية, قبل من متارسى بدات األسرية المهارات

 ومما حاجاتهم, قضساء يف انفعسهم على يعتمدون ل األفراد من جمموعة ذلك عن نتج ولقد حاجاته. بعضى ولتحقي-ق الخاصى,

 اذ األسدرة, بها تقوم التي الوظائف يف اختالل ذلك عدى يترتب اوكله الوقت بعضى المربية األسرة تفتقد حني انه ذلك على ددل

 طبيعة على وانعكاسساتها اثارها من والتقليل اآلثارميكنجتاوزها هذه ان الناسى بعضى يعتقد وقد فيها. اليومي الترتيب تغغرير

اخلليجية. العربية المجتمعات األسدريف معظم لدى يوجد يكاد المربيات مع التصسرف هذا ان ايضسا: ونقول األسدرة. داخل األدوار
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األسرة: افراد بين العالقات اختالل ثانيا:

 معظم فاًصبحت سرة,٠اال داخل العالقات شكل على سسليا ذلك انعكسن فقد االسرة, يف المختلفة دوار٠باال المربيات لقيام نظرا

 او انجازه, او باحضداره المربية تأمر جندها األم من شيئا األطفال يطلب عندما المثال سبيل فعلى المربية. عر متمر الوظائف

 ىل٤ معهم الذهاب او حاجاتهم, بعضن لشراء التعاونية اجلمعية او السدوق اىل٠ مرافقتهم والدهم من األطفال يطدب عددها

المربية. مع يذهبوا ان يفضل تراه احلديقة

 والحقيقة األقل. على باعداده المثداركة او باعداده المربية تامر جندها األم من شيئا طدب فاذا لالب بالنسدبة احل^ال يختلف ول

 يعتر األسفرة افراد بني والعطاء لالخذ المباشر االسلوب ان هي — االجتماع علماء اليها يشير كما — نذكرها ان يج-ب التي

 اخلليجية, العربية األسدرة داخل الظاهرة هذه واستمرار األسرة. افراد بني والعالقات الروابط لتعزيز األساسية العوامل من

الواحدة. األسرة افراد بني العالقة اهتزاز اًىل سيؤدي النمط وبهذا

البديلة: األم ظهور ثالثا:

 العربية السرة يف المربية به تقوم الذي الكبرر للدور نظرا

 األسرة هذه داخل به تتمتع الذي الكبرر والنغوذ اخلليجي-ة

 احالجات بإشباع المرتبط المهام ببعضن قيامها نتيجة

 على كثررا تسدتحوذ المربية أصحدت األطفال لدى األساسية

 بثسكل عليها االعتماد وأصدبح األبناء, مع العاطفي الرباط

 ان وجند احلققيقية. األم لدى األمومة مفهوم يهدد كلي

 وازي ضرورة المربية وجود يرونيف األسعر أطفال من كثيرا

 المربية أحضان بني الطفل نشا اذا وباألخصن األم وجود

 امهات لالطفال يقدم سالة هذه فالمجتمعيف الحدغر, منذ

االطفال تربية )15( شكل).16 رقم شكل (انظر لهن ضرورة ال بديالت

سليمة: تنشئة على األطفال حصول عدم رابعا:

 من المربيات معظم ان األجنبيات المربيات ظاهرة حول العربي اخلليج منطقة يف اجريت التي والبحوث الدراسات بينت لقد

 ذاتها من نابعة تكون ما عادة السدليمة التربية ان السدلمية. التنشئة على المسداعدة العوامل ابسدط يفقدهن وهذا األمدات,

 نتسداءل: ان ميكن هنا ومن األطفال. لدى غرسها يراد التي األمور بعضن وجود تاكيد مع واألطفال المربي بني للعالقة نتيجة

 مايحتاج للطفل تقدم ان األطفال, تريدحتقيقهايف اهداف واليوجدلديها عالقة باية بالطفل الترتبط لمربية يمكن ف—كي

صحيحة. نشاة ينمووينشا لكي اليه

 ثقافة عن جذريا اختالفا تختلف المربية ان عرفنا واذا لالطفال, تربيته ءليهيف يعتمد الذي المخزون هي المربي ثقافة ان

 منه الطفل لتثدبع الثقايف خمزونها على تعتد فسدوف لذلك الطفل ثقافة تتقمحن ان تسدتطيع ال الوفذت نفسن ويف الطفل,

المجتمع. متطلبات وبني ناله ما بني القيمي الحدراع من وهويعاض الطفل فيشب
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السلوكية: االنحرافات خامسا:

 إنفراد ىل1 أديا طويلة لغترات املنزل عن االم وغياب العربي, اخلليج منطقة العربيةيف االسدر معظم األجنبيةيف المربية وجود

 القسسوة واستخدام واهمالهم, معهم السليمة غرير الرربية أسالدب لممارسة الفرصة وانتهازها باالطفال. (الخادمة) المربية

 العذاب, سوء وتسسومهم االطفال خالل من االم من فتنتقم , االسرة ربة قبل من المعاملة سوء من تعاض كاذت ذا ا خاصة معهم

الظروف؟ هذه مثل يف يعيثن طفل من نتوقع ان ميكن ماذا السيئة الظروف هذه ظل ويف

 االنحرافات هذه اسباب من ان ض األطفال لدى السلوكية االنحرافات حول اجريت التي والبحوث الدراسيات بعحذس تشرير

االسفرة. شئون تسسيرير يف االجنبية المربية على المحدود) (غرير واالعتماد الطفالها االم اهمال

القيمي: الصراع تعزيز سادسا:

 العربية اخلليج دول واجتاه النفط اسسعار ارتفاع واكدت التي الفررات يف الخليجية العربية المجتمعات يف العمل فرص زيادة مع

 المجتمع يف الموجود الصراع ذلك وعززت القيمي الصراع اليه ونقدت التنموية, المثدروعات النفطيف عائدات اسستثمار أىل

 الخليج دول فقدان يف العمالة هذه اليها تنتمي التي الثقافات ندد اسسهم وقد ملحوظ, بشكل االجنبية العمالة انتشار نتيجة

لهم. جديدة هوية حتديد فيه يسستطيعون ال وضع يف اصبحوا انهم بل االصلية, هويتهم العربية

االجنبيات. املربيات اسصتخدام عن ناجمة اخرى اثارا نظرك وجهة من حدد —

المقترحات. بعضن حدد االثار؟ هذه من التقليل ميكن كريف —

 هذه ضمن من االجتماعية... الرعاية مجال يف متنوعة خدمات االجتماعية التنمية وزارة تقدم ٠

الموقتة) احلضصانة او البديلة (الرعاية الخدمات

ياتي: ما زمالئك مع ابحث الموضوغ هذا حدود يف

الموقتة. احلضصانة تعريف —

اأهدافها. —

شروطها. —

والمتابعة. االشراف إجراءات —

اخلدمة. هذه لتطوير مقرحات عدة قدم —

االجتماعية. التنمية وزارة تقدمها اأخرى خدمات اذكر —
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إثرائي: نهس )١٦(
آلبائهم األطفال نظرة على خطيرة انعكاسات ..األجنبيات المربيات استخدام

 مع العربية االسرة على دخلت التي الحديثة الظواهر من املحلي مجتمعنا يف الخادمات استخدام ظاهرة تعتبر
 ونتيجة الزمن مع ترتفع مئوية نسبا تأخذ وأصبحت أخرى جمتمعات من الوافدة الحديثة التطورات من جملة

 ما املنزل خارج فيها الوالدان ل—يعم أسفرة األطفاليف وجود وخاصة باألسدرة اوتتحكم تسيطر التي للظروف
 دراسات عدة العربي الوطن يف أجريت األخرى... المنزل وشؤون األوالد نرعى خادمة لستخدام يضطرهما

 المربيات استخدام آثار حول الجتماع وعلم التربية مجال يف والخبراء المتخصدصين من عدد عليها اشرف
 الدراسات هذه قامت حيث أطغالنا, على والرربوية الجتماءية وانعكاساتها األجنبيات وخصوصا والخادمات
 املررتبة السلبية اآلثار مجموعة والتوصل المربيات الستخدام األسرة تدفع التي األسدباب أهم باستخالص

 املعريف منوهم على ذلك انعكاسات حيث ومن والمربية بالوالدين األبناء ارتباط حيث من الظاهرة هذه على
 بعض أن )1( أهمها من والتي والحقائق النتائج من مجموعة أىل الدراسات توصلت وقد والجتماءي واللغوي

 اللغة يتكلمن ل أغلبهن األسيوية الدول من القادمات تذك وخصوصا أجنبيات مربيات تستخدم العربية البيوت
 لغة يقلدون األطفال من قسم يجدل وهذا واألطفال المربيات بين الوصل صلة هي االنكليزية اللغة وتعتبر العربية

 وليسر عاما 2 0 عن أعمارهن تذل المربيات أغذب أن )2( أجنبية. بلكنة لغتهم تثدويه أىل ذلك ودي المربيات
 وبالتايل الزواج, لهن يسبق مل منهن كبيرة نسبة وان منزل, شؤون أوتدبرير األطفال بتربية كافية دراية لديهن
 فان واإلجناب الزواج لهن سدق من وأما معهم, والتعادل وتنثدئتهم األطفال تربية مجال مدرباتيف غير فهن

 والسلوكية, والصحية النفسية حالتهن على سلبي بثدكل ينعكسر رمبا وأطفالهن أزواجهن عن بعيدا وجودهن
 يعملن يكن امل وخادمات مربيات / األجنبيات العامالت نصدف من أكرر أن )3( .األطفال تربية ويؤثرعلى

 األطفال تزود قد هابط اآلخرتعليمهن والبعض أميات بعضدهن أن أىل إضافة نفسده العمل األصلي بلدهن يف
 مجتمعنا عن وعاداتها طباعها تختلفيف مجتمعات إىل ينتمين المربيات هؤالء )4( .خاطئة وأفكار بمعلومات

وأنها حمراء خطوطا العربية مجتمعاتنا تفي1العاد تعتبرهذه بينما معينة عادات مجتمعاتهن في هناك وان
 من االنحراف اساليب تعليم االطفال بهؤالء احيانا وتؤدي االطفال تنشئة عملية على سلبي بثدكل تؤثر

 تتصدل ال أعماال ميارسدن المربيات أن )5( ...والمباشرمعهن اليومي االحتكاك بفدل المربيات تذك تقييد خالل
 ابائهم إىل األطفال نظرة على انعكاسدات ذل_ك على ويترتب تدريجيا, األبوين دور يقلحر ما الطفل بتنثدئة
 بعثدكل المربيات فيها األسدرتقوم تدك نصدف أن اتضح ذلك على األمثلة ومن والمربيات اآلباء بين الوالء وتقاسم

 على السدلبية اثاره له وهذا األطفال لهـب عملية على وحتى مالبسدهم وارتداء األبناء طعام على باإلشراف كامل
 أطفالهن احتياجات معظم المربيةيفقضداء على األسدرة تعتمد )6( األطفال والمهاراتلدى والذكاء نمواللغة

 ماديا األسدرة يكلف المربيات اسدتخدام )7( النفسر على واالعتماد الذاتية التجربة فرصهميف من ل—يقل وهذا
..األسدرة وحاجات متطلبات تأمين االقتصدادييف وضعها على يؤثر بدوره وهذا تقريبا, الثدهري مدخولها ثلث

 سوريا - دملثدق / والنثعر للصدحافة الوحدة مؤسدسدة عن تصددر سياسية يومية / العروبة
غ1.ةسف//جج0٧.8إ
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األحداث جنوح مشكلة

 تواجه الذي كالتغير سريع, اجتماعي بتغرير متر التي تذك خاصة االحداث جنوح مشكلة من المجتمعات من كثرير ععاني

 تتعلق التي والتشريعات القوانين تغريريف يصاحبه مل الذي العربي اخلليج وجمتمعات عام, بشكل العربي العامل مجتمعات

 الطاعة بعدم يتصدف لمنحرف مل الحدث ان على االحداث اوجنوح انحراف جمال في المختصين معظم اتفق ولفد باألسرة.

 ويؤذي الناس, أخالق ويجرح المنزل, او نىرسسة٤ا من يهرب وهوأيضدا — أمه او ابيه من لضدبط يخضع ول والعصديان, وبالتمرد

اآلخرين. يوذي ما بقدر نفسده

 التكيف. وسوء االنحراف أىل بهم ادت اجتماعية لظروف ضحية انهم على المنحرفين االحداث أىل تنظر الحديثة والمجتمعات

 األحداث, جنوح اسباب اهم من األسدرة وتفكك األسرية الرقابة ضعف ان أىل الموضوع هذا بحدت التي الدراسات بعض وتثدرير

 اككم ميكن ال فإنه االنحراف, من وحتصدينه الحدث اصالح يف التربوي دورها أهمية األسدرة أهمية من الرغم على ولكن

بها. المحيطة العامة البيئة عن مبعزل عليها

للحدث؟ القانونية السدن ما هو: اآلن طرحه ميكن الذي السدؤال

للحدث: القانونية السن

 السدن على اخلليجية العربية الدول بين اتفاق يوجد ال انه نرى اخلليجيةفإننا العربية المجتمعات على حديثنا قصدرنا اذا

 التاسدعة من يبدا عمان سلطنة ذهيف1 نجد سدنة 15 سدن حتى الصدغر من ابتداء البحرين دولة تعتره فبينما للحدث, القانونية

العربية: اخلليج دول يف للحدث القانونية السدن يبين الذي )17( رقم الجدول انظر عشرة. الثامنة عدد وينتهي

)17( رقم جدول
اخلليجية العربية الدول يف للحدث القانونية السن يبني

ذلك. لتعرف املوضوع هذا حول أجريت التي الدراسات بعض اًىل ارجع االخرى؟ العربية الدول بعضن يف للحدث القانونية السدن ما -

للحدث القانونية السدن الدولة

18- 7

15 - 0

18 - 7

18 - 7

18 - 9

18 - 7

 املتحدة العربية اإلمارات دولة

 البحرين مملكة

 السعودية العربية اململكة

العراق

 عمان سلطنة

 قطر دولة

الكويت دولة
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 الجانحين األحداث توزيع
)18( رقم جدول

م٢ 0 0 9 لعام والمحافظات القنسية نوع النوع، حسب األحداث مبركزرعاية المودعين األحداث

اجلملة اجلنوبية الشمالية الوسعطى املحرق العاصمة التنسية نوع / النوع

ذكور
3 - 3 - - - السرقة
3 - 1 1 1 - والمشاجرة الءتداء
- - - - - - اإلتالف
- - - - - - المنزل من الهروب
6 - 2 2 2 - األخالقية اصعابا
- - - - - - للحماية
- - - - - - مفقود
7 - 2 3 1 - لالنحراف التعرضن
6 1 1 3 - 2 أخرى قضايا

25 1 9 9 4 2 اجلملة

اإناث

- - - - - - السعرقة
- - - - - - والمشاجرة الءتداء
- - - - - - التالف
- - - - - - المنزل من الهروب
2 - - 1 1 - االخالقية اصابا
- - - - - - للحمابة
5 1 3 1 - - لالنحراف التعرضن
- - - - - - اخرى قضايا

7 1 3 2 1 - اجلملة

النوعين كال

3 - 3 - - - السعرقة
3 - 1 1 1 - والمشاجرة الءتداء
- - - - - - التالف
- - - - - - المنزل من الهروب
8 - 2 3 3 - االخالقية اصابا
- - - - - - للحمابة
12 2 5 4 1 - لالنحراف التعرضن
6 - 1 3 - 2 اخرى قضايا

32 2 12 11 5 2 اجلملة

للمعلومات املركزي اجلهاز
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)19( رقم جدول
م٢ 0 0 9 لعام والمحافظات التندية السدنونوع فئات حسب األحداث مبرزرعاية الموعدين األحداث

اجلملة اجلنوبية الشمالية الوسعطى املحرق العاصمة السدن القضية/فئات نوع

3 - 3 - - - السرقة
- - - - - - 8-6
- - - - - - 11-9
1 - 1 - - - 14-12
2 - 2 - - - 15
3 - 1 1 1 - والمشاجرة الءتداء
- - - - - - 8-6
- - - - - - 11-9
1 - - - 1 - 14-12
2 - 1 1 - - 15
- - - - - - التالف
- - - - - - 8-6
- - - - - - 11-9
- - - - - - 14-12
- - - - - - 15
- - - - - - المنزل من الهروب
- - - - - - 8-6
- - - - - - 11-9
- - - - - - 14-12
- - - - - - 15
- - - - - - االخالقية القضايا
- - - - - - 8-6
- - - - - - 11-9
- - - - - - 14-12
- - - - - - 15
- - - - - - للحماية
- - - - - - 8-6
- - - - - - 11-9
- - - - - - 14-12
- - - - - - 15
- - - - - - مفقود
- - - - - - 8-6
- - - - - - 11-9
- - - - - - 14-12
- - - - - - 15
12 2 5 4 1 - لالنحراف التعرضن
1 - 1 - - - 8-6
2 - 2 - - - 11-9
4 2 - 1 1 - 14-12
5 - 2 3 - - 15
6 - 1 3 - 2 اخرى قضايا
- - - - - - 8-6
- - - - - - 11-9
2 - - 2 - - 14-12
4 - 1 1 - 2 15
24 2 10 8 2 2 اجلملة
1 - 1 - - - 8-6
2 - 2 - - - 11-9
8 2 1 3 2 - 14-12
13 - 6 5 - 2 15

للمعلومات املركزي اجلهاز
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)٢٠( بياض رسم
)٢٠0٩ — ٢٠٠٠لعام( حسبذوعالقضية الرعاية دور ٠املودءسيف األحداث

)19و( )18( رقم الجدول خالل من

يأتي: ما المسابقين اجلدولين من امستندج أول:

جنوحا. الحداث اكر -1

ارتكابا. القضايا اكر —2

ياأتي: ما ّين ب ثانيا:

اجلدول. لها يتطرق مل أخرى قضايا —ا

االناث. لدى وانعدامها الذكور ددى السرقة قضايا ازدياد سدب —2

البحريني. املجتمع يف اجل^انحين ذدى المنزل من الهروب قضية يف الثسديد االنخقاحذس —3

لماذا. البحرين؟ للحدثيف القانونية المسن زيادة تؤدد هل —4

البحريني. املجتمع األحداثيف جنوح ظاهرة تقثدي من احلز على األمسرة تمساعد التي االجراءات بعض إقرترح —5

ولماذا؟ األمسوياء, من ذكاءا أقل هم الجانحين األطقال بان القول تؤدد هل —6

االناث؟ شعبة عن الذكور من اجال^حني األحداث شعبة ترتفع لماذا —

القرى؟ يف عنها المدن يف األحداث قضايا عدد تزيد لماذا —

معنة؟ 14 — 12 بني اعمارهم تتراوح الذين األحداث تقابل التي الدراسية المرحلة ما —

المرحلة؟ هذه بها تتميز التي العصفات ما —

العمرية؟ الفئة هذه تواجه التي المثعكالت ما —
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األحداث: انحراف ساب (٢١)

األسدرة بيئة داخل من عوامل

 وسعوي سعليم بشكل لنموه الالزمين والمتابعة العناية على الطفل ححعول عدم يف يتمثل الوالدين: إهمال
والمعلوكية. النفسية الناحية من

 كبيرة نفسية صدمة يسعبب بالطالق الوالدين ف(نفصعال الرئيسعية العوامل وهومن األسعري: التفكك
 والمستقبل. احلحاضدر األمانيف بعدم األبناء شعور جانب ىلا واألب األم بين العواطف يف وتثعتت لألبناء

 الرعاية ملنحهم للوالدين الكايف المجال يعطي ال األسعرة يف األبناء كثرة ان األسعرة: أفراد عدد كثرة
الصحية. او المادية الناحية من او والعاطفية المعنوية الناحية من سعواء واألسعاسعية الالزمة

 لهما تدليلهم يف االفراط او األبناء معاملة يف الشديدة القسوة ان األبناء: معاملة يف التدليل او القسوة
 يترتب مما والوالدين المنزل كراهية إىل األبناء تدفع فالقسوة األبناء سعلوك على السلبية النتائج نغمس
 العطف وقلة والقسوة المعاناة لهما يمثل الذي المنزل من للهرب الفرص وانتهاز طاعتهما عدم عليه

انعدامهما. اأو واحلنان

 للطفل. امل(دية االحتياج(ت ابسط توفرر اذاديوالفشعليف االستقرار وعدم األسعرة: فقر

األسعرة بيئة خارج من عوامل

 مواجهته او الغياب كثرة او دراسعته يف اخفاقه او زمالئه مع التوافق عدم المدرسعة يف لها يتعرض مشاكل
المدرسعة. من الهرب او الدراسعية المواد يعتس فهم لصعوبةيف

السوء. رفاق مصاحبة

 ومتطلباته العمل ألعباء اونفمعيا ذهنيا او جسميا مؤهل غرر صغرر وهوطفل العمل معررك الدخول
العمل. حميط كباريف ألشخاص واحتكاكه

وتوجيههم. األهل رقابة عن بعيدا عليها اطلع اذا الطفل على خطرا تشكل التي المختلفة االعالم وسعائل

 النسائية اللشرطة مفكرة من بتصرف
البحرين مملكة يف األحداث رعاية مركز
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االنحراف: إلى الطفل تدفع التي العوامل

 ىل1 أحيانا العوامل تلك ترجع وقد الهمية. من واحددة درجة على يست فانها االنحراف ض الدافعة العوامل تعدد رغم

 احلدث. إلجرام الداخلية العوامل عليه مايطلق وهذا العضوي, او النفسي او العقلي اوتكوينه للحدث الشخصي اتتكوين

 العوامل عليها ويطلق العمل, او املدرسة او األسرة سواءيف احلدث فيها يعيثن التي البيئة اىل أيفعا العوامل تلك ترجع وقد

).21 (مستند البيئة. أوعوامل الخارجية

 السلوك تووين يف هاما دورا الوراثة وتلدب

 اإلمكانيات انتقال بذلك نعنى ل ولكن املنحرف,

 لإلجرام. االستعداد ينشأعهها ان ميكن التي

 للتأثيرات كبرير حد اىل الوراثة دور ويخضع

 بعض تدفع ق_د كما االجتماعية. والخرات

 باحلدث العضوي او العقلي التكوين او العاهات

 اىل المزايدوبالتايل بالنقص_س االحساس اىل

 يننذها بتصرفات والقي-ام السلبي التحول

 يف عامال العقلي الضعف يكون واحيانا المجتمع.

االنحراف. حالت بعض

 العوامل اهم من النفسي العامل يعتر كذلك

 فحرمان الحداث, انحراف على تساعد اتتي

 يف سواء وحاجاته رغباته إشباع من احلدث

 تصرفات ض تدفعه د—ق المدرسة ام المنزل

 وذلك الجتماءية القوانين من للكثير منافية

 منها. يعاض التي الكدت مثدكلة من يخفف كي

 احلدث, انحراف يف هاما دورا البيئة تلعب كما

 دون الصغار وترك لألسرة السيئة فالقدوة

 انحراف ض يؤديان قد مراقبة أو توجيه

).23 - 22 )شكل الحداث

 على ت—اجري اتتي الذكاء وتثميراختبارات

المتقدمة الدول بعض المنحرفينيف االحداث

اآلحداث جنوح قضايا من والمشاجرة االعتداء )22( شكل

االحداث النحراف البيئية االسباب من الزوجية اخلالفات )23( شكل

 ولكن السوياء من ذهنية قدرة اقل انهم ذلك معنى وليس السوياء. االثمخاص من وقدرات ذكاء أقل الحداث هؤلء ان ض

والعملية. الفكرية قدراتهم تنمية تثمجع ل التي العوامل من الدرسة إىل الذهاب يف رغبتهم وعدم المنزلية بيئتهم لن فقط

التالية: النقاط يف يتلخصن االنحراف من الطفل حماية يف المجتمع دور ان القول: الممكن ومن

١03
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 الزواج تنظم التي التثريعات ووضع الطفولة, حماية بتشريعات واالهتمام وا^درسسة االسرة بني التعاون تحقيق — ا

الدين. روح مع يتعارض ول االسرة كيان يكفل مبا والطالق

احلدث. محاكمة أثناء المختصة االجتماعية الباحثة حضور ضرورة ب-

العربية. البلدان معظم سايليف االحداث قانون وتعديل اصالح —ج

 بعضن فان شواذ, قاعدة لكل ان مبا ولكن األسوياء, من مدارسهم يف المتقدمين األطفال معظم ان القول: نستطيع وباختصار,

سابقا. ذكرناها عديدة السباب ينحرفون قد المتفوقين االذكياء االطفال هؤالء

 التفوق ان القول: نستطيع لذلك والصواب اخلطا بين التمييز يستطيع المتفوق والشخحن العايل, الذكاء هودليل التفوق ان

 ولكنها التعليمي ساذب على المدرسة دور يقتصر وال االنحراف عثرات يقيهم لالطفال حصنا يكونان الدراسةقد والتقدميف

واالنسانية. االخالقية القيم الصغار بتلقين وذلك تهذيبي بدور تقوم

 المتوافرة الذهنية االمكانيات على كثيرا يتوقف اوفثدلهم جناحهم ان كما وتنثمئتهم. االطفال حياة بارزفي دور وللمدرسة

لديهم.

٨^٨3 211سأ. 104 3/15/13 6:33



)2 11 (انسس لجتماع٠ علم مبادئ

إثرائي: نهس )24(

: األحداث انحراف عوامل
الغريزي) التكوين , النفسي التكوين , العضوي (التكوين وتشمل: الشخصية العوامل : اول

العضوي التكوين - 1
الغدد: اإفراز يف اخللل —

 بالغدد تررف ما وهي ), التناسلية.....الخ , الدرقية , النخامية الغدد ( منها الغدد من بعدد مزود اإلنسان
 او الهرمونات هذه خل-ليف وأي والعقلي النموالجسمي علي الفرد تساعد كيميائية هرمونات وهي الصماء

.النمو اضطرابيف له يحدث اوالنقحى اإلفراز زيادة كانيف سواء الغدد
: والعاهات األمراض —

 و باخلوف ويشعرون ونفسيا وعقليا جسميا مستقرين غير يصبحون أوالعجز األمراض من يعانون الذين
تعويضي). سلوك ( اوالجريمة االنحراف ايل الفرد تدفع قد نفسية ضغوط شكال يأخذ شأنه من وهذا القلق,

: النفسي التكوين -2
العقلي بالضعف مصابا الفرد فيها يولد حاالت —
اإلحباط عن الناجتة األزمات احتمال علي القدرة ضعف —
بالقلق لإلصابة التكويني االستعداد —
: الغريزي التكوين -3
الجنسية النزعات خاصة املختلفة الغريزية الدوافع إشباع اونقحىيف زيادة —

): األسدرة ( للحدث الداخلية بالبيئة ترتبط عوامل : ثانيا
.الطالق , الزوجني بني الدائم ,النزاع األسري التفكاك —
.األب زوجة قسوة , باخر األم زواج , باخرى األب زواج —
املنحرفة. األم سلوك , المنحرف األب سلوك —
.االقتحسادية الناحية من األسرة حالة سوء , التربية أسالدب يف التردي —

: للحدث اخالرجية بالبيئة ترتبط عوامل : ثالثا
.األهل و المدرسة بني التربية أساليب تعارضى المدرسة., من الهروب —
.املحلية البيئة ثقافة , السوء رفاق —

 النفسي الحصن منتدى

خط//جععلجةا.خعع
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الرابعة الوحدة على اسئلة
الجتماعي. التغير مفهوم وضح —ا

التالية: الجتماعية املفاهيم عرف —2

التقدم. —اأ

 التطور. —ب

التطوير. —ج

التنمية. —د

العوامل. هذه باختصار إشرح العوامل. من عدد ىل1 الجتماءي التغير ماع٠الجت علماء يرجع —3

الجتماءي. التغير وصور أشكال بني —4

البحرين. يف الجتماءي التغير من بأمثلة بذلك موضحا الجتماءي التغير مظاهر اشرح —5

منهما. لكل امثلة اعطاء مع الجتماءية والمثدكلة الشخصية المدشكلة بني الفرق وضح —6

 — مايلي: حيث من العربي واخلليج البحرين جمتمع يف الجذبيات المربيات مثدكلة ناقذس —7

المدشكلة. حجم — ا

 واجلنسية. السدن فئات —ب

أسبابها. —ج

المدشكلة. هذه لعالج مقترحات —د

— مايلي: حيث من ال^اث جنوح مثدكلة نافثذس —8

السدن. فئات — ا

االنحراف. أىل الطفل تدفع التي االدباب —ب

المدشكلة. هذه لعالج المقررحات —ج

االنشطة:

البحرين. مجتمع يف الجتماءي التغير يف البررول اثر حول احث اجراء يف معلمك وباشراف زمالئك مع تعاون — 1

البحرين. جمتمع يف الطفل لغة على الجنبيات المربيات اأثر حول بحثا اكتب —2

الحداث. جنوح على التلفزيونية العنف افالم تاأثر حول بحثا اكتب —3

الجذبية<<. العمالة ))مشكلة حول ندوة إعداد معاركيف وباشراف زمالئك مع تعاون

------------------------------------- ١0٦ -------------------------------------
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الخامسة الوحدة

العام والرأي القيادة

القيادة: اأول:

تعريفها. -1
عناصرالقيادة. -2

القيادة. اأنواع -3
السياسية. القيادات أشكال -4

العام: الراأي ثانيا:
وخصائصه. تعريفه -1

العام. الراي تكوين على تساعد التي العوامل -2
العام. الراأي تعوق التي العوامل -3
العام. الراأي اأهمية -4

العام. الراي قياس -5
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القيادة أوال:

 الكبيرة الوفرة من الرغم وعلى االجتماع. علم احلديثآليف البحثية الموضوعات من واحدا القيادة ووضوع البحثيف يعتر

 تلك وخصوصا العربية األدبيات يف الموضوع ذات حول الكتابات فإن األجنبية باللفات القيادة مسالة ناقشت التي للكتابات

 ان يعدو ال وماهومتوافر .ا جد حمدودة تكون تكاد االدارية والعلوم النفسى وعلم االجتماع علم منظور من الموضوع ناقشت التي

 االطار هذا ويف .احيانا اإلعالمي الطابع تخلومن ال وهي العربي, الوطن والدينيةيف السياسية القيادات حول كتابات يكون

 حول فالكتابة السياسية. القيادة او الندب عن احلديث االطالق على يعنى ال القيادة موضوع حول احلددث ان تاكيد من البد

 يف السائدة القيادات مناذج احدى هي السياسية فالقيادة السياسية. بالقيادة خاص انه على البعضى يغهمه القيادة ووضوع

التالية: مناقشتنا تبيانهيف سنحاول الذي األمر المختلفة, احلياة نواحي كل تشمل تكاد التي المجتمعات من جمتمع اي

هس61٠ القيادة تتعريف -1
واالختالف التشابه اوجه يف هنا ندخل ولن القيادة. لمفهوم التعريفات من كثررا القيادة مبوضوع المعنية الكتابات تقدم

 احد بتقدمي هنا نكتفي فسدوف لذا البعضى, بعضدها عن كثررا تختلف ال جوهرها يف إنها حدث التعريفات هذه يف الكمال او

 كمدب معها يتسسنى معننة بطريقة وتوجيههم شخاص ال التأثنريف دفن هي انالقيادة يقول: الذي التتعرففات

. معينة اواهداف هدف ىل٤ الوصول سبيل يف وتعاونهم ووالئهم طاعتهم

 حتقيق أجل ومن معني موقف يف اآلخرين على التاثير على األفراد من أومجموعة فرد قدرة تعنى القيادة فان المعنى بهذه

 القوة ممارسة تعني القيادة فان آخر ومبعنى عمومه. المجتمعيف او الجماعة ألتراد بها يؤمن سلفا مرسومة حمددة أهداف

 أومجتمع اومؤسسدة اومنظمة جماعة, اطار يف — االجتماعي المحيط اي — ياتي قد الذي االجتماعي المحيط يف والنغ-وذ

اأمة. اأو حملي

القيادة: عناصر -2
هي: رئيسدية عناصر أربعة يف القيادة عناصر حتديد هنا ميكن

القائد: أ-

 القيادة حاالت حتديف — القيادة فان شك ودون دينية أو أوسياسية اجتماعية جماعة أو أوحد فردا القائد يكون وقد

 ببعضى عادة القائد ويتميز ذاتها. اجلماعة التيحتددها الشروط وفق اجلماعة شئون بادارة يقوم بفرد تناط —اسماعية

واألمانة. اجلسدمي البناء , اجلرأة الروية, الذكاء المكانة, القوة, مثل اجلماعة واهتمام أنتباه تسدتدعي التي الشخصية السدمات

------------------------------------- ١0٩ -------------------------------------
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 يولد ل الفرد أن أكدت قد النفر وعلم االجماع علم مجال يف إجراؤها مت التي الدراسات من الكثرير فان أخرى حية نح من

 سدمات تكون قد التي الشخصية السدمات إىل فباالضافة للقيادة. يحدلح ال انه أو فاثدل أو ناجح قائد انه جبينه على خط وقد

 القيادة, على يدربون فالناس مكتسدبا, القيادي السدلوك من مهما جانبا هناك فان الخ اجلسدمية.. والبنية الذكاء مثل: وراثية,

 السدمات هذه ان إىل هنا االشاره املهم ومن القيادية. املهارات وتنموفيهم خراتها, ويكتسدبون وأساليبها, أصدولها ويععلمون

 واجتاهها الشخحدية سدماتها غاندىيف املهامتا الهندي القائد فشخحدية البشري, املجتمع خمتلغةيف أوزان ذات الشخحدية

القائد أو ديجول تثدارل الغرنسدي القائد سدمات وتختلف العربية, املنطقة عبدالناصدريف جمال شخصية عن تختلف العام

مجتمع مقبولةيف بالضرورة هي ماليسدت مجتمع املقبولةيف للقائد الشخحدية السدمات أن ثم تشرتشل. ونسدتون البريطاني

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

األتباع: ب-

 قائد دون التابعين من جتمع هناك يكون أن أو اتباع دون قائد يتحدوروجود وال القائد.. ادارتها أمر يتوىل التي اجلماعة وهم

 أوقرية القبائل من قبيلة تكون كان صغيرة, جماعة يعني قد األتباع ومفهوم تحقيقها. المراد األهداف أو نحوالهدف يوجههم

بأسرها. أمة تكون وقد معينة, اجتماعية أو دينية جماعة أو القرى من

 الرغبة فيها يولد جماعته مع القائد تفاعل أن مبعنى نفسدها, القيادة اليها تنتمي التي اجلماعة خالل من تتولد القيادة وقوة

 وحاجاتهم وطموحاتهم آلمالهم جتسديد من القائد يف يجدونه لما فيه, يقودهم الذي الطريق يف طواعية معه والسدر تبعيته يف

 من تختلف ألوامره االنحدياع درجة وبالتايل أتباعه على القائد تاثير فقدرة االتباع على كتلف تأثير لها والقيادة المختلفة.

آلخر. فرد من تختلف القائد على األفراد هوؤلء تاثري درجة اأن كما آلخر, فرد

الموقف: ج-

 بأسره, مجتمع دارة أ شكل على الموقف هذا ياتي وقد ادارته. امر يتطلب موذف هناك يكون أن من البد القيادة ترز وحتى

 أو رياضي أوناد أهيية كجمعية اجتماعية.. أومؤسدسدة أوبنك كمحدنع اقتحدادية أومؤسسة وزارة أوأدارة دولة كرئاسة

غيرها. أو الحدراعات أو احلروب كادرة األزمات أثناء الموقف هذا يرز أوقد غيرهما,

األهداف: أو المهمة د-

 وقد حتقيقها.. يف الجماعة ترءب التي واألهداف املهمات حتقيق بها يناط جماعة أم فردا أكادت سواء القيادة فإن واخيرا

 واهداف أومهمات أوسدنتين أوسدنة كاشهر قحديرة فترة يف تحقيقها يتم أي املدى قصديرة األهداف أو المهمات هذه تكون

 بالقيادة يناط التي املهماتواألهداف أن التاكيد من هنا والبد الزمن. من سدنواتعديدة عر حتقيقها يتم المدى بعيدة

 اجلماعة ألهداف مغايرة أهداف أحيانا للقيادة يكون اال يعنى ال وهذا واالتباع. القيادة بين تكونمشرركة أن الدد تحقيقها

ا.ً كثري اأو الً قلي

٨^٨3 211سأ. 110 3/15/13 6:33



)2 11 (انسس لجتماع٠ علم مبادئ

القيادة: انواع -3
 البسعيطة المجتمعات يف صحيحا ذلك يكون وقد االمة, أو الدولة مؤسسة قيادة على فقد تقتصر القيادة ان اببعضن يعتقد

 ميكن وباملثل والدنيوية, الدينية باألمور يحيط الذي القرية وجهاء ألحد تكون فيها القيادة ان حيث القبيلة اأو القرية كمجتمع

 احلديثة المجتمعات يف اما احلياة. بأمور ودراية حكمة واكثرهم سسنا القبيلة افراد اكر يكون يقد الذي القبيلة شديخ عن القول

 ميكن االطار هذا يف فالقيادة واختالفها.. الحياة نواحي بتعدد انواعها تعددت وكذلك أسبابها تبايذت قد القيادة فإن

اآلتي: يف انواعها بعضن حتديد ميكن التي المختلفة احلياة قطاعات بتسعمية تسعميتها

السياسية: القيادات - أ

 تنظيم بها يقصد الداخل وامور واخالرجي. الداخلي الصععيد على البالد شئون بتدبير تقوم التي اجلماعة او الفئة وهي

 بتعدد تاخذ التي الدول ويف المجتمعات. من جمتمع الي المكونة واجلماعات األفراد وبني والمحكوم احل^اكم بني العالقة

 معني جاذب يف البالد بقيادة تضعطلع للقيادة أمناط او أشكال ثالثة خاللها من ترز سلطات ثالث هناك ان نجد السلطات

 ذلك يف وميثلها التنفيذية, السعلطة بتنفيذها تقوم التي التشريعات اصدار بعملية تقوم التي القيادة وهي المجتمع, جواذب من

 والنزاعات االمور يف حتكم التي القضائية القيادة هناك فان واخررا فيه, الممثلة المعارضة اوقيادات التشريعي املجلسن رئيسن

 وتفاعلها ارتباطها رغم البعضن بعضعها عن الثالث السعلطات تسعتقل المتقدمة المجتمعات ويف والعامة. الدول اوبني االفراد بني

المجتمع. استقرار اجل من

 القرار باصدار تضعطلع التي السياسية القيادات اشكال وبالتايليف والسياسية االجتماعية نظمها المجتمعاتيف وتختلف

 ان نجد النامية المجتمعات وبعضن االوروبية كالمجتمعات السياسية التعددية تاخذمببدا التي المجتمعات ففي فيها. السياسي

 السياسية التجمعات او االشخاصن وهم اورؤسائها.. الدولة بقيادات يسمى ما فهناك قسمني. اىل تنقسعم السياسية القيادة

 السياسية التجمعات وتناوب المعارطعة, بقيادات يسمى ما مقابل والخارج الداخل يف الدولة ومتثل القرار, إصدار متتلك التي

 بدولة يسمى ما ووجود الداخلي والسعياسي االجتماعي التفاعل لعمليات نتاج الواقع هويف احلكم على الدول المختلفةيفهذه

 العماليفمقاعد حزب وجود مقابل للحكومة بريطانيا المحافظنييف حزب االطارهوقيادة هذا الواضحيف والمثال المؤسسات.

المعارضة. مقاعد الدميقراطييف احلزب وجود مقابل االمريكية المتحدة الواليات يف اجلمهوري احلزب اوقيادة المعارضعة

 مصالح صيانة حيث المعني بالمجتمع العالقة ذات الخارجية والمجتمعات القوى مع العالقة تنظيم فتعني الخارجية االمور أما

اخالرجية. بالمجتمعات يتعلق فيما واأفرادها الدولة

الدينية: القيادة ب-

 وأئمة شرعيني قضاة من الدينية المؤسسات امور بتدبير والقائمني الدين, كعلماء الدينية الشئون بادارة تقوم التي الفئة وهي

 يف وغيرها واالديره الكنائس امور بتدبير والقائمني والقساوسة االسالمي. الدين هويف كما وغيرهم الدين وعلماء المسعاجد

المسعيحي. الدين
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 القيادات فدور املجتمع بها يمر الغني المرحلة وكذلك الدياذ. بأختالف املجتمع يف وثأثيرها الدينية اققيادات دور ويختلف

 نشاة منذ وخارجيا داخليا اإلسالمي العربي املجتمع حركة يف ومؤثرا رياديا الدوام على كان اإلسالمي الدين الدينيةيف

 العربي املجتمع يف واضدح تأثير لها كان التي الدينية القيادات بعضن ىل٤ هنا الشداًرة وميكن اآلن. حتى اإلسالمية الدولة

الخ. الفغاذي.. الدين وجمال عده.. حممد الثديخ مثل: احلديث, التاريخ يف االسالمي

 الصناعية الثورة وبروز القطاءي املجتمع بسقوط اضمحل قد األوروبي املجتمع الدينيف رجال دور فان املسيحي الدين يف اما

 املؤسسدة تاثير واضمحل كبير بشكل املجتمعات هذه يف الدين رجال دور تقلص_ن حيث العلمانية, بالدولة يسدمى ما ونشاة

األن. حتى الوذت ذاك منذ الدينية المؤسسدة تاثير عن لذدك نتيجة واسدتقلت املجتمع. يف الدينية

واالدبية: الفنية القيادات ج-

 الشخصديات اوتلك واملوسيقى والغناء الرسم من اشسكاله بشتى الغن يفمجال بازرا دورا لعبت التي الريادية الشخصيات وهي

 درويشى فالسديد وغيرها, األدبي النقد او الرواية, او الشعر او القصدة جمال يف والفكرية الدبية احلياة تطور ساههتيف التي

 يعتر كما العربي. والوطن محدر لموسدقىيف١ الغنيةيفجمال القيادات من يعترون وغيرهما عبدالوهاب, والموسديقارحممد

 الثدعر يف املجددة القيادات من غيرهم وكثير ))وادونيسن(( عبدالصدبور وصالح املالئكة ونازك السدياب شداكر وبدر شدوقي احمد

 كما العربي.. الوطن يف الرواية كتاب قيادات من جرا ابراهيم وجرا مينا وحنا حمغوظ جندب ويعتر احلدي_ث. العربي

العربي. الوطن الفكريةيف القيادات ابرز من حنفي وحسدن عمارة وحممد الجابري عابد محد يعتر

العسكرية: القيادة د-

 الغربيةوخحدوصا الدول يف بارزا ليسن دورها ان من الرغم وعلى والسدلم, احلرب اثناء الجيثى بقيادة تضدطلع التي الفئة وهي

 جورج السدابق المريكي الرئيدن او ايزنهاور السدابق المريكي كالرئيسن الدول هذه قادة بعضن فان الثانية, العاملية احلرب بعد

 العسدكرية القيادات فان الثالث العامل دول يف اما العسدكرية. القيادات من كانوا ديجول تثدارل السدابق الغرنسدي بوشنوالرئيسن

 من فليسن لذا المجتمعات, لسدياسيةيفهذه١ الحياة يكونونيفصدارة ما غالبا الخرى الدولة مؤسسدات لضدعف ونتيجة

 اجليثن قادة من الواقع يف هم الالتينية وامريكا افريقيا يف وخصدوصا الثادث العامل دول رؤساء من الكثير جند ان املسدتغرب

الدول. هذه يف

االقتصادية: القيادات هـ-

 ساصة الكرى املصدانع كأصحاب املجتمعات, من جمتمع لي القتصدادي النشاط رئيسدييف بدور تضدطلع التي الفئة وهي

 القتصدادية احلياة بعصدب ميسدكون ممن الكبرى التجارية واملحالت المال وشدركات والبنوك وغيرها والطائرات بالسديارات

 البثدرية املجتمعات من الكثير السي-اسديةيف^ احلياة يف بارزا دورا تلدب ان الفئة لهذه القتصدادية القوة اتادت وقد املجتمع. يف

 الدول هذه سياسة رسدم يف اوروبا يف الكرى الصدناعية الثدركات اصحاب لدور امثلة هنا البعضن ويضدرب العصدور. مر على

 ذوي الدول, مععسدكرهذه القتصدادية الفئة تتحالف الغالب ففي الثالث العامل دول يف اما واخالرجي. الداخلي الصدعيد على

الالتينية. امريكا دول يف احالل هو كما الكبري, النفوذ

-------------------------------------١١٢ -------------------------------------
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السياسية: القيادات اشكال -4

الديمقراطية: القياداات أ-

 القيادات من النمط هذا على البعحض يطلق

 التحديد وج-ه على وهي الجماعية, القيادة

 بصورة القرار اتخاذ فيه يتم الذي النموذج

 التي والمنافشات المشاورات خالل من جماعية

 النموذج هذا ويف الجماعة, مع القائد يعقدها

 وهذا القيادة, يف األعضات بإشراك القائد يقوم

 سلطة اسماعة افراد او األعضاء تخويل يعني

 واصدار السياسات ووضع القرارات اتخاذ

 ايثبباع نحو النموذج هذا ويسعى األوامر.

 تقوم التي الجماعة او اففرد من كل حاجات

 (االتباع). األعضاء ككذلك القيادة, مبمهام

 من بأسرها االمة قيادة يعني قد النموذج وهذا

 لمؤسسة يكون أوقد المختلفة, مؤسساتها خالل

 آخر انساني جتمع اي او اجتماعية او اقتصادية

).2-1 رقم الشكل (انظر

الدكتاتورية: القيادة ب-

 غيره دون ددد شخصن فيها ينفرد التي وهي

 عابئ غرر لمؤسسة مل أو الجماعة شئون بادارة

 ويف مصاحلها. او يوودها التي اسماعة باراء

 وخططه اآرائه بامالء القائد يقوم النموذج هذا

هذه تتعارض وقد االتباع) ا اسماعة على

االقتراع صناديق ) 1 ( شكل

البرلمان قبة )2( شكل

 منط النموذج هذا وميثل اسماعة, أوساط الملليف وانتشار النفوذ سيادة أىل يؤدي قد الذي االمر اسماعة, اراء مع اآلراء

 العمل عن شيء كل (العاملون) االتباع فيها يجهل والتي العمل, ادارة امور كل العمل اورئيس القائد فيها يحتكر التي االدارات

االمر اسماعة عن القيادة وانقصال , (االتباع) واسماعة القائد بني العالقة يف واضح بضف النموذج هذا ويتسم وأهدافه.

السواء. على اسماعة وضع وربما القيادة دور من بالتايل يضف الذي

١١٣
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الفوضوية: القيادة ج-

 حيث اوقوانين, ضوابط متدهم ل القرار التخاذ وكاملة مطلقة بحرية الجماعة وافراد القائد فيه يتمتع الذي وهوالنموذج

 اجلماعة, افراد عن القاذف شخصية هنا تتميز وال حتقيقها. وبالتايل األهداف, اختيار حرية لألفراد الحالة هذه يف يترك

سياستها. ورسم أهدافها وتحديد وقيادتها اجلماعة امور توجيه عن تام غياب يوجد باألحرى او واضح غرير دوره ان حدث

ائرائي: نهس (3)

الدميقراطية:
 امليألد قدل اخالصهـس القرن في القديمة أثينا في نحته مت —القدمي اإلغريقي بثنكله الديمقراطية مصطلح ان

 المعاصرة المفاهيم عليها تنطدق التي األمثلة أوىل من انها على اليها تنظر عموما األثينية والديمقراطية
 مل الحاجز هذا ولكن التصويت، دق لهم فقط الذكور أثينا سكان ربع او نحف كان الديبراطتي. للحكم

 أثينا مواطني كال كان فررهم درجة النظرعن فبغض االقتصادية باككذنة له عالقة وال قوميا زا—حاج ككن
 مباشرة قراراتهم يتخذون القدمية مواطنوأثينا وكان اععوومية. اجلمعية في والتحدث التصويت أحترارفي

 كان الذي الدميقراطي احلكم من الشكال وهذا إتخاذها. في عنهم ينوبون نواب اختيار على التصويت من بدال
 معنى تغير الزمن وبمرور النقية. أوالدميقراطية المباشرة بالديققراطية يسمى القديمة أثينا في به معموال

 الديمقراطية األنظمة ظهور مع عشر الثامن القرن منذ كثيرا احلديث تعريفها وإرتقى الديققراطية
 تواجدت والتي القدمية الهند جمهوريات في ظهرت الدميقراطية أشكال أوىل العامل دول من العديد في المتعاقبة

 فيما حتكم كانت التي فايشايل الجمهوريات هذه بين ومن بوذا. ميالد وقدل الميألد قدل السادس القرن فررة في
 اإلسكندر عهد في ذلك وبعد البشرية. تاريخ في جمهورية حكومة أول تعتبر والتي الهند ببيهارفي اليوم يعرف

 فيما حتكمان كانتا اللتين وسامباستايي، ساباركايي دولتي عن اإلغردق كدب الميالد قدل الرابع القرن الكبيرفي
وأفغانستان. بباكستان اليوم يعرف

الحرة الموسوعة
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العام الرأي ثانيًا:

 العسدكريين والقادة والتصاد والسدياسة الدولة لرجاًلت بالتسدية المعاصرة حياتنا يف كبيرة اهمية العام الراي موضوع يشكل

 أومثدكلة قضيه لمناقشة يتصددون عندما هؤلء بوساطة القرار اتخاذ عملية كبرريف تأثير من له لما والقادون االعمال ورجال

املجتمع. تهم معينه

 المؤثرة العوامل وبيان وحتليله تعريفه ىل1 له دراسدتهم يف وذهبوا العام, الراي موضوع والجتماع النقددس علماء درس هنا من

والمجتمع. الفرد يف واأثره تكوينه, يف

وخصائصه: العام الرأي تعريف ـ 1

العام: الرأي تعريف ـ أ

رايه عن العام اجلمهور او المجتمع او اجلماعه تعبير بانه جتماع٠ال علماء بعض فيعرفه العام, للراي عديدة تعريفات هناك

٠ وهوالراي تؤرقه, اومثدكلة تهمه اوقضيه يخصده لموضوع بالنسدبة معين وذت تجاهاتهيف١ومعتقداتهو ومشاعرهوأفكاره, ٠

المجتمع. يف احلقيقية القوة وهو الغالب

 الداخلي المجال اوذشا*طيف اوحادثة عمل اجلماهررعلى تصدره الذي هواحلكم العام الراي ان القول آخرميكن وبتعبير

اجلماعه. نظر وجهه عن التعبر هو اأنه اأي العالمي, اأو المحلي اخالرجي, اأو

 دعوة على بناء او انفسدهم تلقاء من أما اجلماعه افراد عنها يعر التي الراء جمموعه بانه الجتماًع علماء بعض يعرفه كما

 بسدلوك القيام احتمال عليه يتردب مما خاص اقتراح او معين اوشخصس حاللهحمدده اومعارضا مويدا تعبيرا إليهم, توجه

مبايشر. غير أو مبايشر

العام: الرأي خصائص ـ ب

يلي: فيما اهمها نذكر خصدائصس بعدة العام الراي يتميز

او اوقلق صراع يوجد حينما تظهر والقضية للجماعة, بالنسدبة هامة قضدية ترز حتى كامنا ساكنا يظل العام الراي ان - 1

والقلق. الصدراع من التقليل هوحماولة الجاري العام الراي ويكون احباط,

معه. واتفاقه الغلبية لراي مطابقته إىل يحتاج العام الراي ان - 2

عن التعبير ان للعيان ويظهر عظيمة, المؤثر العامل قوة تكون عندما اوخارجا ظاهرا فيه الباطن يصدبح العام الراي ان - 3

السديئة. النتائج من اكرر طيبه نتائج له ستكون بالفعل الرغبة

-------------------------------------١١٥ -------------------------------------
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الثدياء. على الصحيح واحلكم الفهم على اقدر كان ر٠المو مبجريات عليما كان كلما العام الرأي أن - 4

وقد العام, الراي ثورة من تهدي ان تستطيع العامة واألخالق والعرف والعادات التقاليد يف السطحية التغيرات ان - 5

العرف. او القانون مع العام الراي يتعارض

آخر. عامل اي يفعله مما اكر بدرجة العام الراي وثريف ما فترة املجتمعيف افراد تصددب التي الكوارث ان - 6

قوي عام راي لتكوين الفرصة فإن الجتماءية المشكالت او القضدايا بإحدى اجلماعي او الشخصدي تمام۵ال قل كلما انه - 7

ضعيفة. تكون المثسكلة أو القضية هذه يعضد

العام: الرأي تكوين على تساعد التي العوامل ـ 2
يلي: فيما بعضها ايجاز ميكن العام الراي تكوين على تساعد عوامل عده هناك ان على جتتماع٠ال علماء يتفق

االسرة: ـ أ

 الجتماءية التنشئة بعملية تقوم التي األوىل المؤسسة باعتباره العام الراي تكوين على تساعد التي األساسية العوامل من وتعتر

 جهة, من الوالدين بني يتم الذي والتفاعل العالقات فنوع واالجتاهات, والمعتقدات الراء الفرد تلقني يتم خاللها من والتي

 الخرى واجلماعات بالمؤسسات األسفرة وعالقات ببعض بعحفدهم األولد عالقات ض اضدافه آخرى جهة من واألولد والوالدين

 ابنائهم, واراء اجتاهات تأثيركبرريف لهم-ا فالوالدان المة, وشخصدية الفرد شخصدية تؤوين على مباشر تأثرر له ذلك كل

واآلراء. والميول والجتاهـات العادات األبناء يكتسدب طريقهما فعن

والتعليم: الثقافة ـ ب

 المؤسسدات من الباكر صباه منذ الفرد يتشربها التي الثقافة فنوع العام, الراي تكوين عملية كبيريف دور ايضا والتعليم للثقافة

 الجتماءية التنشئة اساليب ارتدت وكلما شخصسيته, يوثريف واألسرة المدرسة مثل الجتماءية التنثسئة بعملية تقوم التي

السسليم. العام والراي السدوية الجتاهات تكوين على مسساعدا عامال كان والرربوية, التعليمية والرامج

الدين: ـ ج

 اثركبيريف والمسداجدلهم الدينية واجلمعيات الدين فعلماء العام, الراي اساسيايفتشكيل دورا التعاليمالديييه تلعب

العام. الراي اجتاهات على وبالتايل وسدلوكهم, الفراد اراء وبلورة صياغة

الهامة: االحداث ـ د

 الهمية بالغ تاثير العلمية والكتثدافات الثورات او والسدياسية دية االقتصدا الزمات او الحروب مثل الهامة الحداث توثر

 الصدهاينة واحتاللالسرائيلي العربي الصدراع المتمثلةيف األوسط الشرق ازمة المثال: سبيل فعلى العام, الراي نكوين يف

السرائيلي. الكيان مع السدالم نحو العربي العام الراي اجتاهات توثريف العربية واألراضي لفلسدطني
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القيادة: ـ هـ

 القائد أو الزعيم كان ككلما العام, الرأي اجتاهات بلورة كبريريف اثر الزعيم و القائد لشخصسية أن االجتماع علماء يؤكد

 اتبع كلما القائد يتاثر اخرى ناحية من العام. الراي اجتاهات على ذلك انعكس بينهم, بثمعبيه ويتمتع اجلماهير, من قري-ب

 عامال يصدبح فانه اجلماهيري والتقدير الثقة من درجة أىل القائد يصدل وعندما اجلماهير, قيادة يف الديمقراطي االسلوب

العام. والراأي الجتاهات تكوين يف اً ؤثر مو

واالتصال: االعالم وسائل ـ و

 واملجالت فالصدحف العام. الراي تكوين يف بارزا دورا — المرئية او السدمعية او منها المقروءة سواء — االعالم وسائل تلدب

 يكن مل ان الدور نفسر والتلفزيون االذاعة من كال متارس كذلك العام, الراي وبلورة تشكيل يف مهما دورا تمارسن والدوريات

العام. الراي صياغة اكرريف

 تؤثر كذلك فيه, والتأثير العام والرأي االتجاهات تشكيل يف خطيرا دورا واجلماهيري الثمخحدي االتصال لوسائل ان كما

 التي القضية او المشكلة أىل اجلمهور انظار توجه الوسائل هذه فجميع العام, الراي العامةيف والعالقات واإلعالن الدعاية

 لها يتاح ما ومدى اهماله, او وتاكيده تقدميه وطريقة الوسائل تدك تقدمه ما باختيار ذلك ويتاثر العام, الراي حولها تبلور

رقابة. من عليها يغردن وما حرية, من

العام: الرأي تعوق التي العوامل ـ 3
 جمال يف واالختصاصيون االجتماع علماء يرى كذلك العام, الراي تكوين على تساعد التي العوامل اهم لها تبني سبق ممما

 حول واأرائهم اجتاهاتهم عن الفراد يعر اأن دون وحتول العام, الراأي تكوين تعوق العوامل من هناكجمموعه اإن العام الراأي

يلي: فيما العوامل هذه ايجاز وميكن معني, موضوع

المغرضة: الدعاية ـ أ

 من معني اجتاه وفق ) اكاذدب أو حقائق انصداف أو اشماعات أو أومبادئ (حقائق معلومات نثمر بانها الدعاية نرريف يككن

 االعالم وسائل باستخدام واجلماعات األفراد اجتاه وتغيير العام الرأي للتاثيريف منظمة حماولة جماعهيف أو فرد جانب

باجلماهير. واالتصمال

االعالم: وسائل على المشددة الرقابة ـ ب

 من الوسائل هذه تكون أن ميكن كذلك العام, الرأي تكوين كبريريف دورا واالتصال االعالم لوسائل أن سابقا عرفت كما

 المعلومات تقدمي عن الوسائل هذه انحرذت أذا مبعنى أي عليها, املثمددة الرقابة فردن حاله العام^^ الرأي تعوق التي العوامل

 سلوك يف سلبيا يوثر ذلك كل فان والموضوعية االمانة عن ابتعدت واذا الصادقة, واألخبار الواندحة, وحلققائق الحدحيحة,

معني. نحوموضوع واجتاهاتهم األفراد
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الفردية: والحقوق الحريات احترام عدم ـ ج

 حول وآرائه وأفكاره نظرة وجهه عن يعر ان الفرد يمستطيع خاللها من التي احلرية مناخ لألفراد توافر اذا العام الرأي يتكون

الحقيقي. راية عن تعر ول صحيحة, غير مشتكون واراءة الفرد اجتاهات فان احلرية انددمت فإذا معني موضوع

والطوائف: اللغات تعدد ـ د

 الراي تكوين عملية يعرقل معني مجتمع يف قومية لغة وجوداكررمن هنافان من , االفكارواآلراء لتبادل فعاله وسيلة اللغة

 اعطاء منهم يطدب اومسسألة قحغسيه اي حول بينهم فيما االفراد تفاعل يف وتساهم االفكار, تبادل على تساعد اللغة الن العام,

حولها. راأيهم

 كل الن العام. الراي تكوين هواالخريفعدم يسساهم التعدد فان الواحد املجتمع الطوافيف لتعدد بالنسسبة الحال وكذلك

الخامسة. زاويتها من املطروح املوضوع أىل تنظر طائفة

لها: والتعصب البالية والتقاليد بالعادات التمسك ـ هـ

 الراي تكوين تسساهميف احالله هذه ويف الدورايجابيا, هذا يكونوقد العام, الراي تكوين والتقاليددوراكبرريف العادات تلعب

 المجتمع تقدم تسساير ال انها مبعنى املجتمع بها مير التي التطورات تسساير ال باليه كاذت اذا سلبيا دورها يصسبح ولكن العام,

 اعطاء منه يتطدب قحغسية اي يف نظرة وجهه بابداء املثساركة يف وفاعليته الفرد نثساط من حتد الحاله هذه فهييف وتطوره,

مسستنرر. عام راي تكوين والتقاليدعائقايف العادات وهناتكون حولها, راية

واألزمات: الحروب ـ و

 القادة يضسطر الظروف هذه مثل الغالبيف ففي العام, الراي تكوين توثريف التي العوامل من واألزمات الحروب تعتر

 التي واالسرراتيجية االزمات, ادارة يف يرغبونها التي العامة السسياسة مع يتفق بما العام الراي توجيه اىل الدولة ورجاالت

 اومسورها العسسكرية املعركة يف العام الراي به يقوم الدورالذي وانطألقامن الفررة, هذه يف االحداث وضعهاوتناسب مت

 التي نحوالسسياسة العام الراي توجيه على املختلفة االعالم باجهزة تعمل الدول معظم فان واالقتصادية السسياسية المختلفة

العام. الراأي تكوين يعوق الدول قبل من التدخل وهذا احلرب. تلك اأو الزمة هذه يف تتبناها
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العام: الرأي اهمية ـ 4
يلي: فيما العام الراأي اهمية ايجاز ميكن

 دلدال يعتر ما مجتمع يف العام الرأي ظهور أن كما والتقدم, نحوالرقي املعاصرة املجتمعات توجيه على العام الرأي يعمل —

أفراده. بني واألهداف الماًل ووحده املجتمع, هذا يف العامة واحلريات الحقوق احترام على ومميزا واضحا

 هوالذي الوجود يستمريف الذي فالقانون اوتعديلها, الغائها او استبدالها ويف الثنوانني, صياغة يف العام الراي يوثر —

 تعديله يستوجب مما فيه روح ل فهونصن العام الراي تاييد على يستند ل الذي القانون اما العام, الراي تاييد على يرتكز

الغاءه. حتى اأو

 الدول يف واالجتماعية االقتصادية التنمية مشروعات وخاصة االقتصادية, املشروعات جناح بني وثيق ارتباط هناك —

 من متينة قاعدة على يقم مل ألنه الفشل, مصسيره كان مشروع من فكم املشروعات, لهذه العام الراي تاييد وبني النامية

العام. الراأي

 الدول قادة يعطي لذلك واالقتصادي. السياسي النظام اركان من اساسيا ركنا الحريثة المجتمعات يف العام الراي اصبح

واالجتماعية السياسية خططهم وضع عدل االعتبار يف وياخذونه اهتمامهم, حل العام الراي اجتاهات الحاضر الوق_ت يف

٠ اقتصادي. او سياسي قرار اي التخان التصدي عند العام الراي بقياس يهتمون جندهم كما واالقتصادية, ٠

العام: الرأي قياس ـ 5
 العام الراي استطالع ويعتر واالجتماعية. واالقتصادية السياسية للقيادات بالنسبة مهما مؤشرا العام الراي قياس يعتر

ذاته. حد يف غاية العام الراي قياس يكون اال يج-ب وعليه املعاصر, للمجتمع حيوية ضرورة

 الراي موضوع يف سؤالني او بسؤال تكتفي ما غالبا انها املقاييس هذه على ويالحظ العام, الراي لقياس مقاييس عده وهناك

العام.

هي: العام الراي قياس على القائمني لدى شيوعا وأكثرها العام, الراي قياس املستخدمةيف املقاييسس اهم ومن

:0آل€8خل0عع3جسما ء1االستغت .أ

 عبارة واالستغتاء الرأي قياس يف الكمية الطرائق أهم من وهي االستطالعية((, االستفتاء ))طريقة احيانا هذا على ويطلق

 (االستخبار) استمارة أعداد وبعد التنفيذ خطة ورسم بدقة, حتديده يتم معني موضوع حول تدور االسئلة من جمموعه عن

 أو اجلرائد أوينشريف بالبريد اما (االسخبار) يوصل بدقة عليها سيطبق التي العينة واختيار الرأي, استطالع أوقائمة

بالبريد. يسلم أو املجالت,

والررتيب والتدرج الفهم وسهولة والبساطة الوضوح االسخباروهي أسئلة أعداد عند مراعاتها يج-ب وأجراءات قواعد وهناك
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 عالمة اووضع اوخطا اوصدح اول بنعم تكون بحدث االستجابة وامكانية وسهولة للموضوع ومناسبته المعنى وحتديد املنطقي

يختار للسؤال حمتملة اجابات عدة تعطى وقد والتعليق, احلديث الحرية للمجدب ويكون مفتوحة االسئلة تترك وقد أورقم,

راية. اإىل القرب الجابة منها

:1ع٤€1فآل الشخصية المقابلة . ب
 معهم تجري ن وبني بينهم لوجه وجها اللفضي التبادل يتم وفيه االسلوب, هذا العام الراي على القائمون يستخدم وقد

 او اقتراحات اوطلب العامة السياسة اونتائج اوحقائق اشسخاصن حول يكون فقد معني, موضوع ارائهميف الستطالع المقابلة

مسساعده إىل تهدف التي المفتوحة االسئلةاساس على تقوم حرة المقابله تكون وقد مؤسسات, اوتقييم وءات—اوتنب معلومات

 مثل: الثسخصسية, المقابله يف مراعاتها ي^ب مبادئ وهناك حمدده, اسئلة على تعتمد وقد الكالم, االسترساليف على الغرد

مميزات ومن والمكان, الزمان ومناسبة االسئلة ومالئمة الطرفني بني الفئة أو الطبقة يف والتقارب االخر الطرف ثقة ككعب

 تتيح كما دقة, اكرر استحابات على والححعسول البدث على والسيطرة المالحظة فرصسة وتتيح مرنه انها الشخصية المقابله

 ان اال ومتابعتها, المعلومات بعضن استعمال او الراي, وقادة المهمني االفراد الفرديةوخاصسة احالالت بعضن دراسة التعمقيف

من يكون وقد والتحيز للذاتية عرضة وانها النطاق, الضسيق للقياس اال تحسلح وال ومال, وجهد وقت أىل حتتاج انها عيوبها من

للبيانات. االحصسائي التحليل يف الصسعوبات بعضن تسبب وقد اجلمهور, بعضن مقابلة الصسدب

:؟0ءع11٧ع ع^1ط0ق8 االسقاًطبة الطرائق .ج
 التصسريح يف رغبتهم وعدم قدرتهم وعدم ومواقفهم اتجاهاتهم بحقيقة االفراد جهل حالة الطرائقيف هذه وتسستخدم

 المراد األفراد أىل المحددة غير المبهمة الغامضسة االجتماعية المثريرات تذدمي اساس على الطرائق هذه وتقوم بحقيقتها,

 تكملة وطريقة والمعاني, الكلمات تداعي طريقة االسقاطية الطرائق اهم ومن معني, موضوع حول وآراءهم اتجاهاتهم معرفه

 رسما 24 من مكون االختبار وهذا المصسورلروتنفج, االحباط اختبار وطريقة والصسفار, للكبار الموضسوع تفهم واختبار الجمل,

 اجابة يكمل ان ى—المفحوص أىل ويطلب جملة, احدهما يذكر شسخحسني يتضسمن احباطيا موقفا رسم كل ميمثل كاريكاريريا,

واراءه. واجتاهاته خبراته يسسقط وهوهنا ذهنه, على يرد ما بأول الثانى الشخصن

 الشخحسية جوانب بعضن عن تكثف االجتاهات, قياس جاذب أىل نها,٠با االتجاهات قياس االسقاطيةيف االختبارات وتمميز

الجتاهات. بهذه المرتبطة
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الخامسة الوحدة على أسئلة

العام. للراي المختلفة التعريفات وضح —ا

العام. الرأي خصائحس اشرح —2

العام. الراي تكوين على تساع التي العوامل باختصار اشرح —3

العام. الراي تكوين تعوق التي العوامل وضح —4

بأمثلة. اجابتلك موضحا العام الراي أهمية بني —5

 استخدامه ميكن الذي المقيايدس حدد التلفزيونية. الرامح اجلمهوريف آراء يستطلع ان يريد البحرين تلفزيون ان هـب —6

الموضوع. اجلمهوريفهذا اراء ملعرفة

العام. الراي العقاطيةيفقيايدى والطرائق الستغتاء بني الفرق ما —7

عناصرها. بني ثم القيادة, عرف —8

مثال. اعطاء مع السياسية القيادات مفهوم وضح —9

 الدينيةيف القيادات دور مبينا العبارة هذه ناقثى الديان<( باختالف املجتمع يف الدينيةوتاثيرها القيادات دور ))يختلف —0ا

االسالمي. العربي المجتمع حركة

 على منها كل اثر مبينا اع٠الذو هذه وضح رئيسية. انواع ثالثة أىل طبيعتها حيث من القيادة جتماع٠ال علماء بعضى يقسم —11

اجلماعة. متاسك

االنشطة:

معينة. اجتماعية قضية حول العام الراي صنع يفالءالم وسائل تاثرر حول نظريا بحثا اكتب —ا

 الرامح *دول ارائهم لستطالع العام الراي أىل موجهة استمارة تصميم يف معلملك وباشراف زمالئلك مع تعاون —2

التلفزيونية.

المجتمع. اهداف حتقيق يف الراأي اهمية حول اجتماعيا مقالت اكتب —3

 الشخصيات احدى تخرر اإلسالمي.. العربي املجتمع مسررةاثرتيف قيادية لحشصيات اإلسالمي العربي املجتمع يزخر —4

حولها. بحثا اكتب التالية,

عنه. اهلل رضعي اخلطاب بن عمر املؤمنين أمرر —ا

الفغاين. الدين جمال —ب

عدده. حممد الشيخ —ج-
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االنجليزية باللغة المصطلحات

8ء1عءآلع العلم

$00;0^ج الجتماع علم

$0ء13ل عه٧اع0خعع^ الجتماعية التنمية

$0ء13ل ععط؟0عع^0ع الجتماعية الظاهرة

ع£٧1٢0خعع^ع البيئة

80ء1ع1^ املجتمع

ةط^8 القوانني

1ع0عغ8 النظريات

6ععع٢3ا ة0اء0ا0^ج العام الجتماع علم

ة0اء00§۶ 0؛ 1عط سة؛7 العائلي الجتماع علم

ة0اء0ا0§۶ 0؛£طج ء£0آل0^1ء8 االقتصادي الجتماًع علم

1اليع8ةس1 ة0اء0ا0§۶ الصناعى الجتماًع علم

كعة0ال1ع ة0اء0ا0^ج البدوي الجتماع علم

د3ا ة0ء10ا0^ج الريفي الجتماع علم

ل0ا1حء1 ة0ء10ا0§۶ الساسى الجتماًع علم

حءالحل£110حآل1 ة0ء10ا0§۶ الرتبوي الجتماع علم

٧0حء0حآل1 ة0ء10ا0§۶ املهنى الجتماع علم

ة0ء10ا0§۶ 0؛ عه٧اع0خعع^ التنمية الجتماع علم
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