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: مقدمة عامة 

ما انفؾ الناس في الغرب كمنذ القدـ يطرحكف عديد  مف األسئمة حكؿ الحياة االجتماعية 

كالسياسية محاكليف في كؿ عصر تأكيؿ  مجتمعيـ كلمدة قركف كانت تتغمب عمى ىذا 

. االتجاه انشغاالت خرافية كدينية كفمسفية كسياسية 

إف تطكر التحميؿ االستداللي عند مفكر  مثؿ ركني ديكارت أك استدالؿ أكثر براغماتية ىند 

ميكيافيمي  يستيؿ قطعية تتأكد في عصر التنكير عند بركز العقؿ كالمسؤكلية الفردية كتجعؿ 

. الثكرة الفرنسية مف ىذه المفاىيـ الجديدة مبادئ تترسخ في المؤسسات ك الذىنيات 

في القرف التاسع عشر كفي ظركؼ تاريخية اقتصادية كثقافية مبلئمة تتاسس المعرفة 

السكسيكلكجية كميداف مستقؿ فيي تبحث عمى تحديد مكضكع خاص بيا كتسعى الى 

االعتراؼ بالخاصية العممية لمقاربتيا ك التقمبات التي عرفتيا أكركبا في ذلؾ العصر مف 

ازدىار مكثؼ لممصانع كالصناعات مع نمك سريع لممدف إلى تغير انماط الحياة كؿ ذلؾ 

شكؿ خطرا عمى استمرارية المجتمع الريفي التقميدم النابع مف اإلقطاعية أما عمـك الطبيعة 

حيث أنيا لـ تمكف مف تطكير التكنكلكجيا فحسب بؿ شكمت .فقد احدث تطكرا خارقا لمعادة 

لقد اخذ البحث عف القكانيف الككنية كالقياس كالمبلحظة . كذلؾ مرجعا لنظرية جديدة لمعالـ 

كفي العالـ االنجمكسكسكني  ظيرت النظريات . كالتجريب مكاف التاكيبلت الدينية كالتخمينية 

التطكرية خاصة مع أعماؿ داركيف كىي نظريات كانت تكاجو اتجاىات ذات طبيعة دينية 

تجد ما يقابميا في فرنسا في التأكيد عمى الكضعية ، التي ىي نكع مف العقيدة البلئكية أما 

 أ
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المانيا ما بعد كانط  كما بعد ىيجؿ فقد زجت بنفسيا في المناقشات حكؿ التاريخية كحكؿ 

. القضايا االبستيمكلكجية التي تثيرىا مكاجية المناىج التاريخية لبعضيا البعض 

إف الصناعة كالعمـ كالثقافة الحضرية المكاطنة السياسية كالكطنية كضعت القرف التاسع عشر 

في زمنية مفتكحة لكنيا أكثر تجريدا كاحتمالية كذلؾ خبلفا لمتكرارية الدائرة لممجتمعات الريفية 

التقميدية فاإليماف بالعمـ كالتاريخ كغايات التطكر أنتج قبكال حقيقيا لمحاسف التقدـ فقد شرع 

كؿ حسب مقاربتو الخاصة كفي سياؽ ثقافتو )مثقفكف كثيركف مف اصكؿ مختمفة في التفكير 

. في طبيعة المجتمع الذم كاف يتبمكر أماـ أعينيـ  (الكطنية كاالكربية 

كقد الجانب االقتصادم كاالجتماعي في صمب ىذه الحقيقة غير الثابتة كاصبحت دراستيا 

استنادا لقكانيف الطبيعة كآخركف بالعكس ، كانكا يؤكدكف عمى خصكصية ماىك اجتماعي 

كمرجع اساسي ، كيمثؿ ىذا  (البيكلكجيا  )ارتكز العديد مف المؤلفيف  عمى العمـك الحيكية .

االتجاه ىربرت سبنسر في انجمترا،الذم طبؽ المفاىيـ التطكرية في تحميؿ المجتمعات ، اما 

في فرنسا ، كعمى خطى ساف سيمكف كاكغست ككنت الذم كضع مصطمح السكسيكلكجيا ، 

برز ايميؿ دكركايـ كمؤسس لعمـ قائـ بذاتو ، يعالج الكاقع االجتماع انطبلقا مف مكاضيع 

 تارد فقد كجد في العمـك الفيزيائية التشابيات التي بريالاما غا.خاصة كحسب منيج متكيؼ 

كاما دك تك كفيؿ فانو جمع بيف المقارنة . مكنتو مف التفكير في الكاقع االجتماع المصغر 

اال اف عمـ االجتماع يستمد جذكر تفكيره االبستيمكلكجي، .التاريخية ك التأكيؿ االنثركبكلكجي 

حكؿ خصكصية مقارنتو كعمـ انساني كاج كتاريخي ، مف الفكر االلماني المعاصر الذم 

. كانت تغذيو المناقشات بيف كارؿ ماركس كماكس فيبر 

 ب
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اال انو كاف البد مف انتظار القرف العشريف ليتـ االعتراؼ بعمـ االجتماع كعمـ يدرس في 

كيمر ىذا االعتراؼ بتطكر العمـك االجتماع في .الجامعة كيؤدم الى تككيف كىكية مينييف 

ففي العشرينيات ، في جامعة شيكاغك حدد عمـ االجتماع .ـك ا كالطابع الثقافي الذم طبعيا 

اما دركس ميد فقد .اكلكية البحث الميداني دكف الرجكع إلى فكرة شاممة لممجتمع :اتجاىاتو 

ىذا التيار ، بعد اف تغذل مف المكاجية .أرسمت قكاعد تيار فكرم جديد ىك التفاعمية الرمزية 

مف االنتركبكلكجية الثقافية، اصبح محؿ مسالة مف طرؼ نظرية طالككت بارستر كالمدرسة 

اال أف عمـ االجتماع األمريكي ىذا ،بتفتحو عمى اإلصبلح كالبراغماتية  ،يبقى .الكظيفية 

كفي الخمسينات نجد ىذا االتجاه .متمسكا بالبحث الميداني كالتفسير ك االختبار التجريبي 

كيقع .منفذا الى فرنسا بسياؽ اعادة البناء كالتحديث لما بعد الحرب العالمية الثانية كالديغكلية 

بيف اإلسيامات النظرية لممؤسسيف االكركبيييف  لمقرف التاسع " عمى الطريقة الفرنسية"مزاج 

كسكؼ يعطي بعض المفكريف مثؿ بكدكف كبكديك ك تكراف طابعا .عشر ك المفاىيـ األمريكية 

. خاصا لعمـ االجتماع أكاخر القرف 

 

 

 

 

 

 

 ج
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 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 المركز الجامعي افمو

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم العموم االجتماعية

 

 

 السنة الثالثة عمم اجتماع
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 خطة المحاضرة 

 مقدمة -

 عموميات حول االنتحار: المبحث األول

 نبذة تاريخية حول االنتحار: المطمب االول -

 مفيوم االنتحار: المطمب الثاني -

 أسباب االنتحار: المطمب الثالث -

 احصائيات حول االنتحار ووجية نظر الديانات لالنتحار: المبحث الثاني

 احصائيات حول االنتحار: المطمب االول -

 وجية نظر الديانات حول االنتحار: المطمب الثاني -

 خاتمة
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 :مقدمة

مع تقدـ الزمف اكتشؼ اإلنساف أف الكضع المادم ميما كاف مريحا ال يكفر األمف 

كاالستقرار النفسي، فيناؾ عكامؿ أساسية تمنح اإلنساف السعادة كالطمأنينة كعمى رأسيا 

اإليماف باهلل ثـ حناف األبكة كاألمكمة كالشعكر بالتآلؼ كالرضا بما نممؾ فيذه مقكمات 

األمف العاطفي كاالستقرار النفسي كبدكف ىذه األمكر فاف كسائؿ الرفاىية كاألمف المادم 

ال تساكم شيئا كمف األمكر الغريزية في بني البشر الشعكر الفطرم لئلنساف انو ال 

لـ يحس باف ىناؾ فكقو قكة تمنحو الطمأنينة  يستطيع السير عمى ظير األرض ما

كيستمد منيا األمؿ كىك ما يدفعو لمبحث  عف معرفة ىذه القكة ، كما أقربيا منو كلكنو 

سد عمى نفسو نكافذ االتصاؿ بمعاممتو المادية كتفسيره الممحد لؤلحداث يقكؿ اهلل جؿ 

إف عدـ اإليماف باهلل يشعر النفس بالرعب " كنحف اقرب إليو مف حبؿ الكريد " كعبل 

تحتمؿ أم ىزة عصبية إلنياء تؤدم بيا  كالخكؼ كيحيط ثقبل عمى النفكس فتصير ال

... لئلحباط كاالكتئاب كىما أكؿ خطكة لبلنتحار عند عدـ كجكد الكازع الديني

 فما ىك االنتحار كما ىي أسبابو؟
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 :نبذة تاريخية حول االنتحار

في العصكر القديمة، كاف االنتحار بعد اليزيمة في معركة لتجنب كقكعيـ في 

األسركالتعذيب اك التشكيو اك االستبعاد مف قبؿ العدك كقد قاـ بركتكس ككاسيكس، قتمة 

 .القيصر يكليكس، باالنتحار بعد ىزيمتيـ في معركة فيميبس

 حكؿ االنتحار عندما يقكؿ اف االنتحار ىك اليدؼ 1976جاف أمرم نشر كتاب في عاـ 

 .النيائي لمحرية اإلنسانية، كقد انتحر بعد عاميف

 :مفاىيم االنتحار

 :التعريف الموضوعي لالنتحار

االنتحار ىك قرار يأخذه شخص مف اجؿ إنياء حياتو أك ىك التصرؼ المتعمد مف قبؿ 

شخص ما إلنياء حياتو، يرل آخركف انو قتؿ النفس تخمصا مف الحياة التي كىبيا اهلل 

لعباده، كقد اختمفت اآلراء حكؿ االنتحار ىؿ يعكس شجاعة الشخص المنتحر اـ جبنو 

 .كانعكاس لفشمو كعد الحاجة الستمرار حياتو

 :التعريف النفسي لالنتحار

لحاؽ األذل لمذات  ىك نكع مف العقاب الذاتي كاالنتقاـ مف الذات، كا 

 :عند دوركايم

يشير االنتحار إلى كؿ حاالت المكت التي تككف : " تعريؼ ظاىرة االنتحار عند دكركايـ

نتيجة مباشرة لفعؿ ايجابي أك سمبي قاـ بو الشخص المنتحر كىك يعمـ انو سيؤدم إلى 
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ىذه النتيجة، كبالرغـ مف اف عممية االنتحار عممية شخصية بحتة إال أنيا ال تخرج عف 

نطاؽ المجتمع الذم يعيش فيو المنتحر اذ اف القكل االجتماعية المحيط بو كليس حالتو 

النفسية ىي التي تدفعو إلى قتؿ كتدمير ذاتو، كيضيؼ دكركايـ قائبل باف التناقضات 

كاألخطاء التي قد تظير في البناء االجتماعي البد أف تككف عامبل مف عكامؿ تفاقـ 

مشكمة االنتحار، فكمما كاف األفراد منسجميف مع المجتمع كمتكيفيف لعاداتو كتقاليده 

كظركفو كمما تنخفض فيو نسبة االنتحار كالعكس ىك الصحيح ليذا السبب نرل باف نسبة 

االنتحار عالية في المجتمعات الصناعية المعقدة كمنخفضة في المجتمعات الزراعية 

البسيطة التي تتككف مف جماعات تربط أفرادىا عبلقات ايجابية كمتكاممة ليذا يشير 

دكركايـ إلى اف نسب االنتحار تككف عالية في المدف كمنخفضة في القرل كاألرياؼ، 

كتككف عالية بيف العزاب كمنخفضة بيف المتزكجيف السيما ىؤالء الذيف لدييـ أطفاؿ 

كتككف عالية بيف المسيحييف البركتستانت كمنخفضة بيف الييكد كالمسمميف، كأخيرا تككف 

 .نسبة االنتحار بيف العسكرييف أعمى مف المدنييف

 :أسباب االنتحار

يحدث االنتحار لعدة عكامؿ منيا النفسي حيث حمؿ فركيد االنتحار بأنو عدكاف تجاه 

الداخؿ ثـ قاـ عالـ آخر بتعريؼ ثبلث أبعاد لبلنتحار ىي رغبة في القتؿ ثـ رغبة في 

 .المكت ثـ رغبة في اف يتـ قتمو
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كعالـ آخر كضح باف االنتحار يختمط بو عدد مف األحاسيس منيا االنعزاؿ، اليأس، 

 .كاالكتئاب كيشعر بألـ انفعالي ال يطاؽ كال يكجد حؿ سكل االنتحار

أما المدرسة المعرفية فقد رأت االنتحار برؤيا النفؽ اك التفكير غير المرف حيث اف الحياة 

مريعة كال يكجد حؿ سكل االنتحار كالبعض رأل االنتحار أنو تعبير عف البكاء الرمزم اك 

 .لمفت االنتباه

كيكجد لبلنتحار أسباب عضكية منيا الكراثة اك نقص السيركتكنيف كىناؾ أسباب 

اجتماعية فسرىا عالـ االجتماع الفرنسي إميؿ دكركايـ حيث فسر االنتحار بسبب تكسر 

الركابط االجتماعية كاالنعزاؿ، كقد تؤثر عكامؿ الضغكط النفسية كعدـ القدرة عمى كبحيا 

كقد تككف ىناؾ أسباب أخرل مثؿ ضعؼ الضمير كعدـ القدرة .كخاصة الفقر كالبطالة

 عمى التكيؼ مع المجتمع

 :إحصائيات حول االنتحار

* ، بينما الرجاؿ بيف 35-25دلت الدراسات أف أكثر نسب االنتحار لمنساء بيف جيؿ 

 25-16جيؿ المراىقة بيف 

عمى *  رجاؿ يقدمف عمى االنتحار ىناؾ امرأتيف يقبمف3دلت اإلحصاءات أف مقابؿ كؿ 

االنتحار رغـ اف المفارقة ىك اف النساء المكاتي يحاكلف االنتحار ال ينجحف في ذلؾ ىـ 

 .ضعؼ الرجاؿ المذيف حاكلكا االنتحار
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كبالنظر إلى األسمكب الذم يتبعو الرجاؿ فانو يختمؼ عف األسمكب الذم تتبعو النساء 

في االنتحار، حيث أف الرجاؿ يختاركف أسمكب ال رجعة فيو كيؤدم إلى الكفاة ال محالة، 

مثؿ إطبلؽ الرصاص عمى أنفسيـ أك االنزالؽ في السيارة إلى منحدر عميؽ أك الخنؽ 

بحبؿ أك القفز مف مبنى عالي، بينما النساء يخترف أسمكب يحمؿ طابعيف مثؿ شرب 

 .دكاء أك غرؽ في حكض االستحماـ، اك قطع شرياف الكريد بسكيف

 الذيف يحاكلكف االنتحار ثبلثة أضعاؼ المنتحريف فعبل 

 أكثر كسائؿ االنتحار استخداما عند اإلناث األدكية كالحرؽ كعند الذككر األسمحة النارية

 تقؿ نسبة االنتحار بيف المتزكجيف كمف ليـ أطفاؿ

 أعمى نسبة انتحار في العالـ تكجد في الصيف كاليند 

 خمس المنتحريف يترككف رسائؿ كعبلمات تشير إلى انتحارىـ

 *تقؿ نسب االنتحار في الحركب كاألزمات العامة

مف حاالت االنتحار ترجع إلى أمراض نفسية كعقمية كاالكتئاب كاإلدماف ك / 35حكالي 

يرجع إلى عكامؿ متعددة مثؿ التربية كثقافة المجتمع كالمشاكؿ األسرية أك العاطفية /  65

كالفشؿ الدراسي كاآلالـ كاألمراض الجسمية أك تجنب العار أك اإليماف بفكرة أك مبدأ مثؿ 

. القياـ بالعمميات االنتحارية
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 :وجية نظر الديانات حول االنتحار

 :وجية نظر الكاثوليكية

اك مف ضحايا حزف كبير " المتعصبيف " تقكؿ أف االنتحار جريمة في المسيحية، إال بيف 

ككنيا تحـر البشر مف احد حقكقيـ األساسية كىي الحياة كمف ثمة تجعؿ الفرد خارجا عف 

 .األطر اإلليية

 :وجية نظر الييودية

ال تختمؼ الديانة الييكدية عف غيرىا مف الديانات ككنيا تنيى عف قتؿ النفس باعتبار اف 

 .النفس عند الييكد ىي جزء ال يتجزء مف اإللو

 :وجية نظر اإلسالم

يا أييا الذيف امنكا ال تأكمكا : " االنتحار محـر في اإلسبلـ لقكلو اهلل تعالى في القرآف

أمكالكـ بينكـ بالباطؿ إال أف تككف تجارة عف تراض منكـ كال تقتمكا أنفسكـ إف اهلل كاف 

، فالنفس ممؾ هلل كليس ألحد أف يقتؿ نفسو كلك زعـ أف ذلؾ في 29النساء " بكـ رحيما 

. سبيؿ اهلل
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 :الخاتمة

 السمبية التي تمف خبلؿ ما سبؽ نخمص إلى ما مفاده أف االنتحار يعد مف السمككا

تؤشر إلى أف المقدـ عميو يعبر عف ذات ضعيفة قد استنفذت كؿ طاقاتيا كغير قابمة 

لمتجدد كاالندماج ضمف المجمكعة فيي أنانية بالدرجة األكلى حتى كلك كقعت الييئات 

المختصة عمى مكمف الداء كالدكاعي الظاىرة أك المكبكتة كسبب رئيسي يؤدم بالضركرة 

 .إلى الرثاء عمى ما كصؿ إليو ىذا الفرد

ا تصكرنا أف كؿ مف يقؼ أماـ معضمة صعبة ذفالظاىرة انيزامية أكثر منيا شيامة فإ

الحؿ يتكجو إلى االنتحار لقضي عمى البشرية جمعاء فمقكلة أنا أفكر إذا أنا مكجكد ال 

تدعك إلى الرككف كاالنزكاء بؿ التفكير كاإلنماء كالحفاظ عمى اإلرث كاإلبقاء عميو كاف 

 .إزىاؽ النفس يعاقب عميو قانكنا
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 :قائمة المراجع

 2011، 1دكركايـ، االنتحار، تر، حسف عكدة، دار النشر، مطابع كزارة الثقافة، ط

ىاني يحي النصر، عمـ النفس دراسة الحكاس الداخمية عبر السمكؾ اليكمي، دار األرقـ 

 لمنشر كالتكزيع

 .2005معف خميؿ، عمـ المشكبلت االجتماعية، دار النشر، الشركؽ، ط، 
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 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 المركز الجامعي أفمو

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

دراسات المؤسسة : السنة الثالثة عمم االجتماع                                  المقياس 

 في عمم االجتماع
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 الفالح البولندي: عنوان المحاضرة 

 :محتوى  المحاضرة  

 مقدمة 

 .الفبلح البكلندم في أكركبا كأمريكا لكلياـ تكماس كفمكرياف زتايتكي: 1المبحث 

 .مكضكع الدراسة- 1المطمب 

 .أفكار كتصكرات الدراسة- 2المطمب 

 .مجاؿ ككحدة الدراسة- 3المطمب 

 .كالطرؽ كأدكات البحث كنتائجيا: اإلطار المنيجي لمدراسة : 2المبحث 

 .اإلطار المنيجي لمدراسة: 1المطمب 

 .طرؽ كأدكات البحث: 2المطمب 

 .نتائج الدراسة: 3المطمب 

 خاتمة

 "المراجع"قائمة 
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 :مقدمة 

إف تكافد مياجريف جدد مف مختمؼ الجنسيات يتحدثكف لغات مختمفة كينتمكف لثقافات متعددة 

كأحيانا متباينة قد عمؽ مف االختبلفات التي بدأت تعيشيا المدف األمريكية في تمؾ الفترة 

كالتي كانت تشيد إلى حد كبير ما تعرفو اليـك مدف الجنكب ارتفاع جيكب الفقر كتنامي البناء 

العشكائي كليذا انكب عمماء االجتماع عمى دراسة ىذه المكاضيع بالضبط مع التركيز عمى 

 .يعدىا الحضرم، كمف ىذه الدراسات دراسة الفبلح البكلندم لتكماس كترتانكي
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 . لوليام وزنانيكياالفالح البولندي في أوروبا وأمريك: المبحث األول

 موضوع الدراسة: المطمب األول

حاكلت ىذه الدراسة التصدم ألثار ىجرة الفبلحيف البكلندييف إلى أكركبا كأمريكا، كذلؾ 

يحصر التغيرات االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية التي تركت بصماتيا عمى مككنات التنظيـ 

 .االجتماعي في بكلندا

الكشؼ عف التغيرات االجتماعية التي طرأت عمى التنظيـ االجتماعي : استيدفت ىذه الدراسة

 اليجرة الشاممة مف بكلندا ةفي المجتمع البكلندم كقيـ كاتجاىات الفبلح البكلندم نتيجة حرؾ

إلى أكركبا كأمريكا كالكشؼ عف العكامؿ الذاتية المؤثرة في المكقؼ االجتماعي الذم يتجسد 

 .فيو كافة التفاعبلت االجتماعية

 أفكار وتصورات الدراسة : المطمب الثاني

النظرة إلى التنظيـ االجتماعي باعتباره يتألؼ مف النظـ االجتماعية التي تشكؿ مف  -1

القكاعد كالمعايير التي يتحدد مف خبلليا سمكؾ األفراد في المجتمع، كاف الثقافة فتمثؿ 

القيـ المادية كاالجتماعية ألم جماعة، مف الجماعات البشرية كاف ىناؾ عبلقة 

 .تبادلية بيف كؿ مف المجتمع كالثقافة الشخصية كىذا ما حاكلت ىذه الدراسة بحثو

إف معالجة أم ظاىرة مف الظكاىر االجتماعية نظريا كامبريقيا يقتضى النظر إلييا  -2

نظرة كمية بمعنى تناكليا في ضكء مبدأ التكامؿ الذم يعني دراسة الظكاىر 
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االجتماعية في ضكء السياؽ لممجتمع كمو، كفي ضكء عبلقتيا الظاىرة بقية أجزاء 

 .كاقع اجتماعي

إف الفعؿ االجتماعي ىك الكحدة األساسية التي ينبغي في ضكئيا تحميؿ المجتمع  -3

كالثقافة مف خبلؿ المكقؼ االجتماعي الذم يتضمف الظركؼ المكضكعية القائمة أم 

ظركؼ الحياة كاالتجاىات المكجكدة التي تؤثر عمى سمكؾ الفرد باإلضافة إلى تحديد 

 .الفرد لممكقؼ االجتماعي

 :مجال ووحدة الدراسة: المطمب الثالث

 :يتمثؿ مجاؿ الدراسة في ( أ

حيف تضمنت الدراسة كصفا تفصيميا لطبيعة المجتمع الريفي " بكلندة"مناطؽ الطرد  -

 .البكلندم مف خبلؿ تكظيؼ طبيعة البناء األسرم كنظاـ الزكاج كالبناء الطبقي

لمكقكؼ عمى مظاىر التفكؾ كاالنحبلؿ األخبلقي كالقدرة عمى " ك ـ أ" مناطؽ الجذب  -

 .التكيؼ مع المجتمعات الجديدة أما كحدة الدراسة ىي األسرة

 اإلطار المنيجي لمدراسة والطرق واألدوات البحث ونتائج الدراسة: المبحث الثاني

 اإلطار المنيجي لمدراسة:  المطمب األول

اعتمدت ىذه الدراسة عمى االتجاه الذاتي الذم يضع في اعتباره الذات القائـ بالفعؿ 

االجتماعي كتقريبو لما حكلو مف مكضكعات اجتماعية كنظرتو الذاتية إلى ىذه األمكر التي 
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تتجسد كتشكؿ في صكرة فعؿ اجتماعي كما أخذت الدراسة باالتجاه المكقفي الذم يعنى 

 .بتحميؿ الظركؼ التي تحدد أفعاال ألفراد في المكاقؼ االجتماعية

 طرق وأدوات البحث: المطمب الثاني

اعتمدت طريقة دراسة الحالة كطريقة تحميؿ المضمكف، كالطريقة المقارنة في  -1

 .الحصكؿ عمى البيانات التي تعكس حالة الفبلحيف البكلندييف المياجريف

اعتمدت الدراسة الرسائؿ كالمجبلت كالصحؼ ككثائؽ كسجبلت لممؤسسات  -2

 .االجتماعية

 نتائج الدراسة: المطمب الثالث

تكصمت الدراسة إلى نتائج تعكس التغير في التنظيـ االجتماعي كقيـ كاتجاىات كتعرضيا 

 :فيما يمي

تغير الحاالت األسرية كنسؼ القيـ القرابية، كقيـ التضامف األسرم في المجتمع  -1

 :البكلندم تحت تأثير عكامؿ متعددة كمرتبطة باليجرة منيا

 .اتساع نطاؽ الحراؾ االجتماعي كصعكبة التكيؼ مع الظركؼ الجديدة -

 بركز النزعة الفردية كاالنكفاء حكؿ الذات تحت تأثير تغير اإلمكانات االقتصادية، -

 .تغير النظاـ الطبقي في المجتمع البكلندم -

 .ظيكر تنظيـ طبقي جديد يعتمد عمى االنجاز العقمي كالثركة -
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 :خاتمــــــــــــة 

كأخيرا يمكف استخبلص باف الدراسة كشفت عف الدكر الذم تمعبو القيـ كمحددات لمسمكؾ 

اإلنساني كعبلقة القيـ بغيرىا مف الظكاىر كالمككنات البنائية التي تؤثر فييا كتتأثر بيا، كما 

أبرزت ىذه الدراسة أىمية تفاعؿ الجكانب الذاتية كالمكضكعية في تشكيؿ الظاىرة 

 .االجتماعية
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 :قائمة المراجع

Dahamna.nabland.word press.com          -    

 . 1993 1ط.دراسات في عمـ االجتماع الريفي،دار المعارؼ، القاىرة (التابعي)كماؿ -
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 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 المركز الجامعي أفمو

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم العموم االجتماعية

 

 

الدراسات المؤسسة لعمم االجتماع :                    المقياس تماع السنة ثالثة عمم االج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 :محتوى المحاضرة 

 مقدمة

  مدرسة ايمتون مايو -1

 (ايمتون مايو  ) تجارب الياوثورن  -2

  المبادئ العامة لدراسات ىاوثورن -3

  نتائج دراسات ىاوثورن -4

  عيوب دراسات ىاوثورن -5

 خاتمة
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 :مقدمة

ال شؾ أف عمـ االجتماع برمتو كاف ثمرة مف ثمرات المجتمعات الصناعية الحديثة كمف 

الطبيعي أف تككف الصناعة ىي ابرز مكضكعات ىذا العمـ الجديد كأكثرىا استنثارا 

باىتماـ الباحثيف فيو كبالرغـ ذلؾ فاف التعريؼ المقصكد بالمجتمع الصناعي كدراساتو 

ليست باألحد البدييي كال حتى بالميمة اليسيرة لمف يتصدل لمبحث فاف عمـ االجتماع 

التي أجراىا مع  الصناعي كفي بحثنا ىذا سنحاكؿ إيضاح تجارب ىارثكرف اليمتكف مايك

 .بعض مف زمبلء كاىـ نتائجيا كعيكبيا التي تعرضت كتكجينا ليا
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 :ـ مدرسة ايمتون مايو1

اىتمت مدرسة ايمتكف مايك بالمتغيرات السمككية في التنظيـ فيي تستخدـ إدارة تصكرية تتمثؿ 

في التمييز التحميمي بيف التنظيـ الرسمي كالغير رسمي ذلؾ التمييز الذم تبناه كثيرا مف 

دارسي البيركقراطية فاالكتشاؼ الحقيقي ليذه المدرسة ىك التحقؽ مف مدل تأثير القيـ 

الجماعية في سمكؾ األعضاء كحينما تنضج أمامنا ىذه الحقيقة نستطيع أف نفسر سمكؾ 

العماؿ كاستجاباتيـ المختمفة كقد تأثر ايمتكف مايك بأعماؿ دكركايـ كباريتك كفمسفتو العامة 

عف مشكبلت الحضارة الصناعية الحديثة تمؾ المشكبلت التي تصاحب التفكؾ االجتماعي 

الناتج عف التضييع الذم مف مظاىره ضعؼ الركابط األسرية كانعزاؿ الفرد كيتعيف عمى 

المصانع أف تتخذ كافة اإلجراءات التي تمكنيا مف حؿ ىذه المشكبلت كذلؾ بإقامة نظاـ 

نياء حالة الصداع الصناعي  جديد ينيض عمى التعاكف كاالنسجاـ كا 

 : ـ تجارب الياورثون ايمتون مايو2

في الكقت الذم كاف يقـك فيو جكتز بريفس كمساعدكه بمحاكالتو األكلى في أكائؿ الثبلثينيات 

مف القرف الماضي لتنظيـ االجتماع الصناعي في ألمانيا كانت قد انتيت فعبل أىـ مراحؿ 

البحث الذم استغرؽ سنكات طكيمة في مصانع الياكرثكف التابع لشركة كسنرف الكتريؾ في 

شيكاغك كىك البحث الذم اثبت فساد كثير مف اآلراء كقد بدأت سمسمة البحكث ىذه عندما 

أجرل احد ميندسي شركة كسترف الكتريؾ كىك جكرج بينكؾ تجربة لدراسة تأثير نكع اإلضاءة 

كشدتيا عمى إنتاجية العماؿ كانتيت إلى طائفة مف نتائج مفاجئة كغير مفيكمة بحيث لجأت 
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الشركة بعد انتياء التجربة إلى عالـ النفس كاالقتصاد السياسي ايمتكف مايك كبعض زمبلئو 

مف جامعة ىارفارد تطمب منيـ إجراء دراسة شاممة عمى تأثير الظركؼ المادية عمى 

اإلنتاجية كىنا بدأت تجربة مصنع الياكرثكف الشييرة كقد انتيت التجربة نياية مؤقتة بسبب 

األزمة االقتصادية العالمية بعد سمسمة مف التغيرات التي أدخمت عمى المكضكعات كيعد 

 .1932يدية ككاف ذلؾ عاـ ـإجراء مجمكعة مف الدراسات المكنكجرافية التع

ككانت تجربة اإلضاءة التي سبقت تجربة الياكرثكف الحقيقية قد أجريت عمى مجمكعتيف مف 

العماؿ كاحدة تجريبية كاألخرل ضابطة  كقد جعمت المجمكعة الضابطة في المرحمة الحاسمة 

مف التجربة تعمؿ في ظؿ اإلضاءة العادية سيما األخرل تعمؿ في ضؿ إضاءة ذات شدة 

متغيرة كعمد الباحثكف  في البداية إلى زيادة شدة اإلضاءة عمى فترات منتظمة كحدث الزجاج 

المتكقع إذا ارتفعت إنتاجية العمؿ بعد زيادة شدة اإلضاءة كلكف الذم حدث كلـ يكف متكقع 

أف زادت في نفس الكقت إنتاجية الجماعة الضابطة التي كانت تعمؿ في نفس الظركؼ 

القديمة كازدادت حيرة القائميف عمى التجربة عندما خفضكا اإلضاءة في صالة التجربة كمع 

ذلؾ ازدادت إنتاجية العمؿ كىنا أدرؾ ايمتكف مايك كفريؽ الباحثيف فساد األسس التي انطمقكا 

. منيا كانتيت التجربة إلى اكتشاؼ عامؿ جديد ىك الظركؼ النفسية كاالجتماعية

 : ـ المبادئ العامة لدراسات ىاورثون3

 . التنظيـ ىك عبارة عف تمؾ العبلقات التي تنشأ بيف مجمكعات مف األفراد -1
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 السمكؾ التنظيمي يتحدد كفقا لسمكؾ التنظيـ الذيف يتأثركف ىـ بدكرىـ  بضغكط  -2

اجتماعية مستمدة مف العرؼ كالتقاليد التي تؤمف بيا الجماعة كتفرضيا عمى 

 .أعضائيا

 القيادة اإلدارية تمعب دكرا أساسيا في التأثير عمى تككيف الجماعات كتعديؿ تقاليدىا  -3

 .فيما يتناسب مع أىداؼ التنظيـ

 .  السبيؿ لتحقيؽ التقارب ىك إدماج التنظيـ غير الرسمي في التنظيـ الرسمي -4

 . اف االتصاالت بيف أجزاء التنظيـ تشترؾ بيف االتصاالت الرسمية كالغير رسمية -5

 : ـ نتائج دراسات الياورثون4 

 العالـ االجتماعي لمكبار يتحدد أساسا مف خبلؿ نكع العمؿ الذم يمارسكنو -

 العمؿ الصناعي عمؿ جماعي دائما -

 االحتراـ الجماعي كالمكانة الشخصية بالنسبة لمعامؿ يحفز الى زيادة االنتاجية -

 كضع الفرد داخؿ الكياف االجتماعي الكمي لممصنع -

الظركؼ المادية كالنفسية لمعمؿ الصناعي ليا دكر أيضا عمى العامؿ كىي تمنحو القكة  -

 لمزيادة في اإلنتاجية

 : ـ عيوب دراسات ىاورثون5

 التقميؿ المعتمد مف شأف الصراع لمتأثير عمى السبلـ الصناعي -

 يقتصر مجاؿ المبلحظة عمى المصنع نفسو كما لك كاف ىذا المصنع مكجكد في فراغ -

 .استغبلؿ الميكؿ اإلنسانية الساعية إلى تحقيؽ المكانة لدل العماؿ العادييف -
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 :الخاتمة

مامف شؾ أف الدراسات الياكرثكف اليمتكف مايك كانت عظيمة الفائدة لعمـ االجتماع الصناعي 

كمف الصعب أف ننكر أنيا قد تأثرت أكثر مف أم عمؿ منفرد آخر كذلؾ ألنيا دراسة عممية 

 .قد تمفت دفعات قكية إلى األماـ بفضؿ ما أجراه أصحاب تجربة ىاكرثكف مف دراسات
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 :قائمة المراجع

مدخؿ لمتراث كالمشكبلت كالمكضكع  )محمد عمب محمد، عمـ االجتماع التنظيـ  -

 أستاذ في عمـ االجتماع كمية اآلداب جامعة اإلسكندرية (كالمنيج

 ، ط 2009محمد محمكد الجكىرم، عمـ االجتماع الصناعي كالتنظيـ ، الطبعة األكلى  -

  ، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة2011 .2

 .2005احمد رشكاف، عمـ االجتماع الصناعي، . حسيف عبد الحميد -
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 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعميم العالي والبحث العممي 

 واالجتماعية اإلنسانيةكمية العموم 

المركز الجامعي أفمو 

 

 

 الدراسات المؤسسة في عمم االجتماع: ثالثة عمم االجتماع                 المقياس:سنة
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 :محتوى المحاضرة

 مقدمـــــــــة -

 ركبيرت ليند: دراسات ميدؿ تاكف لػ  -1

 نبذة عف حياة ركبيرت ليند -2

 كجية نظر ركبيرت ليند كزكجتو -3

 نتائج الدراسة -4

 .خاتمة -5
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 :مقدمة

ذا كانت ىذه الدراسات  ظمت الدراسات االجتماعية تيتـ لفترة طكيمة بالجكانب التطبيقية كا 

قد أسيمت في تجميع القدر الكبير مف المعطيات الكاقعية فاف االستفادة الكاممة مف ىذه 

المعطيات يستمـز اإللماـ بالقضايا كمف ىنا تظير أىمية ارتباط البحكث كالدراسات 

 مجمكعة مف العمماء االجتماعيف الذيف ساىمكا في لاالجتماعية كما تستند في ىذه غاؿ

إعطاء لمسات في الحياة االجتماعية مف بينيـ ركبيرت ليند، كاىـ دراستو التي جاء بيا 

 .في عمـ االجتماع

 فمف ىك ركبيرت ليند كما ىي أىـ دراستو ؟ -
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 :نبذة عن حياة روبيرت لند 

تمقى ركبيرت ليند تعميمو ليصبح كاىنا في الكنيسة البركتستانية كفي أكائؿ العشرينيات قاـ 

ىك كزكجتو بإجراء مسح عف األنشطة كالممارسات الدينية في مجتمع محمي أمريكي نمطي 

بكالية انديانا ، كىي مدينة صناعية صغيرة يبمغ " مكنسي"ككاف المكاف الذم اختاره ىك مدينة 

 ألؼ نسمة، كىي تقترب كثيرا مف محؿ ميبلده ركبيرت ليند كقد 40عدد سكانيا حكالي 

كسرعاف ما تجاكزت الدراسة " ميدؿ تاكف " استعيض عف اسـ ىذه المدينة باسـ مستعار ىك 

ىدفيا األصمي كاتسعت لتغطي جميع الجكانب األساسية لمحياة االجتماعية المنظمة تحت 

كسب القكت ، كتأثيث المنزؿ، كتنشئة الصغار، كاستخداـ كقت الفراغ، : ستة عناكيف ىي

كالمشاركة في الممارسات الدينية كالمشاركة في أنشطة المجتمع المحمي كتنقسـ كؿ فئة إلى 

أقساـ أخرل ، فعمى سبيؿ المثاؿ نجد أف مناقشة أنشطة المجتمع المحمي في ميدؿ تاكف 

شممت كسائؿ اإلدارة الحككمية كالمحافظة عمى الصحة كرعاية المعكقيف كالحصكؿ عمى 

المعمكمات كالعكامؿ المنقضية التي تضامف الجماعة ككذا العكامؿ المؤدية إلى إعاقة ىذا 

 .التضامف

 :دراسات ميدؿ تاكف لػ ركبيرت ليند

قاـ ليند كزكجتو كمعاكنييما بفتح مكتب في مبنى محمي لجمع البيانات لمدة استغرقت ثمانية 

عشر شيرا كخبلؿ تمؾ الفترة شارؾ ليند كزكجتو قدر اإلمكاف في جميع جكانب الحياة 

بالمجتمع المحمي، كاعتمد التقرير النيائي لمبحث عمى مزيج مف البيانات الرسمية 
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كاالنطباعات غير الرسمية، كقامت الدراسة عمى مقارنة دقيقة بيف ميدؿ تاكف المعاصرة 

 .1890كجيؿ مضى  (1924-1925)

كباإلضافة إلى المعمكمات التي حصؿ عمييا ليند كزكجتو باستخداـ المبلحظة بالمشاركة قاما 

جراء المقاببلت كاالستعانة باالستبيانات  بفحص البيانات الكثائقية ، كجمع اإلحصاءات كا 

كمف بيف الكثائؽ المكتكبة تجد تقارير التعداد كسجبلت المدينة كاإلقميـ كممفات الحاكـ 

كسجبلت المدارس كتقارير الكالية ككتبيا السنكية كالصحؼ كمحاضر االجتماعات كاليكميات 

الشخصية كسجؿ القصاصات كاألحداث المحمية كدليؿ المدينة كالحراؾ ككراسة الغرؼ 

التجارية كحكليات المدرسة الثانكية كشمؿ برنامج المقاببلت محادثات عارضة كمقاببلت 

مخططة مع ابرز اإلخبارييف كمسح لعينة مف اسر الطبقة العاممة كعينة أخرل مف اسر 

 .طبقة رجاؿ األعماؿ

ككاف كتاب ميدؿ تاكف أكؿ كتب عمـ االجتماع التي أصبحت مف الكتب األكثر مبيعا حيث 

طبع منو ستة طبعات في السنة التي ظير فييا كحظي بمناقشات حامية في أرجاء الكاليات 

المتحدة خاصة في ميدؿ تاكف كأصبح مؤلفا ىذا الكتاب مشيكريف بيف عشية كضحاىا، كقد 

كشؼ الكتاب في رأم بعض القراء عف الضجر بالحياة كعدـ جدكاىا في الظيير الحضرم 

" كأطمؽ عميو منيكيف  (القدر األكبر مف المناطؽ الحضرية في المدف الصغيرة كالمتكسطة )

ىذا مف ناحية كمف ناحية أخرل كشؼ ىذا الكتاب في رأم قراء آخريف بما " دراسة في النكد 

فييـ قادة الرأم في مكنسي عف قكة أسمكب الحياة األمريكية كقدرتو عمى تحقيؽ التبلـؤ كقد 
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حصؿ ليند بسبب إسيامو في ىذا العمؿ عمى الدكتكراه مف جامعة ككلكمبيا كعيف أستاذا لعمـ 

 .1931االجتماع عاـ 

 :وجية نظر روبيرت ليند وزوجتو  ٭

األىـ مف ذلؾ أف ليند كزكجتو أعاد النظر في كجية نظرىما السابقة حكؿ البناء الطبقي 

لتأخذ في االعتبار دكر األسر ذات النفكذ التي كانت تممؾ الصناعة المحمية الرئيسية كالتي 

كانت تمارس نكعا مف السيطرة عمى المجتمع المحمي برمتو مف خبلؿ عبلقاتيا اإلستراتيجية 

مع البنكؾ الرئيسية كالمكاتب القانكنية كمجمس التعميـ كالجمعيات الخيرية كالكنائس 

كالصحافة كاألحزاب السياسية كيبدك أف الكساد عزز ىذه السيطرة كأدرؾ ليند كزكجتو كجكد 

طبقة عميا ناشئة تتككف مف رجاؿ الصناعة األثرياء كأصحاب البنكؾ كالمديريف المحمييف 

لمشركات الكطنية كقمة كسطى عميا مؤلفة مف أصحاب المصانع كالتجار كأصحاب الميف 

الفنية المتخصصة كالمديريف التنفيذييف كطبقة كسطى تتألؼ مف صغار باعة التجزئة 

 الميف الفنية كما يقسماف الطبقة العاممة إلى بكالكاتبة كالعامميف بالخدمات كاصطحا

العمالية المككنة مف رؤساء العماؿ كالحرفييف كالعماؿ الميرة كقطاع كبير مف " ةاالرستقراطي"

العماؿ العامميف أماـ اآلالت كالعماؿ شبو ميرة كالطبقة الدنيا المككنة مف العماؿ غير الميرة 

كالعماؿ الذيف يعممكف بصفة عرضية أك مؤقتة ككثير مف ىؤالء مف البيض الفقراء القادميف 

مف المناطؽ الجبمية المجاكرة كلـ يخمص ليند كزكجتو مف ىذه التقسيمات الحادة إلى أف 

الحرب الطبقية عمى كشؾ الحدكث بؿ يبدك مف المتحصؿ أف تسير ميدؿ تاكف في الطريؽ 

الكسط المعتاد كتتكيؼ بعتاد مع التغيرات البلزمة كتشكؿ مستقبميا مف خبلؿ عمميات 
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التكفيؽ كالحمكؿ الكسطى كفي الجممة األخيرة مف كتاب ميدؿ تاكف المتغيرة يستشيد ليند 

في كصفو لمكضع بعد الثكرة الصناعية إف الناس يسيركف إلى " تاكني " كزكجتو بعبارة كتبيا 

 .الكراء عمى مضض في اتجاىيـ نحك المستقبؿ خشية أف يصيبيـ مكركه

 :نتائج الدراسة 

كمف النتائج األساسية لمدراسة األكلى االنقساـ الحاد لممجتمع المحمي إلى طبقة رجاؿ 

األعماؿ التي تحصؿ عمى معظـ دخميا مف العمؿ مع الناس ، كطبقة العماؿ التي تحصؿ 

عمى معظـ دخميا مع األشياء كتختمؼ ىاتاف الطبقتاف اختبلفا حاد بالدرجة تفكؽ ما يدرسو 

 (الركتيف اليكمي)أعضاؤىا كيتضح ىذا االختبلؼ في فرص الحياة كنظاـ المعيشة اليكمي 

كالعبلقات األسرية ككذلؾ المعتقدات الدينية كالسياسية إلى حد ما ، كتتشابو عادات أفراد 

الطبقة العاممة في بعض الجكانب مع عادات أفراد طبقة رجاؿ األعماؿ أكال ثـ تنتقؿ ببطء 

 .إلى طبقة العماؿ

ككاف تأثير ىاتيف الطبقتيف بالتغيير االجتماعي بدرجة غير متكافئة ،كما كاف الصغار أكثر 

استجابة ليذا التغيير مف كالدييـ ككانت النساء أكثر استجابة لو مف الرجاؿ خاصة في طبقة 

رجاؿ األعماؿ، ككاف ىناؾ نكع مف التدرج فيما يتعمؽ بسرعة التغيير االجتماعي في النظـ 

االجتماعية الستة إذ كاف التغيير أكثر سرعة في النشاط االقتصادم يميو كقت الفراغ كالتعميـ 

كأنشطة المجتمع المحمي، كاألنماط األسرية كالديف النظامي عمى ىذا الترتيب كبالنسبة لمنسؽ 

 .ككؿ كاف التكيؼ مع التغيير االجتماعي السريع ىك المشكمة
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تظير الحياة في ميدؿ تاكف في كؿ جانب تقريبا بعض التغييرات أك بعض الضغكط الناتجة 

عف الفشؿ في التغيير، كيقؼ الفرد بإحدل قدميو عمى ارض صمبة مف العادات النظامية 

الراسخة كيجرم بقدمو األخرل عمى سمـ يتحرؾ في اتجاىات عديدة بسرعة مذىمة، كتتكقؼ 

 .المعيشة في مثؿ ىذه الظركؼ أكال كقبؿ كؿ شيء عمى تحقيؽ قدر مف التكازف

 أسيؿ إلى حد ما عمى الرجاؿ في طبقة رجاؿ األعماؿ 1925ككاف تحقيؽ ىذا التكازف عاـ 

مقارنة بالعماؿ عمى الرغـ مف اىتزاز ثقتيـ نتيجة الرغبة في التغيير مف جانب زكجاتيـ 

كالتمرد مف جانب أطفاليـ في طكر المراىقة، يضاؼ إلى ذلؾ أنيـ ال يستطيعكف تجاىؿ 

" التدعيـ المعنكم" نذر االضطراب في نظاـ العمؿ نفسو ككانت استجابتيـ ليذا االضطراب 

ضفاء الطابع المثالي  كىي إيديكلكجية بيف التضامف المحمي كالنزعة السياسية المحافظة كا 

عمى أنشطة العمؿ كاإلصرار عمى االمتثاؿ كلـ تقابؿ الطبقة العاممة ىذه اإليديكلكجية بتحدم 

 . عمى الرغـ مف عدـ سعادتيا بيا1925كاضح عاـ 
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 الخاتمــــــــــة

كفي الختاـ نستنتج انو ال تركز المكانة التي يتمتع بيا ركبيرت ليند بيف عمماء االجتماع 

كتنكع طبيعة مكسكعتو عمى مدل العقكد الماضية بؿ إلى جممة مف النظريات المتميزة المؤثرة 

 .في عمـ االجتماع
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 :قائمة المراجع

 محمد الجكىرم،عمـ اجتماع التطبيقي -1

2- Robert s.lynd anf Helen merrell lynd.middletoum .A study in 

American culture-new York- Harcourt Braced ovannich .1929 

 498الميدلتاكف ص .ليند كليند -3

4- Robert s.lynd anf Helen merrell lynd.middletoum .A study in 

American culture-new York- Harcourt Braced ovannich.1937 
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 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 المركز الجامعي أفمو

 ةكمية العموم اإلنسانية واالجتماعي

 قسم العموم االجتماعية

 

الدراسات المؤسسة لعمـ االجتماع : المقياستماع                        السنة ثالثة عمـ االج
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 :مقدمة

كاف عالـ األنثركبكلكجيا األمريكي كعالـ االجتماع الشيير لدراسة الطبقة االجتماعية كالبنية 

االجتماعية في الثقافة األمريكية الحديثة طبؽ كيمياـ األساليب األنثركبكلكجية لممشاكؿ 

االجتماعية المعاصرة، مثؿ العبلقات العرقية كالبنية الطبقية في بيئة حضرية، كاف كاحدا مف 

إسياماتو البارزة تعرؼ ثبلث فئات اجتماعية، العميا كالكسطى كاقؿ مف ذلؾ قاـ ببحكث 

 .أ، كنشر نتائجو في سمسمة يانكي سيتي,ـ.كاسعة النطاؽ عمى مجتمعات الك
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  (1898 اكتكبر 26 – 1970 مايك 23: )حياتــــــــــو 

 سنكات 3كارنر  كلد كلياـ لكيدكانر في كاليفكرنيا مف عائمة مف الطبقة المتكسطة قضى

كباحث لمؤسسة رككفمر كالمجمس الكطني لمبحكث االسترالية، درس في جامعة مارفارد في 

األعماؿ خبلؿ السنكات التي قضاىا في جامعة ىارفارد،  قسـ األنثركبكلكجيا ككمية إدارة

 .أصبح كارنر عضكا في مجمكعة مف عمماء االجتماع مف خبلؿ عمـ النفس االجتماعي

 تـ تعينو أستاذ البحكث االجتماعية في جامعة كالية ميشيغاف خبلؿ فترة 1959كفي عاـ 

جراء  كجكده ىناؾ، كقاؿ انو نشر العديد مف الكتب كقضى بقية حياتو في التدريس كا 

 .البحكث

 دراسات يانكي سيتي : أعمالـــــــــــو

كانت دراسة يانكي سيتي، مما ال شؾ فيو الفحص األكثر طمكحا كالمستداـ لممجتمع 

 باحثا في مدينة ينك انغبلنة، منذ ما يقرب عقد مف 30األمريكي، ككف كارنر فريقا مف 

جراء مقاببلت كالمسكح الشاممة، ككاف كانر يرغب في تطبيؽ نيجو لممجتمع كمو  .الزمف،كا 

 .كفي نياية المطاؼ، أنتجت الدراسة خمس مجمدات كالمعركفة باسـ يانكي سيتي

 (1941)ىك الحياة االجتماعية لممجتمع الحديث : المجمد األكؿ  -

 (1942)نظاـ مركز المجتمع الحديث : المجمد الثاني  -

 (1945)األنظمة االجتماعية مف المجمكعات العرقية األمريكية : المجمد الثالث -

 .نظاـ مف المصنع الحديث: المجمد الرابع -
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 (1959)دراسة في الحياة الرمزية مف األمريكييف : المجمد الخامس -

يصكر في مدينة يانكي الحياة األمريكية النمكذجية في مدينة صغيرة نمكذجية مف حيث تأثر 

 الذم ينص مالعبلقات االجتماعية كالدينية كالعرقية كالعمؿ، كضع كارنر المخطط االجتماع

 1.عمى تحديد األشخاص اليكية االجتماعية الشخصية

  :نقــــــــــده

جاء كاحد مف االنتقادات األكثر الذعا ألساليبكارنر ليس مف العمـك االجتماعية مف زمبلئو 

كلكف مف الركائي الشيير جكف فيمببسمارككند كقاؿ انو أمزعج مف تحديد كارنر كتعميـ الناس 

كتجاربيـ، في كتابة نقطة البلعكدة، انتقد مارككاند عمؿ كارنر معترضا المكضكعية ككاف 

 كانر كاحد مف أكائؿ عمماء االنثركبكلكجيا الذم ييدؼ إلى دراسة العبلقات في عالـ 

 األعماؿ عمميا، كما كاف كاحد مف أكؿ مف قدـ دراسة منيجية كقاطعة مف المجتمع األمريكي

المعاصر ككؿ، مع مراعاة مستكيات مختمفة دينية كاجتماعية كالحياة العرقية، كقد كجدت 

أعماؿ كارنر أىمية جديدة منذ كفاتو، كعرفت لو دراسات المجتمع مادة قيمة لمباحثيف لتحقيؽ 

رأس الماؿ االجتماعي كالمشاركة المدنية، كدكر الديف في الحياة االجتماعية باإلضافة إلى 

 .ذلؾ تمقى دراسة مف الطبقة كالعرؽ، كعدـ المساكاة اىتماـ جديد مف قبؿ الباحثيف
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 :الخاتمــــــــــــة

لقد آثرت منيجية كارنر، المرتبطة بالمنيجية االجتماعية لمناس عمى البنية االجتماعية، 

 .كالبحكث الحديثة في الطبقات االجتماعية كالحراؾ االجتماعي
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 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 المركز الجامعي أفمو

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 

 

 السنة الثالثة عمم االجتماع                                  المؤسسة في عمم االجتماع
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  ػ الجندم األمريكي صامكيؿ ستكفر عنوان المحاضرة

 :محتكل المحاضرة 

 السيرة الذاتية لصامكيؿ ستكفر : المبحث األول

 نبذة عف حياتو : المطمب األول

 أىـ دراسات صامكيؿ ستكفر : المطمب الثاني

 (التجارب)الدراسات الحديثة التي قاـ بيا  : المطمب الثالث

 نتائج الدراسة:المطمب الرابع 

 الخاتمــــــــــة

 قائمة المصادر والمراجع
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 :مقدمة 

ذا كانت ىذه الدراسات  لقد ظمت الدراسات االجتماعية تضـ لفترة طكيمة الجكانب التطبيقية، كا 

قد أسيمت في تجميع القدر الكبير مف المعطيات الكاقعية فاف االستعانة الكاممة مف ىذه 

المعطيات سيمـز اإللماـ بالقضايا المحكرية كالمنيجية، كمف ىنا لنظير أىمية ارتباط البحكث 

كالدراسات االجتماعية كما تستند في ىذا إلى مجمكعة مف العمماء االجتماعيف الذيف ساىمكا 

في إعطاء لمساتيـ في الحياة االجتماعية كمف بينيـ عالـ االجتماع صامكيؿ ستكفر الذم 

تعتبر دراستو احد المميدات لتأسيس عمـ االجتماع كمف كؿ ذا كذلؾ يتبادر في أذىاننا عدة 

مف ىك صامكيؿ ستكفر؟ كماىي أىـ : تساؤالت كمف المطمقات السابقة نطرح السؤاؿ التالي

 دراستو ؟
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 السيرة الذاتية لصامويل ستوفر: المبحث األول 

 :نبذة عن حياة صامول ستوفر: المطمب األول 

كاف عالما اجتماعيا بارزا كالمطكر  (1960 أكت 24 كتكفي في 1900 جكاف 6كلد في )

الكثير مف حيمتو في محاكلة اإلجابة عمى السؤاؿ " ستكفر"لتقنية البحث المسحي، قضى 

الجكىرم، كيؼ يمكف لممرء قياس ؟ عمؿ الدكتكر ستكفر كأستاذ في عمـ االجتماع في كمية 

 ".ىارفارد "كجامعة " شيكاغك " 

 ثـ تكجو ليحصؿ عمى درجة 1921تحصؿ ستكفر عمى ليسانس لآلداب في كمية مكرتينغسد 

 لئلدارة 1923الماجستير في اآلداب كفي المغة االنجميزية في جامعة ىارفارد في عاـ 

 عندما باعيا، كبدأ دراستو لمدكتكراه خبلؿ تمؾ الفترة 1926كتحرير صحيفة كلده حتى 

 في جامعة شيكاغك، ثـ 1930حصؿ ستكفر عمى درجة الدكتكراه في عمـ االجتماع في 

جامعة : عمؿ كأستاذ في عمـ االجتماع كاإلحصاءات االجتماعية في الجامعات مثؿ 

 1960 أكت 24شيكاغك كجامعة لندف كغيرىا، قاـ بمجمكعة مف األعماؿ ،تكفي في 

 دراسة صامويل ستوفر:المطمب الثاني 

قاـ ستكفر كفريؽ متميز مف العمماء االجتماعيف العامميف في كزارة الحرب بمسح أكثر مف 

نصؼ مميكف جندم أمريكي أثناء الحرب العالمية الثانية باستخداـ المقاببلت كأكثر مف مئتي 

االستبيانات كغيرىا مف التقنيات لتحديد مكاقعيـ عمى كؿ شيء مف التكامؿ العنصرم ألداء  
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جاباتيـ تقريبا دائما معقدة، كغالبا أيضا بدييية تكشؼ األفراد عمى حد السكاء  ضباطيـ كا 

 .لتحديد كتعريؼ المجتمع بيـ كالجماعات األكلية

أدل عمؿ ستكفر في الحرب العالمية الثانية إلى الخبراء كالقتاؿ المشاة كمراجعة جدكال 

باإلضافة إلى ذلؾ كاف ستكفر كزمبلئو المذيف أثناء بحثيـ عف الجندم األمريكي بتطكير 

مفيـك اجتماعي ىك الحرماف النسبي الذم جاء فيو ما يقر بفكرة أنا كاحد يحدد كضعو عمى 

أناس لممقارنة مع األخرييف ، كقد أكصى عمماء االجتماع الجنكد خبلؿ الحرب العالمية 

الثانية أكلئؾ الذيف سيعنكف بفيـ حدكث الخرب العالمية الثانية مف االستطبلعات الرأم 

. الحديثة لدراسة اآلثار

كيعد اليجـك الياباني عمى بيرؿ ىار بكؿ لفترة قصيرة ثـ تعيف عالـ االجتماع المشيكر 

صامكيؿ ستكفر مديرا مدنيا لفرع البحكث المنشأ حديثا كالذم أصبح فيما بعد دار المعمكمات 

 كالتعميـ بالقكات المسمحة األمريكية كرأس ىذه اإلدارة الجنراؿ فريدريؾ،

 كىك رجؿ أعماؿ سابؽ كعالـ اجتماع أيضا كقد أنشئ فرع البحكث، كما يقكؿ ستكفر لمقياـ 

بمياـ ىندسية اجتماعية كليست مياما عممية، ككانت كصفية كىي إجراء مسكح االتجاىات 

 تشعر اإلدارات العميا بمشكبلت تحتاج إلى معمكمات شاممة ذات صيغة ابيف الجنكد عندـ

مسحية، فقد طمب تمؾ اإلدارات عمى سبيؿ المثاؿ تحميؿ العكامؿ التي جعمت الجنكد في 

 .مسرح العمميات
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كبعد نياية الحرب العالمية قاـ فرع البحكث مقابمة تحت إشراؼ برفسكر ستكفر بمنحو مف 

مؤسسة كارينجي في السنكات الخمس التي أعقبت الحرب، كىكذا تحكؿ فرع البحكث في ظؿ 

نفس القيادة إلى فريؽ بحث عممي برعاية مدنية كقد نشرت النتائج في أربعة مجمدات تحت 

عنكاف دراسات في عمـ النفس االجتماعي كفي الحرب العالمية الثانية كالتي اشتيرت باسـ 

 .الجندم األمريكي مف عنكاف المجمديف األكليف

ككاف ىذا المشركع عمى غرار مشركع ميرداؿ تعاكنيا عمى أكسع نطاؽ إذ أكصمت قائمة 

 اسما، كعمى الرغـ مف اعتماد كتاب الجندم األمريكي 134األشخاص العامميف كاإلداريينإلى 

عمى عمـك عديدة خاصة عمـ النفس كعمـ النفس االجتماعي، فانو يعد ستكسكلكجيا في 

منيجو لمسكح االتجاىات في طبيعة نتائجو، كما اف معظـ التفسيرات كالتحميبلت التي تمت 

نشر ىذا الكتاب كركزت عمى المضامييف السيكسكلكجية لمبيانات ال عمى أىميتيا النفسية أك 

 .التاريخية أك اإلدارية

التقرير بالتكيؼ الشخصي أما الثاني، المشكبلت المتعمقة بالحرب كما : يخص المجمد األكؿ 

 لؤلفبلـ التكجييية، كيتضمف فبعدىا، كالمجمد الثالث رد فعؿ جميكر المشاىير العسكريي

المجمد الرابع معالجة دقيقة لنظرية قياس االتجاىات كتطبيقيا كمناقشتو لثبلثة مناىج دقيقة 

لتحميؿ البيانات المسح كىي تحميؿ المقايسيف كتحميؿ البناء الكامف، كاستخداـ االستجابات 

 .المسح لؤلعراض تنبؤية
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يعد كتاب الجندم األمريكي بمثابة انعقاد شديد لكاحد مف اكبر التنظيمات التي عرفيا 

المجتمع الحديث كالذم أعدىا ألفراد مف داخؿ التنظيـ نفسو، كعمى عكس الدراسات المبكرة 

لممجتمع المحمي لمدراسات الحديثة لؤلنساؽ التنظيمية التي تكصمت إلى أف معظـ الناس 

 .راضكف عف األنساؽ االجتماعية التي كجدكا أنفسيـ فييا

 (التجارب)الدراسات الحديثة : المطمب الثالث 

 كما نشر التقرير الثاني، مف 1950نشر المجمد األخير مف كتاب الجندم األمريكي عاـ 

 كمنذ ذلؾ الحيف لـ يستحكذا أم مشركع بحث اجتماعي عمى 1953تقارير كيننزم عاـ 

اىتماـ العمماء االجتماعيف عمى الـر مف تزايد عدد البحكث االجتماعية، كظيكر مئات 

الدراسات اليامة كقد زادت المكارد المالية المتاحة لئلجراء البحكث االجتماعية كزيادة ضخمة 

عاـ بعد أخر خبلؿ خمسينيات كالستينيات كأنشئت مؤسسات بحثيو جديدة عديدة كتصاعد 

 مف العمـك ةعدد العمماء االجتماعيف أضعافا كحدثت طفرة مماثمة في عمـك التقريبي

االجتماعية كتحكؿ البحث االجتماعي مف مشركع أمريكي بدرجة كبيرة إلى جيد تعاكني شمؿ 

 .معظـ دكؿ العالـ

ككاف التخصص ىك نتيجة الطبيعة ليذا النمك كتكقؼ عالـ االجتماع عف الخكض في جميع 

 .المكضكعات االجتماعية كحصر نفسو في مكضكع اك مكضكعيف متخصصيف

 كجد ىذا التيار المثقؼ لنتائج البحكث في عمـ االجتماع مخرجا 1950كفي أكاخر عاـ 

مناسبا في جممتيف أك ثبلث تحتؿ اآلف مكقعيا في مقدمة كتعالج ىذه المجاالت مكضكعات 
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ضيقة كمحدكدة مثؿ مشكبلت األقميات في  المدارس االبتدائية أك رد فعؿ األطباء نحك 

الجماعات الصغيرة كدراسات : اإلعبلف عف العقاقير، كقد ناقش فيما بمي مجاليف البحث ىما

 .الحالة لبعض التنظيمات البيركقراطية

 :تجارب الجماعات الصغيرة

يمتد التجريب المعممي مع الجماعات الصغيرة في مجاؿ عمـ النفس إلى التاريخ الطكيؿ الذم 

يعكد إلى القرف التاسع عشر كمع ذلؾ لـ تتطكر دراسة العبلقات االجتماعية باستخداـ 

األساليب المعممية تطكرا شامبل إال بعد الحرب العالمية الثانية، ككانت بداية ىذا التطكر قد 

تباعو في دراستيـ عف ديناميات الجماعة ثـ عمى يد ركبيرت بيمزكآخركف  نمت يد ككرت كا 

في دراساتيـ عف تحميؿ عمميات التفاعؿ، كالمجمكعة األكلى مف عمماء النفس كالثانية عمـ 

االجتماع، كقد أسيمت ىاتاف المجمكعتاف في مجاؿ عمـ النفس االجتماعي الذم تطكر فيما 

 .بعد لدرجة جعمتو يتفكؽ عمى عممي النفس كاالجتماع

 نتائج الدراسة: المطمب الرابع 

بعد تمخيص نتائج التجربة مع الجماعات الصغيرة ىنا أمرا عمميا إذا أف ىناؾ مداخؿ ككتب 

مدرسية متخصصة كميا في عرض ىذا المكضكع كمع ذلؾ سكؼ نخص بذكر ىنا دراسات 

قميمة ذات أىمية خاصة بالنسبة لعمماء االجتماع حتى نقؼ عمى أنكاع النتائج التي تـ 

 .التكصؿ إلييا باستخداـ األساليب
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 بنشر كتابو تحميؿ عمميات التفاعؿ الذم اعتمد فيو عمى برنامج 1950قد قاـ يبمز في عاـ 

كيشير اسـ الكتاب إلى " ىارفارد"مف العمؿ التجريبي في معمؿ العبلقات االجتماعية بجامعة 

طريقة ابتدعيا بيمز لتسجيؿ التفاعؿ في المناقشة الصغيرة كقاـ المبلحظكف الذيف اختفكا كراء 

مرايا كجد االتجاه بتقسيـ المناقشة إلى أفعاؿ فردية، الفعؿ عبارة عف كممة أك إشارة ليا معنى 

اجتماعي يمكف التحقؽ منو كمف النتائج أيضا التي تـ التكصؿ إلييا باستخداـ المنيج 

لبدء األفعاؿ بتطابؽ تطابقا كثيقا كقاما مع نظاـ التراتبي لمتمقي كبعبارة أخرل يككف " التراتبي"

األشخاص الذيف يتكممكف في المقاءات الجماعية ىك أكثر تحدثا كتأثيرا أك مف نتائج اآلخريف 

أف الجماعات التجريبية الصغيرة تعدم إلى ظيكر قائديف بدال قائد كاحد الذم يساىـ إسياما 

 .كبيرا في تحقيؽ األىداؼ الجمعية لمجماعة
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 خاتمـــــــــــــــــة

كفي الختاـ نستنتج أف مجاالت الدراسة في العمـك االجتماعية أصبحت سمة مف سمات 

العصر، إذ ال يمكف ليدؼ سكاء كاف اجتماعيا أف يتحقؽ دكف إيجاد نكع مف النسؽ كالتفاعؿ 

كبالتالي كميا تتجسد في مخططات مكضكعية كىذا ما يفسر التكسع كاالىتماـ بدراسة 

الظكاىر االجتماعية، كتعد المجاالت العممية مركز انشغاالتيـ كلجكئيـ، كقد اختمؼ عمماء 

االجتماع في دراستيـ لمظكاىر باالستناد إلى عدة مناىج كأساليب لتحديد دراساتيـ في 

مختمؼ المجتمعات كحسب نكعية الدراسة، كما ىك حاؿ أك شأف عالـ االجتماع صامكيؿ 

الذم ىك عبارة عف مجمكعة مف الدراسات  (الجندم األمريكي)ستكفر في المجتمع العسكرم 

كالتجارب التي يسعى مف خبلليا إلى إبراز أك تبياف أك تحديد مجمكعة مف العكامؿ النفسية 

كاالجتماعية الذم اعتمد فيو عمى برنامج مف العمؿ التجريبي في معمؿ العبلقات االجتماعية 

 .كغيرىا
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 :قائمة المراجع

 .،ب ط2008،(مصر)عمـ اجتماع التطبيقي،حمكاف األسبؽ،القاىرة:محمد الجكىرم
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 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 

المركز الجامعي أفمو 

 

 

الدراسات المؤسسة في عمم االجتماع : ثالثة عمم االجتماع                المقياس :سنة
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: محتوى المحاضرة

المقدمة  

مفيـك كانساؽ مجتمع النكاصي  : المبحث األكؿ 

مفيـك مجتمع النكاصي   : 1ـ 

انساؽ كمستكيات مجتمع النكاصي   :2ـ 

السمككيات النمطية لمجتمع النكاصي   : 3ـ 

دراسة مجتمع النكاصي كمبلمحو  :المبحث الثاني 

دراسة كايت كمشركع يانكي سيتي   :1ـ

دراسة كايت لمعبة البكلينغ   : 2ـ

مبلمح الدراما في كتاب مجتمع النكاصي   : 3ـ 

خاتمة  

قائمة المصادر كالمراجع  
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: مقدمة 

اكتشؼ كلياـ فكت كايت مجتمعا غريبا كلكنو قريب منو اشد القرب ، كذلؾ عندما قاـ بدراسة 

 1940 ك 1937في بكسطف في الفترة بيف  (ككرنافيؿ  )منطقة ايطالية حضرية متخمفة 

حيث تكجد عبلقة بيف دراسة كايت كمشركع يانكي سيتي فقد تعمـ كايت اساليب العمؿ 

الميداني مف ككنراد اريسبرغ كليكت شابؿ المذاف اكتسبا ىذه المعرفة في يانكي سيتي كمنو 

ما ىك ىذا المجتمع كما ىي اىـ دراساتو ؟ :نطرح التساؤؿ التالي 

مفيـك كانساؽ مجتمع النكاصي  : المبحث األول

تعريؼ مجتمع النكاصي ىك مجتمع غريب تـ اكتشافو مف قبؿ كلياـ فكت : المطمب األول

كايت حيث قاـ بدراسة منطقك ايطالية حضرية متخمفة تدعى ككرف فيؿ كىي دراسة 

المجتمعات البدائية في إطار السياؽ االجتماعي  الكمي  الذم يعيشكف فيو ام مجتمع تتميز 

. فيو األنماط االجتماعية بالبناء كالتناسؽ كالعبلقة الكطيدة بالبناء السياسي 

انساؽ كمستكيات مجتمع النكاصي   : المطمب الثاني

حيث ميز كايت في كؿ تدرج طبقي في كركف فيؿ نسؽ مف ثبلث مستكيات يتألؼ مف 

صغار القـك ككبارىـ ككسائطيـ ك صبية النكاصي ىك صغار القـك اما المبتزكف كالسادة ىـ 

عمية القـك أما قادة عصابات النكاصي فيـ الكسطاء الذيف يصمكف بينيما كيمتد ىذا النمط 

إلى التدرج اليرمي فكؽ الطبقي حيث اف العباد شانيـ في ذلؾ شاف صغار القـك يتخذكف 

. (عمية القـك )القديسيف كسطاء ليشفعكا ليـ عند 
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بيد أف التدرج الطبقي في كركف فيؿ يضـ أكثر مف ىذه الفئات المتدرجة العامة اذ اف كؿ 

رابطة مف الرابطتيف المتيف قاـ كايت بمبلحظيما  ليا نظاميا الطبقي الدقيؽ الخاص بيا 

كاستطاع كايت اف يبيف بكضكح اعتماد المكانة  عمى مجمكعة مف االلتزامات داخؿ الجماعة 

. لدرجة اف مكانة الفرد تقيس مقدرتو النسبية عمى االمتثاؿ لقيـ الجماعة 

السمككيات التنظيمية لمجتمع النكاصي  : المطمب الثالث 

كمف السمككيات النمطية التي اكتشفيا كايت في كركف فيؿ اف صبية النكاصي يعتنقكف القيـ 

بمعنى اف صبية النكاصي  (القيـ الغير محمية)المحمية اما الطمبة الجامعيكف فانيـ يعتنقكف 

يحافظكف عمى الفضائؿ األصمية لمجتمعيـ المحيط بيـ في حيف نجد اف طمبة الجامعة 

الذيف تأثركا باالخصاييف االجتماعييف  كغيرىـ مف مؤسسات المجتمع األكبر تناسك 

. التزاماتيـ حياؿ بعضيـ البعض في سباقيـ مف اجؿ الحراؾ الصاعد 

دراسة مجتمع النكاصي كمبلمحو  :المبحث الثاني 

دراسة كايت كمشركع يانكي سيتي  : المطمب االكؿ 

مف خبلؿ ما تبيف لنا انو يكجد عبلقة بيف دراسة كايت كمشركع يانكي سيتي كمنو برز 

االختبلؼ ىاتيف الدراستيف بيف اف كايت قاـ بيذه الدراسة بمفرده كاعتمد اعتمادا كبيرا عمى 

منيج المبلحظة بالمشاركة ككاف سكاف كركف فيؿ كقت اجراء الدراسة اكبر حجما الى حد ما  

مف سكاف يانكي سيتي حيث بمغ عدد سكانيا خكالي عشريف الؼ نسمة كلف يزعـ كايت انو 

يدرس النظـ االجتماعية ليذه المدينة دراسة كاممة كالحقيقة انو اشارات طفيفة الى األسرة 
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الكنسية كالمدارس كالقطاع الرسمي مف االقتصاد المحمي ككاف مكضكع بحثو ىك العبلقة 

التبادلية بيف الجمعيات الطكعية لمشباب في كركف فيؿ كيصؼ كايت في القسـ األكؿ مف 

كتابو تطكر جمعيتيف شارؾ فييما كىما عصابة النكاصي التي يطمؽ عمييا تكرتكنر كجمعية 

صغيرة يطمؽ عمييا النادم اليطالي المحمي كاعضاء النكرتكنز مف صبية النكاصي الذيف ال 

تتعدل طمكحاتيـ كفرصيـ المجتمع المحمي اما اعضاء النادم ىـ جامعيكف يتطمعكف الى 

. كضع في المجتمع االكبر 

يعد البمكنج احد النشطة االساسية في زمرة دكؾ كىـ يعمقكف اىمية كبيرة :المطمب الثاني 

عمى الميارات الفي ممارسة ىذه المعبة كقد افترض كايت في البداية اف ميارة الفرد في المعبة 

البمكنج تضيؼ الى مكانتو  في الجماعة كلكنو انتيى بعد مبلحظة طكيمة الى اف العكس ىك 

الصحيح اذ اف مكانة عضك الجماعة ىي التي تحدد ميارتو في البكلنج عمى الاقؿ في تمؾ 

المناسبات التي تجمع فييا الجماعة كميا لمشاىدة مباراة ىامة كينخفض مستكل اداء 

االعضاء دكف المرتبة المنخفضة بفعؿ الضغكط الحادة كالحافة مف الجماعة في حيف يمقى 

. مأزرة بأستميب مشاىدة ك يصؼ كايت ىذه الظاىرة كتجربة ذاتية 

مبلمح الدراما في كتاب مجتمع النكاصي  :المطمب الثالث 

فكتاب مجتمع النكاصي لو طابع درامي ممحكظ كال يجد مؤلؼ في التراث عمـ االجتماع 

يتصؼ بيذه البراعة الفائقة في الكصؼ ةالدراما كاثارة العاطفة كالشعكر كقميمة تماما  

االعماؿ االخرل التي يمكف اف تصارعو في ىذه البراعة كىذا التاثير كيعكد ىذا الطابع الى 



63 
 

مشاركة المؤلؼ الكجدانية لمناس الذيف قاـ بدراستيـ حيف درس البناء االجتماعي البتزاز 

. االمكاؿ في ككرنفيؿ  ككاف المبتزكف يسطركف عمى لعبة األرقاـ كيتحكمكف فييا 

كىناؾ مممح درامي اخر ففي الكقت الذم قاـ فيو كايت بدراسة منطقة حضرية متخمفة مع 

البطالة " نياية الكساد العظيـ ككاف ميتما اىتماما ظاىريا بالجانب األسكأ مف حياتيا 

" الخ ...كاالسكاف المتخمؼ كالرشاكم كالفساد السياسي 

فاف تعاطفو قادرة الى كصؼ ككرنفيؿ بانيا مكاف يخمك مف العنؼ كقد انجز ميمتو في 

. دخكؿ المجتمع بنجاح فككف صداقات كشارؾ في الحمبلت االنتخابية 

كمف خبلؿ درسنا ىذا نرل أف  دراسة مجتمع النكاصي تحتاج الى تكرارىا الى أكثر : خاتمة 

مف أم دراسة أخرل في تراث عمـ االجتماع ك يصعب تفسير كفيـ األسباب التي دفعت الى 

 .  عدـ تكرار مثؿ ىذه الدراسة باستثناء دراسة مشابية عف مجتمع النكاصي الزنكج  
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 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 

المركز الجامعي أفمو 

 

 

الدراسات المؤسسة في عمم االجتماع : ثالثة عمم االجتماع                المقياس :سنة
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 :محتوى المحاضرة 

 مقدمــــــة 

 (حياتو،مؤلفاتو،أىـ دراساتو)كارؿ جرنار ميرداؿ : المبحث األكؿ 

 حياتو: المطمب األكؿ -

 مؤلفاتو: المطمب الثاني -

 أىـ دراساتو: المطمب الثالث -

 دراسة لجكنار ميرداؿ)األزمة األمريكية : المبحث الثاني 

 دراسة األزمة األمريكية: المطمب األكؿ -

 نتائجيا: المطمب الثاني -

 (مف كجية نظر ميرداؿ)حؿ ىذه األزمة : المطمب الثالث -

 الخاتمة

 قائمة المراجع
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 :مقدمة

يعتبر كارؿ جرنار ميرداؿ مف بيف أىـ المفكريف الذيف ساىمكا في تطكير البحث 

ة فاالجتماعي، كذلؾ مف خبلؿ الدراسات التي قاـ بيا كمف بيف ىذه الدراسات دراسة االـز

األمريكية كىي دراسة عف كضع الزنكج في أمريكا كمف ىذا المنطمؽ نتساءؿ مف ىك كارؿ 

 جكنار ميرداؿ؟ ككيؼ كانت دراسة لبلزمة األمريكية؟
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 (حياتو، مؤلفاتو،واىم دراساتو)كارل جونار ميردال : المبحث األول 

 حياتو: المطمب األول 

 بغكستاؼ البرشو في السكيد كىك عالـ 1898 ديسمبر 6كلد كارؿ جكنار ميرداؿ في 

 كبدأ ممارسة 1923اجتماع ك اقتصاد، تخرج مف كمية الحقكؽ مف جامعة ستككيكلـ عاـ 

القانكف مع مكاصمة دراستو في الجامعة، حصؿ عمى درجة الدكتكراه في االقتصاد في عاـ 

،كدرس فترات في ألمانيا 1929-1925حيث عمؿ في االقتصاد السياسي مف 1927

، ثـ عاد إلى 1930-1929كبريطانيا، كانت رحمتو األكلى الكاليات المتحدة األمريكية في 

أكركبا كعمؿ أستاذا مساعدا في المعيد العالي لمدراسات الدكلية في جنيؼ بسكيسرا في عاـ 

 شغؿ كظيفة أستاذ في االقتصاد السياسي كالمالية العامة في جامعة ستككيكلـ، 1933

باإلضافة إلى األنشطة التعميمية ككاف ناشطا في السياسة السكيدية كانتخب عضكا في 

، عاد إلى 1938 كعضكا في الحزب الديمقراطي االجتماعي 1934مجمس الشيكخ في عاـ 

 . كأعيد انتخابو لمجمس الشيكخ السكيدم1942السكيد عاـ 

كعمؿ عضكا في الحزب الديمقراطي االجتماعي كعضك في مجمس إدارة البنؾ السكيدم 

 ككاف كزير التجارة في 1947-1945ككاف رئيسا لمجنة تخطيط ما بعد الحرب في الفترة 

السكيد، ثـ شغؿ منصب األميف التنفيذم لمجنة األمـ المتحدة االقتصادية ألكركبا في 

، كاتجو بعد ىذا مباشرة إلى  دراسة شاممة عف االتجاىات كالسياسات االقتصادية في 1957

-1974بمداف جنكب آسيا في القرف العشريف عمؿ في برنامج مكافحة الفقر كفي الفترة 
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 عمى جائزة نكبؿ في 1974 كاف أستاذا زائر في جامعة نيكيكرؾ حصؿ سنة 1975

االقتصاد ،حصؿ ميرداؿ عمى أكثر مف ثبلثيف درجة فخرية ابتداء مف جامعة ىارفارد 

 كقد تمقى العديد مف الجكائز كاف آخرىا جائزة مالينكفسكي مف جمعية انثركبكلكجيا 1938

التطبيقية ككاف عضكا في األكاديمية البريطانية كاألكاديمية األمريكية لمفنكف كالعمـك ككاف 

، كانت زكجتو ريمير ألفا تكلت مناصب رفيعة  عضكا في األكاديمية السكيدية الممكية لمعمـك

 مام 17في األمـ المتحدة كاليكنسكك ككانت سفيرة السكيد إلى اليند ، كتكفي جكنار في 

1987. 

 مؤلفاتو: المطمب الثاني

 :مف أىـ مؤلفات كارؿ جرنار ميرداؿ ىي

 .1930العنصر السياسي في تطكير النظرية االقتصادية  -

 .1930-1830تكمفة المعيشة في السكيد  -

 .1934األزمة في سؤاؿ السكاف  -

المجمة االقتصادية األمريكية، المجمد - السياسة المالية في دكرة األعماؿ التجارية -

 .1939 مارس 1العدد - 21

 .1940مطبعة جامعة ىارفارد .السكاف مشكمة لمديقراطية -

المشكمة الزنجية كالديمقراطية الحديثة ىاربر كاخكانو )كتاب المعضمة األمريكية  -

1944. 
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 .1968كتاب الدراما األسيكية استقصاء أسباب فقر األمـ  -

 .1963راندـك ىاكس .تحدم الثراء -

جكنار ميرداؿ في السياسة السكانية في العالـ النامي السكاف كاستعراض التنمية  -

 .1987سبتمبر .3العدد.13المجمد 

 أىم دراساتو: المطمب الثالث 

 االقتصادية الكمية، كذلؾ مف خبلؿ تطكير فرضياتو ةعمؿ جرنار ميرداؿ عمى تطكر السياس

المعيارية كمفيكمو لمكاقع االجتماعي كاالقتصادم كطريقتو في التحميؿ، كعند قيامو بذلؾ 

تكصؿ إلى منيج بديؿ لتحميؿ العمؿ االجتماعي ينسجـ مع مناىج جديدة لبلقتصاد، 

كاالقتصاد المؤسساتي كاالقتصاد االجتماعي كىذا المنيج يساعد في إرساء الضماف 

التي تدمج التاريخ كالسياسة  )االجتماعي كبرامج الرفاىية، كما طبؽ طريقة التحميؿ المركبة 

، كما درس العبلقات العرقية (كعمـ النفس االجتماعي كالسكسيكلكجيا مع مبادئ االقتصادم

في الكاليات المتحدة األمريكية كدرس أيضا أسباب الفقر في البمداف النامية، كالمجتمع األمثؿ 

في نظره ىك الذم يمارس التطكر ام المجتمع الذم لو تحرؾ في كؿ النظاـ االجتماعي، 

كما استخدـ طريقتو المركبة في تحميؿ كاقتراح السياسات لمسكيد، كالكاليات المتحدة 

األمريكية، كأكركبا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية كالبمداف النامية كيبدأ التحميؿ 

بالمكضكع مف ناحية التاريخ كمؤسسات البمد كاإلقميـ المعني كذلؾ لمعرفة العبلقات السببية 

 .بيف الكقائع االجتماعية
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 (دراسة لجونار ميردال)األزمة األمريكية : المبحث الثاني 

 دراسة األمريكية: المطمب األول 

 كأجريت 1937جاءت دراستو عف كضع الزنكج األمريكييف بمبادرة مف مؤسسة كارتيجي عاـ 

 كصححت ىذه 1945 حتى 1938الدراسة الميدانية بسرعة ممحكظة في الفترة مف عاـ 

الدراسة لتككف شاممة عف الزنكج في أمريكا كاختير ميرداؿ ليدير ىذا المشركع ألنو جاء مف 

بمد ليس ليا تدخؿ عسكرم، كبدأ العمؿ بالتجكؿ الطكيؿ كبشكؿ مكثؼ في أرجاء الجنكب، 

كيعد ىذا المشركع اكبر مشركع مشترؾ يقـك بو العمماء االجتماعيكف األمريكيكف حتى ذلؾ 

 (كمستشاريف كخبراء كباحثيف كمؤلفيف) منيـ في الدراسة 150التاريخ، فقد أشرؾ حكالي 

كتضـ قائمة المشاركيف نسبة كبيرة مف عمماء االجتماع البارزيف، كقد ظيرت ثبلث مجمدات 

عف الجكانب االجتماعية لكضع الزنكج قبؿ اكتماؿ التقرير الرئيسي كمجاؿ البحث يضـ 

تاريخ الزنكج كأصكليـ كتركيبيـ، كالخصائص الفيزيقية لمسكاف الزنكج كاختبارات الذكاء 

كاختبارات الشخصية، كعرضا لبيانات التعداد كنقدىا، كدراسات اعتمدت عمى االستبياف 

كتاريخ الحالة النسبية كتحميؿ الصكر النمطية كاإليديكلكجيات الشائعة بيف البيض كالزنكج 

كالجريحة كالتعصب كدكر الزنكج في الصناعة كالزراعة كقطاع األعماؿ الخاص كالتعميـ 

 .كالحككمة كتفاكت األجكر كالتشريعات المتصمة بالمسائؿ العرقية
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 نتائجيا: المطمب الثاني 

إف مشكمة الزنكج االمريكيف ىي مشكمة متأصمة في قمكب الشعب األمريكي، كىنا يكمف 

 (القيـ كالمعايير الثقافية التي تحيز جماعة عف جماعة أخرل )أساس التكتر بيف االثنيات 

كجكىر البحث ىك الصراع القائـ بيف البيض كالسكد كىاتو الدراسة تغطي العبلقات 

االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية بيف الجماعات االثنية فاف أساس المشكمة ىي األزمة 

األخبلقية لمشعب األمريكي أم الصراع بيف تقبيحو األخبلقي عمى مختمؼ مستكيات الكعي 

كالتعميـ كتعني األزمة األمريكية ىي الصراع العنيؼ بيف األحكاـ القيمة عمى المستكل العاـ 

كالتي أطمؽ عمييا العقيدة األمريكية ، حيث جؿ أفكار كتصرفات األمريكيكف بحث تأثير قكم 

لتعاليـ أخبلقية ذات طبيعة قكمية كمسيحية مف ناحية كبيف األحكاـ القيمة عمى مستكيات 

خاصة لمحياة الفردية كالجماعية حيث تسيطر عمى المكاطف األمريكي كجية نظره في 

المصالح الشخصية كالمحمية، كالحقد االقتصادم كاالجتماعي كالعرؽ، كالتعصب الجماعي 

ضد أشخاص بعينيـ أك نماذج معينة مف الناس، كجميع مذكؽ الرغبات كالدكافع كالعادات 

 .المختمفة مف ناحية أخرل

 :ومن أسباب مشكمة الزنوج األمريكيين 

مف ناحية معتقدات كتصرفات األغمبية البيضاء عمى معتقدات كتصرفات األقمية  -1

السكداء كذلؾ مف خبلؿ تصرفات البيض بالعدكانية مما أدل بالزنكج إلى تفضيؿ 

 .(أم األقمية)العزلة الذاتية عمى التكامؿ 
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رفض األمريكييف البيض االندماج مع السكاف السكد ككاف ىدؼ ىذا التمييز  -2

 .العنصرم تجنب إقامة عبلقات بيف الطرفيف

النظاـ التراتبي لمتمييز العنصرم عند الرجؿ األبيض كالذم يككف بتحريـ التزاكج  -3

كاالتصاؿ بيف الرجؿ الزنجي كالمرأة البيضاء كذلؾ مف خبلؿ كضع حكاجز أماـ قياـ 

عبلقات اجتماعية كثيقة، كالحرماف مف حؽ التصكيت السياسي، أما النظاـ التراتبي 

 .عند الزنكج كىك التخمص مف التمييز االقتصادم

كىك بمثابة اآللية التي تبقى عمى الزنكج في فقرىـ : قياـ مبدأ التصاعد أك التراكـ -4

كيقكؿ ميرداؿ أف تعصب البيض يحافظ عمى إبقاء الزنكج في كضع متدف مف جميع 

 .(المعيشية كالصحة كالتعميـ كاآلداب االجتماعية كالعادات كاألخبلؽ)المستكيات 

كصؼ الكضع االقتصادم لمزنكج بأنو كضع مرضي يمتمككف ممتمكات محدكدة أم  -5

إف معداتيـ غير كافية كيتمركز المزارعكف في اقؿ القطاعات الزراعية إنتاجا 

 .باإلضافة إلى تركز العماؿ الزنكج في أدنى الميف كبذلؾ تؤدم إلى ارتفاع البطالة

 (من وجية نظر ميردال)حل ىذه األزمة : المطمب الثالث 

حسب رأم ميرداؿ انو مف مصمحة الزنكج كأفراد كجماعة أف يندمجكا اندماجا تاما في الثقافة 

أمريكية كاكتساب السمات التي تعتز بيا الغالبية البيضاء كىذه الفكرة القت قبكال مف البيض 

كالسكد عمى حد سكاء جنبا إلى جنب مع دعكة ميرداؿ إلى عكس مبدأ التصاعد كالتراكـ 

بتحسيف أكضاع السكاف السكد تدريجيا كذلؾ باالستعانة بمراكز الحكـ، كيقرر ميرداؿ أف حؿ 



73 
 

مشكمة الزنكج في الكاليات المتحدة األمريكية مرتبط ارتباط كثيؽ بالعبلقة بيف البيض الذيف 

ما أف يبحثكا عف طرؽ لمعيش في "يكاجيكف أغمبية ممكنة  ينبغي عمييـ أما أف يستسممكا كا 

 ."سبلـ مع الشعكب الممكنة
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 :خاتمــــــــــــــة

كفي األخير نستنتج اف جكنار ميرداؿ درس كضعية الزنكج مف جميع الجكانب أم مف ناحية 

العبلقات كمكانتيـ في المجتمع األمريكي، ككيفية معاممة األمريكييف البيض ليـ، باإلضافة 

إلى ا نياتو الدراسة ساعدت في تطكير البحث االجتماعي كاليدؼ منيا ىك تحيؽ االستقرار 

كاالىتماـ بإصبلح المجتمع كتحقيؽ مبدأ المساكاة لكي يحدث التفاعؿ كالترابط بيف أفراد 

 .المجتمع
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 :قائمــــة المراجع

دار عطية .أ طميعة االنحطاط.ـ.الك.صباح اليثيـ كميشؿ خكرم.تر.ركجيو غاركدم -

 2. ط2003الجزائر .لمطباعة كالنشر كالتكزيع

 ط.2008القاىرة .عمـ االجتماع التطبيقي.محمد الجكىرم -

 نكفمبر ZayToday.com@zayToday 25(المكسكعة الحرة)االنترنت كيكيبيديا  -

2016: 11:00 

 http :llar/wikipedio.ong/w/index.php (المكسكعة الحرة)االنترنت كيكيبيديا  -

 16:00 2016 نكفمبر 26 
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 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 

المركز الجامعي أفمو 

 

 

الدراسات المؤسسة في عمم االجتماع : ثالثة عمم االجتماع                المقياس :سنة
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 -بول الزار سيفميد–اختيار الشعب :  المحاضرةموضوع 

 مقدمػػػػػػػػػػػػػػػة -1

 نبذة عف حياتو -2

 دراسات اختيار الشعب -3

 مؤشرات اختيار الشعب -4

 نتائج اختيار الشعب -5

 خاتمػػػػػػػػػػػػػػة -6

المصادر كالمراجع 
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: المقدمـــــــــة-1

إف اختيار الشعب مبني عمى اختيار األكثرية منو كىذه األكثرية تشمؿ النخب كالعمماء 

كأصحاب الفكر كالرأم كالسياسة كالكعي كما تشمؿ الخصاؿ كالرعاع كالغكغاء كأيضا تشمؿ 

: الفساؽ المجرميف كعديمي األخبلؽ كغيرىـ، كمف ىذا نطرح اإلشكاؿ التالي

٭ ماذا نقصد باختيار الشعب كعمى ماذا اعتمد في دراستو؟ 
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 :نبذة عن حياتو-2

بطش ىتمر خبلؿ فترة ما بيف مف  مف مياجرم النمسا الذيف ىربكا كتاب ىذه اؿؤلؼـ

الحربيف، اختصاصو ىك اإلحصاء االجتماعي ككاف مكلعا بالبحكث الميدانية اإلحصائية، 

. كيعتبر أف كسائؿ البحث األخرل ىي تأميمية كتفكيرية تعتمد عمى االنطباعات الفردية

كحصؿ الزار عمى تمكيؿ مف مؤسسة كمجمة اليؼ إلجراء ىذه الدراسة ، كاف فريقا كبير 

 شخص تمت 600كاختار منطقة أيرم بكالية أكىايك إلجراء الدراسة كاختار عينة مماثمة مف 

.  1940 مرات متتالية أم مرة كؿ شير نكفمبر 7مقابمتيـ 

: دراسات اختيار الشعب-3

 خبلؿ الحممة االنتخابية 1940أجرل الزار سفيمد مع كؿ برلسكف كجكدم ىذه الدراسة في 

الرئاسية األمريكية كالتي شارؾ فييا الرئيس السابؽ ركزفمت، كاف مريضا كغير قادر عمى 

. تحميؿ مسؤكليات ال سيما كاف الببلد مقبمة عمى فترة حرب عالمية

كقد ركزت الدراسة عمى اتجاه المبحكثيف في عممية التصكيت في انتخابات شير نكفمبر 

ذا حدث تغي  ما في اتجاه يركالتغيرات التي طرأت عمى ىذا االتجاه مف مقابمة إلى أخرل، كا 

التصكيت لدل المبحكث يتـ سؤالو عف أسباب ذلؾ تفصيبل كعف المبلبسات المرتبطة بو، 

كتـ تسجيؿ اتجاىات المبحكثيف عند تعرضيـ لحمبلت الدعاية االنتخابية تسجيبل دقيقا، كلـ 

يضـ التقرير المطبكع زمف االستبياف غير أننا نعمـ انو يتضمف معمكمات كافية حكؿ سمات 

كفمسفتو االجتماعية كتاريخو السياسي كسيمات  (البيانات األساسية)المبحكث الشخصية 
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شخصيتو، كعبلقتو مع األصدقاء كاألقارب كعضكيتو في التنظيمات كانتمائو الديني،كآرائو 

. في القضايا الجارية

: مؤشرات اختيار الشعب-4

تمثؿ المناظرات المرحمة األخيرة مف اتخاذ القرار باعتبارىا مؤشرات عمييا أكثر منيا مؤثرات 

إلى الممر الذم ينبغي - شأنيا في ذلؾ شأف الفتات المركر عمى الطريؽ-فييا، كىي تشير

السير فيو لمكصكؿ إلى المكاف المقصكد الذم تـ تحديده كاختياره بالفعؿ، كيتحدد اليدؼ مف 

خبلؿ النزعة السياسية المسبقة كالك الءات الجماعية، فكؿ ما يقرأ كيسمع يصبح مفيدا ك 

مؤثرا ألنو يكجو الناخب إلى قراره الذم اختاره كبالتالي ال تقـك المناظرة الحاسمة بكظيفة 

إقناع الناخب بسمككو، إذ أف الناخب مزكد بقكة دافعية، كتقـك المناظرة بكظيفة تحديد طريؽ 

التفكير كالسمكؾ لمناخب، كىذا الطريؽ يمثؿ نصؼ الرغبة، كليست الدعاية االنتخابية ىي 

بؿ ىي ما تظير لمرجاؿ كالنساء إف  (ىي عقؿ الجميكر)محاكلة لمكتابة عمى صفحة بيضاء 

. أصكاتيـ تعبير طبيعي كمنطقي كحتمي عف االتجاىات التي يتبناىا كؿ منيـ بالفعؿ

نتائج اختيار الشعب -5

تتمخص النتيجة الرئيسية ليذه الدراسة في أف اختيار األغمبية العظمى مف الناخبيف يمكف 

-االقتصادية-المكانة االجتماعية: التنبؤ بو مف خبلؿ ثبلث خصائص اجتماعية فقط ىي 

كاالنتماء الديني كاإلقامة الريفية أك الحضرية إذ يتبيف أف المكانة المرتفعة، كالنزعة 

البركتستانتية كاإلقامة الريفية تجعؿ الناخبيف يميمكف إلى المرشح الجميكرم في حيف أف 
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المكانة المنخفضة كالنزعة الكاثكليكية كاإلقامة الحضرية تجعؿ الناخبيف يميمكف إلى المرشح 

الديمقراطي، كقد أمكف لمباحثيف باستخداـ ىذه العكامؿ كحدىا أف يصممكا مقياسا لمتعرؼ 

عمى التكجو السياسي لمفرد، كيفيد في التنبؤ بالسمكؾ االنتخابي بصفة عامة، كقد كصؿ 

الباحثكف إلى ىذه النتيجة عمى الرغـ مف أف قياس ىذه الخصائص الثبلث كاف قياسا تقريبيا 

االقتصادية مثبل عمى التقدير الذاتي -إلى حد كبير فقد اعتمد تقدير المكانة االجتماعية

لممبحكث لمسكنو كممتمكاتو كمظيره كطريقة كبلمو، كلـ يتـ قياس االنتماء الديني بالمكاظبة 

عمى التردد عمى الكنيسة أك أم مقياس أخر مف مقاييس المشاركة الدينية ىدفا لكؿ حممة 

سياسية منظمة، كمع ذلؾ يصعب الكصكؿ إلى ىؤالء الناخبيف كما أكضحت دراسة مقاطعة 

أيرل، إذ أف الناخبيف األكثر اىتماما باالنتخابات كالذيف يشارككف في حمبلت الدعاية كالذيف 

يعرضكف أنفسيـ لبلتصاالت السياسية يتخذكف قرارىـ قبؿ إجراء االنتخابات أك حتى قبؿ 

انعقاد مؤتمرات الترشيح في كؿ كالية كنجد مف بيف الناخبيف المتردديف أعدادا ضخمة مف 

النساء ، كصغار السف، كالفقراء،كالغير متعمميف، كقد ال يدلي ىؤالء بأصكاتيـ إذا فتر 

. اىتماميـ قميبل

كليس الناخب البلمبالي كحده ىك الذم يؤجؿ قراره إذ يتعرض الناخبكف لضغكط متعارضة 

عندما ينتمكف إلى جماعات ذات اتجاىات متعارضة في التصكيت، إذ يتعرض أغنياء 

الكاثكليؾ لضغكط متعارضة كمف ثـ يحيمكف إلى تأجيؿ قرارىـ كما لك كانكا ينتظركف 

األحداث كي تبدد ىذه الضغكط المتصارعة، كمف بيف الضغكط المتعارضة  التي تكصؿ 
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الباحثكف إلى التعرؼ عمييا تبيف أف أكثرىا تأثيرا في تأجيؿ القرار ىك انعداـ  اإلخفاؽ داخؿ 

أسرة الناخب بسبب انقساـ الرأم بيف أفراد األسرة، بؿ أف بعض الناخبيف يظمكف عمى ترددىـ 

إلى أف يدخمكا بالفعؿ حجرة االقتراع كلكنيـ يبددكف ىذه الضغكط المتعارضة باف يصكتكا 

عمى نفس طريقة اقرب األقرباء إلييـ كمف ابرز النتائج الميمة ليذا البحث أف نفس العكامؿ 

التي تجعؿ الناخب يميؿ إلى اتخاذ قرار مبكر بشاف مرشح كأخر تستمر تأثيرىا عندما يعجز 

كيتأثر اختياره النيائي في االتجاه المعتاد بخصائصو االجتماعية ..عف اتخاذ نفس القرار

. حتى في مثؿ ىذه الظركؼ

كتمقى كؿ ىذه النتائج بضبلؿ مف الشؾ عمى رشد العممية السياسية كعمى أىمية االدعاءات 

التي يستند إلييا المرشحكف كاألحزاب في محاكلة التأثير عمى الناخبيف كيتعمؽ ىذا الشؾ 

عندما نكتشؼ أف التعرض لمكسائؿ الدعائية يتحدد بنفس الطريقة التي يتـ بيا اتخاذ قرار 

. التصكيت
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: خاتمــــــــــــــة

كفي األخير نستنتج أف اختيار الشعب يقكؿ أف الطرؼ الذم يستطيع تعبئة الجماىير لتأييده 

بطريقة الخبراء ترتفع فرص نجاحو، كاف الذيف يمارسكف السياسة بطريقة الخبراء ينبتكف 

كالنبات الذم يترعرع في األرض، كقد تغمغمت نتائج ىذه الدراسة في العممية السياسية خبلؿ 

الستينات لدرجة إف إعبلنات التمفزيكف عف نتائج االنتخابات، كتحميؿ اتجاىات التصكيت 

. حسب الدخؿ كالديف كالعمر كالسبللة كالمينة كعضكية النقابات كغيرىا مف العكامؿ
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: قائمة المصادر

. أستاذ عمـ االجتماع لجامعة القاىرة- محمد الجكىرم.عمـ االجتماع التطبيقي-
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 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 

المركز الجامعي أفمو 

 

 

الدراسات المؤسسة في عمم االجتماع : ثالثة عمم االجتماع                المقياس :سنة
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 "لويس اوسكار"ثقافة الفقر : عنوان المحاضرة  

 :محتوى المحاضرة  

 مقدمة-

 دراسة ثقافة الفقر- 01

 دراسة لكيس اكسكار لثقافة الفقر- 02

 نتائج ىذه  الدراسة- 03

 كجية عمماء االجتماع لظاىرة الفقر- 04

 الخاتمػػػػػػػػػػػػػة-

 قائمة المراجع كالمصادر
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 :مقدمة 

ىناؾ مصادر عديدة داخؿ عمـ االجتماع تيتـ بدراسة ظاىرة الفقر كالطاعات الفقيرة في  

المجتمعات اإلنسانية سكاء المتقدمة منيا أك النامية، فكجكد الفقر في مجتمع صناعي متقدـ 

يمثؿ تحديا قكيا لمنظاـ الرأسمالي كمف ثـ نجد الييئات الحككمية كالخاصة تمتفت إلى تمؾ 

 .المشكمة كتشجع إجراء بحكث حكليا

ماذا أضافت دراسة ىذه الظاىرة : كمف خبلؿ ىذا يتبادر إلى أذىاننا عدة تساؤالت مف أىميا 

 عمى عمـ االجتماع؟

 كما ىي أىـ النتائج المتكصؿ إلييا مف خبلؿ ىذه الدراسة ؟
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 :دراسة ثقافة الفقر-

تمثؿ دراسة ىذا المكضكع شيئا بديييا لعمماء االجتماع، فاف دراسة مف ىذا النكع ىك الكاجب 

األساسي كاألكؿ كتتنكع الدراسات في منيجيا فمنيا ما ينيج سكسيكلكجيا كالمؤكد إف دراسة 

ىذا المكضكع في الببلد النامية ال تستقيـ دكف االتجاه االنثربكلكجي، كما تتنكع الدراسات في 

طبيعتيا فمنيا دراسات نظرية تحاكؿ إلقاء الضكء عمى العبلقات كالعكامؿ كالمشاكؿ كتحاكؿ 

حؿ مشكبلت التعريؼ كالتصنيؼ كمنيا دراسات تطبيقية تستيدؼ في المقاـ األكؿ تقديـ 

حمكؿ لمشكبلت حية ماثمة اك اختيار فركض نظرية عمى محؾ الكاقع كسكؼ نميؿ عرضنا 

 .ىذا إلى إبراز الطابع التطبيقي لتمؾ الدراسات التي أجريت عف الفقر كالفقراء

كمف الدراسات الطريفة في ىذا الميداف دراسة أجريت مؤخرا عف الكاليات المتحدة األمريكية 

عف جماعات االستيبلؾ عند بعض الجماعات التي تسكف األحياء الفقيرة في مدينة نيكيكرؾ 

كقاـ بيا العديد مف عمماء االجتماع ىناؾ كقد أرادت تمؾ الدراسة أف تعرؼ عادات الشراء 

عند أفقر القطاعات في مدينة نيكيكرؾ كيؼ يختاركف المتاجر التي يشتركف منيا ىؿ 

يختاركف ذلؾ عمى أساسا اإلعبلنات أـ يتأثركف بتمؾ اإلعبلنات عند اختيار السمعة أك 

الماركة المحددة التي يشتركنيا كىؿ يشتركف نقدا أـ باألجؿ كما ىك المقدـ الذم يدفعكنو 

عادة عند شراء بعض السمع المعمرة أك غير المعمرة كما ىي السمع كالمشتريات التي ينفقكف 

 .عنيا اكبر جزء مف مدخكليـ
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 :دراسة لويس لظاىرة الفقر-

يرل لكيس انو مف الخطأ أف نصؼ الفقراء عندىـ فقرا ثقافيا أك أنيـ يتميزكف باالنحطاط اك 

بالعجز الثقافي ، ذلؾ أف سكاف األحياء المتخمفة ال تقؿ القيـ كالمعايير الثقافية المكجكدة 

عندىـ عف تمؾ المكجكدة عند أبناء الطبقة الكسطى، كؿ ما في األمر أف لدييـ معايير كقيـ 

ثقافية مختمفة خاصة بيـ كما لك كانكا أبناء مجتمع آخر، فاالقتصاد في النفقات كالجتياد 

كالتفكير في الغد كضبط المشاعر الجنسية ليست قيما ثقافية معترؼ بيا في تمؾ األحياء في 

 .مقابؿ ذلؾ تسكد قيـ ثقافية

كيرل لكيس أف الثقافة الفقر مثؿ أم ثقافة  أخرل تعمؿ عمى تجديد لكنيا باستمرار كعمى 

المحافظة عمى بقائيا إال إذا حدثت بعض الظركؼ غير المتكقعة التي يمكف  أف تقمب 

المجتمع األمريكي رأس عمى عقب كتغير مف كضع ىؤالء الفقراء كمعنى كبلـ لكيس أف 

الفقراء سيظمكف فقراء كاف ىناؾ قكل ثقافية اجتماعية داخمية تشدىـ إلى حاؿ الفقر كانو ال 

أمؿ في تغيير ىذا الكضع ، كيعمؽ بعض الباحثيف عمى ىذا الرأم بأنو يتناقض مع الخبرة 

التي عاشيا كيعيشيا األمريكيكف حيث تتابع عميو مكجات المياجريف الفقراء كلكنيـ ال يظمكف 

نما يرتفع مستكاىـ كتتحسف أكضاعيـ يـك بعد يـك  .في أسفؿ السمـ االجتماعي كا 

 :نتائج ىذه الدراسة -

ثمنا عند شراء نتائج ىذه الدراسة يمكف تمخيصيا في عنكاف كاحد ىك أف الفقراء يدفعكف

احتياجاتيـ؟ كيتضح ىذا مف شرائيـ لمسمع الرثة الرديئة مف المحبلت التي تبدك في الظاىر 
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رخيصة كاعتمادىـ عمى الشراء باألجؿ دكف االنتباه إلى األعباء المالية المجحفة المترتبة 

عمى ىذا األسمكب كفي عدـ ترشيد االستيبلؾ كىذا ما يثير العجب بشراء أشياء غير 

ضركرية يدفعيـ إلحاح البائع أك سيكلة األخذ باألجؿ أك معمكمات غير صحيحة عف السكؽ 

أك السمعة إلى شرائيا أعمى مما ينبغي التيـ ال يقرؤكف الصحؼ فبل يعرفكف مثبل المحبلت 

أك المناسبات التي تجرم فييا تخفيضات حقيقية التي تتـ تحت رقابة الييئات التجارية، ألنيـ 

ال يفارقكف بيف السمع التي يشتركنيا أك المتاجر التي يتعاممكف بيا بسرعة كمركنة اللتزاميـ 

 .بالتراث كمحافظتيـ عميو

  :وجية نظر عمماء االجتماع حول مشكمة الفقر -

لـ يركز عمماء االجتماع عمى أثار السيككلكجية لمفقر، كال عمى القيـ كالمعايير المميزة ألبناء 

نما ييتـ في المقاـ األكؿ الميكانيزمات االجتماعية أم بالنظـ التي تدعـ  األحياء المتخمفة، كا 

، كتعمؿ عمى تجديدىا كتطيؿ في عمرىا،كبؿ تحرص عمى إال تختفي تمؾ قمف أثار الفقر ىذ

اآلثار أبدا كىكذا يمكف القكؿ مثبل  إف المثؿ األعمى لمرجكلة في اإلحياء المتخمفة ال يعني 

تحمؿ الرجؿ مسؤكليتو عف األسرة كقد نستطيع أف نقدـ تفسيرا سيككلكجيا لتصرؼ الرجؿ 

شبو المتعطؿ عف العمؿ الذم يعكض كمفة االقتصادم بالمبالغة في حكاية القصص الخيالية 

 .عف قكتو الجنسية

فإذا كنا نريد تغيير األكضاع القائمة كنعمؿ مف اجؿ ذلؾ فعمينا أف ندرؾ أف قانكنا لمضماف 

االجتماعي أك الرعاية االجتماعية كاف مكجكد في أمريكا حتى عيد قريب، يشترط لتقديـ 
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اإلعانة مالية لؤلطفاؿ الذيف ال عائؿ ليـ ، فمف شأف ىذا القانكف أف يشجع الرجؿ عمى 

اليركب مف مسؤكليتو عف األسرة ألنو بمجرد أف يبدأ رجؿ في رعاية زكجتو كأطفالو الذيف 

كاف ىجرىـ مف قبؿ، فيراف القكانيف كالتعميمات التي تؤدم أحيانا إلى نتائج كآثار غير 

مرغكبة كغير مقصكدة ال تمثؿ سكل جزء مف النظـ االجتماعية القائمة، التي يمكف تغييرىا 

كيمكنيا أف تغير الحياة في األحياء المتخمفة دكف حاجة إلى أف ينقمب المجتمع رأسا عمى 

 .عقب

كتعتمد ىذه الدراسة عمى تحميؿ بنائي كظيفي كمو، استكماال لتحميبلت عمـ النفس االجتماعي 

فتكضح كيؼ أف نسؽ السكؽ كاالنتماف المكجكد في األحياء المتخمفة كالمختمؼ عف المعيار 

السائد في المجتمع قد نشأ استجابة لبلحتياجات الخاصة لتمؾ األحياء كذلؾ أماألنيـ ال 

يستطعكف الشراء باألجؿ مف المحبلت التجارية ،أك أنيـ يفضمكف العبلقة الشخصية مع 

تجار المحبلت القائمة داخؿ الحي أك طمع السماسرة الذيف يزكرنيـ في البيكت ككثيرا ما 

في مشترياتيـ أسعار عمى األسعار السكؽ الحقيقية كلكنيا نادرا .......كانكا يدرككف فعبل أف 

ما كانريدرككف حقيقة أخرل عمى نفس الدرجة مف األىمية كىي أنيـ يحصمكف عمى سمع أردأ 

مف السمع القياسية المعركفة في السكؽ كلكنيـ كانكا عمى أم حاؿ يتقبمكف الغبف الكاقع عميو 

كأمر ال مفر منو في الكقت الذم تخصصت فيو مجمكعة كاممة مف المتاجر كالسماسرة 

 .كمحبلت اإلقراض في االتجار مع ىؤالء الناس كالمحافظة عمى التعامؿ معيـ
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 :الخاتمة 

كفي األخير نستخمص مف ىذا البحث أف ظاىرة ثقافية قاـ العديد مف العمماء بدراستيا، كربما 

كاف مف الممكف معرفة ىذه الحقائؽ منذ عشرات السنيف، لك أف الشركات التي تجرم بحكث 

 .كثيرة مف ىذا النكع كانت تتيح نتائج تمؾ البحكث
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 قائمة المصادر والمراجع

 2008القاىرة - محمد الجكىرم/عمـ االجتماع التطبيقي -

 جامعة عيف شمس.أ- عمياء شكرم/عمـ االجتماع التطبيقي -

 جامعة المنيا- مصطفى خمؽ عبدالجكاد/عمـ االجتماع -
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 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 

المركز الجامعي أفمو 

 

 

الدراسات المؤسسة في عمم االجتماع : ثالثة عمم االجتماع                المقياس :سنة
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 :خطة المحاضرة 

 تحول كارل فون كالوز فيتر: عنوان البحث 

 مقدمــــــــــــة

 نبذة تاريخية عف حياتو: المبحث األكؿ

 حياتو: 1المطمب 

 أطركحاتو: 2المطمب 

 كتاباتو: 3المطمب 

 أىـ مؤلفاتو: المبحث الثاني

 مفيـك الحرب عند كبلكزفيتر: 1المطمب 

 أىـ الكممات المفتاحية في فكر كبلكزفيتر الحربي: 2المطمب 

 مكانة كبلكزفيتر: 3المطمب 

 خاتمة

 قائمة المصادر كالمراجع
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 مقدمــــــــــــة

يعد كبلكزفيتر اكبر المفكريف العسكرييف شيرة كتأثير في دراستو كتحميؿ مختمؼ جكانب 

 .الحرب

 :كمف ىذا نطرح التساؤؿ التالي

 فما ىك تحكؿ كبلكزفيتر كما ىك مفيـك الحرب عنده؟

 نبذة تاريخية عن حياتو : المبحث األول

 حياتو: المطمب األول 

 في ماغد بكرغ األلمانية، كتكفي في برسيبلك، جينراؿ 1780كلد سنة : كارل فون كالوزفير

تركت كتاباتو حكؿ الفمسفة " مف الحرب " كمؤرخ حربي بركسيا مف أىـ مؤلفاتو كتاب 

كالتكتيؾ كاإلستراتيجية أثرا عميقا في مجاؿ العسكرم في البمداف الغربية، تدرس أفكاره في 

العديد مف األكاديميات العسكرية، كما أنيا تستعمؿ في عدة مجاالت مثؿ قيادة المؤسسات 

 .كالتسكيؽ كيعتبر مف اكبر المفكريف العسكرييف شيرة كتأثيرا عمى مر التاريخ

 أطروحاتو: المطمب الثاني

مف أشير مقكالت أك أطركحات كبلكز فيتر في الحرب أنيا امتداد لمسياسة لكف بكسائؿ 

 :أخرل

. كما يقكؿ في الحرب اف ىدفيا ىك جعؿ العدك ينفذ بإرادتو
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 كتاباتو: المطمب الثالث

كتب كبلكز فيتر العديد مف الكتابات في التاريخ العسكرم كالفمسفة كالسياسة، فضبل عف 

 عاما 12النظريات الحربية احد أشير أعمالو كقد نشر بعد كفاتو حيث أمضى في كتابتو 

 في الحرب كقد أشاد بو كؿ مف ةكقد أصبح مع مركر الكقت مف أىـ المراجع الكبلسيكي

يزنياكر"  ".لينيف"ك"فريديش انغمس"ك" ىتمر كا 

 أىم مؤلفاتو: المبحث الثاني

 :مفيوم الحرب عند كالوزفيتر:  المطمب األول

الحرب ليست فنا كال عمما ىي أكثر مف ذلؾ ىي شكؿ مف أشكاؿ الكجكد االجتماعي ، أنيا 

 .....نزاع بيف المصالح الكبرل سبيكية الدـ 

كمف األفضؿ بدال مف مقارنتيا بالتجارة كالتي ىي أيضا نزاع بيف المصالح كالنشاطات 

البشرية كىي أكثر شبيا بالسياسة التي تعبر بدكرىا كلك بجزء منيا عمى األقؿ نكعا مف 

التجارة عمى مستكل عاؿ، إف السياسة ىي الرحـ الذم تنمك فيو الحرب كتختفي فيو المبلمح 

التي تككنت بصكرة أكلية كما تختفي خصائص المخمكقات الحية في أجنتيا، فالحرب عممية 

حرة متحررة ىي فكر حر كمكاىب عقمية أكثر مف قكانيف كمبادئ  كنظريات جامدة 

كمحفكظة كمعمكؿ بيا أنيا إطار حي يحتاج لفكر حي كمتجدد حسب زماف كمكاف 

. الظركؼ
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 :أىم الكممات المفتاحية في فكر كالوزفيتر: المطمب الثاني

مف أىـ العناصر األساسية لتعريؼ كبلكزفيتر لمحرب ىك : ارتباط الحرب بالسياسة  -1

ربطيا بالسياسة فإذا كانت الحرب كسيمة في السياسة تبقى ىي الغاية مف الحرب 

كمف تكظيؼ الحرب كآلية دبمكماسية إكراىية لمعدك، فالسياسة تتحكـ في الحرب 

حرب تطكاف كحرب السكيس كمعركة : كالحرب تكظؼ بعد الحرب سياسيا مثؿ

 .أيسمي

لقد فصميا كبلكزفيتر حكؿ اإلستراتيجية في الحرب ىي : البعد النفسي كالقكل المعنكية -2

كؿ شيء تقريبا تحدث بإسياب عف دكر القكل المعنكية كالعكامؿ النفسية في إرخاء 

ظبلليا عمى مفيـك كعمؽ الحرب فالخسائر المعنكية ىي السبب الرئيسي في 

 .الكصكؿ إلى النتيجة الحاسمة

حيث يصرح انو ينبغي أف تصبح المعرفة إرادة العتبار دكر المعادلة : البعد الفكرم -3

 .الفكرية المعنكية كازنة في الحرب نفس األمر بالنسبة لدكر المعمكمة في حرب

يؤكد دكر الشعب كعنصر كازف في المعادلة الحربية، فالحرب : البعد االجتماعي -4

تخص الكجكد االجتماعي كما أف ىناؾ أسباب اجتماعية لمحركب بسبب االختبلفات 

 .بيف المجمكعات البشرية ثقافيا كفكريا
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 مكانة كالوزفيتر: المطمب الثالث 

يحتؿ كبلكزفيتر مكانة ىامة باعتباره حجر الزاكية في الفكر االستراتيجي الحديث كربما 

لـ يبمغ احد المفكريف العسكرييف مثؿ ىذا التأثير " صنتازك"باستثناء الكاتب الصيني القديـ 

 .كقد ترجمت أعمالو الى معظـ المغات الحية في العالـ
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 :الخاتمة

يعد كبلكزفيتر لبنة أساسية في الدراسات العسكرية العالمية حيث تتحدث بالتفصيؿ عف 

 .الحرب كمسألة حقيقية ليست مطمقة متحكلة كمتغيرة كليست ثابتة كمستقرة
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 قائمة المصادر والمراجع

كارؿ فكف كبلكزفيتر،في الحرب،ترجمة أكـر الديرم كالييثـ األيكبي، دار الكاتب - (1

 .1965العربي، القاىرة،
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 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 

المركز الجامعي أفمو 

 

 

الدراسات المؤسسة في عمم االجتماع : ثالثة عمم االجتماع                المقياس :سنة
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 :محتوى المحاضرة

 مقدمة

 نبذة تاريخية عن ارفنج غوفمان: المبحث األول

 حياة ارفنج غوفمان: المطمب األول

 اىم اعمال ارفنج غوفمان: المطمب الثاني

 تحميل دراسات ارفنج غوفمان: المطمب الثالث

 واسيامو في تطور عمم االجتماع" الممجأ"دراسات ارفنج غوفمان : المبحث الثاني

 نظريتو لممجتمع: المطمب األول

 المالحظة بالمشاركة وتطبيقيا عمى دراسة الممجأ ارفنج غوفمان: المطمب الثاني

 اسيامات ارفنج غوفمان في تطور عمم االجتماع: المطمب الثالث

 خاتمة
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 :مقدمة

يعتبر أرفنج غكفماف مف بيف اىـ المفكريف كالباحثيف في ميداف عمـ االجتماع الذيف ساىمكا 

في تطكر البحث االجتماعي كذلؾ مف خبلؿ الدراسات التي قاـ بيا كمف بيف ىذه الدراسات 

دراسة الممجأ التي حصمت بيف طياتيا دراسات المصحات النفسية كدراستو حكؿ السجكف 

 كطريقة المعاممة داخؿ ىاتو المؤسسات كمف ىذا المنطمؽ نتساءؿ مف ىك أرفنج غكفماف ؟

 كفيـ تمثمت دراسة الممجأ ؟- 

 كماىي اسيامات التي جاء بيا أرفنج غكفماف في تطكر عمـ االجتماع ؟- 
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 نبذة تاريخية عن أرفنج غوفمان: المبحث األول

 غوفمان  حياة أرفنج: المطمب األول

 في كندا الناطقة باالنجميزية في عائمة ييكدية مف 1922 جكاف 11كلد أرفنج غكفماف في 

، جامعة شيكاغك، 1945أصؿ ركسي، درس في جامعة تكرنتك، ليسانس في اآلداب 

 كتابع دراستو السكسيكلكجيا في شيكاغك، كتعمؽ تحديدا 1953، دكتكراه، 1949ماجستير، 

في أعماؿ ميد كفركيد كفيبر كراد كميؼ براكف كدكر كايـ كزيمبؿ الذم اخذ منو المقاربة 

 .الميكركسكسيكلكجية

 حكؿ طريقة التكاصؿ في قمب جالية تعيش في الجزر كىي 1953دافع عف أطركحتو عاـ 

ثمرة مشاىدة بالمشاركة عمى مدل عاـ في جزر شيتبلند حكؿ إشكاؿ الحياة االجتماعية بيف 

السكاف كبعدىا مارس التعميـ لفترة قميمة دكف حماس، كما يقاؿ بيركمي كفيبلديفيا، كفي 

  1982الحقيقة كاف جذبو البحث كلـ يتكقؼ فكره عف التطكر حتى مماتو عاـ 

 اىم أعمال أرفنج غوفمان: المطمب الثاني

لقد سعى أفرنج غكفماف سكاء في تحميؿ المحادثات أك في دراسات كؿ شكؿ التفاعؿ إلى أف 

يستكعب الظكاىر في كميتيا كىنا تكمف أصالتو كأىميتو حيث انو ألؼ العديد مف الكتب كقاـ 

 يتطرؽ إلى المعكقيف نفسيا كبدنيا كيحمؿ 1963" الكصمة"بالكثير مف الدراسات فكتاب 

 ينجز نكعا 1974" أطر التجربة"التفاعبلت الخاطئة بيف الطبيعييف كالمكىكميف كفي كتابو 

لبنيات االتصاؿ كيعزؿ بعض األطر الرئيسية التي تسمح لنا في " التركيبي"مف التحميؿ 
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 يقدـ غكفماف رؤية 1981" طرؽ الكبلـ"مجتمعنا أف نفيـ األحداث كفي كتابو األخير 

 .(المسانية)الى تحميؿ المحادثات معارضة لممقاربة المغكية " تفاعمية"

االبتعاد عف "كيشير إلى أىمية السياؽ االجتماعي لبلتصاؿ غير الشفكم أيضا في مقالة 

الخاصة بدرجة ) عالج غكفماف المسألة اليامة 1961الذم نشر عاـ " الدكر اك مسافة الدكر

االستقبلؿ التي يحاكؿ الشخص اإلبقاء عمييا عند قيامو بأدكاره كمف المراجع األثيرة عند 

 " البيمارستانات"كتاب 

 تحميل دراسات ارفنج غوفمان: المطمب الثالث

قاـ بدراسة المجتمع عمى انو نتاج التفاعبلت بيف الناس الذيف تعممكا تفسير مجمكعة متنكعة 

تقديـ " لمنمكذج أك المدخؿ المسرحي في كتابو " افرنج غكفماف" مف الرمكز، كما عرض 

كقد اىتـ غكفماف في ىذا الكتاب باألسمكب الذم يقدـ بو الشخص " الذات في الحياة اليكمية 

نفسو لآلخريف كنشاطو في مكاقؼ العمؿ العادية كاألساليب التي عف طريقيا يضبط الفرد 

االنطباعات التي يشكميا اآلخركف عنو كنكع األشياء التي يرغب أك ال يرغب في عمميا أثناء 

انجازه عممية أماميـ كقد كاف اىتماـ غكفماف يتركز عمى كيفية عرض الناس ألنفسيـ 

بطريقة جيدة أثناء تفاعميـ مع اآلخركف في المكاقؼ المختمفة، كيرل أف الناس يقكمكف 

باألدكار المختمفة كيحاكلكف أداء ىذه األدكار بطريقة جيدة مستخدميف ما يستعاف بو في 

الخ  حيث انو يرل أف التفاعبلت كجيا لكجو تشكؿ ... اإلخراج المسرحي مثؿ المغة، السمكؾ

شبكة االجتماعي غير أف عممية التفاعؿ بيف شخصيف ىشة كليذا السبب يتـ ضبطيا عف 

طريؽ طقكس التفاعؿ التي تسمح لؤلفراد بتقديـ صكرة حسنة كفي الكاقع يدعـ غكفماف أف 
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الحياة االجتماعية ىي نكع مف المسرح يمعب األفراد دكرا عمى خشبتو كعمييـ أف يتظاىركا 

بأنيـ يحممكف محمؿ الجد دكر اآلخريف تحت طائمة المخاطرة باف يفقدكا ماء كجييـ كعندما 

التفكه  )يخرج الفرد مف العرض كي يعكدكا إلى الككاليس يستطيع حينيا السيطرة عمى سمككو 

 .بحماقات آك التعبير عما يعتقده بخصكص زمبلئو

سياماتو في تطور عمم االجتماع" الممجأ " دراسات افرنج غوفمان : المبحث الثاني  وا 

 نظريتو لممجتمع: المطمب األول

باعتبارىا استجابة المرضى إلى اليياكؿ البيركقراطية " إضفاء الطابع المؤسسي " فيك يصؼ 

كعمميات االىانة مف مجمكع المؤسسات مثؿ مسشفيات األمراض العقمية، سجكف كمعسكرات 

االعتقاؿ حيث كاف دائما يعتبر نفسو الباحث االجتماعي، كمف المراجع األثيرة عند كتاب 

" افرنج غكفماف " أم دار المرضى لعالـ االجتماع األمريكي " البيمارستانات " الحركة كتاب 

 7000الذم أمضى سنة متنكرا كمساعد ممرض في إحدل المستشفيات النفسية الضخمة 

سرير بالقرب مف كاشنطف كاستطاع بفضؿ ىذا المركز المتكاضع أف يعايش أدؽ تفاصيؿ 

الحياة كالمشاكؿ اليكمية لنزالء المستشفى ككتب ينتقد ىذه المؤسسات كأشباىيما كأنظمة 

اجتماعية ضارة تمغي كياف نزالءىا كتفقدىـ احتراـ المجتمع ليـ كأشخاص كتفرض عمييـ ػ 

ربما مدل الحياة ػ القياـ بادكار المرضى كالمجانيف فاقدم األىمية كالمسؤكلية كالحظ غكفماف 

أف النزيؿ يتقمص بالتدريج الدكر المطمكب منو كالمفركض عميو كينحدر بالتدريج إلى نكع 

 .مف الكجكد اليبلمي فتفقده الجماعة اإلنسانية إلى األبد
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 المالحظة بالمشاركة وتطبيقيا عمى دراسة الممجأ أرفنج غوفمان: المطمب الثاني

ىي تقنية بنغمس عف طريقيا الباحث في ثقافة ما بغية فيـ تجربتيا المعيشية كقكاعدىا 

الداخمية كانت كراء كتابة المصحات النفسية احد الكتب األكسع شيرة لغكفماف، فقد عاش في 

في كاشنطف كاختمط بالمرضى كأمضى حياة شخص معزكؿ تعامؿ " سانت اليزابيث " مشفى 

دكف التطرؽ بشكؿ " حراسة الناس " مع المشفى النفسي كمؤسسة اجتماعية متخصصة في 

ام  )" لممعزكليف " خاص إلى خصكصية المرض العقمي، فيك يصؼ بدقة الحياة اليكمية 

إنما مف خبلؿ سعيو لفيـ تماسؾ التصرفات بدءا مف الضغكطات  (المعالجيف كالمعالجيف

التنظيمية، تبنى مف اجؿ ذلؾ كجية نظر المحتجزيف كىكذا فقد اظير أف التصرفات يمكف 

اف تخضع لعدة قراءات قراءة خارجية طبية كنفسية تفسر تصرؼ المرضى كأعراض لعدـ 

التكيؼ مع المجتمع كمع الحياة الطبيعية كقراءة داخمية تظير أف ىذه التصرفات ذاتيا تنجـ 

عف تكيؼ عقبلني تماما مع سياؽ االستشفاء كضغكطاتو كفي الكاقع يتبنى غكفماف تجاه 

المرضى العقمييف النظرة التي ينظر بيا االثنكلكجي إلى قبيمة بعيدة مف خبلؿ ابتعاده عف 

" االثنكلكجية " األحكاـ المألكفة كمف خبلؿ تمسكو باستيطاف قيمتيا كمنطقتيا، ىذه النظرة 

 . مكجكدة في كافة أعماؿ غكفماف

 إسيامات أفرنج غوفمان في تطور عمم االجتماع: المطمب الثالث

اعتمد عمى المبلحظة بالمشاركة كتقنية أساسية في تحميؿ التجارب المعيشية : منيج غوفمان

كقكاعدىا الداخمية فبل يمكف تكقع فيـ الحياة االجتماعية لؤلفراد دكف االقتراب منيـ كمعايشة 

 .ىذه الحياة في مجاالتيا الطبيعية كالتفاعؿ مع الفاعميف فييا
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ػ حيث انو كجد اىتمامو لتطكير مدخؿ التفاعمية الرمزية لتحميؿ انساؽ االجتماعية، مؤكدا 

 ماىك االنطباع الذىني اإلرادم الذم –عمى أف التفاعؿ كخاصة النمط المعيارم األخبلقي 

 .يتـ في نطاؽ المكاجية كما أف المعمكمات تسيـ في تعريؼ المكقؼ كتكضيح الدكر

ػ تكصؿ غكفماف ليذه الحقيقة مف خبلؿ دراستو لفئات مختمفة مف األفراد في عدة بحكث قاـ 

بيا كمعايشة المرضى العقمييف كظركؼ حياتيـ في المستشفيات كعند معايشتو لممعكقيف 

 . 1936بدنيا كنفسيا كقد لخص ىذه الدراسات في كتابو المصحات النفسية ككتاب الكصمة 
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 : خاتمة

نستنتج في األخير أف أفرنج غكفماف كاف مف ابرز المساىميف في تطكر عمـ االجتماع مف 

" السجكف " ك" المصحات النفسية " خبلؿ دراساتو االجتماعية حيث انو مف خبلؿ دراساتو 

استنتج أف المجتمع ىك نتاج تفاعبلت بيف الناس كذلؾ مف خبلؿ تفسير الرمكز كما تكحيو  

 .كاف الناس يقكمكف باألدكار المختمفة كيحاكلكف أداء ىذه األدكار بطريقة جيدة
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 :قائمة المراجع

النظرية االجتماعية، مف بارسكنز الى ىابر . محمد حسيف عمـك. اياف كريب تر -

 .2010ماس، دار المعرفة لمنشر كالتكزيع، افريؿ 

فميب جكنز، تر، محمد ياسر الخكاجة ، النظريات االجتماعية كالممارسات البحثية،  -

 .2010مصر العربية لمنشر كالتكزيع، طبعة 

اياس حسف، عمـ االجتماع مف النظريات . فميب كاباف، جاف فرانسكا دكرتيو، تر -

اعبلـ كتكاريخ كتيارات، دار الفردؽ، سكرية، دمشؽ، . الكبرل الى الشؤكف اليكمية

 .2010الطبعة االكلى 

 .ككيبيديا المكسكعة الحرة -

http : //ar. Wikipedia. Ong/ wlindex. Php 
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 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 

المركز الجامعي أفمو 

 

 

الدراسات المؤسسة في عمم االجتماع : ثالثة عمم االجتماع                المقياس :سنة
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 :خطة المحاضرة 

 الغرباء ىكارد بيكر: عنكاف البحث 

 مقدمػػػػػػػػػػػة

 نبذة عف حياتو -

 مفيـك الكىـ -

 المنطقات األساسية لمكصـ -

 تفسير نظرية الكصـ -

 لذا الكىـ عممية تدريجية -

 كالثانكم الفرؽ بيف االنحراؼ األكلي -

 أنماط الكىـ -

 الخاتمػػػػػػة -

 قائمة المصادر كالمراجع -
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 :مقدمة 

تعتبر نظرية الكىـ مف أىـ النظريات التي تساىـ في تأسيس دراسة عمـ االجتماع بحيث 

اعتمدت عمى بعض العناصر األساسية لتكضيح ىذا المفيـك الذم يشكؿ عممية تنسب 

ما ىك الكصـ؟ كما ىي : األخطاء كالصفات البغيضة كالقبيحة كمف ىنا نطرح السؤاؿ التالي

 أنماطو؟
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 :نبذة عن حياتو -1

يعتبر بيكر مف أكثر عمماء نظريات الكىـ شيرة ،كقد تبمكره نظرية الكىـ كاتضحت صكرتيا 

عف " الغرباء" الخارجكف عف القانكف 1963النيائية مف خبلؿ كتابو المعركؼ أك شير 

المجتمع كيرل بيكر أف االنحراؼ دائما يمصؽ ككصمة لؤلفعالكاألشخاص عف طريؽ جميكر 

المجتمع كيرل اف االنحراؼ ليس الفعؿ الذم يرتكبو كانما تبعيات التي يطبقيا اآلخركف مف 

بنجاح كامؿ بينما السمكؾ المنحرؼ " الكىـ"معايير كقكاعد عمى مرتكبي ىذا الفعؿ المنحرؼ 

ىك السمكؾ الذم ينعتو الناس بذلؾ كقد أضاؼ ىكارد إلى نظرية ليمكت مكضحا العبلقة بيف 

 االنحراؼ كأصحاب الفعؿ اتجاىيـ ىي ليس عبلقة ثابتة كاحدة في جميع الظركؼ كاألحكاؿ

نما تختمؼ باختبلؼ الزماف كالمكاف  .كا 

 :مفيومو  -2

إلصاؽ مسميات غير مرغكب فييا بالفرد مف جانب  أك إطبلؽ يعرؼ الكصـ بشكؿ عاـ بأنو

تأييد المجتمع لو ألنو شخص مختمؼ  اآلخريف عمى نحك يحرمو مف التقبؿ االجتماعي أك

عف بقية األشخاص في المجتمع، كيمكف ىذا االختبلؼ في خاصية مف خصائصو الجسمية 

النفسية أك االجتماعية، التي تجعمو مغترب عف المجتمع الذم يعيش فيو  أك العقمية أك

 .كمفركض منو، مما يجعمو يشعر بنقص التكازف النفسي كاالجتماعي

 كاآلثاـ الدالة عمى االنحطاط الخمقي إلى ىي عممية التي تنسب األخطاء فالكصمة

أك سمات تجمب ليـ العار أك تثير  أشخاص في المجتمع، فتصفيـ بصفات بغيضة

أكثر مف مجرد الفعؿ الرسمي مف جانب المجتمع اتجاه  الشائعات، كتشير الكصمة إلى
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العضك الذم أساء التصرؼ أك كشؼ عف أم اختبلؼ ممحكظ عف بقية األعضاء، كما 

أف الكصمة االجتماعية تزداد نباء حجـ العقكبات  إلى" جكرج ىربرت ميد"ذىب 

 .المفركضة عمى مخالفي القانكف

 :المنطمقات األساسية لمفيوم الوصم-4

يتسـ المجتمع اإلنساني بكضع العديد مف القكاعد االجتماعية التي تنظـ السمكؾ  -

 .اإلنساني كتحفظ لممجتمع تكازنو كاستقراره

يتحدد نكع سمكؾ الفرد مف خبلؿ تطبيؽ ىذه القكاعد المنظمة لمسمكؾ عميو، كمف ثـ  -

 يككف  مف خبلؿ رد فعؿ تجاه ىذا السمكؾ ك ال(منحرفا)فاف تحديد السمكؾ يككنو 

 .يرجع إلى السمكؾ ذاتو، فإذا لـ يكف ىناؾ رد فعؿ فبل يككف ىناؾ الخراؼ

عندما يدرؾ المشاىدكف االجتماعيكف سمككا ما كيسمكنو باالنحراؼ فاف مرتكب ىذا  -

 .السمكؾ يكصـ أيضا باالنحراؼ، كيكتسب صفة مجـر أك منحرؼ

يسمى كصـ بو  ينظر المشاىدكف إلى الفرد حاؿ كصمو بأنو يتصرؼ في ضكء ما

فالشخص المكصـك بأنو مجـر ينظر إليو بالدرجة عمى انو مجـر مع تحاصؿ السمات 

 .األخرل التي سمـ بيا

بأنيـ  ىؤالء الذيف كصمك (الجماعات-األفراد)يراقب عادة مف صدر عنيـ رد فعؿ  -

منحرفيف الف مف المحتمؿ عكدتيـ الرتكاب السمكؾ اإلجرامي نفسو مرات أخرل 

يككف رد الفعؿ االجتماعي غالبا تجاه المكصكميف كما صاحبو مف مكاقؼ كاتجاىات 

 .سمبية
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 : ـ تفسير نظرية الوصم5

الكصـ ىك عممية اجتماعية ال يرجع لمفعؿ االنحرافي ذاتو فالفعؿ ليس ىك الذم يحدد ماىك 

انحراؼ كماىك غير انحراؼ بؿ أف ما يقـك بذلؾ ىك ردة الفعؿ االجتماعية التي تتبع الفعؿ 

االنحرافي، بمعنى أف الكصـ مرتبط بردة الفعؿ االجتماعية عف ذلؾ الفعؿ االنحرافي كليس 

الفعؿ فالكصـ ىك بيف طرفيف األكؿ الفعؿ االنحرافي ذاتو، كالطرؼ الثاني ردة الفعؿ 

االجتماعي تجاه ذلؾ الفعؿ، فما يحصؿ بعد ذلؾ ىك الذم يجدد االنحراؼ مف غير سكل 

بعد أف تضعؼ عبلقتو في االنحراؼ مف عدمو، كمف ثـ يتـ انتقاؿ الفرد مف مكانة إلى 

أخرل، مف سكم إلى غير سكم بعد أف تضعؼ عبلقتو باألسكياء كتزيد قكة عبلقتو 

بالمحرفيف، بمعنى أف االنحراؼ ال ينتج فقط مف مخالفة القكاعد كالمعايير كالقيـ االجتماعية 

 بقدر ماىك ناتج عف الكصـ

 : ـ الوصم عممية تدريجية6

بمعنى ال يحصؿ دفعة كاحدة الف الكصـ ال يأتي مباشرة عمى الشخص بؿ يأتي عمى الفعؿ، 

ثـ ينتقؿ إلى صاحب الفعؿ الذم يدرؾ طبيعة الكصـ، كطبيعة اإلدراؾ ىذه تجعؿ الفرد يغير 

أك ال يغير صكرتو الذاتية، عمى ىذا األساس عممية الكصـ تدريجية يمكف أف تؤدم إلى أف 

الفرد المكصـك ذاتو يستمر أك ال يستمر في السمكؾ االنحرافي، كذلؾ راجع إلى التفريؽ بيف 

. االنحراؼ األكلي أك انتقالو إلى الثانكم
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 : ـ الفرق بين االنحراف األولي والثانوي7

يقـك بو الفرد رغـ انو غير مقصكد لذاتو كغير مخطط لو، أم ال تكجد : أـ االنحراف األولي

إرادة مسبقة لدل الفرد لمقياـ بو كال يعترؼ الفرد باف ما يقـك بو انحراؼ فمذلؾ ال يرل انو 

 . منحرؼ يقـك طيش المراىقة كغيرىا

ىك الذم يقـك بو الفرد عف إرادة إدراؾ ككعي تاـ كيقكركف باف ما : ب ـ االنحراف الثانوي

يقكمكف بو فعؿ منحرؼ كيكرركنو، كالسبب في الفتعاؿ مف االنحراؼ األكلي إلى االنحراؼ 

 .الثانكم يرجع إلى الصكرة الجديدة التي يرل فييا الفرد نفسو مف خبلؿ اآلخريف

 : ـ أنماط الوصمة8

كىي المرتبطة باإلعاقة الجسمية، تمؾ اإلعاقات التي تنتج عف قصكر اك : الوصمة الجسمية

 .عجز في الجياز الحركي كتحدث نتيجة لحاالت الشمؿ الدماغي آك شمؿ األطفاؿ

كىي المرتبطة بالضعؼ العقمي اك التخمؼ العقمي، عمى نحك ال يساعد : الوصمة العقمية

 الفرد عمى التعمـ المعتاد كالى نقص القدرات 

كىي المرتبطة باإلعاقة الحسية أم فقداف كفاءة  كظيفة إحدل الحكاس اك : الوصمة الحسية

 بعضيا بدرجة كمية أك جزئية

كىي المرتبطة بعيكب استخداـ المغة كالكبلـ فالكبلـ غير سكم حيثما : الوصمة المغوية

 .ينحرؼ كثيرا عف كبلـ اآلخريف بدرجة تستمفت االنتباه كيعكؽ االتصاؿ

كىي المرتبطة بكجكد اختبلفات في السبللة كالكطف كالديف داخؿ المجتمع : الوصمة العرقية

 أ كجنكب إفريقيا. ـ. الكاحد كلعؿ التمييز العنصرم الذم كاف مف قبؿ الك
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 :خاتمة

كفي الختاـ نستخمص مفيـك الكصـ الذم ىك عممية التي ننسب األخطاء كاآلثاـ الدالة عمى 

 .انحطاط الخمقي إلى أشخاص في مجتمع ما
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 :قائمة المصادر والمراجع

- www. Facebook. Com/ Rcupe 

 ػ نشرت مف طرؼ أخصائي نفسي
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