
 
 
 
 
 
 
 
 

 معهد العموم اإلنسانية و االجتماعية  

ية ــــــــــــــــــــعموم االجتماعـــــــــــــــــقـــــــــــــسم الــــــ  

 

:مطبوعة بيداغوجية بعنوان   

 1سسيولوجيا الرابط االجتماعي 
 

ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلثــثا:الســـــــــــــــــــــــنة   
عمم االجتماع : التخصص   

األول : يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسداس  
قاسم سعاد :إعداد الدكتورة   

أستاذ محاضر أ:الــــــرتبة   
 

 

  2021_2020: السنة الجامعية  



 فهرس
 

 

الصفحة العنوان البيانات 
 ب- أ   مقدمة عامة

  الرابط االجتماعي عند عمماء االجتماع الكالسيكيين المحاضرة األولى 
 7  مقدمة 

  8 الرابط السوسيولوجيالمبحث األول 
 8 مفهوم الرابط االجتماعي المطمب األول
 8 أهم مقومات وركائز الرابط االجتماعي المطمب الثاني
 9 فوائد الترابط االجتماعي المطمب الثالث
 10 العوامل المؤثرة في التماسك االجتماعي المطمب الرابع

 11 عمم االجتماع الكالسيكيالمبحث الثاني 
عمم االجتماع الكالسيكي والوسط االجتماعي ايميل  المطمب األول

 دوكايم
11 

 13 ماكس فيبر المطمب الثاني
 16  خاتمة 

 17  قائمة المراجع 
 

  الحداثة ومابعد الحداثة  المحاضرة الثانية
 19  مقدمة 

 20 ماهية الحداثة المبحث األول
 20 تعريف الحداثة المطمب األول 
 20 خصائص الحداثة المطمب الثاني 
 21 مذاهب الحداثة الفكرية المطمب الثالث
 22 مفهوم مابعد الحداثة المبحث الثاني 
 22 تعريف ما بعد الحداثة المطمب األول 
 22 استخدامات مصطمح مابعد الحداثة  المطمب الثاني 
 23 رواد نظرية مابعد الحداثة المطمب الثالث

 26  خاتمة



 فهرس
 

 27  قائمة المراجع
التضامن االجتماعي والتجانس االجتماعي  والهوية  المحاصرة الثالثة

 االجتماعية
 

 29  مقدمة
 30 التضامن االجتماعيالمبحث األول 
 30 .مفهوم التضامن االجتماعي المطمب األول
 31 عوامل التضامن االجتماعي المطمب الثاني
 32 .مظاهر التضامن االجتماعي المطمب الثالث
 32 التجانس االجتماعي المبحث الثاني
 32 مفهوم التجانس االجتماعي المطمب األول
 33 .العوامل المؤثرة في التجانس االجتماعي المطمب الثاني
 34 .الهوية االجتماعية المبحث الثالث
 34 .مفهوم الهوية االجتماعية المطمب األول
 35 نظرية الهوية االجتماعية المطمب الثاني
 36 استراتيجيات الهوية االجتماعية المطمب الثالث

 37  خاتمة
 38  قائمة المراجع

  أسس وأبعاد المواطنة المحاضرة الرابعة
 40  مقدمة

 41 مفهوم وخصائص المواطنةالمبحث األول 
 41 مفهوم المواطنة المطمب األول
 42 خصائصها المطمب الثاني
 43 أسس وأبعاد المواطنة المبحث الثاني
 43 أسسها المطمب األول
 43 أبعادها المطمب الثاني

 45  خاتمة
 46  قائمة المراجع



 فهرس
 

 المحاضرة
 الخامسة

  التنشئة االجتماعية

 48  مقدمة
 49 ماهية التنشئة االجتماعية المبحث األول
 49 مفهوم التنشئة االجتماعية المطمب األول
 49 خصائص التنشئة االجتماعية المطمب الثاني
 50 أهداف التنشئة االجتماعية المطمب الثالث
 50 مراحل التنشئة االجتماعية المطمب الرابع
 51 عوامل واتجاهات التنشئة االجتماعية المبحث الثاني
 51 العوامل المؤثرة في التنشئة االجتماعية المطمب األول
 51 اتجاهات التنشئة االجتماعية المطمب الثاني

 53  خاتمة
 المحاضرة
 السادسة

  ضعف الرابط األسري

 55  مقدمة
 56 ماهية ضعف الرابط األسري المبحث األول
 57 جذور ضعف األسري المطمب األول
 59 إشكاليات ضعف األسري المطمب الثاني
 62 أنماط ضعف الرابط األسري المبحث الثاني
 62 الطالق المطمب األول
 63 السمبيات االجتماعية لمطالق المطمب الثاني

 65  خاتمة
المراجع   قائمة

 
 66 

 المحاضرة
 السابعة

  اإلقصاء االجتماعي

 68  مقدمة



 فهرس
 

 69 ماهية االستبعاد االجتماعي المبحث األول
 69 نشأة المصطمح وتطوره المطمب األول
 70 التأصيل النظري لممفهوم المطمب الثاني
 72 أسباب انتشار االستبعاد االجتماعي المطمب الثالث
 72 االستبعاد االجتماعي المبحث الثاني
 72 مخاطر االستبعاد المطمب األول
 75 االستبعاد االجتماعي وانتشار العنف في المجتمع المطمب الثاني

 76  خاتمة
المراجع   قائمة

 
 77 

قائمة المصادر 
 والمراجع 

 78 العامة لممطبوعة

 



 مقدمة عامة

 

 أ

 

: مقدمة عامة 

 إن الرابط االجتماعي يعرف عمى انو عمل تطوعي ال ييدف إلى اكتساب المال   

وبالمجتمع عن . وال أي مقابل فالشخص يرتبط بأسرتو أوال عن طريق الرابط األسري 

. طريق الرابط االجتماعي الذي يعتبر شامال لمرابط األسري 

 حيث تعتبر دراسة الرابط االجتماعي ، قضية ذات أىمية إستراتيجية بالغة،  نظرا   

التطورات السياسية  لمصعوبات الممموسة التي تطال العيش المشترك بفعل

حيث ساىمت أىم التحوالت التي لحقت العالقات . واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

االجتماعية والناتجة عن ذلك، في تغير أشكال التضامن و العالقات بين المواطنين 

 .فيما بينيم ومع الدولة 

زيارتيم و  كان الترابط بينيم أقوى الماضي حيثالترابط االجتماعي ليس مثل    
لبعضيم كثيرة سواء في المناسبات أو في السؤال عن بعضيم البعض،أما اآلن ومع 

االنشغال المتزايد سواء بالعمل أو االنترنت وغيره صار الترابط فعال ضعيف 
ويتضاعف أكثر مع مرور األيام بل قد نجد األفراد في البيت الواحد ال يمتقون 

. ببعضيم إال في وقت الغذاء أو العشاء

 بالعمل واألم كذلك واألبناء بالمدارس ومن ثم النوم واإلنترنت تكانشغال رب البي   
وغيره ىكذا باتت حياتنا في ىذا العصر وان كان يكثر ذلك في العواصم والمدن عنيا 

. في الريف



 مقدمة عامة

 

 ب

 

موضوع والذي يتضمن مشكمة تزداد حدتيا مع مرور األيام    وىذا ال
كنا نعرف أن آباءنا وأجدادنا كانوا ، حيث والسنين،وىي ضعف الترابط االجتماعي

يعتمدون عمى التكافل والترابط االجتماعي بشكل كبير في حياتيم وأعماليم سواء 
بشكل ويمتقون يجتمعون في المجالس وا األزمات،فكان كان في المناسبات أو

واليوم مع األسف مع وجود الوسائل المريحة لمتنقل .. الخ..متكرر ومنظم 
والتواصل واالتصال نجد أن ىذا الترابط بين األىل واألقارب والجيران واألصدقاء 

ستطيع يأصبح ضعيفا فأصبح المقاء باألىل واألقارب فقط في المناسبات وبالكاد 
ستطيع تذكر أسمائيم عندما  ي أو عمى األقل بالكادىم التعرف عمى بعضالفرد 

األسباب التي جعمت من الناس يبتعدون شيئا فشيئا عن بعضيم ىي فما ..لتقييمي
البعض 

: سبب في تفاقم المشكلك ىذه العناصر يرجح اغمب العمماء -

. المال-1 -

. العمل-2 -

. االنترنت-3 -

. األبناء تربية في  المتناقصدور اآلباء-4 -
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 الرابط االجتماعي عند عمماء االجتماع الكالسيكيين:المحاضرة األولى 
 (ايميل دوكايم،ماكس فيبر،أوغست كونت)

: محاضرة  المحتوى

: مقدمة

 الرابط السوسيولوجي: المبحث األول

مفيوم الرابط االجتماعي : المطمب األول

أىم مقومات وركائز الرابط االجتماعي : المطمب الثاني

فوائد الترابط االجتماعي : المطمب الثالث

العوامل المؤثرة في التماسك االجتماعي : المطمب الرابع

عمم االجتماع الكالسيكي : المبحث الثاني

عمم االجتماع الكالسيكي والوسط االجتماعي ايميل دوكايم : المطمب األول

 ماكس فيبر :المطمب الثاني

. خاتمة

. قائمة المراجع

 

 

 

 



7 
 

: مقدمة

 من المفاىيم الميمة و طبيعة الرابط االجتماعي فوه عن ىذضرتنااحنتناول في م
والصعبة والمشوقة التي ييتم بدراستيا عمم االجتماع وعمم النفس، ومع ىذا ليس ىناك معنى 

واضح وقاطع لمفيوم الرابط االجتماعي في عمم االجتماع، يستعمل المفيوم في وصف 
الحاالت التي يرتبط فييا األفراد بعضيم ببعض بروابط اجتماعية وحضارية مشتركة وتكون 
ىذه الجماعة تتميز بصفات التجانس والتناسق فالرابط االجتماعي لو مقومات أحادية اليدف 
ىدفو الوحيد والمتمثل في تنظيم العالقة اإلنسانية في المجتمعات فما ىو الربط السوسيولوجي 

دوركايم، ماكس )وأىم مقوماتو وما ىو الرابط االجتماعي عند عمماء االجتماع الكالسيكين 
 ؟(فيبر، أوغست كونت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 .الرابط االجتماعي: المبحث األول

. مفيوم الرابط االجتماعي: المطمب األول

الرابط االجتماعي يعني في عمم االجتماع مجموع االنتماءات والعالقات التي تربط 
التي تربط بين أعضاء األسرة الواحدة  بين الفئات فيما بينيم، فالرابط االجتماعي يمثل القوة

فيما بينيم ىذه القوة تختمف في الزمان والمكان وتختمف قوة الرابط االجتماعي إجرائيا في 
مجموع التفاعالت التي تربط أفراد األسرة الواحدة وتختمف طبيعة ىذا الرابط باختالف المجال 
العمراني ريفي أو حضري ذلك أن كل مجال عمراني تحكمو تفاعالت تعكس النموذج الثقافي 

الذي يحكمو، أو بمفيوم آخر يعتبر كل ما يجمع األفراد ضمن جماعة أو جماعات معينة 
وىذه الجماعة تتصف بالتجانس والتمايز ومن خالل ذلك تنتج بيئة ثقافية ىذا المفيوم أصبح 
بمثابة محور بالنسبة لمدراسات االجتماعية الحديثة فيما يخص الرابط االجتماعي كما لألصل 

. العرقي والجنس والدين دور ىام في اتجاه الرابط االجتماعي

. أىم مقومات وركائز الرابط االجتماعي: المطمب الثاني

يقصد بو االنتماء األبوي ومع ظيور المجتمعات الحديثة ظير اتجاه آخر : نسب الخطى-1
. عكس لو النسب األموي

. غياب الييمنة الذكورية وظيور مبدأ التساوي في الحياة اتخاذ القرارات: اختالف الجنس-2

. في ظل العولمة والثورة الرقمية بروز ىوية كبيرة بين األجيال:اختالف األجيال-3

. 1من خالل إعادة اإلنتاج: النقل الثقافي-4

 

 

                                                           
. 152ص  ،1ط دار األمة، الرواد والنظريات،د مصباح عامر، عمم االجتماع، 1
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. فوائد الترابط االجتماعي: المطمب الثالث

فوائد عامة لممجتمع عندما يكون المواطن نشطا في مثل ىذه األعمال التطوعية يكون 
لو تأثير حسن عمى الترابط االجتماعي، وحتى أعضاء اتحاد معين الذين تربطيم تحقيق 

، فإنيا تربط بين أعضائيا برباط من المؤازرة (اتحادات لشغل أوقات الفراغ)أغراض جماعية 
والتعضيد، وتزداد فوائد تمك االتحادات بصفة خاصة إذا كان ىدفيا تحقيق مصمحة معينة 

. لمناس

ويكون تشكيل معظم االتحادات والمبادرات الجماعية تنظيما ديمقراطيا، فيتمثل بو 
المواطنون ويعيشون فعال في مجتمع يسوده الحوار وقبول الرأي اآلخر والشورى بغرض 
تحقيق مصمحة الجميع، ىذا بخالف ما ىو معتاد من السياسة الرسمية العامة وما يصل 

العامة من معمومات من وسائل اإلعالم فيشعر المشارك بالقيمة الحقيقية لمديمقراطية وحرية 
. الرأي،وبقيمة عممو في تحقيق أىداف تخص المجموع

فوائد في المحميات تضامن مواطنون في الصرف عن طريق إنشاء جمعية من 
األىالي لدعم مدرسة بالمال أو إمدادىا بكتب أو أجيزة معينة مثل الحواسيب، فيذا ىو ترابط 
اجتماعي يقوم بو الفرد بمحض إرادتو متطوعا في موضوع ييمو، وال شك أن إدارة المدرسة 

. ترحب بمثل ىذا العمل الجماعي المقدم من األىالي

وفي أحيان كثيرة يحدث تعاون في مثل ىذا المضمار بين األىالي والمصالح 
الحكومية يستفيد منو المجتمع والخبرة تأتي وتنمو بالممارسة، والتطوع في ىيئة اليالل 

. األحمر لو فائدتو االجتماعية

فوائد شخصية التطوع أو الخدمة االجتماعية ليا تفيد المتطوع في عدة نواحي، التطوع 
يمكن أن يساعد عمى بناء سيرة ذاتية مميزة حيث أنو يسمح لممتطوع باكتساب ميارات جديدة 
وتعمم خبرات ميمة بناء سيرة ذاتية مميزة تساعد المتطوع في إيجاد عمل باإلضافة إلى ذلك 

التطوع يقوي من الميارات االجتماعية بحيث االحتكاك الدائم مع األشخاص يساعد الفرد 
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عمى اكتساب خبرات اجتماعية إضافية، التطوع أيضا يساعد الشخص عمى الشعور بالرضا 
. عن النفس ألنو يساعد أبناء مجتمعو

خدمة اجتماعية نشأت في ألمانيا فكرة الخدمة االجتماعية حيث يتيح قانون التجنيد 
فييا أن يختار الفرد االنضمام إلى الجيش لتأدية الخدمة العسكرية أو العمل في الخدمة 

االجتماعية، وفترة كال النشاطين سنة واحدة في إطار الخدمة االجتماعية ينضم الفرد إلى 
إحدى الييئات التي تعمل في مجال الخدمة االجتماعية، مثل التمريض والمستشفيات،أو 

جمعيات مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة،أو جمعيات رعاية كبار السن،وطول مدة خدمة 
. 2الشاب سنة واحدة تعطى لو مكافأة شيرية رمزية

كثير من الشباب األلماني الذين نجحوا في الثانوية العامة ولم يحصموا عمى مجموع 
عمى مجموع يؤىميم لسنة تخرجيم لاللتحاق بالكمية التي يرغب مواصمة دراستو فييا، يمجأ 

إلى تأدية سنة في الخدمة االجتماعية، ىذا العمل االجتماعي تجعل لو أسبقية في االنضمام 
إلى الكمية الجامعية التي رشح نفسو فييا من قبل، ىذا ما يكفمو لو القانون، عالوة عمى 

االستفادة التي يحققيا الشاب أو الشابة منم ممارسة  المسؤولية كمواطن والتعامل الطيب مع 
الناس، باإلضافة إلى الفائدة التي يكتسبيا طالب كمية الطب بعدما يكون قد اكتسب خبرة 

. سنة كاممة في التمريض أثناء تأديتو خدمتو االجتماعية

. العوامل المؤثرة في التماسك االجتماعي: المطمب الرابع

تعتبر الحروب والنزاعات المسمحة،وعمميات الغزو والكوارث، من العوامل التي تؤثر في -1
التماسك االجتماعي، ويرجع ذلك إلى أنيا تدفع المجتمع إلى إعادة تنظيم أولوياتو، وتدفع 
األفراد إلى إعادة النظر في أىدافيم وسبل تحقيقيا،كما تؤدي إلى اىتزاز قيم األفراد،ونشأة 

الصراعات النفسية داخل الفرد وبينو وبين غيره من أعضاء المجتمع، ونقص إشباع حاجات 
. األفراد المختمفة،والشعور بالتيديد

                                                           
 .نفس المرجع 2
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كمما ازدادت المدنية قل التماسك االجتماعي، فمع ازدياد معدل المدنية تقل العالقات - 2
الحميمية بين أفراد المجتمع، ويزداد تنافسيم، وترتفع نفقات المعيشة، وتزداد مطالب الحياة 
المادية مما يضيف أعباء جديدة عمى األفراد، وتزداد العزلة االجتماعية مما يشجع عمى 

. االنطواء وتصدع التفاعل السوي

من داخل المجتمع كانت إلى أجزاء وأقاليم أخرى منو، أم من خارجو، : اليجرات المتعددة- 3
يفقد ذاتيتو حين يواجو قيما جديدة، كما يشعر بالعزلة عن - وخاصة إلى الخارج–فالمياجر 

اآلخرين شعورا قويا، ويفقد اإلحساس بقيمتو بسبب أنو ال يممك من أنواع الميارات ما يمزم 
لتحصيل العمل والمركز في المجتمع الجديد،باإلضافة إلى ذلك يشعر المياجر بالوحشة 

واإلحباط وانعدام الطمأنينة، مما يؤثر في توافقو االجتماعي، وقد أدت اليجرات المتعددة من 
خارج المجتمعات إلى بعض الظواىر، مثل تكوين أحياء خاصة بالمياجرين، وتكوين 

صابتيم ببعض االضطرابات النفسية والعقمية بنسبة أعمى من أبناء  جماعات عنصرية، وا 
. المجتمعات األصمية

التغير الثقافي نتيجة لمغزو الثقافي أو االحتكاك بثقافات مختمفة احتكاكا مستمرا، مما - 4
يؤدي إلى صراع بين القيم األصمية والقيم الواردة أو الغازية، من ىذه القيم الغازية مجموعة 
قيم ترتبط بالحداثة وما بعد الحداثة،بالعممانية، بالتدمير الخالق لمقديم، بالييمنة االقتصادية 

كنشاط إنساني عقالني يعتمد عمى اإلنجاز السريع )والثقافية والسياسية، بالماكدونالية 
. 3(واالنجاز الشخصي

. عمم االجتماع الكالسيكي: المبحث الثاني

. عمم االجتماع الكالسيكي والرابط االجتماعي ايميل دوكايم: المطمب األول

اصطالح التماسك االجتماعي استعماال عمميا " ايميل دوركايم"استخدم عالم االجتماع 
، وىو يقول في ىذا الصدد إن درجة التماسك "العمل االنتحاري"، و"تقسيم العمل"في كتابيو 

                                                           
. 123ص ،1طبعة صالح الدين شروح، مدخل في عمم االجتماع، 3
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االجتماعي تعتمد عمى طبيعة الجماعة والمنظمات والمجتمعات التي تؤثر تأثيرا كبيرا 
. ومباشرا في أنماط سموك األفراد

ميتما بخاصة الدراسة الدقيقة لمصمة بين الفرد والمجتمع في وقت " دوركايم"كان 
كانت تنمو فيو روح الفردية واالضطراب االجتماعي والتشدد األخالقي، وفي دراستو سالفة 
الذكر طرح ثنائيتو الشييرة التماسك أو التضامن الذي يقوم عمى التشابو المميز لممجتمعات 

االنقسامية البسيطة والذي أسماه التضامن اآللي، والتضامن القائم عمى االعتماد الميني 
المتبادل في المجتمعات ذات التنظيم األخالقي الكثيف والذي أسماه التضامن العضوي، 

ويشير التماسك إلى اإليمان باالشتراك في األىداف والمصالح، لذلك يعد التماسك أمرا عظيم 
الشأن بوصفو مصدرا لمقوة والمقاومة كما أنو قسم الواقع االجتماعي إلى مجموعة مستويات 

: فيي كالتالي

 ظواىر اجتماعية مادية تتكون من المجتمعات ثم المكونات البدائية لممجتمع :المستوى األول
. العناصر المورفولوجية توزيع السكانية حجم المجتمع (الكنسة الدولة)

تركز عمى المبادئ األخالقية والضمير : الظواىر االجتماعية الالمادية: المستوى الثاني
الجمعي التصورات الجمعية والتيارات االجتماعية حسب دور كايم يجب االىتمام باألجزاء 

والبد التخمي عمى دراسة الظواىر االجتماعية الشمولية والتي كانت مبدأ عمم االجتماع لذلك 
أعطى مستويات الواقع االجتماعي السالف ذكرىا والتي من خالليا توصل إلى الحقائق يمكن 

. تعميميا

أشار إلى نوعين التضامن اآللي والعضوي : القوى الجمعية وتفسير العمل االجتماعي
وكذلك أشار أن األفراد الذين يشكمون جماعة يفتقدون إلى روح الفردية التي حوليم يخضعون 
لمقواعد األخالقية كما أشار أن المجتمعات الحديثة عكس المجتمعات القديمة حيث يوجد نوع 
من التباين الذي يكتسبو التضامن اآللي يستمد قوتو من التباين فوق الضمير الجمعي بحيث 
أن لمفرد القدرة والتي ىي اضطرارية من حيث توظيف قدراتو من أجل مصمحة الجميع مع 
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الرغم أن دوركايم أشار إن لمفرد نوع من الحرية إال أن ىذا النوع مرتبط بما يسمى بالعقد 
. االجتماعي ألنو مسطر

يشير دوركايم أن ىذه الحرية التي يتمتع بيا الفرد تمنعو بالمساس بالعقد االجتماعي 
في نفس الوقت يمارس التطور الجمعي وىذا ما يعكس الظواىر االجتماعية الالمادية كما 
يشير أيضا أن ىذا التضامن يعتمد عمى ما يسمى بالتماثل بين أعضائو ما يفسر الضمير 

الجمعي الذي يشير إلى المجموع الكمي لممعتقدات والمواطن العامة بين معظم أعضاء 
المجتمع والتي تشكل بدورىا نسقا لو طابع متميز ويكتسب واقعا ممموسا مما يجعمو يدوم 
ويدعم الروابط بين األجيال يعيش بين األفراد ويتخمل حياتيم حيث يعد مثاال قويا لمتماثل 

. 4اإلنساني

.  ماكس فيبر:المطمب الثاني

من بين ما نصب إليو يتعين عمى العموم االجتماعية دراسة القيم بشرط أن ال تفصل 
عنيا المعايير والمثاليات التي تشتق منيا الموجيات التي تضبط السموك الواقع أي أن تكون 
متحررة من القيم ألنو قال أن صدق القيم جاء من اإليمان واالعتقاد ويجب دراستيا لكن في 

نفس الوقت يجب عدم وصميا عن المعايير والمثاليات التي تشتق منيا المواجيات التي 
تضبط السموك الواقعي مثال القيمة األخالقية يمكن أن تسامح وال تسامح قد يرجعك شخص 
آخر عن موقعك ثم فصميا عن المعايير والمثاليات التي تشتق منيا الموجيات التي تضبط 

. لك السموك في الواقع

يقصد فيبر بالعميا ببساطة إمكانية أن يتبع فعل معين ما أو يصاحب وقوع فعل آخر 
وكانت بمثابة مجيود ساىر في حل الصراع بين المعرفة الموضوعية التعميمية مما جعل 
موضوع االحتمال موضوعي الفيم باعتباره أداة لتفسير السموك ألن فيبر تكمم عن الفعل 

: أشار إلى (تيمنا ىذه النقطة في دراسة الرابط)االجتماعي 
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تتمثل في الفيم الذي يتركز عمى المالحظة المباشرة لممعنى الذاتي مالحظة السموك - 1
.  تفسير معين لفيم السموكإعطاءونعطيو تفسير 

تتمثل في فيم الدافع أو التبرير الذي يقدمو الفاعل لسموكو عن طريق ما يسميو بعممية - 
المشاركة الوجدانية أي أنو عمينا أن نتخيل الدافع الذي يكمن وراء الفعل الصادر عن 

الشخص أو الجماعة فيم الدافع وانتظار تبريره ليذا السموك أي وضع نفسك في مكانو وىذا 
. ما يعنيو مصطمح المشاركة الوجدانية

ىناك أنواع من أفعال والعالقات االجتماعية يجب دراستيا وفق أداة منيجية تحميمية من - 
خالل ىذه النقطة تكمم عن النموذج المثالي وكان ىو أداة لتحميل 

: من تعريفات النموذج المثالي أنو

العالقة االجتماعية التي تمثل السموك يصدر عن مجموعة من الفاعمين بما تنطوي 
عميو أفعال اآلخرين يخضع أفرادىا إلى ممارسات شرعية تقوم عمى ضبط ممزم وىذه األفعال 
أو األنماط المثالية ال يمكن أن تصاغ مرة واحدة ألن المجتمعات تتغير باستمرار عمى حد 
قول فيبر ال توجد تصورات أو أنماط ممحقة في العموم االجتماعية بما يشيرىا  إلى نقطة 

أساسية في تحمييل وفيم العالم االجتماعي ضبط ممزم أي وضع النموذج المثالي كأنو معيار 
. تكمم فيبر أيضا أن العميا أداة منيجية

يقصد فيبر بالعميا ببساطة إمكانية أن يتبع بفعل معين ما أو يصاحب : الرابط السوسيولوجي
وقوعو فعل آخر وكانت بمثابة مجيود ساىر في حل الصراع بين المعرفة الذاتية الفردية 

والمعرفة الموضوعية التعميمية مما جعل فيبر يتخذ موقفا وسيطا عبر عنو بمفيوم االحتمال 
الموضوعي وىو ما ذىب إليو بالتفسير السببي الذي ظير كمفيوم لديو تعريفاتو لمعالقة 

. االجتماعية بالجماعة المنظمة وبالضبط الممزم تعريفو لمقانون والعرف
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لما تطرق ليذه المفاىيم ىو يعطي تفسير سببي ىو بمثابة التحميل الموضوعي بعيدا 
. عن التفسير العشوائي واألحكام المسبقة

يعرف القانون عمى أنو كل خروج عن القواعد يعتبر انحراف يجازي صاحبو بعقاب  -
 .5بدني أو سيكولوجي تفرضو الجماعة التي تتولى النظام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
. 225ص ،1طبعة  عثمان، إبراىيممقدمة في عمم االجتماع، 5
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خاتمة 

االرتباط الوثيق بين أفراد الجماعة في أىدافيم القريبة وغاياتيم البعيدة، فيو وسيمة 
ليشيع إحساس مشترك لدى جميع األفراد بالميل لمبقاء واالستمرار في مسيرة واحدة مع تعظيم 

. الشعور باالنتماء لمجماعة

كمما زاد تماسك الجماعة كمما غمب عمى نشاط أفرادىا طابع التعاون والتكاتف لتحقيق 
. أىداف مشتركة
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قائمة المراجع 

. عمم االجتماع، الرواد والنظريات، د مصباح عامر، دار األمة- 
 . مدخل في عمم االجتماع، صالح الدين شروح، دار العموم لمنشر والتوزيع-
. مقدمة في عمم االجتماع، إبراىيم عثمان، دار الشروق لمنشر والتوزيع- 
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الحداثة وما بعد الحداثة :المحاضرة الثانية 

:  المحاضرةمحتوى

مقدمة 

ماىية الحداثة :المبحث األول

تعريف الحداثة :المطمب األول

خصائص الحداثة :المطمب الثاني

مذاىب الحداثة الفكرية :المطمب الثالث

مفيوم ما بعد الحداثة : المبحث الثاني

تعريف ما بعد الحداثة :المطمب األول

استخدامات مصطمح ما بعد الحداثة :المطمب الثاني

رواد نظرية ما بعد الحداثة :المطمب الثالث

خاتمة 

 قائمة المراجع والمصادر
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مقدمة 

الحداثة ىي االنتقال من الحالة القديمة إلى الحالة الجديدة، تشمل وجود تعبيرىا، أما 
 أول شخص اىتم بمفيوم الحداثة، وربطيا ىيغلعن دور الحداثة في التاريخ فيعد الفيمسوف 

مع التطورات الفكرية التي ظيرت في أوربا، والتي اتسمت بظيور تيارات أدبية وفنية لم تكن 
. معروفة سابقا

وارتبطت أفكار الحداثة مع العموم، واالختراعات، فظيرت العديد من الوسائل التي لم تكن 
مكتشفة سابقا، لتساىم في نقل العالم لعصر جديد أكثر تطورا وفاعمية، وىذا ما ظير في كل 

. من القرنين التاسع عشر والعشرين ومازال مستمرا حتى يومنا ىذا

: ومن ىنا نتطرق لطرح التساؤل التالي

ماذا نقصد بالحداثة وما ىي أىم خصائصيا ومذاىبيا؟ أيضا ماىية ما بعد الحداثة ومن ىم 
أىم روادىا؟ 
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. ماىية الحداثة: المبحث األول

. تعريف الحداثة:المطمب األول

 وىي الشيء الجديد والذي يعطي صورة Modernitiوتعرف بالمغة االنجميزية باسم 
االنتقال من الحالة القديمة إلى الحالة :معاكسة عن الشيء القديم، وتعرف أيضا بأنيا

 أول من ىيغلالجديدة،تشمل وجود تعبير ما أما عن دور الحداثة في التاريخ فيعد الفيمسوف 
اىتم بمفيوم الحداثة وربطيا مع التطورات الفكرية التي ظيرت في أوربا، والتي اتسمت 

. 6بظيور تيارات أدبية وفنية لم تكن معروفة سابقا

وارتبطت أفكار الحداثة مع العموم واالختراعات فظيرت العديد من الوسائل التي لم 
تكن موجودة سابقا السيارات والمصابيح الكيربائية والياتف، وغيرىا لتساىم الحداثة في نقل 

العالم لعصر جديد أكثر تطورا وفاعمية،وىذا ما يظير في كل من القرنين التاسع عشر 
. والعشرون ومازال مستمرا ليومنا ىذا

وأثرت الحداثة بشكل ممحوظ عمى مسميات العصور التاريخية فظير كل من عصر 
. التنوير وعصر النيضة في أوربا كعصرين جديدين

خصائص الحداثة :المطمب الثاني

: 7لمحداثة مجموع من الخصائص لعل من أبرزىا ما يمي

 ظيرت أجيزة الكترونية لم تكن معروفة سابقا. 
 ساعدت عمى توفير الوقت،عن طريق االعتماد عمى وسائل االتصال الحديثة. 
 غيرت األفكار السائدة عن الناس. 
 تعتبر األمور التراثية والتقميدية أشياء قديمة. 

                                                           
. م24/10/2018 يوم 14:25س موقع ويكيبيديا، 6
. م2013 المغرب، منشورات جامعة أبي الزىراء أغادير، النظريات السوسيولوجية معاصرة، أحمد ميران، 7
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 غيرت من الصور النمطية لممجتمعات. 
 طورت من المؤسسات والشركات في كافة المجاالت التي تعمل بيا. 

مذاىب الحداثة الفكرية : المطمب الثالث

 أثرت وتأثرت الحداثة بمجموعة من المذاىب الفكرية، فمنيا من قبل الحداثة ومنيم 
من رفضيا، ولكل مذىب أسباب خاصة بو،ساىمت في توجيو طبيعة تعاممو مع مفيوم 

 8 :الحداثة ومن ىذه المذاىب

. الدادائية: أوال

م وتعتمد عمى احترام المشاعر واآلراء الفردية 1916ىي أسموب فكري انتشر في سنة 
لكل شخص، وتياجم األفكار الحديثة، والتي ارتبطت مع مفيوم الحداثة، وتسعى إلى العودة 

لمحياة التقميدية والقديمة باالبتعاد عن شيء حديث،بسبب أنو ال يتناسب مع الحياة 
. االجتماعية

. السريالية: ثانيا

ىي أسموب فكري،ارتبط باألفكار الفمسفية،والعموم النفسية،التي نتجت عن التأثر 
، فتعتمد  فرويدبالحداثة الفكرية، وكانت جزءا من الدراسات النفسية التي قام بيا العالم

السريالية عمى العواطف والعيش بعالم خيالي مميء باألحالم،كوسيمة أفضل من الوجود في 
. الحياة المنطقية أو الواقعية التي يعيشيا اإلنسان

. الرمزية: ثالثا

ىي أسموب فكري يشير إلى أن مفيوم الحداثة يرتبط مع الرموز التي وضعيا اإلنسان 
. والتي تكون معروفة لدى الجميع أي متعارف عمييا وىي تتعدى حدود المغة

                                                           
. 11/10/2018 ،03:15الساعة  موقع ويكيبيديا، 8
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. مفيوم ما بعد الحداثة: المبحث الثاني

. تعريف ما بعد الحداثة: المطمب األول

إن مفيوم ما بعد الحداثة يفيم من خالل تحميالت أنصار ىذه النظرية حيث يرون أن  
المرحمة المعاصرة التي تشيدىا المجتمعات الحديثة تتصف بمرحمة ما بعد الحداثة،وخاصة 

إن ىذه المرحمة الحالية تتميز بأعمى درجات التقدم التكنولوجي والصناعي في المجتمع الذي 
عادة إنتاج وتغيير جميع المظاىر الحياتية التي يطمق  نعيش فيو وساعدت عمى إنتاج وا 

عمييا مجتمع ما بعد الحداثة،الجديد تمك المرحمة التي تحتاج إلى الكثير من التحميالت حول 
ما تم إنتاجو سواء من الناحية التاريخية أو السوسيو ثقافية والتي تنتج عن استخدام 

التكنولوجيا الحديثة المتمثمة في الحاسبات االلكترونية ووسائل االتصال واإلعالم واألشكال 
الحديثة من المعرفة والتغيرات التي حدثت عمى بناءات اجتماعية وثقافية،واقتصادية فجميعيا 

. 9شكمت ما بعد الحداثة

 إن تحميل أو مفيوم ما بعد الحداثة في مجال النظرية السوسيولوجية يعد دورا أساسا 
في تشكيل النظرية الثقافية والجمالية حيث توجد تحميالت أخرى تتميز بين الحداثة و ما بعد 

 من المؤكد أن الجميع يختمف فيما يقصد ىارفيالحداثة في مجال الفنون واألدب، ويقول 
بالمفظة ما بعد الحداثة ما عدا احتمال أن يكون المقصود بيا كونيا تجسيدا لرد فعل ضد 

. الحداثة أو انزياح عنيا وطالما انشق عمينا معنى الحداثة

استخدامات مصطمح ما بعد الحداثة : المطمب الثاني

يستخدم مصطمح ما بعد الحداثة لإلشارة إلى مبادئ واتجاىات عدة حيث يستخدم في 
مجال الفنون، والفمسفة والتكنولوجيا،والدين وغير ذلك وأصبح ىذا المصطمح مستخدما في 
كل مكان،وفي الخطاب المعاصر،كما تم استخدامو كأسموب شامل لجميع نواحي المجتمع 
والفن والنظرية ويقال أن مصطمح ما بعد الحداثة يرتبط بالثقافة الرأسمالية،ويرتبط بتطورىا 

                                                           
. 2013 بيروت، دار الكتاب العربي، فميب كوركين،عموم اجتماع الجديدة بين الجماعي والفردي، 9
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منذ الستينات كما أن الحداثة تميل إلى التركيز عمى الشيء الظاىر بدال من التركيز عمى 
األعماق وذلك من أجل إلغاء التمييز بين الثقافة العالية والثقافة المنخفضة،ولتحدي مجموعة 

. 10واسعة من القيم الثقافية التقميدية

يكون استخدام ما بعد الحداثة أكثر تحديثا، وذي قيمة ومعنى عندما يتم استخدامو في 
مجال اليندسة المعمارية،حيث تتميز العمارة في فترة ما بعد الحداثة بدمج التفاصيل 

التاريخية بأسموب بديل عن األسموب القديم وذلك من خالل استخدام العناصر الزخرفية، 
بطريقة مبالغ فييا، حيث إن ممارسي عمارة ما بعد الحداثة يميمون إلى إعادة التأكد عمى 
الرمز في أعماليم الفنية اإلبداعية، فيم يشتركون في االىتمام باأللوان السطحية، والقوام 

. 11وعادة ما يستخدمون مواد البناء غير التقميدية

. رواد نظرية ما بعد الحداثة: المطمب الثالث

 لقد جاءت آراء العديد من العمماء لتعبر بوضوح عن حصيمة قيمة من أفكار متعددة 
طرحت بواسطة نظرية ما بعد الحداثة، ولكننا شخص بالذكر بعض ىؤالء ليمثموا ىاتو 

. النظرية

عالم اجتماع ذو جنسية فرنسية،لو آراء عديدة نشير إلى أىميا بشيء من : جان بودريارد*
: اإليجاز

:  التحول من الحداثة إلى ما بعد الحداثة-

 وقد جاءت آراؤه مرتبطة أوال بتفسيره لمحداثة فمقد أشار لتوضيح مفيوم الحداثة 
باعتبارىا خاصية أو سمة من سمات الحضارة والتي يقصد بيا أنيا شيء ضد التقميدية، ولقد 

 أن يوضح كيفية اىتمام العمماء بفكرة الحداثة، وقد سعى إلى تحميل تصورات  بودرياردحاول
                                                           

 جامعة القاىرة، منشورات مركز البحوث والدراسات االجتماعية، قراءات معاصرة في عمم إج، مصطفى خمق عبد الجواد، 10
2002 .

. 08/10/2018، 15:37 موقع ويكيبيديا، 11
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وأفكار ما بعد الحداثة عندما اىتم بدراسة المجتمع االستيالكي ومظاىر االتصال، وتحميمو 
. ألنماط اإلنتاج الرأسمالي، والثقافي، والتكنولوجي

: إستراتيجية اليالك

في إستراتيجية اليالك أن يصور كيفية تطور المجتمع الحديث نتيجة بودريارد  حاول 
.  12لعممية تطور محاكاة األشياء الواقعية كما ظير ذلك في مرحمة رأسمالية االستيالك

 بإمكانية طرح األفكار والتطورات المرتبطة بالحداثة في إطار الشيرى : سكوت الش*
نظرية سوسيولوجية معاصرة،ويحددىا باعتبار أن العمم يتكون من ثالثة مقوالت وأفكار 

: 13أساسية مرتبطة بعضيا البعض وىي بإيجاز

ذلك باعتبار أن عممية التحديث ما ىي إال عممية تعكس التباين :  فكرة التغير الثقافي-1
واالختالف الثقافي بينما فكرة ما بعد الحداثة تعتبر العممية التي تيتم بدراسة التباين أو 

. التمايز الثقافي

ىذا باعتبار أن الحداثة ما ىي إال حصيمة عممية التكوين الثقافي أما :فكرة النمط الثقافي- 2
ما بعد الحداثة فإنيا تعالج الجزئيات أو العناصر الداخمية التي تشمميا عممية التكوين 

. الثقافي

باعتبار أن ىذه العممية ما ىي إال منتج الخاص : فكرة الحراك أو التنقل االجتماعي- 3
بعممية الحداثة وذلك الرتباطيا باألفراد أو الجميور الثقافي،أما ثقافة ما بعد الحداثة فإنيا 
تتميز بخصائص وسمات معينة والتي تتميز بيا الطبقات والفئات االجتماعية التي تنوعت 

. 14بصورة كبير خالل مراحل ما بعد الحداثة

                                                           
. 2013 المغرب، منشورات جامعة أبي الزىراء أغادير، النظريات سوسيولوجية معاصرة، أحمد ميران، 12
. 08/10/2018اليوم  ،14:05س   موقع ويكيبيديا،13
. م08/10/2018اليوم  ،14:05س   موقع ويكيبيديا،14
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سعى إلى تحديد وتحميل العديد من اإلسيامات في مجال النظرية : نيكوالس ميزليس*
 بصورة كاممة، كما سعى إلى وضع إطار فكري وتصوري بارسوتراالجتماعية والتي لم تفيم 

يمكن من خالل إرشاد وتوجيو أصحاب النظريات االجتماعية لمعودة مرة أخرى وبإيجاز إن 
 تعتبر من المحاوالت التي يمكن أن نطمق عمييا ما بعد الحداثة الوظيفية أو ميزليسمحاولة 

.  15ما يعرف بالوظيفية المحدثة
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خاتمة 

ولصة ليذه المحاضرة نكون قد تعرفنا عمى مفيومي الحداثة وما بعد الحداثة خ وفي 
كذلك ما بعد الحداثة كنظرية سوسيولوجية نقدية معاصرة استمدت أفكارىا وتصوراتيا من 

ظروف فكرية محدثة ومن خالل عوامل ساىمت في بمورتيا حيث حاولت أو باألحرى حاول 
روادىا تغيير الواقع االجتماعي وىذا ما جاء في تنوع مداخميا التحميمية لدراسة الظواىر 

. االقتصادية والتكنولوجية والثقافية والسياسية واالجتماعية
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قائمة المراجع والمصادر 

أحمد ميران، النظريات السوسيولوجية معاصرة، منشورات جامعة أبي الزىراء أغادير، - 1
. م2013المغرب، 

فميب كوركين، عموم اجتماع الجديدة بين الجماعي والفردي، دار الكتاب العربي، - 2
 . 2013بيروت،

مصطفى خمق عبد الجواد، قراءات معاصرة في عمم إج، منشورات مركز البحوث - 3
 .2002والدراسات االجتماعية، جامعة القاىرة، 

. موقع ويكيبيديا- 4
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التضامن االجتماعي والتجانس االجتماعي  واليوية :المحاضرة الثالثة 
 االجتماعية

: لمحاضرة  امحتوى

: مقدمة

. التضامن االجتماعي: المبحث األول

. مفيوم التضامن االجتماعي: المطمب األول

. عوامل التضامن االجتماعي: المطمب الثاني

. مظاىر التضامن االجتماعي: المطمب الثالث

. التجانس االجتماعي: المبحث الثاني

. مفيوم التجانس االجتماعي: المطمب األول

. العوامل المؤثرة في التجانس االجتماعي: المطمب الثاني

. اليوية االجتماعية: المبحث الثالث

. مفيوم اليوية االجتماعية: المطمب األول

. نظرية اليوية االجتماعية: المطمب الثاني

. استراتيجيات اليوية االجتماعية: المطمب الثالث

. خاتمة

 .قائمة المراجع
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: مقدمة

إن تعزيز مفيوم التضامن والتجانس في المجتمع ونشره كقيمة سموكية قائمة مسؤولين 
ىذه القيم االجتماعية تعتبر المجتمع بمختمف الشرائح المجتمعية وبمقدار ما يتم تعزيزه و

اليوية االجتماعية مجموعة عمميات تقع في الشخصية وفي مركز ثقافتيا االجتماعية وترتبط 
. بالعوامل االجتماعية

ومن ىنا نطرح السؤال ما المقصود بالتضامن والتجانس االجتماعي واليوية االجتماعية؟ 
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. التضامن االجتماعي: المبحث األول

. مفيوم التضامن االجتماعي: المطمب األول

يعرف التضامن االجتماعي عمى أنو االندماج في إحدى المجتمعات بين مجموعة 
من األفراد ودرجة ىذا االندماج ونوعو كما يشير إلى الروابط التي تصل بين فرد وآخر في 
المجتمع واألساسات التي يقوم عمييا التضامن االجتماعي تختمف من مجتمع إلى آخر ففي 
المجتمع البسيط يقوم التضامن عمى أساس القيم المشتركة والقرابة بينما في المجتمع المعقد 

. 16فإن أسس التضامن االجتماعي تصبح أكثر تعقيد

فأنواع التضامن االجتماعي ترتبط بأنواع المجتمع لقد " إليميل دوركاييم"أما بالنسبة 
. 17أنواع التضامن االجتماعي ترتبط بأنواع المجتمع" دوركاييم"قدم 

لقد قدم مصطمحي التضامن الميكانيكي اآللي و التضامن العضوي كجزء من نظريتو 
 ففي المجتمع الذي يحتوي عمى 1883حول المجتمعات في تقسيم العمالة في المجتمع 

التضامن الميكانيكي يأتي تماسكو واندماجو من تجانس األفراد عن طريق العمل المتماثل 
والتدريب التعميمي والديني وأسموب الحياة ويتواجد التضامن الميكانيكي عادة في المجتمعات 
التقميدية والصغيرة يقوم التضامن عمى روابط القرابة والشبكات العائمية أما التضامن العضوي 

يأتي من االستقالل الناتج عن تخصصات العمل وتكاممو وىو ما يحدث في المجتمعات 
الحديثة والصناعية وتعريف ذلك ىو التماسك االجتماعي الناتج عن اعتماد األفراد في 

المجتمعات المتقدمة عمى بعضيم البعض بالرغم من ممارسة أولئك األفراد ألعمال مختمفة 
وحمميم لقيم واىتمامات مختمفة العضوية ىنا تشير إلى تراكب العناصر المختمفة عمى 

. بعضيا البعض وعمييا يقوم التضامن االجتماعي في المجتمعات المعقدة 

                                                           
 .65-64ص ،4ط ،2005 بيروت، ت الدكتور فايز الصياغ، عمم االجتماع،  أنتوني غدنز، 16
 .95-87ص بيروت، ،1986توزيع مكتبة الشرقية  ت حافظ الجمالي، تقسيم العمل االجتماعي،  اميل دور كايم، 17
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ينتج الفالحون الغذاء الذي يأكمو العمال الذين يقومون بإنتاج اآلالت الزراعية التي :مثال
. تسمح لمفالحين بالزراعة

: مفيوم التضامن االجتماعي في اإلسالم

التضامن ىو جزء أساسي ورئيسي في الشريعة اإلسالمية وىناك العديد من الشواىد 
والدالئل عمى ذلك وىناك فريضتين فرضيما اهلل عز وجل عمى المسممين وىم معنى واضح 

لمتضامن من فريضة الصوم وفريضة الزكاة وىما من أركان اإلسالم الخمسة ففريضة الصوم 
فرضيا اهلل عز وجل حتى يشعر الغني بالفقير وبالجوع الذي من الممكن أن يشعر بو بعض 

الفقراء بشكل عممي كما أن فريضة الزكاة التي تضمن لمفقراء أموال تعينو عمى قضاء 
حوائجو وتعتبر ىاتين الفريضتين ىما من أسمى معاني التضامن ويقول الحديث الشريف عن 

. 18"مَمثلُل المؤمنين في توادِّدىم وتراحُلمِميم وتعاطُلفِميم، مَمثلُل الجسدِم :"الرسول صّمى اهلل عميو وسمم

 19عوامل التضامن االجتماعي:المطمب الثاني

: عوامل التضامن االجتماعي متعددة وكثيرة أىميا

الحاجات والمصالح المشتركة بين الناس والتي ال يمكن أن تتحقق إال من خالل التضامن -1
والتعاضد والحياة المشتركة أو ما يسمى بالتضامن عندما يجتمع األفراد لتحقيق رغبات 

. مشتركة بينيم

إن الناس متميزون ومتفاوتون في حياتيم وقدراتيم لتحقيق ىذه الغايات والمصالح ومن ثم -2
فإن تحقيقيا ال يتم إال عن طريق تبادل الخدمات حيث أن لكل فرد مواىبو الخاصة التي 
تسمح لو بتبادل المنافع المختمفة مع غيره من أفراد المجتمع أو ما يسمى بالتضامن عن 

. طريق تقسيم العمل

                                                           
 .95-87ص بيروت، ،1986توزيع مكتبة الشرقية  ت حافظ الجمالي،  اميل دور كايم،تقسيم العمل االجتماعي،18
 (مرجع سبق ذكره)اميل دور كايم 19
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التضامن ىو الوسيمة التي تستخدميا الشركات لزيادة اإلنتاج فالشركة التي يكون بيا -3
عاممين متضامنين ىي شركة تمتمك القدرة عمى تحقيق األرباح بطريقة أكثر من أي شركة 

 .ليس لدييا تضامن

 20مظاىر التضامن االجتماعي:المطمب الثالث 

التعاون في المناسبات المختمفة وتقديم العون والمساعدة كالمساعدة في البناء والتضامن في -
مواسم قطف الزيتون والمؤازرة في صد العدوان كالمظاىر االحتالليةس كما ىو الحال في 

. فمسطين

. التضامن في األفراح واألقراح من خالل القيام بالواجبات المتعمقة بذلك-

. التضامن مع المعوزين من الفقراء والمساكين وذلك بتقديم العون والمساعدة ليم

. التضامن مع ذوي االحتياجات الخاصة بتقديم مختمف أشكال الدعم والمساندة ليم-

. التضامن في إنجاز المشاريع العامة كبناء المساجد والمدارس-

. التضامن مع كبار السن ممن تعرضوا لنوع من اإلجحاف األسري بحقيم-

. التجانس االجتماعي: المبحث الثاني

. مفيوم التجانس االجتماعي: المطمب األول

من المفاىيم الميتمة والمشوقة التي تيتم بدراستيا عمم االجتماع وعمم النفس يستعمل 
المفيوم في وصف الحاالت التي يرتبط فييا األفراد بعضيم ببعض بروابط اجتماعية 

. 21وحضارية مشتركة

                                                           
 .(مرجع سبق ذكره)  اميل دور كايم  20
. 1ط ،1999سنة  دار عالم النشر، مصر، قاموس مصطمحات العموم االجتماعية، الدكتور مصمح صالح،  21
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 اصطالح التجانس االجتماعي استعماال "اميل دوركايم" وقد استخدم عام االجتماع 
وىو يقول في ىذا الصدد إن درجة التجانس " العمل االنتحاري"و" تقسيم العمل"عمما في كتابو

االجتماعي تعتمد عمى طبيعة الجماعة والمنظمات والمجتمعات التي تؤثر تأثيرا كبيرا 
. ومباشرا في أنماط سموك األفراد 

يستخدم بعض العمماء مصطمح التجانس االجتماعي في اإلشارة إلى الجماعة 
: الصغيرة أو الكبيرة التي تكشف عن ثالث خصائص أساسية ىي

. ارتباط األفراد بمعايير وقيم عامة-

. االعتماد والتبادل بين األفراد الذي يكون نتيجة لمصالح مشتركة-

. توحد األفراد-

ن الذي يساعد عمى تجانس الجماعة وتماسكيا وتطور عالقتيا االجتماعية ىو  وا 
ألنيا ىي األرضية التي يتغذى بيا المجتمع والتي تنمو عمييا العالقات االجتماعية " الثقافة"

. وتعمل عمى تضامن العالقات بين األفراد

العوامل المؤثرة في التجانس االجتماعي : المطمب الثاني

من العوامل التي تؤثر في التجانس االجتماعي ويرجع : الحروب وعمميات الغزو والكوارث-1
ذلك إلى أنيا تدفع المجتمع إلى إعادة تنظيم أولوياتو،وتدفع األفراد إلى إعادة النظر إلى 

. 22أىدافيم وسبل تحقيقيا ونقص إشباع حاجاتيم

فالمياجر يياجر ويواجو قيما جديدة ويفقد ذاتو كما يشعر بالعزلة عن : اليجرة المتعددة-2
اآلخرين شعورا قويا ويفقد اإلحساس بقيمتو باإلضافة إلى ذلك يشعر المياجر باإلحباط 

. وانعدام الطمأنينة

                                                           
. 12ص ،1ط ،1975 السودان، الخرطوم، ،إفريقيااإلسالم والتجانس االجتماعي في  البروفسور مدثر عبد الرحيم، 22
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نتيجة لمغزو الثقافي أو االحتكاك بثقافات مختمفة احتكاكا مستمرا، مما : الثقافي التغير-3
. يؤدي إلى صراع بين القيم األصمية والقيم الواردة

. اليوية االجتماعية: المبحث الثالث

. مفيوم اليوية االجتماعية: المطمب األول

. Identity:مفيوم اليوية-1

تعرف اليوية ىي مقدار ما يحققو الفرد بالذات والتفرد واالستقاللية وأنو ذو كيان 
متميز عن اآلخرين،واإلحساس بالتكامل الداخمي والتماثل واالستمرارية عبر الزمن والتمسك 

. 23بالمثاليات والقيم السائدة في ثقافتو

. Socio identityمفيوم اليوية االجتماعية -2

جزء ميم من مفيوم الذات لدى الفرد يشتق من معرفتو بعضويتو في الجماعة 
. واكتسابو المعاني القيمية والوجدانية المتعمقة بيذه العضوية

تنطمق اليوية في المنظور االجتماعي من اإلحساس الواعي لإلنسان بالتفرد والتضامن مع 
قيم الجماعة ومثميا،فيي مجموعة العمميات تقع في الشخصية وفي مركز ثقافتيا االجتماعية 

. وترتبط اليوية بالعوامل المجتمعية وتتعدد وفق التيارات الفكرية داخل المجتمع

.. األم، الطالب، الجامعي، األستاذ، المحامي، الطبيب،: أمثمة عن اليوية االجتماعية
. وغيرىا

فقد يكون المرء نفسو ميندسا وعضوا في المجمس البمدي في وقت واحد وتعدد 
اليويات االجتماعية يعكس أبعادا عديدة من حياة الناس وقد تكون التعددية في اليويات 
االجتماعية مصدر محتمل لمصراع بين الناس،غير أن األفراد في العادة ينظمون معاني 

                                                           
إشراف الدكتور  رسالة ماجستير، رتب اليوية االجتماعية واإليديولوجية وعالقتيا باالغتراب النفسي، عمي لينا عز الدين، 23

. 2007 سورية، جامعة دمشق، كمية التربية، عمي نجيمي،
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حياتيم وتجاربيم حول ىوية محورية أساسية تتميز باالستمرارية النسبية عبر الزمان والمكان 
. وعمى ىذا األساس فإن اليويات االجتماعية تتضمن أبعادا جماعية

وعمى ىذا األساس فإن اليويات االجتماعية تتضمن أبعادا جماعية فيي تعطي مؤشرات 
عمى أن األفراد متشابيون مثميم مثل غيرىم من الناس واليويات المشتركة التي ترتكز عمى 
منظومة من األىداف والقيم والتجارب المشتركة تستطيع أن تشكل قاعدة ميمة لمحركات 

. 24االجتماعية

. نظرية اليوية االجتماعية: المطمب الثاني

اليوية االجتماعية نظرية نفسية فرضت ذاتيا في مختمف توضح الدراسات أن 
استطاعت من تنسيق أفكارىم " تاجفيل وتيرز"المجاالت فيذه النظرية التي صاغيا كل من 

لتغدو الحقا نظرية معرفية اجتماعية لمجماعة حيث أكممت عمميات تعريف الذات المرتبطة 
لى التمييز اإليجابي وقد أوضح  باليوية االجتماعية وحاجة األفراد إلى تقدير الذات وا 
الباحثان السابقان أن األفراد مدفعون لتحقيق ىوية اجتماعية إيجابية مثمما أبرز أىمية 

التركيز بين الجماعات ال األفراد دون أن يقمل الباحثان من أن مفيوم الذات ىو جزء من 
الوظيفة النفسية فعندما يكون التعامل من العالم من حولنا نحتاج إلى أن نشعر بأن لذاتنا 
قيمة وىذا يكون عبر المقارنة والتقويم لذلك تزداد قيمتنا إذا كنا أعضاء في المجموعة ليا 

ماىيتيا فنرى أنفسنا في صورة مشرقة والمرء حيث يضع نفسو وكمما كانت الجماعة 
االجتماعية نضرة بوعييا وانفتاحيا وسعت معارفيا استطاعت الذات إضافة إلى قابميتيا عمى 

االختبار وثمة عامل آخر أال وىو البديل المعرفي الذي أوجدتو متمثال بأن عمم النفس 
الجماعات يقدم فيما متكامال ومنسقا أكثر من تناول مجموع أو محصمة جزئيات فردية وعمى 

. 25أن العامل الثالث يرتبط بالتحميل السياسي المتطور لمسموك االجتماعي

                                                           
 (مرجع سبق ذكره)عمي لينا عز الدين 24
. 107-104ص ،1ط ،4/11/2010 مزاىرة، ميارات الحياة، جمال عبد الفتاح، 25



36 
 

. استراتيجيات اليوية االجتماعية: المطمب الثالث

. تختصر في مفيوم االندماج مع غيرىا من خالل تغير ثقافي ونفسي-1

. اإلبداع عبر إدراك لمعنى التطور الالحق لمعطيات الحياة وأثر ذلك-2

. إعادة النظر في التقييم معا بيدف تحقيق تقييم إيجابي-3

 26.من خالل المنافسة-4

فيذه االستراتيجيات األربعة لجماعة ضعيفة تحفز جماعة أقوى لمعنى الحفاظ عمى 
الذات والتنافس ولقد حاولت اليوية االجتماعية التأكيد عمى أن السموك بين الجماعات يرتبط 

. اليوية االجتماعية في حيين أن السموك بين األفراد يرتبط باليوية االجتماعيةب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (مرجع سبق ذكره)  جمال عبد الفتاح26
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: خاتمة

التضامن االجتماعي، التجانس االجتماعي، )وفي األخير نستخمص بأن ىذه المفاىيم 
عمى العمل التطوعي ييدف تزويدنا وفيم يعتمد تعتبر نشاط اجتماعي  (اليوية االجتماعية

أعمق لما يدور حولنا وما يحدث لنا كما تجعمنا نعي صعوبة المشكالت التي تواجو المجتمع 
يجاد حمول ليا والتضامن والتجانس يقومان عمى أكتاف أشخاص وأصحاب ىويات  وا 

. اجتماعية مختمفة تسعى لتحقيق أرباح في خدمة صالح المجتمع وتشييد الحضارات
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قائمة المراجع 

. 4، ط2005 الدكتور فايز الصياغ، بيروت، رأنتوني غدنز، عمم االجتماع، ت -1
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أسس وأبعاد المواطنة :المحاضرة الرابعة 

:  المحاضرة محتوى

مقدمة 

مفيوم وخصائص المواطنة : المبحث األول

مفيوم المواطنة : المطمب األول

خصائصيا : المطمب الثاني

أسس وأبعاد المواطنة : المبحث الثاني

أسسيا : المطمب األول

 أبعادىا: المطمب الثاني

قائمة المراجع 

خاتمة 
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: مقدمة

تعد المواطنة من القضايا القديمة المتجددة التي ما تمبث أن تفرض نفسيا عند 
معالجة أي بعد من أبعاد التنمية بالمفيوم اإلنساني الشامل بصفة خاصة ومشاريع 

اإلصالح والتطوير بصفة عامة،حيث كانت ترتكز في المقام األول عمى دعامة واجبات 
والتزامات المواطنين ومع التطور وظيور الحركات السياسية والحقوقية وتغير المنظومة 

السياسية العالمية وظيور النظم الديمقراطية الميبرالية التي سعت إلى توسيع نظرية 
المواطنة بتوفير دعامة الثانية لممواطنة وىي المواطنة الحقوقية وعميو نطرح التساؤل 

ماىي المواطنة وأبعادىا وأىم األسس التي من خالليا يتم تكريس المواطنة؟  :التالي
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. مفيوم وخصائص المواطنة: المبحث األول

. مفيوم المواطنة: المطمب األول

. المنزل الذي يقوم فيو وىو موطن اإلنسان ومحمو:المواطنة مأخوذة من الوطن:لغة

. وطن يطن وطنا أي أقام بو،وطن البمد،اتخذه وطنا توطن البمد أي اتخذه وطنا لو

،بأنيا أكثر أشياء العضوية اكتماال في كولير األمريكيةعرفتيا موسوعة :اصطالحا
 فإنيا تعرف المواطنة عمى أنيا االصطالح الموسوعة العربية العالميةجماعة سياسية،أما 

. الذي يشير إلى االنتماء

تم تعريفيا عمى أنيا مكانة أو عالقة تقوم بين فرد طبيعي :في قاموس عمم االجتماع
ومن خالل ىذه العالقة يقدم الطرف األول الوالء بحيث يتولى " الدولة"ومجتمع السياسي

. 27الطرف الثاني الحماية

: المفيوم العام لممواطنة

ىي انتماء اإلنسان إلى الدولة التي ولد بيا وخضوعو لمقوانين الصادرة عنيا وتمتعو 
بشكل متساوي مع بقية المواطنين بمجموعة من الحقوق والتزامو بأداء مجموعة من الواجبات 
اتجاىيا فالمواطنة عالقة بين الفرد ودولتو كما يحددىا قانون تمك الدولة وبما تتضمنو تمك 

العالقة من واجبات وحقوق في تمك الدولة تدل ضمنا عمى مرتبة من الحرية مع ما يصاحبيا 
من مسؤوليات، وىي عمى وجو العموم تسبغ عمى المواطن حقوقا سياسية مثل حق االنتخاب 

. 28وتولي المناصب العامة

 

                                                           
 مادة طبعة خاصة بوزارة التربية والتعميم، المركز العربي لمثقافة والعموم،  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،27
. وت ،(ف.ط.و)

 .56ص ،1995 اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، قاموس عمم االجتماع، محمد غيث، 28
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. خصائصيا: المطمب الثاني

. المواطنة ىي إخالص والوالء هلل أوال ثم الوطن- 1

. الفرد يولد ليكون مواطنا صالحا- 2

. المواطنة تتطمب حقوقا من قبل الدولة وواجبات من قبل المواطن- 3

المواطنة انتماء بالروح وليس بالمكان فمولد الفرد في مكان معين غير كاف ليكون - 4
. مواطنا يتمتع بالحقوق والواجبات

لممواطنة جانب وجداني ميم يتمثل في حب الوطن والوالء والدفاع عنو ضد ما يعترضو - 5
. من أخطار

المواطنة تقتضي وجود مكان معين يستقر بو اإلنسان فترة طويمة يتشرب خالليا تاريخو - 6
. وثقافتو

المواطنة ال تتم بدون معرفة عن الوطن وتاريخو وحكومتو وثقافتو وعاداتو وتقاليده - 7
وقيمتو وطموحاتو وآمالو ومشكالتو المختمفة وىذا ما يجب أنم تقوم بو المؤسسات االجتماعية 

. 29والتربوية من أسرة والمسجد والجامعة

 

 

 

 

 
                                                           

جامعة نايف لمعموم  الرياض، قيم المواطنة لدى طالب الثانوية وعالقتيا باألمن الفكري، عبد الرحمان بن عمي الغامدي، 29
. 77ص ،2010 األمنية،
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. أسس وأبعاد المواطنة: المبحث الثاني

. أسس المواطنة: المطمب األول

: المشاركة في الحكم العام

وبما أننا نتكمم عن دولة الديمقراطية فيذا يعني بأن تعطي لمواطنييا الحق في 
المشاركة في الحكم وعن طريق الممارسة الصحيحة لجممة من المعايير ومتطمبات والتي 

تعطي الفرصة المناسبة لكل مواطن في إعطاء الرأي والتعبير عن آمالو ورغباتو وطموحاتو 
في وضع قوانين ومشاريع بخصوص دولتو التي ينتمي إلييا والتي يدفع حياتو ألجل انتمائو 

. 30لدولتو

: المساواة بين كافة المواطنين

الدولة الديمقراطية تحقق المساواة بين كافة المواطنين وباعتبار المواطنين يتمتعون 
بجنسية الدولة التي ينتمون ليا ويقيمون بأرضيا وليس ليم غيرىا مواطنين متساوون في 

الحقوق والواجبات حيث يتمتع كل فرد منيم بحقوقو والتزاماتو المدنية والقانونية واالجتماعية 
. 31واالقتصادية والمساواة أمام القانون بدون أخذ وضع اجتماعي أو مركز اقتصادي

. أبعاد المواطنة: المطمب الثاني

 إن نقطة تحديد الفرد بالمواطنة ىي االنتماء لمجموعة من األفراد :البعد االجتماعي
. في رقعة جغرافية محددة ومعترف بيا داخميا وخارجيا" المواطنين"

إن ممارسة مبدأ المواطنة عمى أرض الواقع مرتبطة إلى حد بعيد لممنظومة : البعد الثقافي
الثقافية السائدة داخل المجتمع فالعادات والقيم والتقاليد واألعراف االجتماعية تعمل بشكل ال 

                                                           
 القاىرة مؤسسة طيبة لمنشر والتوزيع،  المواطنة والتربية الوطنية اتجاىات عالمية وعربية،طارق عبد الرؤوف عامر، 30

 .15ص ،2012
 القاىرة مؤسسة طيبة لمنشر والتوزيع،  المواطنة والتربية الوطنية اتجاىات عالمية وعربية، طارق عبد الرؤوف عامر،31

 .15ص ،2012
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واعي عمى اندماج الذات بالحياة االجتماعية وفق شروط خاصة تحددىا الجماعة وبالتالي 
. تحدد الحقوق والواجبات وممارستيا عمى أرض الواقع

 من المؤكد أن المواطنة ىي في المقام األول وضع قانوني وىذا الوضع :البعد القانوني
يشمل قبل كل شيء حق التصويت واالنتخاب لكنو أيضا مجموعة حقوق وحريات يجب أن 
يتمتع بيا المواطن دون قيود غير التي يفرضيا المجتمع فالمواطنة قانونيا تعني عالقة الفرد 

بالدولة كحقيقة جغرافية وسياسية تحددىا النصوص الدستورية والقانونية والتي تحدد عمى 
 التي عمييم اتجاه المجتمع والوسائل 32قاعدة المساواة في الحقوق المختمفة لألفراد والواجبات 

التي تحدد من ىو المواطن وبناء عمييا ترتب الحقوق والواجبات السياسية والمدنية 
. 33واالقتصادية واالجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 القاىرة، جامعة الدول العربية، المؤتمر الثقافي الرابع، برامجيا، أىدافيا، فمسفتيا، التربية الوطنية، رضوان أبو الفتوح، 32

. 127ص ،1960
جامعة الدول  المؤتمر الثقافي الرابع، برامجيا، أىدافيا، فمسفتيا، التربية الوطنية، رضوان أبو الفتوح،: من نفس المرجع 33

. 127ص ،1960 القاىرة، العربية،
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. خاتمة

مفيوم المواطنة ىو من أىم المفاىيم التي شيدت تطور المجتمعات والدول،وىذا 
التطور الذي ارتبط بشكل أساسي بتطور حقوق اإلنسان وانعكاسات العولمة عمى المجتمع 

اإلنساني كما عرف ىذا المفيوم جدال واسعا منذ تطور البشرية والقوانين الوضعية بما شممو 
. من غموض في فترات زمنية متفاوتة خاصة في البيئة العربية
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: قائمة المراجع
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رضوان أبو الفتوح،التربية الوطنية،فمسفتيا،أىدافيا،برامجيا،المؤتمر الثقافي الرابع،جامعة -2
. الدول العربية،القاىرة

. 1995محمد غيث،قاموس عمم االجتماع،دار المعرفة الجامعية،اإلسكندرية،-3

محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،المركز العربي لمثقافة والعموم،طبعة خاصة -4
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 المواطنة والتربية الوطنية اتجاىات عالمية وعربية،القاىرة طارق عبد الرؤوف عامر،-5
. 2012مؤسسة طيبة لمنشر والتوزيع، 
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 التنشئة االجتماعية:المحاضرة الخامسة 

:  المحاضرةمحتوى

مقدمة 

. ماىية التنشئة االجتماعية: المبحث األول

. مفيوم التنشئة االجتماعية: المطمب األول

. خصائص التنشئة االجتماعية: المطمب الثاني

. أىداف التنشئة االجتماعية: المطمب الثالث

. مراحل التنشئة االجتماعية: المطمب الرابع

. عوامل واتجاىات التنشئة االجتماعية: المبحث الثاني

. العوامل المؤثرة في التنشئة االجتماعية: المطمب األول

. اتجاىات التنشئة االجتماعية: المطمب الثاني

خاتمة 
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مقدمة 

يولد الطفل مجرد كائن بيولوجي ال يدرك وال يعي حقيقة وجوده لكن لديو مجموعة من 
االستعدادات الفطرية التي تبدأ مع نموه البطيء إلى أن تكتمل قدراتو في مرحمة الرشد 

فالطفل يولد وىو ال يحمل أي قيم وال عادات بل يتعمميا أثناء مراحل تطوره المختمفة وتعد 
التنشئة  مرحمة الطفولة من أىم المراحل التي تساىم في تشكيل شخصية الطفل من خالل

لى ما تيدف؟ وما  االجتماعية فما ىي التنشئة االجتماعية وما ىي مراحميا وخصائصيا وا 
ىي اتجاىاتيا ونظرياتيا؟ 
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. ماىية التنشئة االجتماعية: المبحث األول

. تعريف التنشئة االجتماعية: المطمب األول

: لمتنشئة االجتماعية عدة تعاريف

العممية التي يستطيع بمقتضاىا األفراد المنشئين اجتماعيا :  ىيعمماء النفسفعند 
. عن كبح نزواتيم

 ىي عممية يقصد بيا طبع الميارات واالتجاىات الضرورية :عمماء االجتماععند 
. التي تساعد عمى أداء األدوار االجتماعية

ىي عممية تساعد عمى حفظ ونقل الثقافة من مجتمع : عمماء االنثروبولوجياعند 
. آلخر

وعميو فالتنشئة االجتماعية ىي عممية تساعد عمى التأقمم داخل المجتمع كما تساعد 
 .عمى حفظ ونقل الثقافة من جيل آلخر

. خصائص التنشئة االجتماعية: المطمب الثاني

. التنشئة االجتماعية عممية تعمم اجتماعي- 

عبر التنشئة االجتماعية يتحول الفرد من طفل متمركز حول ذاتو إلى فرد ناجح يقدر - 
. معنى المسؤولية

. التنشئة تختمف من مجتمع آلخر- 

التنشئة االجتماعية ال يقتصر القيام بيا عمى األسرة فقط ليا وكالء مثل المدرسة مجموعة - 
. الرفاق المؤسسات الدينية وسائل اإلعالم

. التنشئة االجتماعية ممتدة عبر التاريخ- 
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. التنشئة االجتماعية تيتم باإلنسان- 

. التنشئة االجتماعية ىي تمقائية ليست من صنع الفرد بل من صنع المجتمع- 

.  ىي عممية عامة منتشرة في جميع المجتمعات-

. أىداف التنشئة االجتماعية: المطمب الثالث

: تيدف التنشئة االجتماعية إلى تحقيق مجموعة من األىداف

. إنتاج شخص ذو كفاءة اجتماعية- 

. خمق الشخصية المتوالية- 

. إدماج القيم االجتماعية- 

. إكساب الفرد نسق من المعايير األخالقية- 

. تعميم األطفال األدوار االجتماعية- 

. تكوين مواطن صالح- 

. تحويل الطفل من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي من خالل احتكاكو باآلخرين- 

. مراحل التنشئة االجتماعية: المطمب الرابع

.  وىي تكون في بداية حياة الطفل منذ والدتو ومع أمو ومع أسرتو:مرحمة االستجابة

والتي تبدأ معرفة الطفل ألفراد عائمتو والتعامل معيم ومعرفة : مرحمة الممارسة الفعمية
العادات والتقاليد وخصائص المجتمع مما يجعمو يتمسك بيذه العادات والتقاليد وتبقى راسخة 

ن ذىب إلى مجتمع آخر فيبقى متمسك بيا . في ذىنو حتى وا 

وىي المرحمة التي ينطمق فييا الطفل إلى المجتمع األكبر في البداية ثم : مرحمة االندماج
. المدرسة ثم مجموعة الرفاق ثم العمل
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. عوامل واتجاىات التنشئة االجتماعية: المبحث الثاني

. العوامل المؤثرة في التنشئة االجتماعية: المطمب األول

: ىناك عدة عوامل تؤثر في التنشئة االجتماعية منيا

. الطفل يتربى في وسط األسرة وبيذا فيو يتأثر بيا ويأخذ منيا سموكو وتصرفاتو: األسرة

. تعتبر المدرسة العامل الثاني الذي يؤثر في تنشئة الطفل: المدرسة

الطفل يحتك بمجموعة من األصدقاء مما يؤثرون فيو ويغير بعضا من : مجموعة الرفاق
. سموكياتو

لوسائل اإلعالم أثر كبيير في التنشئة االجتماعية فيي تبث عدة برامج : وسائل اإلعالم
لمتربية مما يجعل الطفل يتأثر ببعض برامج وىذا ما ينعكس عمى سموكو ويغير بعضا من 

. سموكاتو

. اتجاىات التنشئة االجتماعية: المطمب الثاني

أن الطفل يتأثر بمراحل الطفولة مما يجعميا  يرى عمماء النفس: االتجاه النفسي
مرحمة ميمة في تنشئتو فكل ما يتعرض لو الطفل من خبرات سواء كانت ايجابية أم سمبية 

فالطفل يولد ولديو مجموعة من الغرائز والنزوات والتي يحاول إشباعيا والتي قد تيدد استقرار 
. المجتمع

فقد عرف عمماء النفس التنشئة االجتماعية بأنيا العممية التي يستطيع بمقتضاىا 
. األفراد المنشئين اجتماعيا عن كبح نزواتو

ويؤكد أنصار ىذا االتجاه من عمماء النفس عمى أن شخصية الطفل تتكون وتتشكل 
في السنوات األولى وتنظيميا وفق متطمبات المجتمع ونظامو السائد ويكون سموكيم مناقضا 

. لسموك األفراد غير المنشئين اجتماعيا
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يعرف عمماء االجتماع التنشئة االجتماعية عمى أنيا عممية تدريب : االتجاه االجتماعي
األفراد عمى أدوارىم المستقبمية ليكونوا أعضاء فاعمين في المجتمع وتمقينيم لمقيم االجتماعية 

والعادات والتقاليد والعرف السائد في المجتمع لتحقيق التوافق بين األفراد وبين القوانين السائدة 
. في المجتمع

يرى عمماء األنثروبولوجيا التنشئة االجتماعية عمى أنيا من أىم : االتجاه األنثروبولوجي
خصائص المجتمعات اإلنسانية لقدرتيا عمى حفظ الثقافة ونقميا من جيل آلخر فيي التي 

. تدمج عناصر الثقافة في الفرد منذ والدتو
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خاتمة 

من خالل ما سبق نستنتج أن التنشئة االجتماعية ليا أىداف وأىمية كبيرة في 
المجتمع تسعى لتحقيقيا فيي تسعى لمحفاظ عمى وحدة وتماسك المجتمع من خالل غرس 
قيم المجتمع لدى الفرد وتمنعو من ممارسة السموك الغير المقبول داخل المجتمع كما تعمل 
عمى تربية األطفال وتعميميم أدوارىم المستقبمية داخل المجتمع وبيذا فيي تحافظ عمى وحدة 

 .وتماسك المجتمع ومختمف خصائصو الثقافية وىويتو
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ضعف الرابط األسري :المحاضرة السادسة 
:  المحاضرةمحتوى

مقدمة 

. ماىية ضعف الرابط األسري: المبحث األول

. جذور ضعف األسري: المطمب األول

. إشكاليات ضعف األسري: المطمب الثاني

. أنماط ضعف الرابط األسري: المبحث الثاني

. الطالق : المطمب األول

. السمبيات االجتماعية لمطالق: المطمب الثاني

. خاتمة
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مقدمة 

يتبادر إلى الذىن من أول وىمة في الحديث عن ضعف الرابط األسري مسألة 
الطالق، وىي بال ريب عنوانا أساسيا من عناوين الرابط األسري، وظاىرة من عشرات 

الظواىر األخرى التي ال تنفك عن بعضيا،ىناك آفات وأزمات وظواىر أخرى ال تقل خطورة 
عن الطالق، كظاىرة الخيانة الزوجية واإلدمان عن المخدرات، واالنتحار، فضال عن 

األزمات تساىم في صناعة المناخ االجتماعي السمبي الذي ينشأ في كنفو الطالق،وغيره من 
المظاىر السمبية األخرى كاإلىانة النفسية والجسدية واليجر، كما أن ىناك آفات خطيرة 

. تتخرج من ظاىرة الطالق كالعزوبية وغالء الميور والفساد األخالقي وغيرىا

وعميو فضعف الرابط األسري يعد عنوانا واسعا يشمل كل إساءة صغرت أو كبرت 
داخل كيان األسرة، ال نستيين بصغرىا وال نقمل من كبرىا كاإلساءة عبر التمرد األسري 
والطالق مثال، معتقدين بأن االستيانة بالمشاكل األسرية وقبل أن نخوض في الضعف 

: األسري ومظاىره البد من اإللمام بجذورىا األساسية التي نمخصيا فيما يمي
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. ماىية ضعف الرابط األسري: المبحث األول

األسرة منظومة اجتماعية تتكون من األب واألم واألوالد، وىي نفسيا منذ قدم التاريخ  
إلى يومنا ىذا، وال تتشكل إال باشتراك األب واألم في شراكة عقدية تستمر ضمن األطر 

والقواعد المتعارف عمييا،بيد أن ما يختمف عنو اليوم ىو السموك األسري الذي يتخذ مسارات 
تختمف كثيرا أو قميال عما كان عميو باألمس ماذا يعني السموك األسري؟ 

 عالقة األسرة بالقيم والمبادئ العميا، وما يترتب عمييا من أخالقيات ومواقف اتجاه 
أبناء األسرة أو محيطين بيم أو اتجاه المجتمع، وكل موقف باتجاه ما يجري خارج األسرة 
ثقافات وسياسات وأخالقيات وقيم،وكل إطالق صادر من األسرة لما يجري في العالم من 
طارىا العام . أحداث، ولما يساق إلينا من عادات اجتماعية ىي محددات السموك األسري وا 

ماذا تقول عندما ) أحد عمماء عمم االجتماع ومؤلف كتابتشاد ىممستر يقول الدكتور 
أن السموك ىو ما نفعمو أو ما ال نفعمو وكيف نتصرف؟ وكيف ال نتصرف؟  (تحدثك نفسك

 وما ييمنا في ىذه الدراسة ىو تحميل السموك األسري في زمن العولمة وتقويم ما اعوج 
صابتيا بالوىن وما رافق ذلك من أعراض خطيرة  منو بسبب تنصل األمة عن مبادئيا العميا وا 

أصابتيا بالوىن وما رافق ذلك من أعراض خطيرة أصابت الكثير من مجتمعاتنا كعقوق 
الوالدين،التفسخ األخالقي، العزوبية، االمتيان األسري، الخيانة الزوجية،والمظاىر الفاسدة 

. وغيرىا

 من خالل ىذه الرحمة إلى أعماق السموك األسري المعاصر سوف نكتشف بأن كل ما 
مر من مظاىر سواء ما كانت تتعمق بعالقة الزوجة مع زوجيا، أو عالقة األبناء بالوالدين، 
أو كانت تتعمق بظاىرة الميوعة والتحمل والفساد والجريمة، كميا انعكاسات أو لنقل أعراض 

. مرض عضال مس مجتمعنا بالصميم نعبر عنو بالضعف الرابط األسري
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. جذور ضعف األسري: المطمب األول

القيم ىي منابع الطاقة الحركية التي توجو اإلنسان في دروب الحياة : أوال االنفالت القيمي
وجياز المناعة الذي يمتص المواقف الالمسؤولة، وجرس اإلنذار الذي يدق ناقوس الخطر، 
وىي المعايير التي يغرسيا األبوان في شخصية األبناء لتشكل الثقافة والوعي المذان يوجيان 

نحو الخير أو الشر، فالقيم كالصدق والكرامة وبقية الفضائل األخالقية النبيمة التي تدفع 
اإلنسان باتجاه التسامح واإليثار وحب الناس واحترام اآلخرين فتتدفق منيا الشعور بالمسؤولية 

والعطف والرحمة، ىي التي تصنع سقفا يحمي األسرة من الفتن التي تمطر عمى سماء 
المجتمع بين الحين واآلخر أن القيم ىي التي تضمن سالمة السموك األسري فإن االنفالت 
عنيا ىي التي تسبب في انييار الكيان األسري،والضعف الذي اجتاح الكثير من مجتمعاتنا 

سببو اليروب الكبير الذي تشده األسرة من تمك القيم،لذلك نرى تماسك األسرة بشكل جمي في 
المناطق النائية عن سطوة العولمة رغم معاناتيا وحرمانيا من الكثير من مستمزمات الرفاه 

. والمدنية

 إذا كانت القيم والمبادئ تمعب دور الميندس الذي يرسم خريطة :ثانيا االنفالت الروحي
الطريق إلى شاطئ السعادة والحرية واألمان، والقائد الذي يقود إلى بر األمن والسالم،فإن 

الروح ىي الشاطئ وىي السعادة والحرية واألمان بذاتيا، بل ىي جوىر الحياة وأصميا،بالروح 
يحيا اإلنسان وبدونو يموت، وىي الرابط الحيوي بين اإلنسان والخالق من جية وبين الخالق 

واإلنسان من جية أخرى، وبيا تحيا القيم وتتثبت وبدونيا تتبخر وتيرب، فالروح لإلنسان 
كجياز االستقبال الذي يستقبل الذبذبات ليحوليا إلى صوت وصورة ولكنو ال يعمل إال 

باالرتباط بالخالق سبحانو وتعالى الذي يبث الذبذبات ويرسميا إلى جياز فإن كان الجياز 
مقفال فال يستقبل شيئا وال يعمل فذلك ىي الروح لإلنسان وىذه ىي فمسفة العبادات وجوىرىا، 
فيي تكمن في تقوية الجانب الروحي لإلنسان أوال تكمن مشكمة الضعف األسري في جذب 

التواصل الروحي والعبادي مع الخالق وسيادة النظرة المادة والمصمحية في العالقات الدخمية 
األسرية فعقوق األبناء أو اآلباء مثال ىي بسبب فقدان التعامل الروحي بين أبناء األسرة، 
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وكذا مشكمة الفساد األخالقي، وسوء الخمق وظاىرة امتيان الكرامة والطالق فإنيا تكمن 
صابة اإلنسانية بتصحر الروح . بالدرجة األساسية في أزمة العالقة واليروب من القيم وا 

فيل يعقل أن يعق شاب أبويو وىو مؤمن ومتقي؟ وىل يعقل أن يمجأ األب الذي يخشى ربو 
حقا إلى ظمم أوالده وزوجتو؟ أو أن تقوم الزوجة الصالحة المؤمنة بيتك حرمة زوجيا؟ واهلل 

ا : "تعالى يعبر عن آثار الصالة ودورىا في مكافحة الظمم واالنحرافات األخالقية بقولو اْتلُل مَم
ْكرُل المَّوِم أَمْكبَمرُل  لَمذِم ةَم تَمْنيَمى عَمنِم اْلفَمْحشَماءِم وَماْلمُلْنكَمرِم وَم ةَم إِمنَّ الصَّالَم يَم إِملَمْيكَم مِمنَم اْلكِمتَمابِم وَمأَمقِممِم الصَّالَم أُلوحِم

ا تَمْصنَمعُلونَم  (. 45)سورة العنكبوت " وَمالمَّوُل يَمْعمَممُل مَم

باعتبار أن اإلنسان خمية عضوية من نسيج اجتماعي واحد فإن : ثالثا االنفالت االجتماعي
لو ارتباطا حياتيا وعضويا بذلك النسيج، وأي ىجوم يتعرض لو ذلك النسيج فإنو وبكل تأكيد 
تعم ىذه الخمية بمقدار المناعة التي تحمميا، وأي خير يصيب ىذه الخمية يتصدر أوتوماتيكيا 
إلى بقية خاليا ذلك النسيج االجتماعي،فإذا تشبعت األسرة بالقيم والمبادئ السامية فأنيا ال 
ذا  تعيش السعادة وحدىا بل تشبع بجزء منيا إلى المحيط االجتماعي الذي تعيش في ظمو،وا 

ساد اإليمان والعمل الصالح المحيط االجتماعي فإن الرياح تحرك نسائم اإليمان لتنزل 
. بالبركة والعطاء عمى األسر والبيوت التي ستظل بيا

 ىذه العالقة العضوية بقدر ما تكون ضارة بانييار أحد طرفييا كما نجد ذلك اليوم في 
ظاىر ضعف الرابط األسري بمجتمعاتنا، أو بفساد األجواء االجتماعية وشيوع ظواىر 

االنحطاط األخالقي فإنيا نافعة بدرجة أكبر سيما إذا عم الصالح في أحد طرفي المعادلة 
ميما كانت األجواء االجتماعية فإن قرار انعزال اإلنسان عن المجتمع يعد موتا كالسمكة 
التي ال تعيش إال في الماء، وبالعكس فإنو كمما ازدادت عالقة اإلنسان بالمجتمع تكامل 
بنيانو الثقافي وعظم شأنو وتنامت مواىبو وكمما ابتعدت كانت الكآبة واألمراض النفسية 

. والضعف األسري



59 
 

دخالو في   من مشاكل العصر الميولة ىي استيالء المدنية عمى وقت اإلنسان وا 
متاىات غير ضرورية، وانشغالو في مصارع اليموم وتجريده من الحس الجمعي أو الشعور 

االجتماعي وانفكاكو عن حماية األسرة والمجتمع وبالتالي تحويمو من كائن اجتماعي إلى 
. 34خمية مفردة منغمقة عمى نفسيا تذروىا الرياح

. إشكاليات ضعف األسري: المطمب الثاني

في مجتمعاتنا عوائق ال تقيم وزنا لممنظومة القيمية، وال لضرورة الرابط الروحي قد عانت - 1
من مشكمة الضعف األسري، كيف يمكن ليا أن تستوعب أىمية اإليمان باهلل وبالوالدين في 

التماسك األسري من دون أن تؤمن بيا؟ 

نقول أن فصل القيم والمبادئ عن التربية والتوجيو األسري في : الجواب عمى ىذه اإلشكالية
. نظرنا ىي من األسباب الرئيسية النييار األسرة

كيف يمكن لرب األسرة أن يربي أبناءه عمى اإلخالص لألبوين إذا كان ىو يسعى لمخيانة - 
الزوجية؟ 

كيف يمكن لألسرة أن تصمد أمام الموجة المادية العاتية التي تسمى بالعولمة من دون - 
قامة الصالة وبقية الفرائض  العودة إلى القيم والتمسك بحبل اهلل تعالى عبر قراءة القرآن وا 

اإليمانية؟ 

نحن ىنا نحمل أسباب الضعف األسري وجذوره ونبحث عن عالجات ليا بغض النظر عن 
إيمان المتورطين أو عدمو،فالرسول صمى اهلل عميو وسمم جاء برسالة اإلسالم من أجل ىداية 
رشادىم فمن آمن لو عاقبة إيمانو بسعادة الدنيا وحريتيا وكرامتيا ومن لم يؤمن فعميو  الناس وا 

. كفره في الدنيا وخزيو في اآلخرة

                                                           
. 154ص ،2008 الطبعة جامعة المنصورة، كمية اآلداب، عمم االجتماع العائمي، ميدي محمد القصاص، 34
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وعندما نؤكد عمى أىمية االرتباط باهلل تعالى فإننا نؤسس لواقع أسري جديد قائم عمى األلفة 
والمحبة واإلخالص وال نقصد فرض فكرة اإليمان باهلل تعالى ألن الفرض واإلكراه يتنافيان مع 

. الدين، واإليمان وليد حرية الفكر، والفرض واإلكراه يتناقضان مع الفكر

بالعمم والتقنية والتخمي عن اإليمان باهلل والقيم األخالقية السامية بمغت المجتمعات - 2
الغربية أعمى مستويات الرفاىية والتطور، فكيف ندعي أن العولمة من العوامل الضعف 

األسري الحاصل في المجتمعات اإلنسانية؟ 

ال ريب أن العمم طريق التقدم والرفاىية وكل األمم التي سارت في ىذا الطريق بمغت قمم 
المجد والمدنية والحضارة وقد حكى لنا التاريخ عن أمم حققت نجاحات مدنية بالغة 

وحضارات عظيمة فتمك حضارة الفراعنة ومن قبميا اليونانية والفرسية وما حضارة بالد الروم 
. ببعيدة

ولكن ما سر اندثار تمك الحضارات التي وصمت مشارف القمم لتنيار بعد حين ماذا بقي من 
. حضارة فرعون وفرس والرومان غير بقايا وأطالل؟

 بأن الحضارات دراسة التاريخ في كتابو الشيير البروفيسور االنكميزي ارنولد توينبييقول 
اإلنسانية سقطت لثالثة أسباب أحدىا ضعف القوة الخالفة في األقمية الموجية وانقالبيا إلى 

. سمطة تعسفية باإلضافة إلى التفكك وضياع الوحدة في الكيان المجتمع

والشك أن انييار تمك الحضارات كانت بسبب نشأتيا عمى أساس العمم من دون ضوابط 
أخالقية وعمى أساس البطش والظمم والقوة من دون االتكاء عمى قوة الحق واإليمان باهلل 

. تعالى

الفقر يفتت من عضد األسرة ويسبب في انييارىا،فما ىو سر االنييارات األسرية عند - 3
األغنياء؟ 
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الفقر والغنى عوارض تعتري طريق اإلنسان مسببة لو نقص في األموال والثمرات أو زيادة 
. فييا وبالرغم من تأثير المال عمى مجرى الحياة إال أنو ليس في ضعف أو التالحم األسري

ال الفقر قادر عمى تفتيت عضد األسرة إذا كان أبناؤىا ورعاتيا متالحمين، وال الغنى يدفع 
التفكك واالنييار عن األسرة المفتتة إذا لم يتوفر لدييا إرادة التالحم وقوة التراحم فكم من أسر 
تعيش الفقر ولكنيا تضرب أروع الصور في التكامل األسري وكم من أسر تعيش عمى خزائن 

. المال والذىب تنخر في عظاميا التنازع والطالق

 أستاذ االقتصاد في جامعة برنستون الحاصل عمى جائزة نوبل وعدد من دانيال كاىنمانيرى 
زمالئو أن مسألة تسبب الحصول عمى كمية كبيرة من المال في حدوثو حالة من المزاج 

. الجيد تعتبر من األمور الخيالية

ومن ىنا نستكشف أن المال ال يصنع التراحم األسري وال يساىم في تفككيا ألنو عرض 
. مكتسب بل أن مشكمة ليست بالمال بقدر في من يمتمك المال

إذا استطاع الغني أن يحول المال من سمطة قائدة إلى وسيمة تحول ذلك المال إلى وسمة 
لرفاىية األسرة وعمارتيا ولكن إذا امتمكو المال وصار لو عبدا أسيرا لتحول المال إلى أداة 

لمفساد والطالق كذا إذا احتمى الفقير يقيم الصبر والقناعة واإليمان لما استطاع ذلك الفقر أن 
ييزمو أو يفشل تجربتو االجتماعية وبالعكس إن ىرب الفقير من القيم واستسمم لضغوطات 

. الحياة من فقرىا وقع فريسة التفكك واالنييار األسري
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. أنماط ضعف الرابط األسري: المبحث الثاني

 يشير الضعف األسري إلى انييار الوحدة األسرية وانحالل بناء األدوار االجتماعية 
المرتبطة بيا عندما يفشل عضو أو أكثر في القيام بالتزامات بصورة مرضية وقد صنف 

:  األشكال الرئيسية لمضعف األسري كما يميوليام قود

انحالل األسرة تحت تأثير الرحيل اإلرادي ألحد الزوجين عن طريق االنفصال أو الطالق - 
أو اليجر وبعض األحيان قد يستخدم أحد الزوجين حجة االنشغال الكثير بالعمل ليبقى بعيدا 

. عن المنزل عن شريكو ألطول فترة ممكنة

التغيرات في تعريف األدوار الناتجة عن تأثير المختمف لمتغيرات الثقافية وىذه قد تؤثر في - 
مدى ونوعية الزوج والزوجة ،إال أن الصورة أو النتيجة األكثر وضوحا في ىذا المجال تكون 

. في صراع اآلباء مع أبنائيم الذين في سن الشباب

يمكن أن تحل األزمة العائمية بسبب أحداث خارجية وذلك مثل الغياب االضطراري - 
المؤقت أو الدائم ألحد الزوجين بسبب الموت أو دخول السجن أو أية كوارث أخرى مثل 

. الخ...الحرب أو الفيضان

. 35وجدير بذلك أنو ال ينظر لجميع أنماط الضعف األسري في جميع المجتمعات بال استثناء

. الطالق: المطمب األول

ىو حل الوثائق وىو مشتق من اإلطالق أو اإلرسال والترك،وىو قديم في : الطالق لغويا
العالم قدم الزواج فيو وفي ىذا الصدد يقول المفكر الفرنسي فولتير إن الطالق قد وجد في 

. العالم مع الزواج

ويحدث الطالق نتيجة لتعاظم الخالف بين الزوجين إلى درجة ال يمكن تداركيا،ويخضع 
لقوانين مستمدة من الشرائع الدينية والتي أباحت حل رابطة الزواج بالطالق بطرق 

                                                           
. 69ص ،2009-1430 عمم االجتماع األسري، سيير أحمد سعيد معوض، 35
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مختمفة،فالشريعة اإلسالمية أباحتو لمضرورة ومع ذلك نجد الوصايا الدينية ما يشير إلى 
. خطره وعدم اإلسراف فيو

إن أبغض الحالل عند اهلل الطالق، وقال تعالى في سورة : يقول الرسول صمى اهلل عميو وسمم
ًحا  : "النساء ْن أَمْىمِميَما إِمْن يُلرِميدَما إِمْصالَم كَمًما مِم ْن أَمْىمِموِم وَمحَم كَمًما مِم ا فَماْبعَمثُلوا حَم قَماقَم بَمْينِميِممَم ْفتُلْم شِم وَما ِمْن خِم

بِميًرا  مِميًما خَم ا إِمنَّ المَّوَم كَمانَم عَم فِّدقِم المَّوُل بَمْينَميُلمَم (. 35)سورة النساء "يُلوَم

: فاإلسالم يشرع الطالق لمحاجة ال لمغاية ولمعدل ال لميدم، ولحدوثو يكون ألسباب معينة

. الخالف بين الزوجين الذي يتعذر معو إيجاد حل*

. البغض الشديد بين الزوجين*

. الخيانة*

. المرض المزمن والعقم*

. السجن المؤبد*

ومع وجود كل ىذه الضوابط الدينية إال أن معدل الطالق مازال مرتفعا في الكثير من 
المجتمعات وىذا إن دل عمى شيء إنما يدل عمى تفكك المجتمع ووجود تغيرات في النسق 

 .األسري يؤثر عمى البناء االجتماعي ككل

. السمبيات االجتماعية لمشكمة الطالق: المطمب الثاني

: لمطالق تأثيرات سمبية عمى كال الزوجين: تأثير الطالق عمى الفرد- 1

من ناحية الزوج يؤدي الطالق أحيانا إلى فقدان الرجل المطمق الثقة في الزواج مرة - أ
. أخرى، باإلضافة إلى خسائر المادية التي تكبدىا في المير والنفقات

. ومن ناحية الزوجة فإن نظرة المجتمع لممرأة المطمقة ىي نظرة شك وعدم الثقة- ب
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 يؤثر الطالق عمى كيان األسرة، فييدم بنيانيا مما يضعف : تأثير الطالق عمى األسرة-2
. الروابط القوية التي تربط بين أفرادىا ويؤدي إلى حرمان من النشأة الطبيعية لألبناء

 ال شك أن األسرة ىي خمية المجتمع األولى فإذا صمحت : تأثير الطالق عمى المجتمع-3
األسرة صمح المجتمع وبالتالي فإن دمار األسرة وتفككيا بالطالق يؤدي إلى إعاقة بناء 

. 36المجتمع وتقدمو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

. 75ص ،2009-1430 عمم االجتماع األسري،  سيير أحمد سعيد معوض،36
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خاتمة 

إن ىناك إجماعا عالميا عمى أن األسرة ىي المبنة األساسية التي ينيض عمييا بناء  
المجتمع إال أن ىناك التغيرات السريعة التي شيدىا عالمنا المعاصر جعل من ضعف الرابط 
األسري موضوعا لمجدل الفكري واالجتماعي، فقد تأثرت األسرة مثميا في ذلك بقية مؤسسات 

المجتمع بيذه التغيرات مما دفع المفكرين إلى تأمل التيديدات التي تشكميا الحضارة عمى 
. األسرة
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: قائمة المصادر والمراجع

ميدي محمد القصاص، عمم االجتماع العائمي، كمية اآلداب، جامعة المنصورة، - 1
 .2008،الطبعة

. 2009-1430سيير أحمد سعيد معوض، عمم االجتماع األسري، - 2
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اإلقصاء االجتماعي :المحاضرة السابعة 

:  المحاضرة محتوى

مقدمة 

ماىية االستبعاد االجتماعي : المبحث األول

نشأة المصطمح وتطوره : المطمب األول

التأصيل النظري لممفيوم : المطمب الثاني

أسباب انتشار االستبعاد االجتماعي : المطمب الثالث

االستبعاد االجتماعي : المبحث الثاني

مخاطر االستبعاد  : المطمب األول

االستبعاد االجتماعي وانتشار العنف في المجتمع : المطمب الثاني

خاتمة 

قائمة المراجع والمصادر 
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مقدمة 

تداول الفكر اإلنساني عمى مدى العصور القديمة، ثم العمم اإلنساني واالجتماعي في 
العصور الحديثة، قيمة المساواة وأىميتيا، حيث حممت الشعوب بالعدل االجتماعي وأدخمت 

ذلك في مذاىبيا ثم في فمسفتيا ونظميا الدينية واألخالقية والقانونية، ومازالت المساواة 
. والعدل بعيدين عن الواقع

وقد شغمت قضية االستبعاد االجتماعي بال الكثير من عمماء االجتماع، وذلك ألنيا 
تعد سببا مباشرا في تقسيم المجتمعات وظيور بؤر التوتر واالنقسام فييا، فاالستبعاد 

. االجتماعي يعمل في تضاد تام مع عممية االندماج التي تقوم عمييا المجتمعات

ما ىو االستبعاد االجتماعي وما مخاطره في : ومن ىنا نطرح اإلشكال التالي
المجتمع؟ 
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. ماىية االستبعاد االجتماعي: المبحث األول

. نشأة المصطمح وتطوره: المطمب األول

" االستبعاد االجتماعي"في البداية تجدر اإلشارة ىنا إلى أنو قبل ظيور مصطمح 
عند الحديث عن " الطائفة""العرق "مفيوم " ىيمن"استخدمت مصطمحات أخرى فمثال 

االستبعاد االجتماعي لفترة طويمة حيث عانت المجتمعات البشرية العديد من التمايزات 
الطبقية والثقافية والجنسوية، فنشأت جراء ذلك العديد من المصطمحات والمفاىيم لتأطير 

. 37بعض مظاىر التمايز كمصطمحات التمييز العنصري والحقد الطبقي ومساواة المرأة

نجد ىذا المصطمح " االستبعاد االجتماعي" وعند محاولة رصد نشأة وتطور مصطمح
وزيرة الخارجية لمعمل "رينييو لينوار" في فرنسا من قبل 1974استخدم ألول مرة في عام 

االجتماعي آنذاك وكانت تستخدمو لإلشارة إلى األفراد الذين يعانون مشكالت اجتماعية وال 
يتمقون الحماية من قبل التأمين االجتماعي،كاألفراد المعاقين جسديا، ومعاقين عقميا وغير 
منسجمين اجتماعيا وقد ترتب عمييا،كما أشارت بيذا المعنى تقطيع العالقات بين  الفرد 
والمجتمع واعترفت لينوار بضرورة تحسين ظروفيم االقتصادية، ألجل تعزيز التماسك 

االجتماعي وفي السنوات التالية لطروحات لينوار تم تطوير المفيوم،وتوسيع آفاقو، ليشمل 
جميع الناس المحرومين جزئيا أو كميا من المشاركة في مجتمعيم وفي المجاالت المختمفة 

. 38لمحياة االجتماعية

وعند نياية ثمانينيات القرن الماضي اىتمت المجنة األوربية ذات العالقة باعتبار 
االستبعاد االجتماعي نتاجا مباشرا لمشكالت البطالة المطردة، وافتقاد العمال لمميارات 

الضرورية لمعمل، وفي أوائل التسعينات اعتمد مصطمح االستبعاد االجتماعي عمى مستوى 
االتحاد األوربي، وبحمول منتصف التسعينات استخدم مصطمح االستبعاد االجتماعي أكثر 

                                                           
 .2015خريف  ،32-31العددان  محمود عبد العميم محمد، ىدى أحمد الديب، االستبعاد االجتماعي ومخاطره عمى المجتمع، 37
 .المرجع نفسو 38
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شيوعا وانتشارا بين السياسيين، وداخل مناخ سياسي لم يكن يعترف فيو ىؤالء السياسيون من 
حزب المحافظين بوجود الفقر في المممكة المتحدة وقد أدى تبني المصطمحات الخاصة 

باالستبعاد االجتماعي إلى إتاحة الفرصة لممناقشات الدائرة حول السياسة االجتماعية لتمتد 
عمى مستوى القارة األوربية من دون اإلساءة إلى مشاعر أولئك السياسيين المحافظين ومنذ 
أواخر العقد األخير من القرن العشرين، تزايد االىتمام بالمفيوم وأخذ معاني متباينة، تجمع 

بين التباينات االجتماعية ألعضاء مجتمع معين،ورغم التباينات النسبية بين محاوالت تحديد 
المفيوم،إال أنيا تكاد تتفق عمى أن االستبعاد االجتماعي ىو حالة من فقدان القدرة ومعظم 

مقومات القوة،وىو ما تم التعبير عنو بمصطمح أو كما في األدبيات النقدية في العموم 
االجتماعية،وبيذا فاالستبعاد ىو الحال التي تحول دون مشاركة الفرد أو الجماعة في 

. 39النشاطات االقتصادية،االجتماعية،السياسية والثقافية في مجتمع ما

 40التأصيل النظري لممفيوم:المطمب الثاني

 باعتباره محصمو نمط اجتماعي، سياسي سائد االستبعاد االجتماعييستخدم مصطمح 
في المجتمع، تترابط وتتنوع فيو المالمح واألبعاد السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية، 
فتعمل عمى إقصاء وتيميش أفراد وجماعات داخل المجتمع، طبقا العتبارات تقررىا وتفعميا 

المنظومة، وتعيد إنتاجيا بصور مختمفة ففي نطاق الحياة االجتماعية اليومية لألفراد 
والجماعات، قد يحرم كثير من الجماعات من فرص الوصول والمشاركة في كثير من 
المرافق االجتماعية فاالستبعاد االجتماعي يقصد بو حرمان األفراد من حقوق المواطنة 

كالمشاركة في اإلنتاج واالستيالك والعمل السياسي والمشاركة :المتساوية عمى كل المستويات
الستبعاد في أوسط صورة بأنو إبعاد لبعض افي الحكم واإلدارة والتفاعل االجتماعي ويعرف 

فئات المجتمع، وعدم القدرة عمى المشاركة بفاعمية في الحياة االقتصادية واالجتماعية 

                                                           
  المرجع السابق، االستبعاد االجتماعي ومخاطره عمى المجتمع، 39
 الكويت، ،1978 ترجمة محمد الجوىري،عالم المعرفة، جون ىميزوجوليان لوغران ودافبد بياشو، االستبعاد االجتماعي، 40

. 117ص ،2007أكتوبر
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والسياسية فاالستبعاد ىو عدم الحصول عمى الموارد، وانعدام القدرة عمى االستفادة 
. منيا،والحرمان من الحقوق والفرص التي تعزز الوصول إلى ىذه الموارد واستخداميا

أن االستبعاد االجتماعي ال يعني بالضرورة نقص المال أي صوفي بسيس وترى 
الفقر،رغم أن المال والدخل ىو عامل أساسي في تحديد نسبة االستبعاد االجتماعي 

وشكمو،بل ىو مجموعة من المشكالت والمعوقات التي تتراكم والتي تفرز شخصا غير مندمج 
. في مجتمعو

 إلى أن أغمب الباحثين المحدثين اليوم يستخدمون مصطمح أنتوني غدنروقد أشار 
اإلقصاء االجتماعي بدال من الطبقة المسحوقة كما أشار إلى أن عمماء االجتماع ىم أول 

إلى أن ىناك شكمين من أشكال االستبعاد غدنر من وضعوا معالم ىذا المفيوم وذىب 
ىو االستبعاد الالإرادي ألولئك القابعين :االجتماعي في المجتمعات المعاصرة الشكل األول

في القاع والمعزولين عن التيار الرئيسي لمفرص التي يتيحيا المجتمع، أما الشكل الثاني فيو 
االستبعاد اإلرادي حيث تنسحب الجماعات البشرية من النظم العامة، وتعيش ىذه الجماعات 
داخل مجتمعات محاطة باألسوار بمعزل عن بقية أفراد المجتمع وتنسحب من نظم الصحة 

. العامة والتعميم العام والخدمات األخرى المتاحة في المجتمع الكبير

 إلى االستبعاد بوصفو أحد أشكال االنغالق االجتماعي فمن الطبيعي فيبربينما ينظر 
أن ينشأ ذلك االنغالق عمى خمفية عوامل ناتجة من استحواذ البعض عمى المكاتب والغانم 
والمصالح التي تحتاج إلى نوع من الحماية والييمنة واالستبعاد ىو محاولة البعض لتأمين 
مركز متميز عمى حساب جماعة أخرى بإخضاعيا ومن ثم إضعافيا واختزال مصالحيا،أو 

. مسخ ىويتيا إلى حد التنكيل والتشويو والقمع
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. أسباب انتشار االستبعاد االجتماعي: المطمب الثالث

يؤدي انفراد بعض األفراد بسمطة القرار وغياب التنظيم الذي يكفل األفراد : األسباب السياسية
بسمطة القرار وغياب التنظيم الذي يكفل األفراد المشاركة في تناوليم قضاياىم ومشكالتيم 

. إلى إحساس األفراد بالضيق الذي يظير عمى ىيئة توتر واستعداد كبير لالنفجار

 يعتبر العامل االقتصادي أىم العوامل التي تؤدي إلى بروز مظاىر :األسباب االقتصادية
االستبعاد من عمق النسق االجتماعي نظرا إلى ما لمعامل االقتصادي من دور تحديد فعالية 

األفراد في النظام االجتماعي ومدى تحكميا في توسيع وتضييق دوائر النشاط لدى الفرد 
. 41فالثورة أىم محددات االستبعاد الفرد واندماجو في المجتمع

يحدد جنس الفرد في المجتمع دوره ومكانتو وحتى منطمق التربية فالثقافة :األسباب النوعية
العربية تفرق بين الذكور واإلناث في إعدادىم ألدوار متباينة يحدد النوع الذي ينتمون إليو 

وىو ما جعل العديد من الحركات الداعية إلى رفع القيود وأشكال التيميش واالستبعاد لممرأة 
في أداء العديد من األدوار الجديدة والتي تكون في العادة نتيجة لمتغيرات االجتماعية 

. واالقتصادية التي تعرفيا المجتمعات العربية

  االستبعاد االجتماعي:المبحث الثاني 

. مخاطر االستبعاد االجتماعي عمى النسق االجتماعي لممجتمع:المطمب األول 

 إن تفشي ظاىرة االستبعاد االجتماعي بين أجزاء النسق في المجتمع ليا تأثير واضح 
في التكامل بين أجزائو،وخاصة في الجانب الوظيفي،وقد يتجسد األثر البالغ ليذه الظاىرة من 

                                                           
 .173ص الكويت، عالم المعرفة، ،2007أكتوبر  جون ىيمز،ترجمة محمد الجوىري، االستبعاد االجتماعي، 41
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خالل قيمتي العدالة االجتماعية والتضامن اآللي بين أفراده،عمى اعتبار أنيم أىم قيمتين يقوم 
. 42عميو التكامل الوظيفي ألجزاء البناء االجتماعي ألي مجتمع

تمثل العدالة االجتماعية : مخاطر االستبعاد االجتماعي عمى قيم العدالة االجتماعية- 1
كمفيوم الحد األدنى لمعدالة، وىي نوع من تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع، كما أنيا تتيح 
لمفعل البشري الفردي المجال إلعطاء صفة مميزة لألفعال الشرعية، مع التشديد في الوقت 

نفسو عمى وجود مظاىر الحرمان في المجتمع، والذي ينبغي أن يثير الطمب المشروع 
لمحصول عمى المعونة أو اإلنصاف من الظمم والتعويض عنو وقد اختمف العمماء حول 

: دالالت الفرد المتكافئة، لذلك يمكن أن نقول إن ىذا المفيوم ليس دقيقا لسببين

يتعمق باألمور التي ىي من حق األفراد أن يتميزوا بيا، أو األمور التي : السبب األول-1
. يتحممون المسؤولية عنيا

ما يتعمق باألمور التي تعد مسألة حظ سعيد أو حظ سيء أو ما يسمى : السبب الثاني-2
. بالمواىب الطبيعية

ويتعارض االستبعاد االجتماعي مع مبدأ العدالة االجتماعية أو الفرص المتكافئة بين األفراد 
: عمى األقل في جانبين اثنين

. يؤدي االستبعاد االجتماعي إلى وجود فرص تعميمية ومينية غير متكافئة: الجانب األول-أ

يشكل االستبعاد االجتماعي في الواقع إنكار لمفرص المتكافئة في ما : الجانب الثاني-ب
يتصل باألمور السياسية فاالستبعاد االجتماعي بإمكانو أن يؤدي إلى انتياك مقتضيات 

العدالة االجتماعية، باعتبارىا فرصا متكافئة،ففي بعض الظروف يمكن لالستبعاد االجتماعي 
. أن يشكل بصورة فعمية إنكار لمعدالة االجتماعية

                                                           
مدرس عمم االجتماع الريفي في كمية الزراعة،جامعة ) ىدى أحمد الديب االستبعاد االجتماعي ومخاطره عمى المجتمع، 42

 ،32-31العددان/إضافات ،(باحث ماجستير في عمم االجتماع في جامعة سوىاج)محمود عبد العميم محمد ،(الزقازيق
 .خريف-صيف
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: مخاطر االستبعاد عمى قيم التضامن االجتماعية- 2

 تختمف العدالة االجتماعية والتضامن االجتماعي في عالقتيما باالستبعاد االجتماعي 
سواء كان ذلك طوعا أو قيرا فالتضامن االجتماعي كمصطمح من مصطمحات عمم االجتماع 

يرد في سياق تماسك المجتمعات الصناعية الحديثة،فالتقسيم المعقد لمعمل يترتب عميو 
بالضرورة أن يكون كل فرد من أفراد المجتمع متخصصا في مجال محدود وعاجزا عن أن 
يوفر لنفسو ما يحتاج إليو من دون التعاون والتبادل مع اآلخرين، لذلك فالمجتمع يتماسك 

. 43ألن األفراد ال يممكون الموارد واإلمكانات التي تمكنيم من االنسحاب منو

فالتضامن االجتماعي لو أسبابو االجتماعية والعزلة االجتماعية أو االستبعاد االجتماعي ىو 
. من العوامل الميمة في تقوية التضامن

: االستبعاد االجتماعي وانتشار العنف في المجتمع- 3

 يمثل العنف ممارسة سمبية تيدد استقرار البناء االجتماعي لممجتمع وعوامل 
استمراريتو وتطوراتو، ويعتبر ظيور العنف ومختمف الجماعات الرافضة لمدولة ىو نتيجة 
حتمية لما يعرف باالستبعاد االجتماعي وبالتالي فإن ظاىرة العنف ىي صورة من صور 

االستبعاد االجتماعي الذي يعني االنسحاب من االلتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لممجتمع، 
وعدم االلتزام بالتسمسل اليرمي لألوضاع االجتماعية، بفعل ظروف قد تكون قاىرة، وال 

يستطيع األفراد مواجيتيا، وىذا الوضع شيدتو بعض الدول في أمريكا الالتينية مثل بوليفيا 
.  والباراغواي واالكوادور

 واستنادا إلى ىذا االتجاه يعد الشخص مستبعدا اجتماعيا عندما تتوافر فيو مجموعة 
من السمات، منيا أن يكون مقيما في منطقة معينة من المجتمع، مثل المناطق العشوائية 

وأال يستطيع المشاركة في األنشطة العادية في المجتمع كباقي المواطنين،بالرغم من أنو قد 
. تكون لديو الرغبة في المشاركة واالنخراط

                                                           
. 218-217ص نفس المرجع، 43
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 وبناء عمى ذلك يمثل العنف ممارسة سمبية تيدد استقرار البناء االجتماعي لممجتمع، 
وعوامل استمراريتو وتطوره اآلمن، وتتألف جماعات العنف كفئة مستبعدة اجتماعيا،من األفراد 

الذين سقطوا من شبكة الرعاية االجتماعية بصورة رسمية مثل المجرمين، ومعتادي 
. 44اإلجرام

االستبعاد االجتماعي وانتشار العنف في المجتمع : المطمب الثاني

يمثل العنف ممارسة سمبية تيدد استقرار البناء االجتماعي لممجتمع وعوامل  
 Anit)استمراريتو وتطوره اآلمن،ويعتبر ظيور العنف ومختمف الجماعات الرافضة لمدولة

State Movement)  ىو نتيجة حتمية لما يعرف باالستبعاد االجتماعي وبالتالي فإن
ظاىرة العنف ىي صورة من صور االستبعاد االجتماعي الذي يعني االنسحاب من االلتزام 
بالقواعد والقوانين المنظمة لممجتمع وعدم االلتزام  بالتسمسل اليرمي لألوضاع االجتماعية 
والسمطوية المستقرة في المجتمع،بفعل ظروف قد تكون قاىرة وال يستطيع األفراد مواجيتيا 

. وىذا الوضع شيدتو بعض دول أمريكا الالتينية مثل بوليفيا، الباراغواي، واالكوادور

واستنادا إلى ىذا االتجاه، يعد الشخص مستبعدا اجتماعيا عندما تتوافر فيو مجموعة 
من السمات، منيا أن يكون مقيما في منطقة معينة من المجتمع، مثل المناطق العشوائية 

وأال يستطيع المشاركة في األنشطة العادية في المجتمع كباقي المواطنين وبالرغم من أنو قد 
تكون لديو الرغبة في المشاركة واالنخراط، وبناء عمى ذلك يمثل العنف ممارسة سمبية تيدد 

استقرار البناء االجتماعي لممجتمع، وعوامل استمراريتو، وتتألف جماعات العنف كفئة 
: مستبعدة اجتماعيا من األفراد الذين سقطوا من شبكة الرعاية االجتماعية بصورة رسمية مثل

. 45المجرمين والمسجمين الخطرين ومعتادي اإلجرام

 

                                                           
. 219-218ص  نفس المرجع، 44
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خاتمة 

 إن مفيوم االستبعاد االجتماعي ليس مفيوما ساكنا في الواقع، بل ىو عممية أو 
عمميات التيميش والتمييز في الحياة اليومية والتفاعل، إذ أصبح مصطمح اإلقصاء 

االجتماعي جزء من المفردات االجتماعية الميمة، كما أن االستبعاد االجتماعي ىو ظاىرة 
من الماضي والحاضر عمى حد سواء، وىو مؤثر في الماليين من األشخاص الذين يكافحون 
لمبقاء عمى قيد الحياة بسبب ظروفيم الصعبة سواء في العيش أو العمل، وعمى مر التاريخ 
تطورت األشكال التي يتخذىا االستبعاد االجتماعي سواء بخصائصو أو المواقف المعتمدة 
اتجاىو ويبدو أن االتجاىات الفاعمة المعينة ال تؤدي الدور المطموب منيا والذي يعكس 

. رغبتيا في خفض االستبعاد االجتماعي والقضاء عميو
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 :قائمة المراجع 

د بياشو، ترجمة محمد الجوىري،عالم ياالستبعاد االجتماعي، جون ىميزوجوليان لوغران وداف
 .2007، الكويت، أكتوبر1978المعرفة، 

مدرس عمم االجتماع )االستبعاد االجتماعي ومخاطره عمى المجتمع، ىدى أحمد الديب  
باحث ماجستير في عمم )، محمود عبد العميم محمد(الريفي في كمية الزراعة،جامعة الزقازيق

 .خريف-، صيف32-31العددان/، إضافات(االجتماع في جامعة سوىاج
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