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مقــدمــة
حيتاج الطالب وهو يتلقى كافة املعارف والعلوم إىل أن يتعرف عىل املجتمعات البرشية ،خاصة املجتمع الذي يعيش
يتكيف معه بصورة إجيابية؛ ويكون عضو ًا فاع ً
ال به.
فيه ،وذلك من أجل أن ّ
ولذلك يسعى كتاب علم االجتامع ،للصف الثاين الثانوي قسم العلوم اإلدارية واالجتامعية ،إىل تزويد الطالب
باملعلومات واملهارات العلمية املتوافقة مع التصور اإلسالمي ومع ظروف املجتمع السعودي؛ ليتمكن من معرفة طبيعة
وبناء املجتمعات
وكيفية سريها ،وفهم ومعاجلة املشكالت االجتامعية واملشاركة يف تنمية املجتمع ،وبالتحديد فإن كتاب
ّ
علم االجتامع من خالل فصوله الستة ،يسعى إىل حتقيق األهداف الفرعية اآلتية:
بامهية علم االجتامع واملواضيع التي يدرسها ،واألغراض التي يسعى إىل حتقيقها.
 1ـ تعريف الطالب ّ
منهجية،
ماهية املعرفة وأهم مصادرها ،وضوابط املعرفة يف التصور اإلسالمي .وتزويد الطالب بقاعدة
ّ
 2ـ توضيح ّ
ماهية املنهج وأمهيته ،وأهم املناهج املستخدمة
يف دراسة املجتمع وظواهره االجتامعية ،وذلك من خالل توضيح ّ
يف علم االجتامع ،وخطوات املنهج العلمي يف دراسة املجتمعات.
 3ـ تعريف الطالب بمفهوم وبناء املجتمع ،والعوامل التي سامهت يف تكوينه ،وعرض أهم نامذج املجتمعات البرشية،
مثل  :الرعوي ،الريفي ،احلرضي ،مع توضيح الفروق بني تلك النامذج.
 4ـ إبراز دور التنشئة والضبط االجتامعي يف استقرار املجتمع،
والتعرف عىل أهم املؤسسات املحققة لذلك ،مع بيان
ّ
أثر الدين اإلسالمي يف ضبط وتنظيم املجتمع.
ماهية املشكلة االجتامعية ،وأهم العوامل التي تسهم يف حدوثها ،وعرض
 ٥ـ دراسة املشكالت االجتامعية ،وتوضيح ّ
بعض نامذج املشكالت االجتامعية يف املجتمع السعودي.
 6ـ إبراز أمهية البيئة الطبيعية يف حياة اإلنسان ،مع توضيح العالقة بني السلوك اإلنساين والبيئة الطبيعية.
وقد تضمن الكتاب عىل أنشطة وإضافات ومناقشات إثرائية وكذلك أسئلة إلثارة التفكري وكل ذلك هبدف زيادة
حصيلة الطالب العلمية دون اإللزام باالختبار فيها أو رصد درجات هلا.
ونؤكد عىل حقيقة مهمة بأن حتقيق أهداف هذا الكتاب مرتبطة ارتباط ًا وثيق ًا بام يقدمه املعلم من أمثلة وتطبيقات
منبثقة من البيئة التي يعيش فيها الطالب ،لذلك عىل املعلم أن يبذل مايف وسعه لتنزيل موضوعات الكتاب عىل البيئة
املحلية التي يدرس فيها.
ونأمل ،أن حيقق هذا الكتاب األهداف الرتبوية املرسومة له ،وأن يسهم يف توسيع مدارك الطالب ،وينمي قدراته
ومهاراته حتى يشارك بفاعلية يف تنمية وهنضة جمتمعه.
واهلل من وراء القصد
املؤلفان
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الفصل األول

التعريف بعلم االجتماع
أوال ً  :مفهوم علم االجتماع.
ثانياً  :نشأة علم االجتماع.
ثالثاً  :موضوع علم االجتماع.
رابعاً  :أغراض علم االجتماع.

التعريف بعلم االجتماع

الفصل األول

التعريف بعلم االجتماع

تمــهـــــيد

أوال ً :

دراســــة اجملتمعـات

ما مفهوم علم االجتامع ؟ من مؤسسو علم االجتامع ؟ ما أغراض علم االجتامع ؟

مفهوم علم االجتماع

ما علم االجتماع ؟

اجملتمــــع البشــــري

اإلنسـان اجتامعي بطبعـه ،بمعنى أنـه ال يستطيع أن يعيش بمفرده ،وإنام حيتاج إىل التعاون مع غريه لتوفري

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

( أشكال لتجمعات برشية )

حاجاته األساسية من الغذاء واألمن وغريها ،واحلياة االجتامعية رضورة حيوية فطر اهلل اإلنسـان عليها؛

} (سورة البقرة ،آية  .)30وال يمكن بنـاء هذا الكون وتسخري ما فيه لصالح اإلنسان إال باالجتامع

والتعاون .وقد خلق اهلل البرش خمتلفني يف قـدراهتم ومواهبهم ويف رغباهتم وميوهلم ،حتى يستعني بعضهـم

ببعض فـي عامرة األرض وبناء احلياة والكون ،ويف ذلك يقول تعـاىل { :
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}

املشكالت االجتماعية

ليقوم اإلنسان بتشييد هذا الكون وعامرته ،حيث يقول اهلل تعاىل{ :

وعندما يعيش الناس عىل بقعة من األرض ،فإهنم بحاجة إىل معايري وقيم ومبادئ تنظم سلوكهم وتضبط

حياهتم االجتامعية كاحرتام اجلار ،وطرق تبادل السلع وقيم التعاون والتكافل وغريها .ومع مرور الزمن تسهم
تلك القيم واملعايري أو املبادئ يف تشكيل احلياة االجتامعية التي تصبغ سلوك أفراد التجمع البرشي بمجموعة من

السامت واخلصائص املشرتكة التي متيزهم عن غريهم من أفراد التجمعات األخرى ،فاألفراد الذين يعيشون يف

القرى واألرياف مث ً
ال حيملون بعض السامت واخلصائص التي ختتلف عن خصائص الذين يعيشون يف املدن.

ويسعى علم االجتامع من وراء ذلك ،إىل الكشف عن القواعد والقوانني التي حتكم وتضبط السلوك اإلنساين .كذلك

يدرس علم االجتامع املجتمعات يف حال تغيرّ ها وتبدهلا لفهم التحوالت والتطورات التي تطرأ عليها.
و ُيعنى علم االجتامع كذلك بفهم الواقع االجتامعي والظروف

االجتامعية؟ وأثرها عىل سلوك األفراد .وهو بذلك خيتلف عن

علم النفس الذي ُيعنى بدراسة السلوك الفردي من منظور نفيس

ويعتمد يف تفسريه للسلوك عىل فهم الدوافع واحلاالت العقلية
واالنفعالية للفرد.

االنحـراف ٭ :السلوك اخلـارج عىل قيم
املجتمع والذي يعاقب عليه الرشع أو
القانون.

ما الفرق بين علم النفس وعلم االجتماع ؟

ولكي تتضح صورة الفرق بني ِ
العلمني :علم االجتامع وعلـم النفس ،نسوق املثال اآليت :لو أردنا دراسة ظاهرة

انحراف األحداث فسوف نجد أن علم النفس يبحث يف خصائص شخصية املنحرف ومشكالته النفسية ،هل يعاين

من االكتئاب (مث ً
ال)؟ بينام علم االجتامع يدرس تأثري اجلامعة واملؤسسات االجتامعية عىل انحراف احلدث ،فينظر
إىل تأثري األرسة ودورها الرتبوي ،وإىل تأثري اجلامعة التي يصاحبها املنحرف ،وإىل أثر املدرسة ووسائل اإلعالم.
من ذلك ،يتضح أن علم االجتامع هيتم بأثر اجلامعة واملؤسسات االجتامعية عىل سلوك األفراد ،وال يدرس الفرد

إال لكونه عضو ًا يف مجاعة.

٭ ملحوظة مهمة  :جميع اإلضافات واألنشــطة والمناقشــات واألسـئلة ذات اللون األحمر الواردة في هذا المقـرر إلثراء حصيلة الطالب العلمية وال تدخل
ضمن التقويم.
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نشأة علم االجتماع
من هم مؤسسو علم االجتماع ؟

تعود نشأة علم االجتامع إىل هناية القرن الثامن اهلجري ،حيث

يتطور إال يف العرص احلديث من خالل كتابات أوجست كونت
ودور كايم وغريهم من املفكرين املحدثني.

هوعبدالرمحن بن خلدون (808-732هـ،

1406-1322م) مؤسس علم االجتامع
ولد يف تونس وفيها درس العربية والقرآن
والفقه واحلديث والعلوم العقلية واملنطق،

عبد الرحمن بن خلدون :

اعتزل السياسة وتفرغ لإلنتاج العلمي ،امتاز

ُيعدُّ العالمة املسلم (عبد الرمحن بن خلدون) املؤسس األول

بسعة اطالعه وقدرته عىل استعراض اآلراء

البرشية ،من خالل ترحاله يف بلدان العامل العريب واإلسالمي ،إىل

هو "كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف

لعلم االجتامع ،حيث دلته مشاهداته ومالحظاته للتجمعات

سنن وقوانني حتكمها .وقد أسهمت هذه املالحظات يف إنشاء
علم جديد يدرس املجتمع البرشي وما ينتظمه من قوانني وسنن
اجتامعية ،حيث سامه (العمران البرشي واالجتامع اإلنساين) .

أيام العرب والعجم والرببر ومن عارصهم

من ذوي السلطان األكرب" يقع هذا الكتاب
يف سبعة جملدات أوهلا (املقدمة) التي حققت

له الشهرة العريضة.

املشكالت االجتماعية

أن الوقائع االجتامعية ال حتدث بطريقة عشوائية ،وإنام تسري وفق

ونقدها ودقة املالحظة ،ألف كتاب شهري

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

أ

عبد الرحمن بن خلدون

اجملتمــــع البشــــري

كانت دراسات ابن خلـدون االجتامعية متثـل املرحـلة األوىل

لتأسيس هـذا العلم ،ولكن عـلم االجتامع بصورته الراهنة ،مل

التعريف بعلم االجتماع

والتطور االجتامعي.
التغي
وبام حتويه من عمليات اجتامعية تسهم يف إحداث ّ
ّ

دراســــة اجملتمعـات

ثانيا ً :

علم االجتامع  :هو الدراسة العلمية للحياة االجتامعية بام تشتمل عليه من عالقات ونظم وتنظيامت اجتامعية،

وقد وضع في مقدمة كتابه منهج ًا علمي ًا لدراسة الواقعات (الظواهر) االجتماعية يقوم على المالحظة
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والدراسة والتحليل .ولم يكتف ابن خلدون بوصف تلك الواقعات االجتماعية كما يفعل المؤرخون عادة؛ بل

قام بتتبع تطورها عبر التاريخ وبمقارنتها مع الواقعات االجتماعية األخرى في مجتمعات مختلفة ،ودراستها

دراسة تحليلية تؤدي إلي الكشف عن طبيعتها والوقوف على أسبابها ،ومعرفة القوانين والسنن التي تحكمها.

ومن القوانين األساسية التي توصل إليها ابن خلدون ما يعرف بـ (قانون األطوار الثالثة) الذي يحكم حركة
المجتمعات البشرية ،حيث ّبين أن المجتمعات البشرية تمر بثالث مراحل على النحو التالي:
 ١ـــ النشـأة والتكـويـن :

حيث تمثل هذه المرحلة بداوة المجتمع ،التي يقتصر فيها األفراد على الضروري من العيش .وتتميز هذة
المرحلة ببسالة وشجاعة األفراد وسيادة حكم القبيلة وقوة العصبية.
 ٢ـــ النضج واالكتمال :

في هذه المرحلة يتحول المجتمع من حالة البداوة إلى الحضارة ومن شظف العيش إلى الترف والنعيم،
ثم بعد ذلك يستقر الملك ويزيد فيها الرفاه ورغد العيش ،ويتجه الناس إلى إتقان الصنائع والمهارات والتألق
في المأكل والملبس والسكن ،و ُتنسى في هذه المرحلة البداوة والخشونة وتضعف العصبية.
 ٣ـــ الشيخوخة والهـرم :

وفي هذه المرحلة يبلغ العمران والترف غايته ،ويسود البذخ
العصبية؛ لتبدأ دورة جديدة تمر
والكسل أفراد المجتمع وتسقط
ّ
بنفس المراحل السابقة.
هل ينطبق قانون الأطوار الثالثة على الأمم بعد ع�صر
العالمة ابن خلدون؟ ولماذا؟

تعاون مع زميلك يف استخالص مخسة
قوانني اجتامعية من مقدمة العالمة
عبدالرمحن بن خلدون.

وكذلك تناولت مقدمة ابن خلدون كثير ًا من موضوعات علم االجتماع المعاصر ،مثل تأثير البيئة الجغرافية على

أخالق وعادات الشعوب ،ومقارنة تحليلية بين النظم االجتماعية في البادية والريف والحضر ،ونشوء المدن وإقامة
الصنائع ووجوه الكسب والمعاش ،ودراسات قيمة حول النظم السياسية.

* يفضل متكني الطالب من زيارة املكتبة املدرسية (مصادر التعلم) لالطالع عىل كتاب العالمة ابن خلدون ومقدمته الشهرية.
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التعريف بعلم االجتماع

ب

أوجسـت كـونـت :

بعد عدة قرون عىل رحيل العالمة ابن خلدون ،أي يف

كونت) ليطلق عىل علم العمران البرشي واالجتامع اإلنساين
التسمية احلديثة «علم االجتامع» .اهتم كونت بدراسة حركة

املجتمع والتغيريات التي طرأت عليه إ ّبان الثورة الفرنسية ،حيث

قسم حالة املجتمع يف دراسته إىل فرعني أساسني مها:

تعــريف

دراسة المجتمعات والظـواهـر االجتماعية في حال استقرارها وسكونها .

 2ـــ التطور االجتماعي :
تعــريف

احلياة االجتامعية .

نتتبع تطورها التارخيي سعي ًا ملعرفة التحوالت
فإذا أخذنا ظاهرة الطالق يف جمتمع ما بالدراسة  ،فإننا سوف ّ

التي أصابت هذه الظاهرة ومعرفة العوامل التي أسهمت يف ارتفاع معدالت الطالق أو انخفاضها.

اإلنسان والبيئة

13

املشكالت االجتماعية

دراسة املجتمعات والظواهر االجتامعية فـي حالة تغيها وحتوهلا وتطورها ملعرفة القوانني التي تضبط حركة

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

مثل دراسة حجم ظاهرة الطالق يف جمتمع ما يف الوضع احلايل.

اجملتمــــع البشــــري

 1ـــ االستقرار االجتماعي :

دراســــة اجملتمعـات

هناية القرن الثاين عرش اهلجري جاء املفكر الفرنيس (أوجست

اأوج�صت كونت (1789ــ 1857م)
فيلسوف فرنيس ومفكر اجتامعي أنشأ مفهوم
العلم االجتامعي املعروف بعلم االجتامع
أسس فلسفة الوضعية.

ج

دور كــايــم :

يف منتصف القرن الثالث عرش اهلجري جاء املفكر الفرنيس

(دور كايم) ليسهم يف تطوير قواعد ومناهج علم االجتامع ،حيث

حدّ د موضوع هذا العلم بأنه دراسة الظواهر االجتامعية ،ثم أخذ

عىل عاتقة حتديد خواص الظواهر االجتامعية ومنهج دراستها،

دور كامي ( 1858ــ 1917م)
عامل اجتامع فرنيس أسهمت نظرياته يف إرساء
أسس علم االجتامع احلديث ،من كتبه:

قواعد املنهج االجتامعي -تقسيم العمل.

ومن بني دراسات (دور كايم) البارزة يف علم االجتامع دراسته

حول تقسيم العمل والتضامن االجتامعي.

ما الفرق بني ما طرحه ابن خلدون والعلامء الغربيني؟

نجد أن ابن خلدون قد اعتمد عىل املنهج اإلسالمي يف دراسته

للظواهر والنظم االجتامعية ،حيث أقام منهجه عىل استيعاب
الوحي والنصوص الرشعية ،باإلضافة إىل اعتامد املالحظة

املنهج الو�صعي
يشري إىل املنهج الذي حيرص العلم يف املعرفة

املحسوسة التي يمكن إدراكها من خالل
املالحظة والتجربة .

والتحليل العقيل يف دراسة الظواهر والنظم االجتامعية .بينام اقترص رواد علم االجتامع يف الغرب يف دراستهم

عىل املنهج الوضعي الذي حرص املعرفة يف اجلوانب املادية املحسوسة ،وأمهلوا الوحي والتوجيه الديني كمصدر

من مصادر املعرفة العلمية ،مما جعل علم االجتامع الغريب جيانبه الصواب يف بعض رؤاه وتصوراته.
ثالثا ً :

موضوع علم االجتماع

يدرس علم االجتامع الظاهرة االجتامعية املتعلقة بسلوك اجلامعة .
تعــريف

الظاهرة االجتامعية  :أنامط السـلوك والنظم والعالقات االجتامعية وطرق التفكي ،التي تنترش بني قطاع

عريـض مـن املجتمع وهلـا صفة اإللزام واالسـتمرار ،ويمكن مالحظتهـا فـي تفاعل النـاس فيام بينهم.
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 1ـ الظاهرة االجتامعية قد تنشأ تلقائي ًا من خالل احلياة االجتامعية مثل التنافس والرصاع وأشكال األرسة (األرسة
 2ـ قد تكون الظاهرة منزلة من عند اهلل مثل الصالة

والصوم واحرتام الكبري والرب بالوالدين وغريها من الظواهر

االجتامعية.

يمكن تقسيم أغراض علم االجتامع إىل قسمني:

أغراض نظرية علمية  ،وأغراض تطبيقية عىل النحو التايل:

أ

األغـراض النظريـة العلميـة :

وهذا اهلدف يرتتب عليه مجلة من األهداف الفرعية عىل النحو التايل :

أ ـ الكشف عن حقيقة الظاهرة االجتامعية من خالل معرفة املقومات والعنارص املكونة هلا .

ج ـ تتبع تطورها التارخيي والوقوف عىل الصور املختلفة هلا يف املجتمعات املختلفة.

د ـ معرفة األسباب التي أسهمت يف ظهور وانتشار الظاهرة.

هـ ـ معرفة عالقة الظاهرة االجتامعية ومدى تأثريها بالظواهر االجتامعية والطبيعية األخرى.

فإذا نظرنا إىل ظاهرة انحراف األحداث كإحدى الظواهر االجتامعية ،فإنه يلزمنا اإلجابة عىل األسئلة التالية من أجل
معرفة حقيقة هذه الظاهرة :

15
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 -ما املقصود من االنحراف؟ ما املقصود باحلدث؟

املشكالت االجتماعية

ب ـ معرفة كيف نشأت هذه الظاهرة.

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

 - 1الكشف عن القوانني والسنن التي حتكم الظاهرة االجتامعية ،

اجملتمــــع البشــــري

رابعا ً :

أغراض علم االجتماع

منط �سلوكي
يشري إىل سلسلة األفعال املتكررة واملتامثلة التي
هلا صفة االستقرار النسبي ،مثل تناول ثالث
وجبات غذائية.
التناف�س
هو أحد أنامط التفاعل االجتامعي والتي تعني
حماولة كل فرد أو مجاعة احلصول عىل نصيب
أكرب من األشياء النادرة أو املحددة.
ال�صراع
هو أحد أنامط التفاعل االجتامعي الذي ينشأ
عن تعارض املصالح.

دراســــة اجملتمعـات

الكبرية املمتدة واألرسة الصغرية النووية) ،واهلجرة وبعض النظم االقتصادية والسياسية والزواج واجلريمة.

التعريف بعلم االجتماع

أنــواع الظــواهــر االجـتماعـية :

 -ما طبيعة تلك االنحرافات التي يقوم بها الحدث؟ وما أنماطها؟

 متى بدأت ظاهرة انحراف األحداث وكيف؟ وما الصور التي أخذتها عبر تطورها في المجتمع؟وما صورها في المجتمعات المختلفة؟
 ما العوامل التي أسهمت في بروز وانتشار ظاهرة انحراف األحداث؟ -ما اآلثار المترتبة على انحراف األحداث؟

 ما عالقة هذه الظاهرة بالظواهر والنظم االجتماعية األخرى مثل :ظاهرة ارتفاع نسبة الطالق أو ظاهرةالمخدرات؟

 ما عالقة هذه الظاهرة باألسرة ودورها التربوي ،واإلعالم ودوره التوجيهي؟ وما عالقاتها بالمستوىاالقتصادي ،وغيرها من الظواهر والنظم االجتماعية األخرى؟
 -هل هذه الظاهرة منتشرة في المدن والريف أم أنها محدودة بمناطق جغرافية معينة؟

هذه نماذج من التساؤالت التي يسعى علم االجتماع بمنهجه وأساليبه البحثية لإلجابة عنها؛ من أجل فهم
ومعرفة حقيقة الظواهر االجتماعية.

 2ـ معرفة الوظائف واإلسهامات التي تؤديها الظاهرة االجتماعية في المجتمع  ،ومعرفة تأثير هذه الظاهرة
على استقرار وتماسك المجتمع وما يطرأ عليه من تبدل وتغير .ومن المعروف أن هناك ظواهر اجتماعية
تقوم بوظائف إيجابية مفيدة مثل الزواج  ،بينما هناك ظواهر اجتماعية أخرى لها تأثير سلبي في المجتمع
كانحراف األحداث والجريمة واللتين تسهمان في تقويض المجتمع وتهددان استقراره وتماسكه.

أمثلة لبعض الظواهر االجتامعية اإلجيابية والسلبية والوظيفة التي تؤدهيا:
ظواهر إيجابية

ظواهر سلبية

الوظيفة

)(١

)(١

)(٢

)(٢

)(٣

)(٣
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الوظيفة

إن الفهم العميق حلقيقة الواقع االجتامعي وظواهره ومشكالته والسنن والقوانني التي حتكمه ،جتعلنا أكثر

نطاق املجتمع وترامي أطرافه ،أصبحت احلاجة إىل علم االجتامع أكثر رضورة يف العرص الراهن؛ نظر ًا ملا يقدمه

من معرفة اجتامعية علمية تساعد يف فهم وتفسري الواقع االجتامعي .ويسهم علم االجتامع يف حتقيق مجلة من
األهداف التطبيقية التالية:

به  .فمث ً
ال معرفتنا بطبيعة مشكلة انحراف األحداث وفهم أسباب نشأهتا والعوامل التي تسهم يف انتشارها
متكننا من املواجهة العلمية هلا ،والتخطيط السليم للتصدي هلا واستئصاهلا.

 2ـ يزودنا باملعلومات واإلحصاءات الدقيقة التي حيتاجها رجال التخطيط والقادة يف توجيه التنمية ووضع

نقص األيدي العاملة يف البالد  ،فإن تلك السياسة حتتاج إىل معرفة دقيقة بالتنظيم العائيل وحركة السكان
وعادات اإلنجاب واجتاهات املواطنني نحو اإلنجاب وغريها من املعلومات األساسية التي يمكن أن يمدنا

هبا علم االجتامع لوضع الربامج االجتامعية لتشجيع اإلنجاب.

عادات اآلخرين وتقاليدهم ،ومعرفة طرق تفكريهم وتوجهاهتم مما يسهل عملية االتصال والتعاون بني

أفراد املجتمع.

اإلنسان والبيئة
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 3ـ تقديم معلومات عن واقع اجلامعات املختلفة داخل املجتمع الكبري  .هذه املعلومات تساعد عىل فهم

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

السياسات االجتامعية .فمث ً
ال لو أرادت اململكة العربية السعودية تشجيع اإلنجاب من أجل التغلب عىل

اجملتمــــع البشــــري

 1ـ إرشاد املصلحني والساسة إىل مواجهة العوائق واملشكالت التي تعرتض استقرار املجتمع والنهوض

دراســــة اجملتمعـات

وتشعب احلياة االجتامعية  ،واتساع
دقة يف التعامل مع هذا الواقع وأقدر عىل تطويره وإصالحه ،ونظر ًا لتعقد
ّ

التعريف بعلم االجتماع

ب

األغـراض العمليـة التطبيقيـة :

ال
ن�ض
جو

ة
واله
رم

ال
تم
الك
ا

خ
وخ

الن�ش�أة والتكوين

�شي

ال

تلقائية

�أمناط منت�شرة

قانون الأطوار
الثالثة

الظاهرة
االجتماعية

عبد الرحمن
ابن خلدون

�أوج�ست
كونت

مو�ضوع
علم االجتماع

م�ؤ�س�سو علم
االجتماع

علم االجتماع

دور كامي
�أغرا�ض
علم االجتماع

الأغرا�ض العملية التطبيقية

الأغرا�ض النظرية العلمية

خريطة مفهوم موضوعات الفصل األول
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مـنزلة

السؤال األول  :أكمل الفراغات التالية :
 1ــ املؤسس األول لعلم االجتامع هو (.)........................
 ٢ــ موضوع علم االجتامع عند العامل (دوركايم) هو (.)....................................
 ٣ــ من مراحل قانون األطوار الثالثة مرحلة ( )........................وفيها يتحول املجتمع من حالة
البداوة إىل احلضارة.
السؤال الثاين  :عرف املصطلحني التاليني :
 ١ــ علم االجتامع.
٢ــ الظاهرة االجتامعية.
السؤال الثالث  :وضح الفرق بني كل مما ييل :
١ــ علم النفس وعلم االجتامع يف دراسته لظاهرة اإلرهاب.
٢ــ االستقرار والتطور االجتامعي عند العامل أوجست كونت.
 ٣ـ الظواهر االجتامعية التلقائية واملنزلة.
السؤال الرابع  :اذكر السبب فيام ييل :
 ١ــ ُيعدّ العالمة املسلم عبد الرمحن بن خلدون املؤسس األول لعلم االجتامع.
 ٢ــ أصبح علم االجتامع أكثر رضورة يف العرص احلديث.
٣ــ التجمع اإلنساين رضورة حياتية.
السؤال اخلامس  :اذكر ثالثة من الظواهر االجتامعية ـ بخالف املذكورة يف الكتاب ـ وحدد نوعها :
الظاهرة االجتماعية

نوعها

السؤال السادس  :يعتزم أحد زمالءك إجراء دراسة حول (البطالة لدى الشباب) ،كيف تساعده يف حتديد
األهداف النظرية هلذه الدراسة ؟
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....

الفصل الثاني

درا�سة املجتمعات
أوال ً  :املعرفة ومصادرها.
ثانياً  :التصور اإلســالمي في دراسة اجملتمعات.
ثالثاً  :منهجية دراسة اجملتمعات .
رابعاً  :خطوات املنهج العلمي .

الفصل الثاني
تمهـــيد

مقــدمة :

ُت َعدّ املعرفة يف التصور اإلسالمي أشمل وأوسع من مفهوم املعرفة يف املناهج األخرى  .ففي حني يعتمد
املنهج الوضعي عىل املعرفة املكتسبة عن طريق املالحظة والتجربة واحلس فقط ،نجد أن املعرفة عند املسلمني
تتسع لتشمل ما ّ
دل عليها الوحي ،أو ما اكتسبه املسلم ،عن طريق العقل والتأمل ،أو عن طريق احلواس.
تعــريف
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املعرفة  :جمموعة املعتقدات واملفاهيم والتصورات الفكرية التي ّ
دل عليها الوحي أو احلس أو التجربة .

املشكالت االجتماعية

أ

مـا هيـة املعـرفـة :

اجملتمــــع البشــــري

أوال ً :

املعرفة ومصادرها

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

لقد سبق أن أوضحنا أن علم االجتامع ُيعنى بالدراسة العلمية الشاملة للحياة االجتامعية ،وما حيدث فيها من
ظروف وظواهر اجتامعية  .وحينام ينظر علم االجتامع إىل املجتمع ،فإنه ال هيدف فقط إىل مجع املعلومات واملعارف
املتعلقة بالسلوك اإلنساين ،بل يذهب إىل الكشف عن القوانني والسنن االجتامعية التي حتكم هذا السلوك .
وعلم االجتامع خيتلف عن العلوم االجتامعية األخرى يف دراسته للواقع االجتامعي ،ففي حني تأخذ العلوم
االجتامعية األخرى ،كاالقتصاد والرتبية والسياسة ،جزئية يف دراستها لواقع املجتمعات ،نجد أن علم االجتامع
يأخذ بالنظرة الشاملة لدراسة الواقع االجتامعي.
وقبل احلديث عن دراسة املجتمعات نقدم نبذة خمترصة عن أقسام املعرفة ومصادرها ،والضوابط اإلسالمية
للمعرفة وطرق اكتساهبا.

دراســــة اجملتمعـات

كيف ينظر علم االجتامع إىل املجتمع؟ ما مصادر املعرفة؟ ما التصور اإلسالمي يف دراسة املجتمع؟ ما الطرق
املتبعة يف دراسة وحتليل البيانات املتعلقة باملجتمع؟

التعريف بعلم االجتماع

دراسـة اجملتمعـات

ب

مصــادر املعـرفـة :

املنزلة ،املعرفة املكتسبة.
تنقسم مصادر املعرفة إىل قسمني أساسني :املعرفة ّ
 1ـــ المعـرفـة المنـ ّزلـة :
تعــريف

هي كل معرفة جاءت عن طريق الوحي .

فعن طريق الوحي عرف اإلنسان كيف خلق اهلل األرض وما

عند قراءتك للقرآن الكريم ستجد عد ًد ا من
السنن االجتماعية التي تحكم بعض الظواهر
االجتماعية .حاول رصد ثالث ًا من هذه السنن.

عليها ،وفهم الغاية من خلقه.

يزودنا الوحي بمعرفة السنن االجتامعية التي حتكم بعض الظواهر االجتامعية ،ومن األمثلة عىل تلك
كذلك ّ

السنن قوله تعاىل{ :

}

(اإلرساء ،آية  . )16فنجد يف هذه اآلية تالزم ًا بني هالك األمم ،وبني شيوع

املنكر والرتف والفسوق (وضح ذلك).
2ـــالمعـرفـةالمكـتـسـبـة:
تعــريف

هي كل معرفة جاءت عن طريق الحس أو
التجربـة

ويمكن توضيحها عىل النحو التايل :

أ ـ املعرفة احلسية:

إدراك اإلنسان لكل ما حييط به من ظواهر طبيعية أو اجتامعية .فعن

طريق احلواس اخلمس ،استطاع اإلنسان أن يتعرف عىل أسباب
حدوث الظواهر الكونية أو السنن االجتامعية.

22

االكتشافات والتجارب من أسباب رقي
األمم وتطورها

التعريف بعلم االجتماع

ب ـ املعرفة التجريبية:

تلك املعرفة التي جاءت عن طريق االختبار والقياس لكثري من الظواهر الطبيعية ،أو الظواهر االجتامعية.

ينبثق التصور اإلسالمي يف دراسة املجتمعات من االعتقاد الراسخ بأن القرآن الكريم مل يرتك جما ً
ال خيتص

باإلنسان والكون واحلياة إال وتطرق إليه ،فقد دعانا اإلسالم إىل البحث والتأمل والنظر يف آفاق هذا الكون ويف
النفس البرشية ،وما حيدث يف هذه احلياة من وقائع وأحداث ،من أجل أن يدعم معرفتنا باهلل وقدرته ووحدانيته.

لتحقيق عبادة اهلل يف احلياة ،وعامرة األرض ،وفق منهج اهلل القويم .ويمكن فهم التصور اإلسالمي يف ضوء

املحاور التالية:

لقد وقعت البرشية يف مسريهتا التارخيية بني إفراط وتفريط يف رؤيتها لنفسها ،فحينام ينظر اإلنسان إىل نفسه

عىل أنه أكرب وأعظم خملوق يف الوجود ،كام جاء ذلك عىل لسان قوم عاد يف قوله تعاىل{ :

}

أنه أدنى املخلوقات فيطأطئ رأسه ساجد ًا للشجر واحلجر واحليوانات.

ويأيت التصـور اإلسالمي لإلنسان ليؤكـد حقيقة مهمة هي :أن أصل خلق اإلنسان من طني ونفخـة

من روح اهلل ،قال تعالـى{ :

						

} (سورة احلجر ،آية  28ــ .)29
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}.
مكرم ،مـيزه اهلل عن املخـلوقات األخرى بالعـقل ،قال تعاىل		{ :
واإلنسان خمـلوق ّ
(سورة اإلرساء .)70
										

املشكالت االجتماعية

(سورة فصلت ،آية  .)15فإن ذلك إفراط يف تصور اإلنسان لنفسه .ويأيت التفريط لنفسه حينام ينظر إلىها عىل

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

أ

التصور اإلسالمي لإلنسان :

اجملتمــــع البشــــري

والتصور اإلسالمي لإلنسان والكون واحلياة هو الدافع إىل أن تتحول معرفتنا وقدراتنا إىل حركة فكرية وعاطفية

دراســــة اجملتمعـات

ثانيا ً :

التصور اإلسالمي في دراسة اجملتمع

ّ
وسخر له مجيع ما يف الكـون لعامرة األرض،
ولقد محل اخلالق سبحانه وتعاىل اإلنسان مهمة االستخالف،

} (سورة البقرة ،آية  .)30واإلنسان يف هذه

وقال تعاىل{ :

احلياة مسؤول عن حتقيق العبودية هلل وعن إقامة رشعه ،وعامرة األرض ،وحماسب عىل ذلك يف الدار اآلخرة.

ب

التصور اإلسالمي للكون :

إهلية ،وفـي ذلك
يسري هذا الكون وفق سنن ونواميس ّ

يقول اهلل تعاىل{ :

		

} (سـورة الفـتـح ،آيـة .)23

والباحث والدارس المسلم ،مأمور بأن يتفكر ويتدبر

تسيره.
لمعرفة ظواهر الكون والسنن والقوانين التي ّ

والكون هو امليدان الفسيح الذي يرى اإلنسان فيه قدرة اهلل

وعظمته وبديع خلقه .وينقسم الكون إىل قسمني:

(ما أعظم خلق اللهّ !)

١ـــعـالـمالـغـيـب:

وهو الذي ال نستطيع إدراكه باحلواس ،ولكن نؤمن به عىل ما جاء يف القرآن الكريم والسنة النبوية ،مثل :عامل

املالئكة وعامل اجلن وغريمها.

 ٢ـــ عـالـم الشهــادة :

وهو ما نستطيع مشاهدته ونحس به ،مثل الشمس والقمر وكل ما عىل وجه املعمورة من املخلوقات املرئية

واملحسوسة.
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ينظر اإلسالم للحياة عىل أهنـا ميـدان للبـذل والعطـاء ،وأهنا لالستخالف والعامرة ،فاحلياة الدنيا مرحلة من اجلد

واملسؤولية ،ومتاع مؤقت ،وجرس إىل الدار اآلخــرة ،يقول اهلل تعاىل{ :

وخالصة القول :فإن الباحث المسـلم ينطـلق في دراسته االجتماعية من هذا التصـور اإلسـالمي الشامل لإلنسان
والكـون والحـياة ،وبذلك تأتي دراسـته ملتـزمة بالضـوابط الشـرعية سـعي ًا وراء تحقـيق العبودية ،واالسـتخالف

لعمارة األرض.

ثالثا ً :

منهجية دراسة اجملتمعات

عندما يواجه املرء مشكلة ما أو مسألة معينة ،فإنه يبدأ بالتفكري كيف سيواجه هذه املشكلة أو املسألة؟ فإذا هو

فاملنهج مشتق من كلمة النهج ،ويعني الطريق املستقيم .وهنج األمر بمعنى أوضحه .والباحث يف علم
االجتامع ،يسلك يف دراسته للوقائع والظواهر االجتامعية ،منهج ًا علمي ًا واضح ًا للكشف عن معلومة جمهولة،
أو الربهنة عىل حقيقة معروفة.
تعــريف

25
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توجه وتقود الدراسة العلمية.
المنهج العلمي  :مجموعة من العمليات الفكرية والخطوات المقننة التي ّ

املشكالت االجتماعية

انطلق من أفكار عشوائية وخطوات غري منظمة ،فإن ذلك مسلك غري علمي ،وأما إذا انطلق من أفكار واضحة
وخطوات منظمة ،فإن ذلك يعترب مسلك ًا علمي ًا يسمى :املنهج العلمي.

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

هيـة املـنـهــج :
مـا ّ

أ

اجملتمــــع البشــــري

والحياة الدنيا ساحة للصراع بين الخير والشر ،والفضيلة والرذيلة ،وبين الحق والباطل .والباحث المسلم
ينظر إلى الدنيا على أنها دار امتحان وابتالء ُتعمر بالج َلد والكفاح ،وتحتاج إلى الصبر والتضحية.

دراســــة اجملتمعـات

} (سورة التوبة  :آية .)38

التعريف بعلم االجتماع

ج

التصور اإلسالمي للحياة :

ب

أهميـة املـنهـج العلمـي :

يساعد استخدام املنهج العلمي يف دراستنا للمجتمعات اإلنسانية عىل فهم الظواهر االجتامعية ،وكيفية ارتباطها

ببعضها البعض .وتتضح أمهية االستعانة باملنهج العلمي يف دراسة املجتمعات ،لكونه حيقق األهداف التالية:
 1ـــ وصف الظواهر االجتماعية :
تعــريف

التعـرف على خصــائص الظـاهرة االجتـماعيـة من حيـث  :نـشـأتـها وحجمـها وتطـورها عـبر
تعـني
ّ

الـزمـن .

فمثـ ً
ال لـو أردنا دراسة ظاهرة زيادة تكاليف الزواج يف املجتـمع ،فالبـد من معـرفـة متى بـدأت هـذه

الظـاهرة؟ وما مدى انتشـارها يف املجـتمـع؟ وكيـف تطـورت عـرب الـزمـن؟
 2ـــ تفسير حدوث الظواهر االجتماعية :
تعــريف

تعنـي معرفة األسـباب والعوامل التي أدت إلى انتـشار الظـاهرة االجتماعيـة  ،وعالقـاتها بالظواهر

االجتماعية األخـرى .

فلو أردنا تفسري ظاهرة زيادة تكاليف الزواج مث ً
ال ،فالبد من
معرفة أسباب انتشار هذه الظاهرة ،ومعرفة عالقتها بالظروف

االقتصادية أو باملستوى التعليمي لألفراد.
الـتـنـبــــــؤ
:
3ـــ

تعاون مع جمموعة من زمالئك يف إيضاح
أسباب زيادة تكاليف الزواج يف جمتمعنا
و آثارها وسبل احلد من هذه الظاهرة.

وبعد معرفة خصائص الظواهر االجتامعية واألسباب التي أدت إىل نشأهتا وارتباطها بالظواهر األخرى،
* يمكن للطالب التواصل مع إحدى الصحف أو مواقع اإلنرتنت املختصة بنرش نتائج مثل هذه األنشطة  ،حتى تعم الفائدة.
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معرفة النتائج املرتتبة عليها .فإذا رجعنا إىل ظاهرة زيادة تكاليف
الزواج  ،واتضح من فهمنا هلذه الظاهرة أهنا سوف تستمر فرتة من
منها عىل سبيل املثال :تأخر سن الزواج ،ارتفاع نسبة العنوسة يف
املجتمع ،انخفاض معدل املواليد.

مناهج البحث في علم االجتماع :

أ

االجتامعي ،ومنهج دراسة احلالة ،واملنهج التارخيي ،واملنهج التجريبي.
 1ـــ منهج المسح االجتماعي :
تعــريف

ُيستخدم منهج المسح االجتماعي في الدراسات االجتماعية الوصفية والتحليلية ،التي تقوم على دراسة أعداد
ويعتمد المسح االجتماعي على اختيار عي ّنة ممثّلة ألفراد مجتمع الدراسة .ويتناول منهج المسح االجتماعي،

موضوعات كثيرة تشمل معظم الظواهر االجتماعية ،ودراسة أحوال أفراد المجتمع .و ُيعدّ منهج المسح االجتماعي

من أفضل الطرق في استجالء البيانات الوصفية مثل :دراسة الخصائص السكانية ،حجم األسرة في المجتمع ،نسبة
كل من الذكور واإلناث ،نسبة المتزوجين وغير المتزوجين ،معدالت الطالق ،دراسة استطالع آراء واتجاهات

2٧
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أفراد المجتمع نحو مسألة محددة ،كمعرفة اتجاهات الرأي العام حول ظاهرة العمالة المنزلية.

املشكالت االجتماعية

كبيرة من الناس ،ال يمكن دراستهم بالمالحظة المباشرة ،أو عن طريق المقابلة المباشرة ،أو بواسطة الهاتف.

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

هو الطريقة املنظمة يف مجع البيانات واملعلومات من املبحوثني حول مسالة معينة .

اجملتمــــع البشــــري

هناك مناهج متعددة يستخدمها علم االجتامع يف دراسة الظواهر االجتامعية ومن أمهها :منهج املسح

دراســــة اجملتمعـات

الزمن  ،فإنه يمكن أن يتوقع حينئذ حدوث جمموعة من النتائج،

العنو�صة
وتعني تأخر الفتاة عن سن الزواج.

التعريف بعلم االجتماع

نستطيع التنبؤ بام ستؤول إليه الظاهرة يف املستقبل ،ونستطيع

ينتشر في الحي الذي تسكنه بعض المتغيرات االجتماعية ،التي يمكن دراستها بهذا المنهج  .تعاون
مع زميلك في تحديد بعضها.
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

 2ـــ منهج دراسة الحـالـة :
تعــريف

هو دراسة الحياة االجتماعية لوحدة اجتماعية واحدة  ،كما هي في حالتها الطبيعية للجماعات الصغيرة
مثل  :األسرة أو القبيلة أو جماعة الجيرة وغيرها.

وتعتمد دراسة احلالة عىل املالحظة املبارشة ألنشطة

ومتعمقة
وسلوك اجلامعة هبدف الوصول إىل معرفة شاملة
ّ
جلوانب احلياة االجتامعية للمبحوثني.

ويتميز منهج دراسة احلالة عن منهج املسح االجتامعي ،بأنه

شامل جلميع جوانب احلياة االجتامعية ،وأنه أكثر عمق ًا وتركيز ًا ،بينام

يقوم مجموعة من طالب الفصل بدراسة
بإستخدام هذا المنهج حول الحياة
االجتماعية للفصل .

يميل املسح االجتامعي إىل تناول مواضيع وظواهر اجتامعية حمددة.

كذلك ،تفيد دراسة احلالة يف دراسة السلوك االجتامعي أثناء حدوثه مثل :دراسة األنشطة املختلفة لطالب

اإلسكان اجلامعي ،دراسة مدى الرتابط بني أهل احلي الواحد ،دراسة جوانب احلياة االجتامعية بإحدى القرى.

2٨

التاريخ بالنسبة لعلم االجتامع هو ميدان ملالحظة الظواهر االجتامعية واحلوادث التي وقعت يف املايض .واملنهج

التارخيي يستمد مادته العلمية من سجل اخلربات املاضية ،والتي تسهم يف معرفة وفهم احلارض.
تعــريف

والقوانني العامة التي حتكم الظواهر االجتامعية من خالل
البحث يف أحداثها يف املايض.

يف الكشف عن نشأهتا ومراحل تطورها عرب الزمن ،ومثال عىل ذلك:
تتبع ظاهرة توطني البادية يف املجتمع السعودي ،فالبد من
لو أردنا ُّ

معرفة بداية التوطني ،واألشكال التي مرت هبا عملية التوطني ،واألسباب والعوامل التي أسهمت يف نجاحها.

ومن أهم املصادر التي يعتمد عليها املنهج التارخيي يف احلصول عىل البيانات واملعلومات هي  :السجالت

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

والوثائق الرسمية ،وأقوال كبار السن ،واملؤلفات التارخيية.
4ـــــالمنهجالتجــريبـى:

متغيات حمددة عىل الظاهرة حمل الدراسة.

متغير مستقل على ظاهرة أو جماعة ما ،ثم تقييم النتائج التي
حدثت على المتغير التابع ،ويتميز المنهج التجريبي عن بقية
التفسيرية ،وسهولة إجراء وتكرار التجربة.
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المناهج األخرى بأنه أدق المناهج العلمية في الدراسات

املتغري امل�صتقل
ويقصد به العامل املسبب ،والذي حيدث
النتيجة أو األثر يف املتغري التابع وهو يف املثال،
احلركات الرياضية يف الطابور الصباحي.

املشكالت االجتماعية

تعــريف

املنهج التجريبي  :دراسة اآلثار املرتتبة عىل إدخال

ويتم تطبيق المنهج التجريبي في العلوم السلوكية ،بإدخال

اجملتمــــع البشــــري

ويفيد استخدام املنهج التارخيي يف دراسته للظواهر االجتامعية،

التوطني
وهي عملية إجياد سبل االستقرار واملعيشة
ألبناء البادية واملجتمعات الرعوية.

دراســــة اجملتمعـات

املنهج التارخيي  :الوصول إىل احلقائق واألسباب

التعريف بعلم االجتماع

يـخـــي
:
3ـــالمنـهــــجالـتـار

ويفيد المنهج التجريبي في دراسة المجموعات الصغيرة

التي يمكن إخضاعها للتجربة ،مثل  :طالب الفصل ،والعمال

في المصنع ،الفرق الرياضية ،وغيرها.

ولتوضيح طبيعة المنهج التجريبي وتطبيقه في العلوم

السلوكية ،ولمعرفة كيف تؤدي التجربة في إحداث تغيرات
على الموضوع الذي ندرسه ،نورد المثال التالي :

املتغري التابع
وهو النتيجة أو اآلثار المترتبة على
المتغير المستقل وهو في المثال
درجة الفهم واالستيعاب .

المثال  :أثر مزاولة الحركات الرياضية ،في الطابور الصباحي في المدارس التعليمية ،على درجة الفهم

واالستيعاب عند الطالب .فإننا نتبع الخطوات التالية :

أ ـ نختار مدرستين ال تمارس التمارين الرياضية في الطابور الصباحي ،ثم نقيس درجة الفهم واالستيعاب

في الحصة األولى في كال المدرستين.

ب ـ نطبق في إحدى المدرستين ( مجموعة تجريبية) التمارين الرياضية ،بينما طالب المدرسة الثانية ال

يزاولون التمارين الرياضية ( مجموعة ضابطة).

ج ـ وفي أثناء تطبيق التجربة نقيس الفروق في درجة

االستيعاب والفهم عند طالب المدرستين ،فإذا حدث وارتفعت
نسبة االستيعاب والفهم لدى المجموعة التجريبية عنها في

المجموعة الضابطة ،فإننا نستطيع أن نستنتج ما يلي  :إن التمارين

قم بتجربة مماثلة لظواهر أخرى
وارصد أهم النتائج.

الرياضية الصباحية تسهم في زيادة استيعاب وفهم الطالب في الحصة الدراسية األولى .وقد ال يكون هناك فروق
في درجة الفهم واالستيعاب بين المجموعتين ،ويمكن أن نستنتج أن التمارين الرياضية ال تؤثر في فهم واستيعاب
الطالب في الحصة الدراسية األولى .
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تشعر أو ًال بالمشكلة ،ثم تبدأ تفكر في السبب وراء انقطاع الكهرباء ،ثم تجد ح ً
ال لذلك .إذن فأنت هنا سوف تتساءل
هل هو بيتك وحده الذي تعطلت به الكهرباء؟ فإذا كان كذلك فسوف تقوم بطرح االفتراضات اآلتية :هل السبب هو

القاطع الرئيس؟ هل هو من قواطع داخلية؟ هل هو بفعل فاعل؟ أو هو بسبب إلتماس  ...هل هناك رائحة التماس ...
إلى آخر األسئلة االفتراضية ،ثم تأتي مرحلة التحقق من تلك الفرضيات واحدة تلو أخرى حتى تصل إلى السبب وراء
سهل
وعند استخدام المنهج العلمي في دراسة الظواهر االجتماعية ،فإنه البد من تصميم خطة دراسية للبحث ُت ّ

جمع البيانات والمعلومات وتحليلها .وهذه الخطة الدراسية تقوم على مجموعة من الخطوات المتعلقة بموضوع
الدراسة ،والهدف من إجرائها والمجال الذي سوف تطبق فيه ،والمنهج المستخدم ،وجمع البيانات وتحليلها.

السيئة على إدمان المخدرات لدى فئات المراهقين في مجتمع ما) ليتم توضيح الخطوات العملية من خالله.

أ

حتديد موضوع البحث وأهدافه :

هو أن حيدد املتغريات التي سيتناوهلا بالدراسة والتحليل؛ ففي املثال السابق ،لو أردنا تناول مسألة إدمان املخدرات
يف املجتمع بشكل عام ،فإنه ُيعدّ موضوع ًا عائ ًام وغري حمدد ،ولكن عندما نحدد موضوع الدراسة بفئة املراهقني
أصبح املوضوع أكثر حتديد ًا ،ولكنه مازال واسع ًا ،ولكن عندما نحدد موضع الدراسة بأثر الصحبة السيئة عىل
إدمان املخدرات لدى فئة املراهقني ،يصبح املوضوع واضح ًا ودقيق ًا .يتضح من هذا املوضوع أن هدف الدراسة
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هو معرفة أثر املتغري املستقل (الصحبة السيئة) عىل املتغري التابع (إدمان املخدرات لدى فئة املراهقني).

املشكالت االجتماعية

ُيعد حتديد موضوع الدراسة أو البحث ،بصورة دقيقة ،أهم خطوات يف إجراء الدراسات العلمية للظواهر
االجتامعية .فال يمكن ألي باحث أن جيرى دراسته دون أن يضع حدود ًا ملوضوع بحثه .واملقصود بحدود الدراسة:

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

وحتى يمكن فهم الخطوات العلمية في دراسة أي ظاهرة اجتماعية نورد هذا المثال االفتراضي( :أثر الصحبة

اجملتمــــع البشــــري

ثم تنتهي المشكلة.
انقطاع الكهرباء ومن ّ

دراســــة اجملتمعـات

يفيد منهج البحث العلمي ،ليس في الدراسات والبحوث العملية فحسب ،بل في حياتنا اليومية  ،في النظر
والتعرف على األشياء واألحداث والوقائع االجتماعية ونحوه .فمث ً
ال لو أن الكهرباء انقطعت في البيت ،فإنك سوف
ّ

التعريف بعلم االجتماع

رابـعـا ً :

خـطـوات املـنـهـج العـلـمي

ب

توضيح مفاهيم ومصطلحات الدراسة :

ُيعدّ توضيح املفاهيم واملصطلحات املستخدمة يف بداية إجراء الدراسات من اخلطوات املفيدة واملهمة؛ ألنه

ُيبعد أي التباس يف فهم املقصود الذي يرمي إليه الباحث أثناء بحثه .ففي مثالنا السابق البد من تعريف املقصود
بالصحبة السيئة ،إدمان املخدرات ،املراهقني ،فئة الشباب.

ج

مراجعة التراث العلمي :

إن دراسة أية ظاهرة اجتامعية البد أن تنطلق من مراجعة الرتاث العلمي حول موضوع الدراسة ،فالباحث

ينبغي أن يبدأ من حيث انتهى اآلخرون ،وذلك يستلزم الوقوف عىل النظريات التي حاولت تفسري هذه الظاهرة
واستعراض الدراسات السابقة التي تناولت هذه الظاهرة بالبحث وبالتحليل .ويف مثالنا السابق ينبغي الوقوف عىل

النظريات التي تفرس أسباب تعاطي املخدرات لدى فئة املراهقني ،واستعراض الدراسات السابقة حول تعاطي املخدرات
عند املراهقني ،والتأكد أن هذه الدراسة ليست تكرار ًا لدراسات سابقة .ومن خالل النظريات والدراسات السابقة
نستطيع اشتقاق الفروض وحتديد املتغريات ،وكذلك نستطيع تفسري نتائج الدراسة ومقارنتها بالدراسات األخرى.

د

صياغة فرضيات الدراسة :

تعــريف

هي التعميمات المبدئية عن كيفية تأثير أو ارتباط متغيرات الدراسة بعضها ببعض.

وتنبثق تلك الفرضيات من خالل الدراسات واملعرفة السابقة .ففي املثال السابق يمكن صياغة الفرضية

التالية :كلام ارتبط املراهق بصحبة سيئة زاد ذلك من احتامل وقوعه يف إدمان املخدرات.
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يزود الباحث بالطريقة
إن طبيعة موضوع البحث هو الذي حيدد املنهج املالئم للدراسة ،فاملنهج هو الذي ِّ

املسح االجتامعي ،ألنه يفيد يف دراسة متغريات حمددة مثل :الصحبة السيئة وأثرها عىل إدمان املراهقني للمخدرات،

وهو منهج يمكن حتقيقه من خالل استبانة أو مقابلة قصرية مع املبحوثني .كذلك يفيد منهج املسح االجتامعي هلذا

املثال يف اختيار الفرضية السابقة عن طريق دراسة أعداد كبرية من املدمنني من خالل عينة ممثلة هلم.

يلجأ الباحثون يف الدراسات االجتامعية إىل اختيار عي ّنة ممثلة (ما املقصود؟) ملجتمع الدراسة وذلك حينام تكون
وحدات الدراسة كثرية جد ًا ،أو يكون جمتمع الدراسة كبري ًا .ويتم اختيار العي ّنة بأساليب خمتلفة ،ومن أشهرها:
الطريقة العشوائية التي يمكن أن تتم بوضع أرقام ملفردات الدراسة يف إناء ،ثم يتم سحب جمموعة من األرقام

ثم نقوم باختيار عي ّنة ممثلة للمدمنني من
ويف مثالنا السابق يمكن أن نحدد جمتمع الدراسة بمنطقة الرياض ،ومن ّ

املراكز العالجية لإلدمان.

فبعد حتديد موضوع الدراسة واألهداف واملفاهيم ومنهج الدراسة وعينة البحث ،تأيت اخلطوة
العملية التالية ،وهي حتديد األدوات املستخدمة يف مجع البيانات واملعلومات من مفردات الدراسة.
وهناك عدة أدوات يستخدمها الباحث يف مجع البيانات واملعلومات من ميدان الدراسة ومنها:

اإلنسان والبيئة
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املشكالت االجتماعية

ز

جمـع البيـانات واملعـلومـات :

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

بشكل عشوائي .واهلدف من حتديد عي ّنة ممثلة ملجتمع الباحث هو توفري الوقت والتكاليف .فالنتائج التي نتوصل
إليها عن طريق العي ّنة املمثلة يمكن تعميمها عىل مجيع مفردات الدراسة؛ خاصة إذا كان جمتمع الدراسة متجانس ًا.

اجملتمــــع البشــــري

و

حتديد مجتمع الدراسة واختيارالعينّة :

دراســــة اجملتمعـات

املناسبة يف كيفية دراسة وتناول موضوع بحثه .ويف مثالنا السابق نجد أن املنهج املناسب يف تناول املوضوع هو :منهج

التعريف بعلم االجتماع

هـ

حتديد املنهج املناسب للدراسة:

 ١ـــ المالحظــة :

ونقصد هبا املالحظة العملية الدقيقة املنظمة والقائمة عىل املشاهدة ،وعىل تسجيل األمور وضبطها وتنظيمها
وتصنيفها .ويشرتط يف هذه الطريقة توفري عنرص املوضوعية  ،وعدم التأثر باألهواء أو باألفكار املسبقة عن
املوضوع املبحوث.
 ٢ـــ المـقـابـلـــة :

وتعني قيام الباحث بمقابلة المبحوثين .فعن طريق

المقابلة تطرح أسئلة على المبحوث يحصل الباحث منها على
بيانات ومعلومات تحقق أهداف الدراسة .و ُتعدّ المقابلة األداة

المناسبة التي يمكن تطبيقها على المثال السابق .فبعد اختيار
عينة المبحوثين يمكن إجراء مقابلة معهم ،وأخذ إفادتهم عن
تأثير الصحبة السيئة على إدمانهم للمخدرات.

تعد املقابلة في بعض الدراسات الوسيلة األساسية
جلمع املعلومات عن املبحوث ،ملاذا؟

 ٣ـــ االسـتـبــانــة :

وتعني مجموعة األسئلة المكتوبة التي تقدم مباشرة

للمبحوثين لإلجابة عنها أو ترسل إليهم بالبريد ،من أجل

الحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة ،وفي
مثالنا السابق يمكن استخدام هذه األداة في جمع البيانات

والمعلومات عن المبحوثين (.انظر نموذج االستبانة . )35
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ما األداة املناسبة جلمع املعلومات لدى
الفئات التالية :كبار السن ،صغار األطفال،
طالب املرحلة الثانوية؟

التعريف بعلم االجتماع

منوذج لالستبانة

(٭)

 1ــ بيانات �شخ�صية:
�أ -عمرك من �أي الفئات الآتية:

أقل من  20سنة				

أكثر من  30سنة

			
من  25إىل  30سنة

ب -ما موطنك الأ�صلي؟

			
أقل من 3500

من  3500إىل 			5500

أكثر من 5500

ج -فـي �أية فئة يقع دخل الأ�سرة ال�شهري بالريال ال�سعودي:

 2ـــ هل تعتقد �أن لو�سائل الإعالم �أثر يف ت�أخرك يف الزواج حتى الآن؟

				
غالب ًا

			
أحيان ًا

 3ــ هل تعتقد �أن غالء املهور عائق مينعك عن الزواج املبكر؟
 4ــ هل تف�ضل الزواج من �سعودية؟

				
غالب ًا

			
أحيان ًا

نادر ًا

					
أحيان ًا

نادر ًا

 5ــ هل تف�ضل الزواج من غري �سعودية؟

			
غالب ًا

 6ــ ممن تف�ضل الزواج؟

				
أمية

			
متوسطة التعليم

تعليم جامعي فام فوق
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(٭) بعض فقرات االستبانة في بحث للدكتور إبراهيم اجلوير (تأخر الشباب في الزواج)1416هـ ١٩٩٥م .

املشكالت االجتماعية

		

نادر ًا

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

			
غالب ًا

					
أحيان ًا

نادر ًا

اجملتمــــع البشــــري

				
بادية

					
قرية

مدينة

دراســــة اجملتمعـات

من  20سنة إىل أقل من  25سنة

ح

حتـليـل البيـانـات :

ُتعدّ مرحلة البيانات واملعلومات التي تم مجعها وترتيبها وتصنيفها وكشف األسباب والعوامل املرتبطة بالظاهرة

املدروسة اهلدف النهائي الذي يسعى إليه الباحث.

ٍ
ومعان يستفاد منها يف
الكمية والكيفية ،وحتويلها إىل مدلوالت
ففي هذه اخلطوة ،يقوم الباحث بتحليل البيانات
ّ

اإلجابة عن األسئلة التي طرحها الباحث عند إعداد بحثه ،كذلك يؤدي تفسري البيانات واملعلومات إىل الكشف عن
العالقات السببية بني خمتلف الظواهر االجتامعية.

ومع تقدم العلوم ،أصبح حتليل وتصنيف البيانات يتم باستخدام احلاسب اآليل ،وذلك عن طريق إدخال تلك
البيانات يف احلاسب ومعاجلتها إحصائي ًا ،واستخراجها بشكل جداول رقمية أو أشكال بيانية .ففي حالة املثال السابق،
وبعد ترتيب البيانات وتصنيفها ،يمكن أن نقوم بتحليل البيانات عىل النحو التايل :اتضح من الدراسة أن  %95من عينة

البحث من غري املتزوجني ،و %80من أفراد العينة خصائص العينة وأسباب إدمان اخملدرات لعينة حجمها  150مدمنا ً.

تعليمهممتوسط،و%80منأفرادالعينةاليعملون،

وعند اختبار فرضية البحث (أثر الصحبة السيئة عىل

إدمان املخدرات) أفاد  %85من املبحوثني أن سبب
إدماهنم للمخدرات ناتج عن ارتباطهم بالصحبة
السيئة ،مما يؤكد صحة الفرضية.
ما تعليقك عىل اجلدول؟

متغيرات الدراسة
احلالة االجتماعية
املستوىالتعليمي
العمل أو الوظيفة
أسباب اإلدمان

خصائص العينة
متزوج
غير متزوج
تعليممتوسط
تعليم فوق املتوسط
لديه عمل
ليس لديه عمل
الصحبةالسيئة
أسباب أخرى

التكرار
45
105

النسبة
%5
%95

120

%80

30
120

%20
%80

30

127
23

%20

%85

%15

وجه رسالة حمب إىل من وقع يف هذا الداء اخلطري يف ضوء نتائج هذه الدراسة.

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
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وبعد حتليل البيانات واملعلومات ،التي تم مجعها ،يأيت الباحث عىل اخلطوة األخرية يف دراسته البحثية.

الباحث يف بداية بحثه.

ففي مثالنا السابق يتضمن التقرير النهائي هلذا البحث

اخلصائص االجتامعية للمبحوثني ،وإثبات فرضية البحث

األساسية بأن الصحبة السيئة هي املؤثر الرئيس يف إدمان
املقرتحات والتوصيات ملواجهة وعالج هذه الظاهرة.

حول إحدى هذه املشكالت .وقدموا أهم نتائجها إلمام املسجد حتى يستفيد منها يف إحدى خطبه.
أهم النتائج .................................................................................... :

....................................................................................................

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

تعاين بعض األحياء السكنية من بعض املشكالت االجتامعية ،اشرتك مع زمالئك يف إعداد دراسة

اجملتمــــع البشــــري

املخدرات بني املبحوثني ،كذلك يتضمن التقرير النهائي،

قم بإجراء دراسة علمية إلحدى الظواهر
االجتامعية (بالتعاون مع زميلك) مراعي ًا يف
ذلك خطوات املنهج العلمي السابق.

دراســــة اجملتمعـات

وتسمى هذه اخلطوة :كتابة التقرير النهائي ،وتعني اإلجابة عن كافة التساؤالت والفرضيات التي طرحها

التعريف بعلم االجتماع

ط

كتابة التقرير النهائي :

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

املشكالت االجتماعية

....................................................................................................

....................................................................................................
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..................................................................................................

الت�صور الإ�سالمي

خطوات املنهج
العلمي

درا�سة
املجتمعات

م�صادر
املعرفة

مناهج البحث
�أهداف املنهج
العلمي

( أكمل خريطة مفهوم موضوعات الفصل الثاني )
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ال�س�ؤال الأول � :أكمل الفراغات التالية :

أ  -تعني ( )............جمموعة املعتقـدات واملفاهيـم والتصـورات الفكريـة التي ّ
دل عليهـا
الوحي أو احلس أو التجربة.
ب  -من أنواع املعرفة املكتسبة ،املعرفة ( )............وهي تلك املعرفة التي جاءت عن طريق
االختبار والقياس لكثري من الظواهر الطبيعية واالجتامعية.
ج -من األهداف التي حيققها املنهج العلمي ( )............ويعني معرفة حجم وتطورالظاهرة.
د  -من مناهج البحث يف علم االجتامع ( )............ويعني الوصول إىل احلقائق التي حتكم هذه
الظاهرة االجتامعية من خالل البحث يف أحداثها املاضية.
ال�س�ؤال الثاين  :اذكر ال�سبب فيما ي�أتي :

أُ -تعدُّ املعرفة يف التصور اإلسالمي أشمل وأوسع من مفهوم املعرفة يف املناهج األخرى.
ب -يعتمد منهج املسح االجتامعي عىل اختيار عينة ممثلة ألفراد جمتمع الدراسة.

ال�س�ؤال الثالث :

أ ـ حدد اهلدف الذي حتققه الدراسات التالية :

اهلدف

مدى انتشار ظاهرة زيادة تكاليف الزواج

أسباب انتشار ظاهرة العنوسة

التامسك األرسي وعالقته باملستوى التعليمي للوالدين
ب ـ حدد منهج البحث يف الدراسات التالية :
الدرا�ســــــة

املنهج املنا�سب

العوامل االجتامعية يف ظاهرة الطالق باملجتمع السعودي.
أثر التلفاز عىل مستوى الوعي الثقايف يف إحدى القرى
دراسة احلياة االجتامعية يف حمافظة صبيا بمنطقة جازان
ظاهرة الزواج يف جمتمعنا قبل ١٠٠عام
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....

الفصل الثالث

املجتمـع الب�شــري
أوال ً  :مفهوم اجملتمع.
ثانيا ً  :مناذج اجملتمعات.
ثالثا ً  :اجملتمع اإلسالمي.

تـمـــهــــــيـد

املجتمعات؟ ما خصائص املجتمع اإلسالمي؟

أوال ً :

مفهوم اجملتمع

أ

سبق أن وضحنا يف الفصل األول أن اإلنسان ال يستطيع

أن يعيش بمفرده بل حيتاج إىل آخرين يتعاون معهم يف تلبية

حاجاته األساسية من الغذاء واملأوى .فلقد فطر اهلل اإلنسان عىل
معهم ،فنشأت األلفة ،وااللتقاء مع اآلخرين ،وامليل للعيش

معهم يف حياة اجتامعية تكفلها أرسة أو عشرية ،أو عائلة ،أو
قبيلة ،أو جمتمع.

واحلياة االجتامعية رضورية أساسية لإلنسان ،وهذا ما

فاإلنسان يف نظر ابن خلدون هو املخلوق الوحيد الذي ال
يستطيع العيش بدون سلطة ،تنظم حياته االجتامعية ،وحتفظ

املجتمع من عوامل الفوىض واخلراب.

املشكالت االجتماعية

أشار إليه ابن خلدون يف أن احلياة االجتامعية ظاهرة طبيعية.

القـبيـــلة
تتكون القبيلة من عدة مجاعات فرعية
(عشائر) تسكن إقلي ًام مشرتك ًا ،ويشرتك
أعضاؤها يف ثقافة وتنظيم اجتامعي وحد .

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

حب التجمع مع بني جنسه ،والرغبة يف االلتقاء هبم والتفاعل

الع�صــــرية
مجاعة إنسانية تنتمي إىل جد واحد ويشرتك
أفرادها يف ملكية واحدة .

اجملتمــــع البشــــري

ماه ّية اجملتمع :

دراســــة اجملتمعـات

ماذا تعني كلمة املجتمع؟ ما خصائص املجتمع؟ ما أسس تصنيف املجتمعات؟ ما أثر التحديث عىل نامذج

التعريف بعلم االجتماع

الفصل الثالث

اجملتمع البشري

ضوابط ونظم اجتماعية ومجموعة من العادات والتقاليد االجتماعية.
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تعــريف

المجتمع  :مجموعة من األفراد يقطنون بقعة جغرافية ويتفاعلون فيما بينهم وفق أهداف مشتركة ،وتحكمهم

ب

خصائص اجملتمع :

يمكن حتديد أهم اخلصائص التي يتصف هبا املجتمع ،وهي عىل النحو التايل:
 -1وجود جمموعة من األفراد يامرسون أنشطة اقتصادية خمتلفة (رعوية ،زراعية ،جتارية ،صناعية).
 -2وجود بقعة جغرافية يعيش عليها أفراد املجموعة.
 -3قيام عالقات وتفاعالت بني األفراد ،من خالل اللغة والدين والقيم والعادات املشرتكة.
 -4وجود قواعد وأحكام ونظم اجتامعية حتدد أو حتكم عالقات أفراد املجموعة.
 -5ظاهرة التخصص وتقسيم العمل.

جـ

العوامل التي ساهمت في تكوين اجملتمع :

املجتمعات البرشية يف بدايتها نشأت يف صورة ضيقة النطاق .فلقد بدأت احلياة البرشية عىل هذه األرض
ليكون جمموعة من األفراد متامثلني يف حاجاهتم وطرق معيشتهم.
بأبينا آدم وزوجه حواء ،ثم تكاثر النسل ِّ
وأسهمت جمموعة من العوامل االجتامعية والنفسية والبيئية يف تكوين واستمرار التجمعات البرشية عىل
هذه األرض ،ومنها العوامل التالية:
 ١ـــ الحاجة للتجمع اإلنساني :

اإلنسان اجتامعي بطبعه ،حيث ُجبلت النفس البرشية عىل حب التجمع ،منذ أن خلق اهلل الكون واإلنسان،
من أجل حتقيق مراد اخلالق لعامرة األرض والكون ،وهي ال تتم إال باالجتامع والتعاون.
 ٢ــ البيئة الطبيعية :

للعوامل البيئية الطبيعية مثل :املناخ ،والرتبة اخلصبة ،والطرق السهلة ،واملوارد الغذائية ،من صيد الرب وصيد
البحر ،واملوارد الطبيعية األخرى ،دور رئييس يف نشأت التجمعات البرشية.
 ٣ــ الحاجات الجنســــية :

هي تلك الغرائز التي أودعها اخلالق سبحانه وتعاىل يف اإلنسان ،وما يصاحبها من تناسل ورعاية األطفال،
حيث تشبع هذه الغرائز عن طريق االلتقاء ،وتكوين األرسة التي هي اللبنة األساسية يف التجمعات البرشية.
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تعني تلك الروابط :شعور اإلنسان بميله إىل االلتقاء واالقرتاب من بني جنسه ،فباالجتامع يتحقق األنس،
ويستطيع األفراد توفري األمن واحلامية ألنفسهم ضد املخلوقات األخرى.

أ

أسس تصنيف اجملتمعات :

بناء عىل األسس التالية:
النامذج املجتمعية جاء ً
 ١ـــ العالقات االجتماعية :

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

تعد طبيعة العالقات االجتامعية التي تربط بني أفراد التجمع البرشي ،من أهم املعايري التي توضح نموذج
املجتمع البرشي .فاملجتمعات الرعوية أو الريفية تتميز بعالقات اجتامعية مبارشة وأولية وغري رسمية ،بينام
املجتمعات احلرضية والصناعية تتميز بعالقات اجتامعية ثانوية ورسمية ( وضح باألمثلة).

اجملتمــــع البشــــري

كان املجتمع البرشي يف بداية تكوينه بسيط ًا جد ًا سوا ًء يف عالقات أفراده أو يف تنظيمه أو يف نشاطه االقتصادي.
ولكن بسبب سنن التغري والتطور ،وبفعل العوامل الطبيعية واالجتامعية واالقتصادية ،اتسع حجم املجتمع البرشي
لدرجة كبرية ،مما أدى إىل بروز نامذج متعددة للمجتمعات ،منها :الرعوية ،والريفية ،واحلرضية .وتصنيف تلك

دراســــة اجملتمعـات

ثانيا ً:

مناذج اجملتمعات

التعريف بعلم االجتماع

٤ــالـــــروابـــطالـنـفــســــــية:

 ٢ــ طبيعة النظم االجتماعية :

 ٣ــ نظـــــام اإلنتـــــــاج :
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يعد نظام اإلنتاج من األسس الرئيسية ،التي عىل ضوئها صنفت املجتمعات البرشية .فاملجتمعات التي

املشكالت االجتماعية

النظم االجتامعية هي املحددة لقواعد السلوك يف املجتمع ،فإذا اتصفت تلك النظم االجتامعية بالبساطة،
فذلك إشارة إىل بساطة املجتمعات التي توجد فيها ،مثل :الرعوية والريفية .أما إذا اتصفت بالتشعب ،فهي إشارة
إىل وجودها يف املجتمع احلرضي.

تعتمد عىل اقتصاديات بسيطة مثل الزراعة (جمتمعات زراعية) ،واملجتمعات التي اعتمدت عىل استنئاس احليوان

(جمتمعات رعوية) ،واملجتمعات التي اعتمدت االقتصاد التحوييل ،كالصناعة اليدوية أو التحويلية (جمتمعات

حرضية).

ب

منـــــاذج اجملتمـــــعات :

املتتبع لتاريخ املجتمعات البرشية ،جيد أن طبيعة العالقات االجتامعية أو شكل التنظيم االجتامعي ،أو نوع

املهنة ،أو طبيعة اإلنتاج االقتصادي ،أسهمت يف وجود تلك النامذج املجتمعية ،ومن هذه النامذج:
 1ـــ

أ

اجملتمع الرعوى :
مفهوم اجملتمع الرعوي :

تعــريف

المجتمع الرعوي  :المجتمع الذي ينتشر على بقعة جغرافية غير محددة ،ويتميز بسيطرة األعراف

والتقاليد االجتماعية ،على سلوك أفراده ،ويعتمد على مهنة الرعي.

ونتيجة حلياة التنقل والرتحال ،بحث ًا عن مواطن الكأل

والعشب ،أصبح أفراد املجتمع الرعوي يعيشون حياة قاسية
وخشنة ،مما كان له األثر البني يف نمط معيشتهم ويف سلوكهم

وطباعهم.

ب

خصائص اجملتمع الرعوي :

 -1وحدة تكوين املجتمع :تعد القبيلة وحدة تكوين املجتمع الرعوي ،وهلا يكون الوالء واالنتامء ويلوذ هبا

األفراد للحامية واألمن.

 -2حجم املجتمع :أسهمت طبيعة احلياة يف الصحراء من الرتحال وعدم االستقرار ،طلب ًا للكأل يف صغر

حجم املجتمع الرعوي.
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 -4العالقات الجتماعية :تتميز العالقات يف املجتمع الرعوي بأهنا مبارشة وقوية ،وهي عالقة الوجه للوجه،

وسيطرة األعراف والتقاليد االجتامعية.

 -6نظام الإنتاج :يعتمد املجتمع الرعوي يف معيشته عىل اقتصاديات بسيطة ترتكز عىل الرعي وتربية املاشية

واالستفادة من منتجاهتا.

 -7ال�صبط الجتماعي :يسود الضبط غري الرسمي يف املجتمعات الرعوية ،حيث تسيطر األعراف والتقاليد

 2ـــ

أ

اجملتمــــع البشــــري

االجتامعية يف توجيه ،وضبط سلوك أفراد املجتمع .

دراســــة اجملتمعـات

القائمة عىل قرابة الدم والنسب ،حيث تعد القبيلة الدائرة التي يبنى فيها الفرد عالقاته االجتامعية.
 -5التجان�س الثقافـي :يتميز املجتمع الرعوي بالتجانس الكبري بني أفراده ،نظر ًا للتشابه املهني بني أفراده،

التعريف بعلم االجتماع

 -3بناء الأ�صرة :يتميز املجتمع الرعوي بنمط األرسة الكبرية وبظاهرة الزواج املبكر.

اجملتمع الريفي :
مفهوم اجملتمع الريفي :

الزرع والماء  .فحينما وجد اإلنسان الماء الذي هو عنصر
أساسي لبقائه استقر حاله ،وبدأ في استزراع األرض وإطعام

هو مهنة الزراعة ،وألنهم يعيشون على بقعة جغرافية

محدودة ،فإنهم يتميزون بالتشابه والتجانس في نمط المعيشة وفي عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم االجتماعية.
اجتامعية مبارشة ،وأهداف مشرتكة ،وتنظيم اجتامعي ونشاط مشرتك لكل أفراد املجتمع.
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تعــريف

املجتمع الريفي :بأنه جمتمع حمدد جغرافي ًا ينشأ حول األرايض اخلصبة ،وتنشأ بني أعضائه عالقات

املشكالت االجتماعية

ماشيته ،ليلبي حاجاته من المأكل والمشرب.
ونظر ًا ألن النشاط الغالب على أفراد المجتمع الريفي

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

تشير كلمة الريف إلى األرض الخصبة التي فيها

ب

خصائص اجملتمع الريفي :

 -1وحدة تكوين املجتمع :تعدُ القرية وحدة تكوين املجتمع الريفي.

 -2حجم املجتمع :نظر ًا الرتباط الزراعة باملساحات الشاسعة فقد أدى ذلك إىل صغر حجم التجمعات الريفية

وانخفاض الكثافة السكانية.

 -3بناء الأ�سرة :تتميز األرسة الريفية بكرب حجمها ،كذلك تشجع التقاليد االجتامعية يف املجتمعات الريفية

عىل الزواج املبكر ،من أجل املحافظة عىل نمط األرسة الكبرية ،ومن أجل حاجة األرسة الريفية إىل من يساعدها

بالعمل يف الزراعة ،وذلك عن طريق اإلنجاب املبكر.

 -4العالقات االجتماعية :تتميز العالقات يف الريف بأهنا مبارشة وقوية ،وهي عالقة الوجه للوجه ،أو ما يعرف

بالعالقة األولية ،القائمة عىل التامثل والتشابه ،فهي ال تقوم عىل مصالح نفعية وليس هلا الطابع الرسمي.
 -5التجان�س الثقافـي :يتميز املجتمع الريفي بالتجانس
الكبري والتامثل الثقايف بني أفراده؛ نظر ًا للتشابه املهني وصغر

حجم املجتمع ،وضعف االتصال مع املجتمعات األخرى،

وشبه العزلة التي يعيشها أفراد املجتمعات الريفية.

هات أمثلة لبعض املناطق الريفية في
اجملتمع السعودي وأبرز خصائصها.

 -6نظام الإنتاج :يعتمد املجتمع الريفي عىل االقتصاد الزراعي ،لذلك يسود املجتمع الريفي التامثل املهني

وضعف تقسيم العمل وتدين التفاوت االجتامعي بني أفراده.

 -7ال�ضبط االجتماعي :ختضع املجتمعات الريفية لسيطرة وسائل الضبط غري الرسمي واملتمثلة يف مجلة من

األعراف والتقاليد االجتامعية التي توجه وتضبط سلوك األفراد ،بينام تسهم وسائل الضغط الرسمي بدور ثانوي
يف ضبط سلوك أفراده ( وضح ذلك باألمثلة).
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 3ـــ

أ

اجملتمع احلضري :
مفهوم اجملتمع احلضري :

ما عدا الزراعة والرعي.

ب

خصائص اجملتمع احلضري :

 -2حجم املجتمع :يتميز املجتمع احلرضي باحلجم الكبري وبالكثافة السكانية العالية نظر ًا لتعدد فرص العمل

وتوفر اخلدمات.

 -3بناء ا لأ�سرة  :يتميز املجتمع احلرضي بنمط

املهني وارتفاع املستوى التعليمي واملعييش لألفراد

أدى إىل تقلص حجم األرسة ،ونظر ًا للظروف املعيشية
والتعليمية للمجتمعات احلرضية ،فقد أدى ذلك أيض ًا
 -4العالقات االجتماعية :نتيجة لزيادة أعداد السكان وكثافتهم ،فإن التعامل بني األفراد يغلب عليه الطابع الرسمي

وغري الشخيص .فالفرد احلرضي يبني عالقاته ،يف كثري من األحيان ،مع اآلخرين عىل مفهوم تبادل املنافع واملصالح.
 -5التجان�س الثقافـي :يتميز املجتمع احلرضي بعدم التجانس الثقايف نظر ًا الختالف املهن والتباين الثقايف بني أفراده.

املشكالت االجتماعية

إىل تأخر سن الزواج.

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

األرسة صغرية احلجم فانتشار تقسيم العمل والتنوع

اجملتمــــع البشــــري

 -1وحدة تكوين املجتمع :يعد احلي السكني داخل املراكز احلرضية وحدة تكوين املجتمع احلرضي.

دراســــة اجملتمعـات

يعني المجتمع الحضري بأنه  :المجتمع الذي يعيش أفراده في المدن ويمارسون كافة أنشطة الحياة المختلفة

 -6نظام االنتاج :يتميز املجتمع احلرضي بانتشار اقتصاديات متشعبة تعتمد عىل الصناعات اليدوية والتحويلية،
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وعىل التجارة وتقديم اخلدمات املختلفة.

 -7ال�ضبط االجتماعي :خيضع أفراد املجتمع احلرضي
ملؤسسات الضبط االجتامعي الرسمية يف توجيه وضبط سلوك
األفراد  ،ومنها الرشطة واملحاكم ،بينام نجد أن لوسائل الضبط
غري الرسمي دور ثانوي يف ضبط سلوك األفراد يف املجتمعات
احلرضية (قارن بني إحدى املجتمعات الريفية وإحدى
املجتمعات احلرضية يف املجتمع السعودي).

جـ

أمثلة لبعض املدن يف جمتمعنا السعودي
وأبرز خصائصها.

أثر التقدم التقني على مناذج اجملتمعات :

كان للتقدم التقني والثورة الصناعية وتدفق املعلومات ،التي تعيشها املجتمعات البرشية املعارصة ،أثر ًا
واضح ًا بني يف حدوث التحوالت االجتامعية واالقتصادية حلياة األفراد .فلقد أسهمت تلك التغريات التقنية يف

تضييق الفجوة بني سامت املجتمعات الرعوية والريفية واحلرضية فنتيجة النتشار وسائل االتصال واملواصالت
احلديثة والرسيعة ،مل تعد املجتمعات الرعوية أو الريفية يف عزلة عن املجتمعات احلرضية ،وكان للتقدم التقني
آثار واضحة عىل حياة أفراد املجتمعات الرعوية والريفية واحلرضية ،ومن بني تلك اآلثار:

 -1زيادة التفاعل بني �أبناء املجتمعات الريفية والرعوية واحل�ضرية ،من خالل وسائل االتصال واملواصالت

احلديثة ،التي أدت بدورها إىل زيادة التفاعل بني أفراد املجتمعات الرعوية والريفية وبني سكان املراكز احلرضية.

 -2ت�أثر �سكان البادية والريف مبظاهر احلياة احل�ضرية ،حيث بدأ انتشار كثري من املنتجات التقنية احلديثة،

مثل :السيارة ،واملذياع ،والتلفاز وغريها ،يف املجتمعات الرعوية والريفية ،والتي كان هلا األثر البالغ يف نقل كثري
من القيم االجتامعية والثقافية احلرضية إىل أفراد املجتمعات الريفية والرعوية.

�-3ساهم التقدم التقني فـي �إيجاد فر�ص عمل كثرية فـي املراكز احل�ضرية ،مما شجع كثري ًا من أبناء املجتمعات
الرعوية والريفية إىل اهلجرة واالستقرار يف املدن ،بحث ًا عن الفرص التعليمية والوظيفية ،وأسهمت ظاهرة اهلجرة
يف تغري كثري من سامت وخصائص أبناء الريف والبادية ،حيث تأثر معظمهم بطريقة معيشة سكان املدن .ومن
ناحية أخرى ،تأثر أفراد املجتمع احلرضي ببعض خصائص املجتمعات الرعوية والريفية نتيجة تزايد أعداد

املهاجرين من الريف والبادية إىل املناطق احلرضية ،مما قلل من تضييق الفجوة بينهم.
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اخل�صائ�ص

املجتمع الرعوي

املجتمع الريفي

املجتمع احل�ضري

وحدة تكون
املجتمع

القبيـــلة

القـريـــة

احلي ال�ســكني

بناء الأ�سرة

األرسة الكبرية وشيوع الزواج املبكر .األرسة الكبرية وشيوع الزواج املبكر .األرسة الصغرية وتأخر سن الزواج.

العالقات
االجتماعية

نظام االنتاج
ال�ضبط
االجتماعي

أ

اقتصاديات بسيطة تعتمد عىل الرعي اقتصاديات بسيطة تعتمد عىل اقتصاديات متشعبة تعتمد عىل الصناعة
والتجارة واخلدمات.
الزراعة ومنتجاهتا.
وتربية املاشية ومنتجاهتا.

سيادة الضبط االجتامعي غري الرسمي سيادة الضبط االجتامعي الرسمي مع دور
سيادة الضبط االجتامعي غري الرسمي.
ثانوي للدور غري الرسمي.
مع دور ثانوي للضبط الرسمي.

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

ثالثا ً :

جتانس ثقايف ومتاثل كبري.

جتانس ثقايف ومتاثل كبري.

تبادل ثقايف وتفاوت اجتامعي.

اجملتمــــع البشــــري

التجان�س
الثقافـي

عالقات بسيطة ومبارشة وأولية.

عالقات بسيطة ومبارشة وأولية.

عالقات ثانوية وغري مبارشة.

دراســــة اجملتمعـات

حجم املجتمع صغري احلجم ومنخفض الكثافة السكانية .صغري احلجم ومنخفض الكثافة السكانية .كبري احلجم ومنخفض والكثافة السكانية.

التعريف بعلم االجتماع

مقارنة خل�صائ�ص مناذج املجتمعات الرعوية والريفية واحل�ضرية

اجملتمع اإلســالمي :
مفهوم اجملتمع اإلسـالمي :

غريه من املجتمعات األخرى ،ويتميز املجتمع اإلسالمي
بتمسك أفراده باإلسالم والعمل به .وينطوي املجتمع

اإلسالمي عىل كل مكونات ونامذج التجمعات البرشية،
فيمكن أن يكون رعوي ًا ،أو ريفي ًا ،أوحرضي ًا.

اإلنسان والبيئة
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املشكالت االجتماعية

إن املجتمع اإلسالمي له سامت وخصائص متيزه عن

واملجتمع اإلسالمي هبذا املعنى ،ال حيده حدود سياسية أو بيئية حمددة ،بل يشرتك يف هذا املجتمع كافة

األجناس واأللوان البرشية من املسلمني يف بقاع األرض ،وهذا ما أخــرب به القرآن الكريم ،حيـث يقول املوىل
﴾

عز وجل﴿ :

										

ب

خصائص اجملتمع اإلسالمي :

(سورة احلج :آية . )27

للمجتمع اإلسالمي جمموعة من اخلصائص االجتامعية والثقافية واالقتصادية والبيئية عىل النحو اآليت:
 -1ات�س��اع النط��اق اجلغرافـ��ي :يتمي�ز املجتم�ع اإلسلامي بكبر حج�م بيئت�ه اجلغرافي�ة ،فأف�راد املجتم�ع

اإلسلامي ينترشون يف كل بقاع األرض ،حيث يرتبطون فيام بينهم بوش�ائج عالقة األخوة يف الدين ،قال تعاىل:
﴿

﴾ (سورة احلجرات :آية.)10
 -2التوازن بني الفرد واملجتمع :أعطى اإلسالم الفرد دور ًا إجيابي ًا يف عملية البناء والتنمية والتفاين يف خدمة

املجتمع ،ألن الفرد مسؤول ومكلف وحماسب عىل دوره  ،وباملقابل أعطى اإلسالم املجتمع احلق يف مراقبة
وحماسبة الفرد يف حالة خروجه عن دوره اإلجيايب يف إصالح وتوجيه املجتمع.

 -3وحدة املنطلق والهدف :سامهت وحدة املنطلق واهلدف يف بناء الشخصية اإلسالمية ويف التقارب واأللفة

والقوة بني أبناء العقيدة الواحدة.

 -4حفظ الن�سل وبناء الأ�سرة :نظم اإلسالم العالقة بني الرجل واملرأة عىل أساس مباح وهو عقد الزواج،

والذي هيدف حلفظ ِ
الع ْ
رض والدِّ ين والعقل ،ويعمل الزواج عىل استمرار النسل واحلفاظ عىل مكونات بناء

وحرم اإلسالم الزنا ألنه هيدم البيوت ويقطع العالقات ،ويفكك األرسة ويؤدي إىل ظهور احلقد
األرسة،
َّ
والكراهية واحلسد وكافة املوبقات.
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�أ�س�س ت�صنيفه

املجتمع الإ�سالمي

املشكالت االجتماعية
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( أكمل خريطة مفهوم موضوعات الفصل الثالث )

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

مناذج
املجتمعات

اجملتمــــع البشــــري

املجتمع
الب�شري
عوامل
تكوينه

دراســــة اجملتمعـات

خ�صائ�صه

الســــــؤال األول :يعدُ املجتمع رضورة حياتية لعيش األفراد ،ناقش ذلك؟
الســــــؤال الثاين :ما املقصود باملجتمع؟

الســـــؤال الثالث :اذكر خصائص املجتمع.

الســـــؤال الرابع :ما العوامل التي سامهت يف تكوين املجتمعات؟

الســــؤال اخلامس :أدت البيئة الطبيعية دور ًا هام ًا يف تكوين التجمعات البرشية ،وضح ذلك.

الســــؤال السادس :أعط أمثلة من املجتمع العريب السعودي توضح دور البيئة الطبيعية يف تكوين التجمعات البرشية.
الســــؤال الســابع :ما أسس تصنيف املجتمعات؟
الســــؤال الثــامن :ما أهم نامذج املجتمعات؟

الســـؤال التاســـع :ماذا يعني مفهوم املجتمع الرعوي؟

الســــؤال العاشــر :تعدُ البساطة من اخلصائص الالزمة للمجتمعات الرعوية ،علل ذلك.

السؤال احلادي عرش :ماذا يعني مفهوم املجتمع الريفي؟ وما خصائصه مع أمثلة من املجتمع السعودي؟

السؤال الثاين عرش :ماذا يعني مفهوم املجتمع احلرضي؟ وما خصائصه مع أمثلة من املجتمع السعودي؟

السؤال الثالث عرش :سامهت الثورة التقنية يف تقليص الفوارق بني املجتمعات الرعوية والريفية واحلرضية،
ناقش هذه العبارة.

السؤال الرابع عرش :قارن بني إحدى املجتمعات الريفية وإحدى املجتمعات احلرضية يف اململكة العربية
السعودية.

السؤال اخلامس عرش :ماذا يعني مفهوم املجتمع اإلسالمي ؟ وما خصائصه ؟
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....

الفصل الدراسي الثاني

....

....

الفصل الرابع

التن�شئة االجتماعية
وال�ضبط االجتماعي
أوال ً  :مفهوم التنشئة االجتماعية .
ثانياً  :مفهوم الضبط االجتماعي .
ثالثاً  :مؤسسات التنشئة والضبط االجتماعي .
رابعاً  :الدين والتنشئة والضبط االجتماعي .

الفصل الرابع

التنشئة االجتماعية والضبط االجتماعي

تــمــهــــــيــد
:

كيف يصبح الطفل اجتامعي ًا؟ ملاذا يتشابه أبناء املجتمع الواحد وخيتلفون عن غريهم من أبناء املجتمعات

األخرى؟ كيف حيافظ املجتمع عىل استقراره ومتاسكه؟

أوال ً :
أ

التنشــئة االجتمـــاعية
مفهـوم الـتنشئة االجـتماعية :

إن وجود املجتمع يعتمد يف املقام األول عىل وجود أفراد يشرتكون يف جمموعة من القيم والعادات ومعايري

السلوك التي تنظم حياهتم ،وتضبط سلوكهم يف تعاملهم مع بعضهم البعض ،وتدعم التجانس واالنسجام
والتامسك داخل املجتمع ،وتعد التنشئة االجتامعية الوسيلة األساسية لنقل ونرش تلك القيم والعادات .فعن

طريق التنشئة االجتامعية يترشب الفرد تعاليم الدين وآدابه ،إضافة إىل أعراف وعادات املجتمع ،فيتعلم الصواب
واخلطأ ،وما هو مالئم وما هو غري مالئم ،كذلك ،من خالل التنشئة يتكيف الفرد مع املجتمع وينسجم مع نظمه،
ليس ألنه خياف العقاب أو رقابة اآلخرين .ولكن رغبة وطواعية منه ،ألن قيم املجتمع وآدابه تصبح من خالل

قيمه وآدابه الشخصية.
التنشئة االجتامعية ُ

والطفل يولد كالصفحة البيضاء داخل األرسة ،وقد زوده اهلل

سبحانه وتعاىل بقدرات واستعدادات عل التعليم والفهم ،ويف ذلك
يقول احلق تبارك وتعاىل{ :

} (سورة النحل :آية . )78

وتبدأ عملية التنشئة من بعد والدة الطفل حيث يتلقى الرعاية

واحلنان من والديه ،ويتفاعل معهم منذ األيام األوىل ،ومن خالل
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الـرمــــز
هو التعبري أو اإلشارة أو الصوت أو الرسم
الذي يشري إىل فكرة معينة ،مثل االبتسامة
تشري إىل الرىض ،وتقطيب اجلبني يشري إىل
الغضب.

تعــريف

وظائف التنشئة االجتماعية :

دراســــة اجملتمعـات

واآلداب والتعاليم الدينية واخلربات واملهارات التي متكنهم من التكيف واالنسجام مع املجتمع.

اجملتمــــع البشــــري

ب

التنشئة االجتامعية  :عملية تربية وتعليم يتم من خالهلا تزويد أفراد املجتمع خالل مراحل حياهتم بالقيم

التعريف بعلم االجتماع

هذا التفاعل ،يبدأ اكتساب بعض املعاين واالستجابة إلشارات وحركات والديه أثناء التغذية واملداعبة ،ومع مرور الزمن
يتعلم الطفل اللغة والرموز ويستطيع التعبري عن نفسه ورغباته .فمن خالل التعلم والتقليد تشكل شخصية الفرد.
والتنشئة االجتامعية عملية مستمرة باستمرار احلياة ،تبدأ هبا األرسة ثم متتد إىل املدرسة ومجاعة الرفاق وزمالء
املهنة ،حيث ال تقترص عىل سن معني.

التنشئة االجتامعية مهمة لتكيف الفرد واستقرار
املجتمع ،وتقوم التنشئة االجتامعية بعدة وظائف
أمهها:
 -1تعليم الفرد لغة وقيم واآداب واأعراف املجتمع

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

وكافة اأمناط ال�صلوك الجتماعي ،التي متكنه من
إشباع حاجاته األساسية ،فمن خالل التنشئة يتعلم
الطفل كيف يأكل ،ويرشب ،ويلبس ،ويلعب
ويتحدث مع اآلخرين وفق قواعد وآداب سلوكية
يرتضيها املجتمع.
الأنف�س وفق منهج اهلل القومي.

 -3تدريب الطفل على العتماد على نف�صه إىل
أن يصبح شخص ًا راشد ًا يتحمل املسؤولية ويقوم
بدور بناء داخل املجتمع.

(التنشئة االجتامعية اإلجيابية هلا ثامر رائعة يف املستقبل).

اإلنسان والبيئة

5٧

املشكالت االجتماعية

 -2غر�س القيم والتعاليم ا لإ�صالمية وبناء

تدعم ا�صتقرار ومتا�صك املجتمع عن طريق غر�س القيم
-4
ّ

والأعراف الإيجابية مثل :التكافل ،والتعاون بني أفراد املجتمع،
ومقاومة السلوك اليسء ،مثل :الرشوة والتزوير وتعاطي
املخدرات.

ثانيا ً:

الضبط االجتماعي :

ما املشكالت االجتماعية لدى
بعض األسر السعوديةالناجتة من
ضعف التنشئة االجتماعية ؟

ماه ّية الضبط االجتماعي :

أ

يتعلم الفرد كام أسلفنا من خالل عملية التنشئة االجتامعية معايري السلوك وقيم املجتمع وعاداته وآدابه.

ولكن ليسوا عىل درجة واحدة من االنسجام والتوافق مع آداب املجتمع وقيمه ،فهناك املنحرفون واملتمردون
عىل اآلداب واألعراف واملعايري االجتامعية فالتنشئة االجتامعية وحدها ال تكفي لتامسك املجتمع واستقراره؛
هلذا متارس املجتمعات بجانب التنشئة عملية أخرى مكملة هي :عملية الضبط االجتامعي.
تعــريف

ب

الضبط االجتامعي :جمموعة من األساليب واالجراءات الرسمية وغي الرسمية التي يتخذها املجتمع
لرقابة سلوك األفراد فيه والتأكد من أهنم يترصفون وفق املعايي والقيم والنظم االجتامعية التي أقرها
املجتمع للحفاظ عىل متاسكه واستقراره.
أهمية الضبط االجتماعي :

يعد الضبط االجتامعي رضورة الزمة الستقرار املجتمع وحلفظ النظام العام ومؤسساته االجتامعية .وتربز
أمهية الضبط االجتامعي يف املواقف التالية:
 -1عندما يتصل األفراد ببعضهم البعض يف املناشط االجتامعية فإهنم يف حاجة إىل ضبط دوافعهم وميوهلم
حتى ال حيدث التشاحن والتصادم فيام بينهم؛ فالنفس البرشية لدهيا االستعداد لفعل اخلري أو الرش لقوله تعاىل:
}
{
ركت النفس ألهوائها ونزواهتا وما يمليه عليها الشيطان فإهنا تنحرف عن الفطرة
(سورة الشمس :آية  )10-7ومتى ُتتركت
وعن السلوك القويم.

5٨

امرأة العزيز { :

}

(سورة يوسف :آية )٥3

وبام أن الفرد ال يستطيع وضع حد لشهواته ورغباته بنفسه ،فالبد من وجود قوة خارجية (الضبط االجتامعي)

جـ

وسائل الضبط االجتماعي :

وسائل الضبط االجتامعي تنقسم إىل فرعني رئيسيني :وسائل الضبط االجتامعي غري الرسمي ،وسائل الضبط

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

االجتامعي الرسمي.

 1ـــ وسائل الضبط االجتماعي غير الرسمي :

كل مجاعة برشية تتمتع بمجموعة من الضوابط التي

االجتامعية  ،وهي عبارة عن جمموعة املعايي االجتامعية
املحددة للسلوك السوي املنسجم مع القيم واألعراف
السائدة يف اجلامعة أو يف املجتمع  .وتتميز وسائل الضبط
االجتامعي غري الرسمي باعتامدها عىل اجلزاءات االجتامعية
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القائمة عىل الرقابة االجتامعية مثل :التثريب واللوم

الـجــــــــزاء
ويعني العقوبة أو املكافأة التي تقرها
اجلامعة فيام يتعلق بسلوك أعضائها،
وتأخذ صفة االستحسان والثناء يف
حالة االمتثال للمعايري االجتامعية
أو االستهجان ،النبذ للمتمردين عىل
أعراف ومعايري اجلامعة.

املشكالت االجتماعية

تنظم سلوك أفرادها وعالقات بعضهم بعض يف احلياة

دراســــة اجملتمعـات

العادات والتقاليد ،وقوة الرتابط القرايب.

اجملتمــــع البشــــري

تقيد وتضبط رغبات األفراد واجلامعات وشهواهتم؛ فمث ً
ال حينام جينح الفرد للحصول عىل األموال بالوسائل
الرشعية مثل  :الرسقة واالختالس والرشوة وبيع املحرمات  ،وغريها  ،تأيت احلاجة إىل تقييد ذلك السلوك
غري
ّ
املنحرف بواسطة وسائل الضبط االجتامعي.
 -3تتبع عملية التحرض والتحديث زيادة يف احتياجات الناس ورغباهتم وسيادة التنافس واالستهالك،
وتزداد روابط العمل واملصالح فيام بني األفراد  ،مما جيعلهم يف وضع أكثر حاجة للضبط االجتامعي الرسمي،
بعكس سكان الريف والقرى التي تكون فيها عملية الضبط غري الرسمي أكثر فاعلية وذلك نتيجة لتامثل وتشابه

التعريف بعلم االجتماع

ُ -2جبلت النفس البشرية على حب التملك والسيطرة واتباع الشهوات ،حيث يقول الله تعالى على لسان

واالستهجان أو النبذ واملقاطعة (وذلك يف حالة خمالفة املعايري االجتامعية) ،ويتحقق الضبط االجتامعي غري

الرسمي بثالث وسائل أساسية هي:
�أ -العادات:

تشري العادات إىل أنامط السلوك اجلمعي الذي يسهم يف تنظيم وضبط عالقة األفراد بعضهم ببعض ،فالناس

يف أعامهلم وأنشطتهم اليومية يسريون وفق جمموعة من العادات التي تيرس وتسهل سبل التعامل واالتصال بينهم.
ومن العادات السائدة يف املجتمع السعودي ،واملنبثقة من تعاليم اإلسالم احلنيف؛ احرتام كبار السن وتقدير اجلار

والرب به وآداب الطعام والسالم وغريها ( اذكر أمثلة أخرى) .والتزام الفرد هبذه العادات احلسنة يقابل من املجتمع

باالستحسان والثناء ،وبينام خمالفة هذه العادات يقابل من املجتمع باللوم والتوبيخ.
ب -التقاليد:

تشري التقاليد االجتامعية إىل قواعد السلوك اخلاص بجامعة

معينة أو بمناسبة حمددة .وختتلف التقاليد عن العادات بأهنا
أكثر خصوصية وارتباط ًا بجامعة معينة أو بمناسبة خاصة،
بينام تأخذ العادات صفة االنتشار بني عموم أفراد املجتمع.

عددبعضالعاداتوالتقاليدالسلبيةالتي
يجب أن يتخلص منها اجملتمع أو يقلل
من تأثيرها.

ومن التقاليد السائدة يف املجتمع السعودي تلك املرتبطة باملناسبات املختلفة ،كتقاليد الزواج ،وتقاليد األعياد
وغريها ( اذكر أمثلة أخرى).
جـ -الأعراف:

تشري األعراف إىل قواعد السلوك التي هلا صفة اإللزام يف تنظيم العالقات االجتامعية بني أفراد املجتمع.

واألعراف تشبه التقاليد يف درجة اإللزام ،إال أن هلا صفة العمومية واالنتشار ،وليست مرتبطة بفئة حمدودة أو

مناسبة معينة ،ومن األعراف السائدة يف املجتمع السعودي االلتزام بالزي الوطني (لبس الثوب والغرتة) ( اذكر

أمثلة أخرى ) فلو خالف بعض أفراد املجتمع هذا الزي يف أحد األحياء السكنية مث ً
ال ،كلبس الزي الغريب ،فإهنم

سيقابلون من سكان احلي بنوع من االستهجان واالستنكار عىل هذا النمط من السلوك.
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(..........................)٣( ..........................)٢( .......................... )١

 ٢ـــــ وسائل الضبط الرسمية :

تشري وسائل الضبط االجتامعي الرسمية إىل جمموعة القواعد املحددة واملقننة من قبل الدولة ،وختتلف

حياة املجتمع يالقي جزاءه من الدولة بالعقوبات املادية مثل :السجن أو الغرامة املالية أو نحوها .ويتحقق الضبط

الرسمي بوسيلة أساسية هي :األنظمة.

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

الوسائل الرسمية عن وسائل الضبط االجتامعي غري الرسمية بأن اخلارج عىل تلك القواعد أو النظم التي تسري

اجملتمــــع البشــــري

(..........................)٦( ..........................)٥( .......................... )٤

دراســــة اجملتمعـات

استخرج من الصور عدد ًا من التقاليد واألعراف والعادات السعودية.

الأنظمة:

رضورة الزمة الستقرار املجتمع ومتاسكه ،واليمكن أن نتصور حياة اجتامعية بدون نظام حيكمها ويضبط

عالقاهتا ،ويشري العالمة ابن خلدون إىل أمهية األنظمة يف عملية الضبط االجتامعي بقوله « :إن االجتامع رضورة
للبرش وهو معنى العمران والبد هلم يف االجتامع من وازع حاسم يرجعون إليه ،وحكمه فيهم تارة يكون مستند ًا

املشكالت االجتماعية

تشري األنظمة إىل جمموعة الترشيعات واألحكام التي تصدر عن الدولة وتفرضها عىل أفرادها .واألنظمة

إىل رشع منزل من عند اهلل ،وتارة إىل سياسة عقلية يوجب انقيادهم إليها» (استنتج بعض الفوائد االجتامعية من
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هذه املقولة).

وتسهم األنظمة يف استقرار املجتمع ومتاسكه من خالل الوظائف التالية :
 -1ضبط سلوك األفراد وإجبارهم عىل اتباع قواعد معينة للسلوك.
 -2محاية حريات األفراد ومصاحلهم.

 -3محاية املجتمع وتوفري األمن وفض املنازعات.

د

عالقة التنشئة بالضبط االجتماعي :

التنشئة والضبط االجتماعي عمليتان متالزمتان يكمل أحدهما اآلخر ،فال يمكن أن يكون للضبط تأثير

وفاعلية دون عملية التنشئة ،فمن خالل التنشئة تتم عملية غرس القيم والمعايير االجتماعية وتعلم أنماط
السلوك السوي وتشرب ثقافة المجتمع ،وعن طريق الضبط االجتماعي ،تتم عملية اإلشراف والمراقبة للتأكد

من االمتثال لتلك القيم والمعايير وعدم االنحراف عنها ،وتوقيع الجزاءات والعقوبات المادية والمعنوية على

المخالفين لتلك المعايير.

ونسوق المثال التالي لتوضيح العالقة بين كل من عملية التنشئة والضبط االجتماعي :فالوالدان مث ً
ال
يقومان ،من خالل عملية التنشئة ،بتعليم ابنهما الصدق وأنه ُخ ُلق المسلم الصحيح ،ويحثانه على أن يكون

دائم ًا صادق ًا في أقواله وأفعاله ،وأن الكذب ُخ ُلق سئ ومذوم ومحرم شرع ًا .فمن خالل هذه العملية التعليمية

والقدوة الحسنة يتم غرس القيم والعادات الحسنة في شخصية الطفل ،ثم تأتي عملية الضبط االجتماعي عندما
ينحرف الطفل عن هذه القيم ويخالف تعاليم والديه ،ويمارس الكذب مع أمه أو مع إخوته ،أو مع الغير؛ فحين

توجه األم ابنها على عدم الكذب أو توبخه عليه أو تحرمه من شيء يحبه ألنه كذب فهي تمارس عملية الضبط

االجتماعي بشكل غير رسمي.

وكذلك ،الشباب ينشأون في األسرة والمدرسة على احترام قواعد السير ونظم المرور ،وعندما يخالفون

هذه النظم ،فإن رجال المرور يفرضون عليهم غرامات مالية أو يضعونهم في السجن ،ورجال المرور بذلك

يمارسون عملية الضبط االجتماعي الرسمي.
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على احترام النظام وقواعد السلوك العامة ال يحتاجون كثير ًا إلى الضبط االجتماعي ،بينما األفراد الذين تربوا

في أسرهم على الفوضى والعشوائية ،فإنهم سوف يعانون من مواجهة وسائل الضبط االجتماعي الرسمية وغير
الرسمية ،وما انتشار بعض المشكالت االجتماعية مثل :انحراف األحداث وانتشار المخدرات التي يعاني منها
المجتمع إال نتيجة وجود خلل في مؤسسات التنشئة والضبط االجتماعي.

يمكن تقسيم مؤسسات التنشئة والضبط االجتماعي

إلى مؤسسات غير رسمية مثل :األسرة ،وجماعة األقران،
وجماعة الجوار؛ ومؤسسات رسمية مثل :المدرسة،

وغيرها من مؤسسات الدولة.

أ

املؤسسات غير الرسمية :

تعد األسرة من أهم وأقوى مؤسسات التنشئة االجتماعية تأثير ًا في تشكيل شخصية الفرد  ،فاألسرة

تنفرد في السنوات األولى من حياة الطفل بتربية وتشكيل سلوكه ،حيث يكون الطفل أكثر قابلية للتعلم

واالستيعاب .وخير دليل على ذلك قول المصطفى [ « :كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه
أو يمجسانه » متفق عليه ،وقديم ًا قالت العرب :العلم في الصغر كالنقش في الحجر .وتأثير األسرة على الفرد
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يستمر معه في حياته ويؤثر في نمط شخصيته وفي طريقة ارتباطه بالجماعات األخرى( .وضح ذلك).

املشكالت االجتماعية

١ـــاألســـــــــرة:

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

والشرطة ،ومراكز الحسبة ،والمسجد ،ووسائل اإلعالم

ال�شــخ�صية
تعني جمموعة اخلصائص اجلسمية والنفسية
والوجدانية واالجتامعية التي تعني هوية
الفرد ومتيزه عن غريه من األفراد .

اجملتمــــع البشــــري

ثالثا ً :

مؤسسات التنشئة والضبط االجتماعي :

دراســــة اجملتمعـات

الذي تقوم به التنشئة ،وخاصة في األسرة ،أصبحت الحاجة ماسة إلى الضبط االجتماعي ،وكلما كانت التنشئة
وفعالة كان اإلحساس بالحاجة إلى الضبط االجتماعي ضعيف ًا؛ ألن الفرد يتكيف في سلوكه وتوجهاته
سليمة ّ
مع قيم وآداب ونظم المجتمع بشكل تلقائي وعفوي ،ونعطي مثا ً
ال على ذلك :فاألبناء الذين تربوا في أسرهم

التعريف بعلم االجتماع

والعالقة بين عملية التنشئة االجتماعية والحاجة إلى الضبط االجتماعي عالقة عكسية .فكلما ضعف الدور

واإلسالم اهتم باألسرة وحرص أن تكون قائمة على
وح َّمل
المودة والرحمة حتى تكون بيئة صالحة لتربية الناشئةَ ،
اإلسالم الوالدين مسؤولية التربية وتهذيب سلوك األبناء ،وفي
ذلك يقول الرسول [ «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»
متفق عليه (.)20

كيف تشبع األرسة اجلوانب العاطفية لدى
أبناءها ؟ اقرتح عدد ًا من األساليب .

والأ�سرة ت�سهم فـي عملية التن�شئة وال�ضبط االجتماعي من خالل الوظائف التالية:

�أ -تعلم الطفل الأ�ساليب ال�صحيحة لإ�شباع حاجاته الأ�سا�سية مثل طريقة األكل والرشب واللبس وغريه.
ب -ت�شبع حاجات الطفل النف�سية مثل :العطف واحلنان واإلحساس باألمن واالستقرار ،مما يسهم يف توجيهه
وحفظه من الوقوع يف االنحراف.

جـ -يتعلم الطفل من الأ�سرة اللغة وو�سائل االت�صال بالآخرين ،ويتعلم الآداب الإ�سالمية والعادات والأعراف

و�أمناط ال�سلوك ال�صحيح.

ويف العرص احلديث أ َّثر التغري االجتامعي عىل دور األرسة يف عملية التنشئة والضبط االجتامعي ،حيث تقلص
حجم األرسة؛ مما أضعف العالقات األرسية .كذلك كان خلروج املرأة من البيت أثره عىل اإلشباع العاطفي
والرعاية النفسية لألبناء.
من املهـم �إ�شــــــباع
احلاجات النف�سية
لـــدى الأبنـــــــــاء

 ٢ـــ جماعة األقران :

يشر مفهوم جماعة األقران إلى :مجموعة األصدقاء المتقاربين في العمر والميول .والفرد عادة يبدأ في
االنضمام إلى جماعات خارج األسرة في السنوات المبكرة من عمره ،حيث يبدأ أو ً
ال بجماعة اللعب في الحي

ثم يستمر في االنضمام إلى جماعات مختلفة ،وتعد جماعة األقران إحدى العوامل المهمة في نمو الطفل نفسي ًا
واجتماعي ًا لما لها من تأثير بالغ في اتجاهات وسلوك األفراد.
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وتسهم جماعة األقران في تنمية الثقة بالنفس واالعتماد على

الذات .وتمارس جماعة األقران عملية الضبط االجتماعي ،من

خالل مراقبة سلوك أفرادها ،سواء بالتشجيع والترحيب بالسلوك

بالعزل والمقاطعة للذين ال يتسقون مع قيم واتجاهات الجماعة.

(الصحبة الصاحلة طريق للخري)

وقد تكون جماعة األقـران منسـجمة ومتسـقة مع ثقافة المجتمع وقيمه ومعاييره االجتماعيـة ،وقد تكون

} (سورة فصلت :آية .)2٥

عندما تريد اختيار صديقا ً صاحلا ً ما
املعايير املناسبة في هذا االختيار ؟

ب

املؤسسات الرسمية :

1ـــالمدرســـــــة:

لتعقد الحياة االجتماعية وتشعبها فقد أصبحت المدرسة مؤسسة متخصصة في نقل ثقافة المجتمع وتراثه،
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تعد المدرسة مؤسسة مكملة للدور الذي تقوم به األسرة في عملية التنشئة والضبط االجتماعي .ونظر ًا

املشكالت االجتماعية

المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريح ًا طيبة ،ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن
تجد منه ريح ًا خبيثة » متفق عليه.
وفي حياتنا اليومية ،نجد األفراد الجادين في أعمالهم والمستقيمين في سلوكهم يرتبطون بأقران ورفقاء
صالحين وجادين ،بينما نجد كثير ًا ممن وقعوا في االنحرافات كان نتيجة ارتباطهم برفقاء منحرفين ساهموا في
تضليلهم وانحرافهم.

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

وفي السنة المطهرة يقول المصطفى [ « المرء على دين
خليله فلينظر أحدكم من يخالل » مسند اإلمام أحمد .ويقول
عليه الصالة والسالم في موضع آخر « :إنما مثل الجليس
الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير ،فحامل

اجملتمــــع البشــــري

منحرفة عنه خارجـة على آدابه وقيمـه .وقد شـدّ د اإلسـالم على أهميـة األقــران وأثـرهم على سلـوك الفـرد
الله تعـالى { :
ونظـام المجتمع  ،وفي ذلك يقول ال ّل

دراســــة اجملتمعـات

المتفق مع توجهات وعادات الجماعة أو بالسخرية والتحقير أو

وذلك بعد مراجعته وتنقيته من جيل إلى جيل .والمدرسة تمثل مجتمع ًا مصغر ًا يتدرب فيه الناشئة على قواعد
النظام وممارسة األنشطة وتكوين العالقات االجتماعية .وتعمل المدرسة على تنمية مهارات الطالب وتوجيه

ميولهم ،من خالل المناهج الدراسية والمشاركة والتفاعل داخل الفناء المدرسي.

ويمكن تصنيف الوظائف التي تسهم بها المدرسة في عملية التنشئة والضبط االجتماعي في المجتمع
المسلم على النحو التالـي :
أ -تعليم الطفل العقيدة واآلداب اإلسالمية.

ب -تبسيط ثقافة المجتمع ونقلها إلى الطالب ،من خالل

نظام متدرج يراعي قدراتهم ومستوياتهم.

جـ -تدريب وإعداد الطالب ليقوموا بأدوارهم داخل

المجتمع  ( ،كيف؟ ) .

د -تدريب الطالب على االنضباط واحترام قواعد النظام.

الـر�أي العــــام
هو وجهات النظر أو الشعور السائد بني
مجهور معني يف وقت حمدد إزاء موقف أو
مشكلة معينة ،والرأي العام قد يكون ثابت ًا
أو متغري ًا .

هـ -يمثل المعلم دور القدوة والمربي الذي يعمل على تخليص الطالب من االتجاهات السلبية والسلوك

المنحرف ،وإكسابهم القيم واالتجاهات الصحيحة التي تساعدهم على اإلندماج في المجتمع.
 ٢ـــ وسائل اإلعـالم :

تؤدي وسائل اإلعالم دور ًا حيوي ًا في تكوين شخصية

الفرد وسلوكه ،من خالل المعلومات والبرامج التي تبثها إلى

الجماهير .ولوسائل اإلعالم تأثير قوي؛ ألنها واسعة االنتشار
وسريعة اإلتصال ،وتبث برامج متعددة لمختلف الفئات العمرية

وتناسب مختلف المستويات التعليمية ،وخاصة المسموعة
والمرئية منها.

ومن وسائل اإلعالم ذات التأثير الواسع :اإلذاعة والتلفاز

والصحف والمجالت ،ويمكن تصنيف الوظائف التي تؤديها وسائل اإلعالم في التنشئة والضبط االجتماعي
في المجتمع المسلم على النحو التالـي :
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ب -العمل عىل تبسيط ونقل ثقافة املجتمع.

جـ -تزويد األفراد باملعلومات واألخبار التي حتدث داخل املجتمع وخارجه.

هـ -توجيه وتشكيل الرأي العام نحو اجتاهات حمددة.

و -احلفاظ عىل استقرار النظام االجتامعي من خالل
الربامج التي تعالج بعض اإلنحرافات واألخطاء

واإلعالم يف العرص الراهن أصبح سالح ًا تعتمد عليه

كثري من الدول يف نرش أفكارها ومعتقداهتا ،وتسعى من

خالله إىل التأثري واهليمنة عىل الشعوب األخرى .لذلك جيب
التعامل مع اإلعالم الوافد بحيطة وحذر.

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

لــمـــســــــــــجـــد
:
ـــ
ا٣

يقوم املسجد بدور بارز يف عملية التنشئة والضبط

االجتامعي ،من خالل غرس القيم واآلداب اإلسالمية التي
التي يؤدهيا األفراد داخل املسجد بالغ األثر يف هتذيب النفوس

وتقوية اإليامن وإصالح األخالق.

أ -غرس القيم اإلسالمية من خالل العبادات والتعاليم
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التي حتافظ عىل استقرار املجتمع ومتاسكه.

كيفيعالجاملســجدمشـــكالتاحلي؟
( اقترح حلوال ً ) .

املشكالت االجتماعية

تشكل شخصية الفرد وتضبط سلوكه .وللعبادات والشعائر

واملسجد يؤدي وظائف عدة عىل النحو التالـي :

اجملتمــــع البشــــري

الشائعة يف املجتمع.

قارن بين اآلثار اإليجابية واآلثار
السلبية للقنوات الفضائية بالتعاون
مع أحد زمالءك .

دراســــة اجملتمعـات

د -إكساب األفراد مهارات واجتاهات مفيدة تساعدهم عىل التكيف واالندماج يف املجتمع.

التعريف بعلم االجتماع

أ -ترسيخ القيم اإلسالمية بني أفراد املجتمع.

ب -توثيق أوارص املحبة واألخوة وتشجيع التعاون والتكافل بني سكان احلي.

جـ -ربط األفراد بمجتمعهم وتوعيتهم بمشكالته ،من خالل الدروس واخلطب.

د -نرش املعارف والتعاليم اإلسالمية ،من خالل مكتبات املساجد والدروس التي تقام فيها.

الــشــــرطـة
:
٤ـــ

تقوم الرشطة كمؤسسة أمنية عىل تطبيق النظام داخل املجتمع .ويعمل أفراد الرشطة عىل وقاية املجتمع

من حدوث اجلرائم واالنحرافات ،وذلك باإلرشاف واملراقبة عىل مرافق املجتمع .وتقوم الرشطة ،كذلك،

بتعقب املجرمني ومعاقبتهم .وتعمل إىل جانب الرشطة جمموعة من املؤسسات األخرى مثل :القضاء واملحاكم
ومؤسسات املراقبة واإلرشاف العام.
 ٥ــــ مؤسسات احلسبة :

تؤدي هيئات األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف املجتمع اإلسالمي دور ًا هام ًا يف التنشئة والضبط االجتامعي،

من خالل املحافظة عىل اآلداب واألخالق اإلسالمية وتذكري الناس وتوعيتهم هبا أثناء احلياة اليومية ،كذلك،

تعمل اهليئات عىل مقاومة املنكرات واالنحرافات ،التي حتدث يف املجتمع وحتد من انتشارها .وتعترب اهليئات

سند ًا قوي ًا جلهاز الرشطة يف تعقب اجلرائم واالنحرافات السلوكية ،وهي بذلك تعترب ركيزة أساسية للمحافظة

عىل استقرار املجتمع وأمنه ،واململكة العربية السعودية تتميز عن غريها من دول العامل اإلسالمي هبذا النوع من

مؤسسات الضبط االجتامعي.

ويف العموم ،فإن مؤسسات التنشئة والضبط االجتامعي تعمل بشكل متساند ومتكامل ،لذلك ،فالتنسيق بني
برامج هذه املؤسسات رضورة ُم ِل ّحة لصياغة الشخصية االجتامعية التي حتقق أهداف الدولة واملجتمع .وعىل

ذلك ،البد أن تكون أساليب األرسة الرتبوية متفقة ومنسجمة مع برامج املدرسة ومع برامج وسائل اإلعالم،
وغريها من مؤسسات التنشئة والضبط االجتامعي( .هات أمثلة أخرى).
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الدين هو أهم وأقوى مصادر التنشئة والضبط االجتامعي ،حيث يعمل عىل تزكية النفوس وتطهري القلوب

خلجة من خلجاته ،وإذا كانت وسائل الضبط االجتامعي الوضعية تعتمد عىل الرقابة اخلارجية من اجلامعة أو

املجتمع ،فإن الدين ال يقترص عىل الوازع اخلارجي فحسب ولكنه يعتمد بشكل أكرب من الوازع الداخيل والرقابة

الذاتية التي تنبثق من اإليامن باهلل .والدين اإلسالمي يمتاز عن غريه من األديان بشموله ملختلف جوانب احلياة فهو

واإلسالم يتناول تنشئة األفراد وضبطهم من خالل األساليب التالية :

 -1يعمل اإلســالم ،من خالل الشعــائر التعبديـة  ،على تربيـة األفــراد وضـبط سلوكـهم  ،فالصـالة

والصوم وغيرهما من العبادات تزكي النفوس وتطهر القلـوب ّ
وتهذب الســلوك وفي ذلك يقول اللـه تعالى:
} (سورة العنكبوت :آية  .)4٥والشعائر التعبدية ،خاصة ما يقام منها

{

يدعم متاسك املجتمع واستقراره.
بني أفراد املجتمع مما ّ

 -2يعمل اإلسالم عىل تربية وتثقيف أبنائه من خالل جمموعة من األوامـر والنـواهـي التي تعمل عىل تنشئة

} (سورة لقمان :آية .)19-18
ومن الزواجر وعوامل الوقـاية من تفكك أواصر وشائج المجتمع قوله تعالى { :
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} (سورة احلجرات :آية .)12

املشكالت االجتماعية

وضبط سلوك األفراد .ومن هذه األوامر عىل سبيل املثال ال احلرص :قوله تعاىل { :

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

يف مجاعة تسهم يف تدعيم وحدة املجتمع ومتاسكه .فالعبادات اجلامعية تقوي مشاعر األخوة وأحاسيس التالحم

اجملتمــــع البشــــري

ليس دين ًا تعبدي ًا فحسب ،وإنام يتناول مجيع مناشط احلياة السياسية واالقتصادية واالجتامعية بالضبط والتنظيم.

دراســــة اجملتمعـات

وتربية ضامئر األفراد حتى يصبح كل إنسان حارس ًا عىل نفسه ،يستشعر رقابة اهلل يف كل عمل من أعامله ويف كل

التعريف بعلم االجتماع

رابعا ً :

الدين والتنشئة والضبط االجتماعي :

 -3نسخ اإلسالم كثير ًا من األعراف والعادات الجاهلية السيئة مثل  :القتال من أجل القبيلة أو التفاخر

باألنساب واألحساب  ،وأقر كثير ًا من عادات العرب الحسنة وتقاليدهم في الجاهلية مثل :احترام الجار وإكرام
الضيف وغيرها  ،وفي ذلك يقول الرسول [ « إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق » أخرجه البخاري ،كذلك
أتى اإلسالم بقيم جديدة مثل  :األخوة في الدين والتكافل والتناصر بين المسلمين.

 -4أتى اإلسالم بمجموعة من النظم والتشريعات التي تنظم الحياة االجتماعية  ،فاإلسالم نظم العالقة

بين األبناء واآلباء  ،وبين الناس بعضهم ببعض  ،ونظم عالقة الناس بالسلطة الحاكمة  .ومن النظم العالجية
في الضبط االجتماعي قوله تعالـى { :
} (سورة المائدة :آية .)38

٧0
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ال�ضبط
االجتماعي

و�سـائله

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

وظائفها

التن�شئة
االجتماعية

التن�شئة
االجتماعية
وال�ضبط
االجتماعي
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امل�ؤ�س�سات

املشكالت االجتماعية
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( أكمل خريطة مفهوم موضوعات الفصل الرابع)

ال�س�ؤال الأول� :أكمل الفراغات التالية:

 -1تعد ( ).....................من أهم وأقوى مؤسسات التنشئة االجتامعية تأثري ًا يف تشكل شخصية الفرد.
 -2يشري مفهوم ( )...................جمموعة من األصدقاء املتقاربني يف العمر وامليول.
3ـ -تعمل ( )....................عىل توجيه وتشكيل الرأي العام نحو اجتاهات حمددة.
 -4أصبحت ( )............................مؤسسة متخصصة يف نقل ثقافة املجتمع وتراثه وذلك بعد
مراجعته وتنقيته من جيل إىل جيل.
 -5يقصد بـ ( )...................جمموعة من األساليب واإلجراءات الرسمية وغري الرسمية التي
يتخذها املجتمع لرقابة سلوك األفراد فيه.
 -6تشري ( )...................إىل أنامط السلوك اجلامعي الذي يسهم يف تنظيم وضبط عالقات األفراد
بعضهم ببعض.
 -7األعراف من وسائل الضبط االجتامعي غري الرسمي ومن أمثلتها (.)...................
 -8تعمل ( )...................عىل فض املنازعات وتوثيق العقود واملعامالت.
ال�س�ؤال الثاين :اذكر ال�سبب فيما ي�أتي:

 -1التنسيق بني برامج مؤسسات التنشئة االجتامعية ،رضورة ُم ِلحة.
 -2أمهية إشباع حاجات الطفل النفسية.
 -3خيتلف الناس من جمتمع إىل آخر يف طباعهم وسلوكهم.
 -4التنشئة االجتامعية مهمة الستقرار املجتمع.
 -5يعد الدين أكثر فاعلية يف الضبط االجتامعي من األنظمة الوضعية.
ال�س�ؤال الثالث :و�ضح ك ً
ال مما ي�أتي:

 -1مفهوم التنشئة االجتامعية.
 -2دور مجاعة األقران يف عملية التنشئة االجتامعية.

ال�س�ؤال الرابع :ما املق�صود بامل�صطلحات التالية:

 -1التقاليد

 -2األنظمة

 -3احلسبة.
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الفصل اخلامس

امل�شكالت االجتماعية
أوال ً  :مفهوم املشكالت االجتماعية .
ثانياً  :أسباب املشكالت االجتماعية.
ثالثاً  :مناذج من املشكالت االجتماعية في
اجملتمع السعودي .

الفصل الخامس

المشكالت االجتماعية

تـمـهـيـــــد :

ما املقصود باملشكالت االجتامعية؟ كيف يمكن حتديد املشكلة االجتامعية؟ ما خصائص املشكالت

االجتامعية؟ ما أسباب املشكالت االجتامعية؟ ما أهم املشكالت االجتامعية املنترشة يف املجتمع السعودي؟

أوال ً :

املشكالت االجتماعية وأمناطها وخصائصها :
ما هية املشكلة االجتماعية :

أ

المشكلة االجتماعية صعوبة اجتماعية تواجه المجتمع ،وتتطلب جهود ًا مضنية لمواجهتها والتصدي لها

قبل أن تهدد استقرار المجتمع وقيمه وأعرافه.
تعــريف

ب

املشكلة االجتامعية  :أي وضع اجتامعي غي سوي وغي مستحب لدى فئات املجتمع ،أو أي اعتالل أو خلل

يف البناء االجتامعي يستدعي املواجهة ،كخطر عىل متاسك املجتمع واستقراره.
أمناط املشكالت االجتماعية :

يتفاوت حجم أنماط وطبيعة المشكالت االجتماعية داخل المجتمع .فليست كل مشكلة اجتماعية في
المجتمع تحمل نفس األهمية ،كذلك البد من التمييز بين المشكلة باعتبارها انحراف ًا يمثل خروج ًا على المعايير
وقواعد السلوك ،وبين المشكلة باعتبارها وضع ًا يحتاج إلى المواجهة والمعالجة.

وفي ضوء ذلك ،يمكن تحديد أنماط المشكالت االجتماعية التي تواجه المجتمعات إلى نمطين:

 1ـــ مشكلة السلوك المنحرف :

تعني خروج األفراد على معايير وقيم وقواعد سلوك المجتمع ،مثل :تشرد األحداث ،إدمان المخدرات

والمسكرات ،السرقات ،الزنا ،ونحوها.

٧4

التعريف بعلم االجتماع

 ٢ــ مشكلة األوضاع االجتماعية :

ال تعني مشكلة األوضاع االجتامعية خروج األفراد
عىل معايري املجتمع ،وال تعترب سلوك ًا منحرف ًا ،ولكنها

البطالة ،نقص العاملة الوطنية ،اهلجرة ،تلوث البيئة ،الوعي

الصحي ،الفراغ لدى الشباب ....ونحوها.

جـ

خصائص املشكالت االجتماعية :

(التلوث البيئي من خماطر التقدم الصناعي)

االجتامعية ليست متساوية الدرجة واحلجم واألمهية يف كل املجتمعات اإلنسانية.
لذلك فاملشكالت االجتامعية تتميز بمجموعة من اخلصائص املتعددة ومنها:

 ١ــ اختالف املشكالت االجتماعية :

املشكالت االجتامعية ،من جمتمع إىل آخر ومن زمن إىل آخر ،يرتبط بكثافة التغري االجتامعي ونمط القيم ومعايري
السلوك لكل جمتمع .فمث ً
ال :مشكلة األمية يف املجتمع السعودي ،مل تعد حتمل نفس األمهية يف وقتنا املعارص ،كام

هو احلال قبل ثالثة عقود من الزمن ( .كم تتوقع نسبة األمية يف جمتمعنا يف الوقت احلارض ؟ ) .

 ٢ـــ تعدد أسباب املشكالت االجتماعية :

ابنتهم  ،بل تتداخل فيها عوامل ثقافية واقتصادية ونفسية ( .حدد بعض هذه العوامل من وجهة نظرك ) .
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من الصعب حتديد سبب واحد لنشأة املشكلة االجتامعية ،فاملشكلة االجتامعية يسهم يف ظهورها عوامل متعددة
ومتداخلة ،فمث ً
ال :مشكلة الطالق ال يمكن أن نعزوها إىل عامل واحد فقط هو تدخل أهل الزوجة يف مشكالت

املشكالت االجتماعية

وكذلك مشكلة التفكك األرسي يف املجتمع السعودي ،ال حتمل نفس األمهية يف املجتمعات الغربية ،ألن مفهوم
األرسة وتكوينها وشكلها ،والوظائف التي تقوم هبا ،وحجم التفكك وانتشاره ،خيتلف جذري ًا بني املجتمعني.

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

تتميز املشكالت االجتامعية بأهنا ال حتمل نفس األمهية واالنتشار لكل جمتمع ،فاختالف حجم وانتشار

اجملتمــــع البشــــري

إن املشكالت االجتامعية ختتلف من جمتمع إىل آخر ،ومن ثقافة إىل أخرى ،ومن زمن إىل آخر .فاملشكالت

دراســــة اجملتمعـات

األمية،
أوضاع حتتاج إىل املواجهة واملعاجلة ،مثل :انتشار
ّ

 ٣ـــ توفر األدلـــــــــة :

فحتى يمكن احلكم عىل وجود مشكلة اجتامعية حمددة ،البد من وجود مؤرشات لقياس ووصف هذه املشكلة،
فاإلحصائيات املتعلقة مث ً
ال :بنسبة مدمني املخدرات ،أو نسبة الطالق يف املجتمع ،هي مؤرشات واضحة عىل

وجود املشكلة االجتامعية.

 ٤ـــ تباين أســــــلوب المعــــــالجة :

إن لكل مجتمع أسلوب ًا خاص ًا في مواجهة ومعالجة المشكالت وفق ًا لظروف المجتمع وثقافته وإمكاناته؛
فمث ً
ال لو أخذنا مشكلة الخالفات الزوجية في المجتمع المسلم ،لوجدنا أن اإلسالم ينادي باالستعانة بالحكماء
من أقرباء الزوجة والزوج مع ًا ليحاولوا اإلصالح بينهما حفاظ ًا على ُبنية األسرة وعدم تشرد األبناء وتفرقهم.

فاإلسالم حينما يأمرنا باتباع هذا األسلوب في العالج  ،لمعرفته بأن أقرباء الزوجة أو الزوج هم أول الناس

بتفهم حياة الزوجين  ( ،متى يلجأ األزواج إلى ذلك ؟ )  .بينما نجد في المجتمعات غير المسلمة ،حينما تنشأ
تلك الخالفات الزوجية ،ففي الغالب يتم االستعانة بالعالج النفسي ،أو عن طريق المراكز االجتماعية ،أو عن

طريق المؤسسات الرسمية ( مثل المحاكم والشرطة وغيرها ) .
 ٥ـــ ترابط المشكالت االجتماعية :

اليمكن عزل املشكالت االجتامعية عن بعضها البعض ،فاملشكالت االجتامعية متداخلة ومتداخلة ومرتابطة
يف األسباب واآلثار .فمث ً
ال :مشكلة االنحراف مرتبطة بمشكلة الفراغ ،والفراغ مرتبط بمشكلة ضعف الوعي
االجتامعي واحرتام الوقت وهكذا.

ثانيا ً:

أسباب املشكالت االجتماعية :

يعود ظهور املشكالت االجتامعية يف املقام األول إىل ضعف يف أداء وفاعلية مؤسسات التنشئة االجتامعية،

وعدم قدرهتا عىل مواكبة التحوالت والتغريات االجتامعية واالقتصادية ،التي متر هبا املجتمعات البرشية.
ويف العموم تسهم بعض األسباب يف انتشار املشكالت االجتامعية ،ومنها:
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أ

يعد ضعف الوازع الديني من األسباب الرئيسة النتشار املشكالت االجتامعية يف املجتمع اإلسالمي .ويقصد

بالسوء ،إال من رحم اهلل .واإلسالم يتميز بأن جعل املسلم حياسب نفسه ،قبل أن يحُ اسب ،فإذا مل تكن لدى الفرد

رقابة ذاتية لردعه عن االنحراف ،فإن النتيجة ستكون وخيمة ،ليست عىل نفسه فقط ،بل عىل استقرار املجتمع.

فعدم االلتزام بتعاليم الدين يؤدي إىل الوقوع يف أحضان الرش ( .كيف ننمي الوازع الديني لدينا؟ ).

كلام كانت األرسة متامسكة ومستقرة ،كان ذلك أدعى إىل

استقامة واتزان سلوك أفرادها .وإذا حدث اهنيار للعالقات

األرسية ،وأصبحت األرسة مفككة ،نتيجة طالق ،أو خالفات
األبناء يف األرسة يصبح أكثر عرضة لالنحراف ،مما يؤدي

إىل حدوث مشكالت اجتامعية ،مثل ترشد األبناء وارتكاب

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

زوجية أو وفاة أحد الوالدين أو كليهام ،أو غريه ،فإن سلوك

تعاون طالب الفصل يف وضع أساليب
لزيادة االستقرار األرسي  .ومن ثم يوزع
عىل طالب املدرسة .

اجملتمــــع البشــــري

ب

تفــــكك األســـــــــرة :

دراســــة اجملتمعـات

بالوازع الديني  :الردع أو الزجر عن ارتكاب املحرمات  .فإذا ضعف هذا الوازع لدى املسلم ،فإن النفس أمارة

التعريف بعلم االجتماع

ضـــعف الـــوازع الـدينــــي :

الرسقات ،وغريها.

دور ُ
بارز في حدوث بعض المشكالت االجتماعية ،فانتقال المجتمع من
لألوضاع االجتماعية المتغيرة ٌ

مرحلة إلى أخرى ،البد أن يتبع ذلك تغيرات ثقافية واجتماعية ،واقتصادية .فمث ً
ال ،المتغيرات السريعة والفجائية،
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مثل :الطفرات االقتصادية (ما المقصود؟) والتقدم الصناعي واتساع رقعة التحضر ،والتي أسهمت في حدوث

املشكالت االجتماعية

جـ

األوضاع االجتماعية املتغيرة :

مشكالت اجتماعية ،مثل :ازدحام المدن ونقص الخدمات المختلفة ،تزايد العمالة الوافدة ،نقص العمالة
الوطنية ،الهجرة المكثفة إلى المدن ،وتلوث البيئة ،وغيرها من المشكالت المرتبطة بالظروف االقتصادية

والثقافية للمجتمع.

(شارع البطحاء بمدينة الرياض (انظر إىل حجم العاملة الوافدة!))

ثالثا ً:

(هل للتقدم الصناعي مشكالت اجتامعية؟)

مناذج من املشكالت االجتماعية في اجملتمع السعودي :

املجتمع السعودي كغريه من املجتمعات اإلنسانية األخرى ،يعيش مرحلة التغري االجتامعي املستمرة ،ومن

الصعب أن ختلو هذه املرحلة من مشكالت متنوعة ومتعددة ،واملشكالت االجتامعية ال تبقى عىل حالة واحدة،
فهي تتغري بتغري الزمان واملكان وثقافة املجتمع.

وحتى يمكن لنا فهم وحتديد أهم املشكالت االجتامعية يف املجتمع السعودي ،البد من تصنيفها عىل النحو التايل:

أ -مشكالت اجتامعية متعلقة باألرسة.

ب -مشكالت اجتامعية متعلقة بفئة الشباب.

جـ -مشكالت اجتامعية متعلقة بالعاملة الوافدة.
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تعد األرسة املؤسسة االجتامعية األوىل التي تقوم بوظيفة تلبية احلاجات الطبيعية والنفسية واالجتامعية

ألعضائها .فإذا سادت العالقات الطبيعية واإلجيابية بني أفرادها فإن النتيجة ستكون حسنة فيام يتعلق بسلوكهم.
ستكون :خلل وتفكك يف البناء األرسي ،مما يسهم يف حدوث بعض املشكالت األرسية ،واألسباب التي قد
تؤدي إىل حدوث املشكالت االجتامعية ،واملرتبطة بتكوين األرسة .متعددة ومنها:

 -اخلالفات واملشاجرات الزوجية ،نتيجة عدم التوافق االجتامعي والثقايف( .ما املقصود؟).

 -غياب دور األم يف تربية األطفال ،مما يؤثر عىل فقدان الطفل للحنان والرعاية.

 -التأخر يف سن الزواج ،مما يؤدي إىل ظاهرة العنوسة( .ما املقصود هبذه الظاهرة؟).

 -الطالق ،وما له من آثار عىل متاسك األرسة وترشد األبناء.

وسنناقش إحدى تلك املشكالت األرسية املهمة :أثر استخدام العاملة املنزلية عىل األرسة السعودية.

أدى التطور الرسيع الذي حدث يف املجتمع السعودي ،خالل العقود الثالثة املاضية ،إىل زيادة يف املداخل

االقتصادية ،وارتفاع يف مستوى معيشة األفراد .وواكب تلك التغريات والتحوالت االجتامعية واالقتصادية زيادة

ونتيجة لتلك التحوالت االجتامعية ،واالقتصادية التي سامهت يف استرياد واستخدام التكنولوجيا يف كافة

أنشطة احلياة املختلفة ،تأثرت األرسة السعودية هبذه الظروف املتغرية ،مما جعلها يف حاجة إىل من يساعدها يف

حتمل أعباء البيت ،كالعناية باألطفال وأعامل التنظيف والغسيل والطهي ونقل األطفال إىل املدارس وإحضار
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حاجيات البيت ..وغريه .

املشكالت االجتماعية

كبرية يف أعداد السكان ،خاصة يف املراكز احلرضية الكبرية ،إضافة إىل ذلك ارتفعت نسبة املتعلمني يف املجتمع
السعودي ،ذكور ًا وإناث ًا إىل مستويات عالية.

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

استخدام العمالة املنزلية :

اجملتمــــع البشــــري

 -عدم اهتامم األب أو األم بأمور األرسة ،نتيجة إسناد األمور إىل املربيات (ما اخلطورة يف ذلك؟).

دراســــة اجملتمعـات

أما إذا افتقدت األرسة دورها الفعيل وساءت العالقات االجتامعية بني أعضاءها فإن النتيجة املتوقعة من ذلك

التعريف بعلم االجتماع

(أ)

املشكالت االجتماعية املتعلقة باألسرة :

أ

األسباب التي ساهمت في استخدام العمالة املنزلية :

 -1األعباء الثقيلة التي تعاين منها املرأة ،حيث كانت املرأة تقوم برعاية كافة شؤون البيت :تربية األطفال

وأعامل التنظيف والطهي وأعامل اخلياطة وغريها.

 -2تعليم املرأة ،ومن نتائجه خروجها إىل العمل ،خاصة يف جمال التعليم والتمريض ،مما جعلها يف حاجة

إىل من يقوم برعاية األبناء.

 -3ارتفاع متوسط دخل الفرد ،وتدين أجور العاملة املنزلية.

 -4ساهم خروج املرأة إىل ميدان العمل وتباعد مدارس األطفال عن موقع سكن األرسة يف انتشار ظاهرة السائقني.

ب األثار املترتبة على استخدام العمالة املنزلية :
 ١ـــ ظاهرة االتكالية :

أدى استخدام العاملة املنزلية والسائقني إىل ظاهرة

االتكالية وإىل افتقاد األرسة ملبدأ التعاون بني أعضائها،
وبينت بعض الدراسات االجتامعية أن ظاهرة االتكالية
أدت إىل ضعف العالقات األرسية وتباين اآلراء يف ترصيف

االتكالية :هي االعتامد عىل الغري يف
ممارسة عمل ما مع القدرة عليه.

شؤون البيت وخدمته ،وضعف العالقات االجتامعية بني أفراد األرسة يؤدي بالتايل إىل نشوء اخلالفات األرسية،
التي ستؤثر الحق ًا عىل تنشئة األطفال ورعايتهم.
 ٢ــ ضعف تنشئة األطفال اجتماعيا ً ولغويا ً :

تباين الثقافة والعادات والتقاليد االجتامعية بني األرسة والعاملة املنزلية ،سيؤثر ال حمالة يف تربية وتنشئة

وتعليم األطفال ،خاصة منذ الصغر .فإذا اختلفت ثقافة املربية عن ثقافة األرسة فكيف يمكن التفاعل بينها وبني
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فإن النتيجة املتوقعة من ذلك :ضعف يف تع ّلم الطفل النطق

السليم ،واكتساب عادات وقيم مغايرة آلداب املجتمع الذي

(ب)

يقيض مع اخلادمة (املربية) معظم وقته وتقوم

بتغذيته واالهتامم به ،قد يتأثر سلبي ًا يف لغته

املشكالت املتعلقة بالشباب :

ومعتقده ويف شعوره باالستقرار النفيس

كبير ًا ،وتعمل على رعايتهم وحمايتهم من االنحراف ،وذلك

بلغت من حسن الرعاية لن تصل لدرجة

السعودي( .كم نسبة الشباب؟) والدولة تولي هذه الفئة اهتمام ًا
من خالل البرامج المتعددة سواء الثقافية أو االجتماعية أو

االجتامعية والنفسية ؛ ألن اخلادمة مهام

األم يف حرصها وعطفها وحبها ألطفاهلا.

الرياضية .وألن الشباب يمثلون ثروة المجتمع ،فإن الحفاظ
على هذه الثروة يتطلب تعاون المؤسسات االجتماعية

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

والثقافية في بذل الجهد لرعايتها ،وتأتي األسرة على رأس

تلك المؤسسات.

وعلى الرغم من كل الجهود التي تبذل في االعتناء والرعاية

الشاملة بالشباب في المجتمع إال أن ذلك ال يخلو من وجود
انتشار تلك األنماط إلى عوامل أسرية أو اجتماعية أو نفسية.

من المهم اال�ستفادة من �أوقات فراغ ال�شباب وا�ستثمار
طاقاتهم الهائلة

ومن أهم المشكالت االجتماعية المتعلقة بفئة الشباب في
كثير من المجتمعات هي:

 -مشكلة كيفية استثمار أوقات الفراغ.
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اإلنسان والبيئة

كيف نستطيع عملي ًا االستفادة من أوقات فراغنا؟

يتناقش طالب الفصل يف بعض سلوكيات
بعض الشباب الناجتة عن التقليد األعمى.

املشكالت االجتماعية

أنماط من السلوك المنحرف لدى قطاع من الشباب .وقد يرجع

اجملتمــــع البشــــري

تمثل فئة الشباب شريحة مهمة وكبيرة في المجتمع

والطمأنينة مما قد يعيق ـ مستقب ً
ال ـ حياته

دراســــة اجملتمعـات

ينتمي إليه (وضح بعض املخاطر األخرى).

تشري الدراسات العلمية إىل أن الطفل الذي

التعريف بعلم االجتماع

أطفال األرسة؟ فحينام يصبح الطفل أكثر مالزمة ملربية أجنبية،

 -مشكلة التقليد األعمى لعادات ال تناسب جمتمع الشباب ثقافي ًا وديني ًا.

ولكن ،من أبرز تلك املشكالت االجتامعية التي هتدد مستقبل الشباب هي :تعاطي وإدمان املخدرات.

مشكلة تعاطي وإدمان اخملدرات:
أخطر ما هيدد متاسك املجتمع واستقراره هو تعاطي وإدمان املخدرات بكافة أشكاهلا .وتويل دول العامل

أمهية قصوى يف القضاء عىل هذه الظاهرة اخلبيثة واملرضة ،وذلك بعقد الندوات واملؤمترات الدولية ملواجهة
هذا اخلطر ،وقد تصدت اململكة العربية السعودية هلذه املشكلة بشتى السبل والطرق ملكافحتها ،وتطبيق أقىص

العقوبات عىل مروجيها ،والتي تصل إىل عقوبة اإلعدام.

أ

آثار تعاطي وإدمان اخملدرات

إن لظاهرة تعاطي املخدرات واإلدمان عليها آثار خطرة

عىل كيان األرسة وعىل حياة املجتمع واستقراره .ويمكن
حتديد بعض اآلثار اخلطرية من ظاهرة تعاطي املخدرات

وإدماهنا عىل النحو التايل:
١

ــ

كيف تستطيع األرسة ـ عملي ًا ـ وقاية
أبنائها من هذا الداء اخلطري ؟

ا آل ثـــــــا ر

تؤثر ظاهرة إدمان املخدرات وتعاطيها عىل متاسك

األرسة واستقرارها .فلقد بينت كثري من الدراسات

االجتامعية أن أسرُ مدمني املخدرات تعاين من مشكلة

التفكك األرسي والنزاع املستمر بني الزوجني ،مما يؤثر
الحق ًا عىل تنشئة األطفال وتلبية احتياجاهتم
النفسية
ّ
واالجتامعية ،ودفعهم إىل السلوك املنحرف ،كذلك

ينعكس تعاطي املخدرات عىل فقدان األبناء احلب
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( احلب بني أفراد األرسة من أحد عوامل االستقرار النفيس)

أفراد األرسة ،مما ينذر ذلك باخلطر القاتل ألبناء األرسة.
 ٢ـــ اآلثـــار االجتمـاعية :

التعريف بعلم االجتماع

واحلنان والعطف داخل األرسة ،مما سيكون له األثر البالغ يف تأخرهم الدرايس .وقد تنتقل عادة التعاطي إىل

هناك عالقة بين تعاطي المخدرات وارتكاب الجرائم بكل أشكالها ،فكثير ًا ما يندفع المتعاطي الذي ال

دراســــة اجملتمعـات

واستقرار المجتمع .كذلك يتسبب متعاطي ومدمني المخدرات في ارتكاب حوادث المرور األليمة والمميتة،

اجملتمــــع البشــــري

يكفي دخله إلشباع حاجته من المخدر الرتكاب الجرائم من أجل االستيالء على المال الالزم للحصول على
المخدر .فقد تكون تلك الجرائم مثل السرقة أو القتل أو غيرها .وقد يسبب تعاطي المخدر األنخراط في

عصابات السرقة يكون همها األول الحصول على المال بأي وسيلة كانت ،مما يجعل هذه الظاهرة تهدد أمن
لفقدانهم الوعي أثناء قيادة السيارات.
 3ـــ اآلثــــار النفـســية :

وع ّلمه ليساهم في عملية البناء والتنمية ،والتأثير الذي يحدثه اإلدمان على عقل الشاب قد يؤدي إلى االنتحار
والتخلص من نفسه؛ ألنه يفتقد إلى العقل السليم الواعي والمدرك ،كذلك يترك المخدر آثار ًا نفسية خطيرة

مثل :الشعور باإلحباط والعزلة االجتماعية والتمرد على القيم االجتماعية والدينية؛ مما سيكون له األثر السيء

ب

أسباب تعاطي وإدمان اخملدرات :

فعال في إيجاد
إن التعرف على األسباب والدوافع التي تؤدي بالشباب إلى اإلدمان ستساهم وبشكل ّ
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الحلول المناسبة للقضاء على هذه الظاهرة المضرة .ومن بين تلك األسباب:

املشكالت االجتماعية

في عدم القدرة على تحمل المسؤولية والشعور باالنتماء إلى أسرته ووطنه.

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

إن فقدان الشاب الثمن ما يملك وهو عقله يعد خسارة لسيت ألسرته فقط ،بل لمجتمعه الذي رعاه ورباه

 1ـــ ضعف الوازع الديني :

أكدت كثري من الدراسات أن ضعف الوازع الديني من شأنه جعل الفرد فريسة لألزمات النفسية التي تؤدي

إىل االنحرافات املختلفة ومنها تعاطي املخدرات ،فكلام ضعف الوازع الديني عند اإلنسان كان احتامل ارتكابه
للمحرمات أكرب منه عند أولئك الذين اتصفوا بقوة اإليامن .فتعاليم اإلسالم الساموية جاءت لتنزه الفرد عن

ارتكاب الفحشاء واملنكر ،فحينام يلتزم الشاب بام أمره اهلل سبحانه وتعاىل به يف طاعة واحرتام والديه ،واتباع
تعاليم اإلسالم ،وإجتناب نواهيه ،فإن املتوقع من ذلك أن يكون سلوك الشاب متزن ًا ومسـتقي ًام ،يـقول تعـاىل:
} (سورة العنكبوت :آية .)4٥

{

2

ـــ

ا لتفــكك

إن غياب الرقابة الوالدية والتنشئة غري السليمة لألبناء قد يكون سبب ًا يف انتشار مشكلة إدمان املخدرات
وتعاطيها ،فالعالقات االجتامعية يف حميط األرسة تؤدي دور ًا مه ًام يف تنشئة الشاب نفسي ًا واجتامعي ًا.
 3ــ جماعة األقــــران :

قوي يف توجيه سلوك الشباب ،خالل الفرتة التي يقضوهنا معهم ،نحو تعاطي
تأثري ٌ
جلامعة أقران السوء ٌ

املخدرات ،وحتاول مجاعة أقران السوء تضليل األصدقاء اجلدد وإهيامهم بأن استعامل املخدرات يساعدهم يف

الشعور بالراحة واهلروب من ضغوط احلياة االجتامعية والنفسية .بينام احلقيقة تكمن يف أهنم يلقون بأنفسهم
وأصدقائهم إىل التهلكة.

ج

عالج تعاطي وإدمان اخملدرات :

مشكلة تعاطي املخدرات وإدماهنا حتتاج إىل رعاية طبية دقيقة

حتى يزول أثر هذا الداء اخلطري .فمن احلاالت ما حيتاج إىل التنويم

باملستشفى ومنها ما حيتاج إىل مراجعة العيادات اخلارجية.

٨4

كيف تساعد شخص ًا وقع يف هذا الداء
اخلطري ؟ (ما األساليب ؟)

يف اجلوانب اجلسمية والنفسية واالجتامعية ،فالعالج الدوائي
يساعد عىل ختليص اجلسم من السموم ومن اآلالم املرتتبة عىل

الالزمة لزيادة ثقته بنفسه ومقاومة ضغط مجاعات السوء ،أما
العالج االجتامعي فيشمل زيادة دعم األرسة يف حسن التعامل

مع أبنهم املريض .ومساعدهتا يف التغلب عىل اخلالفات الناجتة

عن اإلدمان.

املتخصصة يف عالج اإلدمان تقدم املساعدات ملن حيتاجها
بشكل رسي للغاية .وتعامل املدمن عىل أنه مريض حيتاج إىل
الرعاية واالهتامم (هل تعرف أين تقع مثل هذه املستشفيات
يف منطقتنا).

يقوم طالب الفصل بزيارة ألحد
مراكز عالج اإلدمان ويسجل كل
طالب تقرير بذلك .

اجملتمــــع البشــــري

ويوجد يف اململكة العربية السعودية عدد من املستشفيات

دراســــة اجملتمعـات

اإلدمان ،والعالج النفيس يشتمل عىل تزويد املريض باملهارات

تؤكد الدراسات العملية والكتب
املتخصصة عىل أمهية التعامل مع
مدمن املخدرات عىل أنه مريض
حيتاج ملن يساعده وليس جمرم يقابل
بالنبذ واملقاطعة

التعريف بعلم االجتماع

لذا أنشئت مؤسسات متخصصة لتقديم عالجات متكاملة

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

جممع الأمل لل�صحة النف�سية بالريا�ض
ويعد �أحد املراكز لعالج الإدمان

اإلنسان والبيئة
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املشكالت االجتماعية

غرفة الر�سم ميار�س فيه املر�ضى
املدمنون هواياتهم الت�شكيلية

(ج)

مشكالت متعلقة بالعمالة الوافدة:

إن املراحل التطويرية التي عاشها املجتمع السعودي ،خاصة بعد استثامر عائداته النفطية يف جمال التنمية

الشاملة ،أدت إىل االستعانة بأيد عاملة تساهم يف جمال البناء والتعمري ويف تنمية كافة جوانب احلياة االجتامعية
واالقتصادية والصناعة واحلرضية والثقافية ،ونتيجة لنقص األيدي العاملة الوطنية ،كان من الرضوري استقدام

العاملة العربية واألجنبية.

أثر العمالة الوافدة على اجملتمع :
كثري من قطاع العاملة الوافدة عن ثقافة املجتمع السعودي ،فقد
نظر ًا الختالف الثقافات التي ينتمي إليها ٌ

تسبب ذلك يف عدم وجود التوافق واالنسجام بني ثقافة الوافد وثقافة املجتمع؛ مما نتج عن ذلك بروز مشكالت
اجتامعية ،كذلك ،ونظر ًا النتامء كثري من قطاع العاملة الوافدة إىل جمتمعات فقرية ،وجميئها إىل جمتمعات ذات مستوى
معييش متقدم ،فقد ساهم ذلك أيض ًا يف ميل تلك الفئة إىل ارتكاب بعض اجلرائم كالرسقة ،وهتريب املخدرات،
وغريها طمع ًا يف احلصول عىل أكرب قدر من املال .كذلك تسبب العاملة الوافدة السائبة ،خاصة تلك التي ال جتد

عم ً
ال أرضار ًا عىل استقرار املجتمع.

وقد ساهم تدفق األيدي العاملة الوافدة وتدين أجورها يف عدم قدرة األيدي العاملة الوطنية من احلصول

عىل العمل بأجور مقبولة ،يف القطاع اخلاص.

�شارع البطحاء مبدينة الريا�ض (انظر �إىل حجم العمالة الوافدة )
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التعريف بعلم االجتماع

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

املشكالت االجتماعية

( أكمل خريطة مفهوم موضوعات الفصل اخلامس

اإلنسان والبيئة
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اجملتمــــع البشــــري

�أمناطها

االجتماعية

خ�صائ�صها

امل�شكالت

دراســــة اجملتمعـات

�أ�سبابها

مناذجها

�س  ١ـ قارن بني �أمناط امل�شكالت االجتماعية :

النمط

التعريف

مثــال

�س  ٢ـ من وجهة نظرك ـ كيف ؟

 ١ـ يساهم ضعف الوازع الديني يف إحداث املشكالت االجتامعية.
 ٢ـ نواجه مشكالت تعاطي املخدرات.

�س : ٣ما �أهم امل�شكالت االجتماعية يف املجتمع ال�سعودي ؟
�س ٤ـ عدد ثالثة �أمثلة لكل من الآثار اجل�سمية والنف�سية واالجتماعية لتعاطي املخدارات.

الآثار اجل�سمية
الآثار النف�سية
الآثار االجتماعية
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....

الفصل السادس

الإن�سان والبيئة
أوال ً  :مفهوم البيئة .
ثانيا ً  :املشكالت البيئية .
ثالثا ً  :دور املواطن في حماية البيئة .

اإلنسان والبيئة

الفصل السادس

ما البيئة؟ وما أقسامها؟ وماذا يقصد بالتوازن البيئي؟ وما املشكالت البيئية؟ وكيف يمكن احلفاظ عىل
البيئة؟ ملاذا يدرس علم االجتامع البيئة؟
إن البيئة موضوع يدرسه علم اجلغرافيا وعلم اجليولوجيا ..وغريمها ،وكل علم يدرس البيئة من زاوية معينة؛

فعامل اجلغرافيا يدرس البيئة من ناحية التضاريس واملناخ وأثرها عىل السكان ،وعامل اجليولوجيا يعنى بالبيئة من

ناحية تركيب الطبقات األرضية وطبيعة الرتبة ،ولكن عامل االجتامع يركز عىل عالقة اإلنسان بالبيئة ،ويدرس

أسلوب تفاعله وتعامله معها وأثر ذلك عىل حياته االجتامعية.

أوال ً :

مفهوم البيئة :
ما هية البيئة :

أ
تعــريف

البيئة  :المكان أو الوسط الذي يعيش فيه اإلنسان مع المخلوقات الحية األخرى يؤثر فيه ويتأثر به،

ويحصل منه على مقوماته المعيشية من غذاء وكساء ومأوى.

احلضارية.ونظم ومؤسسات اجتماعية.
ومجتمعات بشرية
البيئةطبيعة
باإلنسان من
قسمنييحيط
إىل كل ما
كذلك :
وهي
الطبيعية والبيئة
رئيسيني مها:
وتنقسم البيئة
وتنقسم البيئة إىل قسمني رئيسيني مها  :البيئة الطبيعية والبيئة احلضارية .
 1ــ البيئة الطبيعية :

تشمل البيئة الطبيعية المخلوقات الحية وكل أنواع الجماد المحيطة باإلنسان التي ليس لإلنسان يد في

وجودها .والمخلوقات الحية تشمل الحيوانات والطيور واألسماك  ،والنباتات واألشجار  ،واإلنسان جزء

٩0

ويطوعها في كثير من األحيان لتلبية احتياجاته.
ّ
 2ـــ البيئة الحضارية :

ب

التوازن واالختالل في البيئة الطبيعية:

منذ القدم بزراعة األرايض فاستخرج املاء من جوف األرض وشق اجلداول ،وخاض األهنار وركب البحار بسفنه

ليصطاد وليتنقل بني أرجاء املعمورة.

واهلل سبحانه وتعاىل خلق الكون وسخر ما فيه من موارد خلدمة البرشية ،وأمر بحسن استغالل هذه املوارد وعدم

فإذا استخدم اإلنسان الموارد البيئية باعتدال وانتفع بها

دون إهدار أو اتالف ،فإنها تبقى بيئة متزنة تعمل بانتظام.

التوازن البيئي يعني استخدام الموارد البيئية بصورة

إعالة المخلوقات الحية بما فيها اإلنسان ،ويعتمد التوازن
البيئي على كثافة عناصر البيئة وتعقدها ،فكلما كثرت األنواع
النباتية والحيوانية وزادت أعدادها في البيئة ،كلما كانت أقدر

على التكيف مع الظروف المتغيرة.

استمراره إلى ما شاء الله ،ووضع جملة من الضوابط لحماية

٩1

الطبيعية سواء كان يف الكم أو النوع.
الأوزون

هو غاز أزرق سام يوجد يف طبقات اجلو
العليا ،وهو حيمي األرض من األشعة فوق
البنفسجية ،التي يمكن أن هتلك املخلوقات

احلية إذا زادت عن وضعها الطبيعي.

اإلنسان والبيئة

والله خلق الكون وجعله يعمل بشكل منتظم يحفظ له

ويعني االستهالك غي احلكيم للموارد
املشكالت االجتماعية

معتدلة تحفظ لعناصر البيئة البقاء واالستمرار ،والقدرة على

ا�صتنزاف املوارد

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

إهدارها ،ويف ذلك يقول اهلل تعاىل﴿ :
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اجملتمــــع البشــــري

منذ أن ُوجد اإلنسان عىل وجه املعمورة وهو يف تفاعل مستمر مع البيئة الطبيعية ،فهو يعتمد عىل البيئة يف
غذائه وملبسه ومسكنه ،واإلنسان يعمل جاهد ًا لتطويع وتسخري البيئة الطبيعية لتلبية احتياجاته ،فقام اإلنسان

دراســــة اجملتمعـات

تعني البيئة الحضارية  :كل ما أشاده اإلنسان واخترعه وابتكره في هذه الحياة من أجل تسهيل احتياجاته
الحياتية ،ومن أجل عمارة الكون والحياة.

التعريف بعلم االجتماع

من هذه البيئة الطبيعية ،إال أنه بما وهبه ال ّله من قدرات عقلية وملكات ،استطاع أن يؤثر ويتأثر بالبيئة الطبيعية

البيئة من اإلهدار واإلتالف ،ولكن اإلنسان في سعيه ومنافسته ألخيه اإلنسان أخذ يستخدم المواردالبيئية بشكل
غير سليم ،مما أسهم في استنزاف الثروات وتلويث واتالف مكونات البيئية ،فالبيئة لها قدرات محدودة في تحمل

ضغوط اإلنسان على الموارد الطبيعية ،فقد يؤدي الجور في الرعي إلى القضاء على النباتات الطبيعية ،وتوسيع
رقعة الجفاف واتساع الرقعة الصحراوية ،وقد يؤدي اإلسراف في صيد األسماك إلى نفاد الثروة السمكية.
والتغيرات البيئية منذ بدء البشرية كانت محدودة ومتوازنة .إال أن الثورة الصناعية والتطور التقني والتنافس
بين الدول قد أسهم في استنزاف واستهالك الموارد الطبيعية بشكل كبير ،فالتقدم التقني واالزدهار االقتصادي
في بعض األحيان يؤدي إلى تدهور البيئة.
واالختالل البيئي يعني  :تدهور نوعية البيئة  ،وذلك باستنزاف املوارد الطبيعية أو بزيادة نسبة التلوث  ،وينتج
التلوث عن إضافة عنرص أو أكثر إىل مكونات البيئة  ،بحيث ال تستطيع احتواءها ،مثل النفايات النووية  ،أو زيادة
أحد العنارص املكونة للبيئة عن وضعه الطبيعي  ،مثل زيادة ثاين أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي  ،أو نقصان
واحد أو أكثر من عنارص البيئة مثل نقص كمية األكسجني أو نقص كمية األوزون يف طبقات اجلو العليا.

ثانيا ً:

املشـــكالت البيئية :

أخذت العالقة بني اإلنسان والبيئة يف التدهور ،فعىل الرغم من أن التقدم العلمي والتطور الصناعي أسهام

يف توفري الراحة والرفاه لإلنسان؛ إال أنه يف كثري من األحيان يؤدي إىل اإلخالل بالنظام البيئي ،وذلك ناجم عن

سوء استغالل اإلنسان لعنارص البيئة واستنزاف مواردها ،ورفع نسبة التلوث فيها ،ويف هذا اجلزء سوف نعرض
ألهم املشكالت البيئية.

أ

استنزاف املوارد الطبيعية :

املوارد الطبيعية تشمل كل مكونات البيئة الطبيعية التي تفيد اإلنسان وتسهم يف رفاهيته  ،واملوارد الطبيعية

تنقسم إىل قسمني :

الموارد المتجددة  :وهي التي يسهل تعويضها ،مثل مياه اآلبار السطحية وبعض المنتجات الزراعية.

الموارد غير المتجددة  :وهي الموارد التي تكونت في األرض عبر آالف السنين ،وليس من السهل تعويضها

في زمن قصير ،ومثال ذلك المياه الجوفية ،والفحم والبترول ،وغيرها.
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القادمة في العيش في بيئة غنية ومتزنة .ومن أمثلة سوء استغالل الموارد الطبيعية ما يلي:
 ١ـــ قطع األشجار وتدمير الغابات :

دراســــة اجملتمعـات

تؤدي األشجار والغابات دور ًا مه ًام يف تلطيف حرارة

اجلو ،ويف تثبيت الرتبة واملحافظة عىل خصوبتها ،ويف احلد من
رسعة الرياح ،ويف مقاومة اجلفاف ،باإلضافة إىل أهنا مصدر

مهم لألكسجني.

التي تعيش يف تلك الغابات ،وقد تتسع رقعة الصحراء ،وتزداد

ما ر�أيك ؟ !

حركة الكثبان الرملية .ويف البالد العربية أسهم تدمري الغابات
يف اتساع ظاهرة اجلفاف ،واختفاء بعض احليوانات الربية.

يعد الرعي اجلائر (ما املقصود؟) من األسباب التي تؤدي إىل

واختفاء كثري من احليوانات ،واجلور يف الرعي يسهم يف تعرية
الرتبة وانجرافها ،كذلك من العوامل التي تسهم يف اإلرضار

بالرتبة والنباتات ،التعامل غري املنضبط مع املتنزهات وأماكن

الربيع ،وذلك بالسري فوق األعشاب بالسيارات وعدم االلتزام
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بالطرق واملمرات القائمة.

املشكالت االجتماعية

تدمري النباتات ،ومن ثم اتساع رقعة الصحراء وزيادة اجلفاف،

هيئة سعودية أنشئت يف 1406/9/12هـ ،
هبدف محاية احلياة الفطرية وتنظيم املحميات
الطبيعية يف اململكة العربية السعودية حلامية
بعض أنواع احليوانات املهددة باإلنقراض
حيث شهد القرن امليالدي احلايل تدهور ًا
ملموس ًا ملواطن احلياة الفطرية الطبيعية،
كام شهد انقراض أن��واع فطرية عديدة
من األحياء نتيجة للرعي اجلائر والصيد
غري املنظم ،والتطور التنموي يف الزراعة
والصناعة والعمران واملواصالت وذلك يف
مناطق كثرية من العامل.

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

 ٢ـــ االستخدام الجائر للمراعي :

الهيئة ال�سعودية حلماية
احلياة الفطرية و�إمنائها

اجملتمــــع البشــــري

واألشجار مصدر األخشاب والوقود ،واإلرساف يف

استخدامها يؤدي إىل أرضار وخيمة ،فقد تنقرض األعشاب

التعريف بعلم االجتماع

واستنزاف الموارد يعني سوء استغاللها دون معرفة اآلثار المترتبة على البيئة ،ودون مراعاة حقوق األجيال

 ٣ـــ الصــيد غير المنتظم :

يعد التنوع النبايت واحليواين عامل أسايس يف استقرار النظام البيئي ،فأي انقراض يف بعض أنواع احليوانات
أو الطيور يؤثر سلب ًا عىل سالمة البيئة .فبعض احليوانات مث ً
ال تتغذى عىل أنواع معينة من آكلة األعشاب ،وعندما
تنقرض هذه احليوانات تتكاثر آكلة األعشاب بشكل يرهق نباتات الصحراء.

لذلك يعد صيد الطيور واحليوانات غري املنتظم ،من العوامل التي تسهم يف استنزاف املوارد الطبيعية واالخالل

بالتوازن البيئي.

 ٤ـــ اإلسراف في استهالك المياه :

يعاني الوطن العربي بشكل عام من قلة المياه العذبة ،والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص
من أكثر بلدان العالم العربي تأثر ًا بالموارد المائية؛ ألنه ال يوجد فيها أنهار جارية.
والمملكة تعتمد على المياه الجوفية ،والمياه المحالة من

البحر ،باإلضافة إلى المياه السطحية ،وتمثل المياه المحالة

قرابة  %60من االستهالك اليومي للسكان.

ومن طرق اإلسراف في استهالك المياه استخدام طرق

الري التقليدية والتي تسهم في استنزاف هذا المورد الحيوي؛
لذلك فإن ترشيد استهالك المياه حاجة ُم ِّلحة ،سواء كان ذلك
في مياه الشرب أو في عملية الزراعة.

ب

نظر ًا لشح مصادر املياه يف اململكة العربية
السعودية ،قامت وزارة املياه والكهرباء
بحمالت وطنية لتوعية وترشيد املواطنني

وتوزيع أدوات ترشيد جمانية وتشمل عىل

مرشدات مياه توضع يف املطابخ وغريها مما
ساهم يف توفري ما مقداره  ٪ 30من استهالك

تلوث البيئـــــة :

املياه يف املنازل.

يقصد بالتلوث البيئي :كل تغري يف مكونات البيئة يمكن أن ينتج عنه أرضار بحياة اإلنسان أو احليوان أو

النبات ومصادر التلوث البيئي نوعان:

 -التلوث الناتج عن عوامل طبيعية :

وهو الذي حيدث خارج إرادة اإلنسان مثل :الغبار ،واألتربة وأبخرة الرباكني.
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وهو الذي ينتج عن تفاعل اإلنسان مع البيئة مثل :تلوث

اهلواء بدخان املصانع أو تلوث املياه بالنفايات .والتلوث
التلوث الناتج عن عوامل طبيعية قد يكون لفرتات قصرية.

ومن نامذج التلوث الناتج عن عوامل بشـرية ما يلـي :
 ١ــ التلوث الهــوائـي :

منها البرشية يف العرص الراهن .وحيدث التلوث يف اهلواء
عندما ينقص أو يزيد عنرص مكونات الغالف اجلوي،

والصدر والصحة بشكل عام كذلك يؤثر التلوث اهلوائي عىل اإلنتاج الزراعي واحليواين.

وتزداد نسبة التلوث يف املدن نتيجة االزدحام السكاين ،وزيادة حركة السيارات والطائرات ،واملصانع وحمارق

النفايات .وتعد عوادم السيارات من أكرب مسببات تلوث اهلواء اجلوي تليها املصانع (ملاذا؟).

كلام تقدم اإلنسان يف الصناعة والتقنية؛ زادت املخلفات والنفايات التي ترض بالبيئة .فعملية حتويل املواد

اخلام إىل منتجات صاحلة لالستخدام ينتج عنه بعض النفايات ،وعادة ما ترمى هذه النفايات يف األهنار والبحار،

مما يسهم يف تلويث املياه واإلرضار بالثروة السمكية ،كذلك تعد خملفات البيوت من مصادر تلوث البيئة ومصدر

املشكالت االجتماعية

 ٢ـــ التـــوث بالنفـايات :

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

وتلوث اهلواء يؤثر مبارشة عىل صحة اإلنسان ،فنحن نتنفس
اهلواء من الغالف اجلوي وإذا كان ملوث ًا أثر ذلك عىل الرئة

اجملتمــــع البشــــري

يعد تلوث اهلواء من أخطر أنواع التلوث التي تعاين

دراســــة اجملتمعـات

الناتج عن العوامل البرشية أكثر خطورة الستمراريته ،بينام

التعريف بعلم االجتماع

 -التلوث الناتج عن عوامل برشية :

لتكاثر احلرشات واجلراثيم.
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ومن أخطر النفايات ،النفايات النووية واإلشعاع النووي ،وهي تبدأ من الوقود المستخدم في المفاعالت

النووية ،والمخلفات النووية لها خطورة على صحة اإلنسان

وجميع عناصر البيئة .ويمكن دفنها في خزانات من الخرسانه
المسلحة داخل األرض ،وأي تسرب في تلك الخزانات له

خطورة كبيرة على البيئة.

 ٣ـــ التلوث الـضـوضـائي :

تعد الضوضاء إحدى ملوثات البيئة ،ويقصد هبا :مجلة

األصوات التي ينتج عنها شعور بالضيق والقلق .والضوضاء
آثار سلبية؛ فقد تضعف السمع والبرص تدرجيي ًا بالتعرض
هلا ٌ ً

املستمر هلا .وكذلك تعمل عىل إثارة األعصاب وزيادة التوتر
وارتفاع ضغط الدم.

ومن أهم مصادر الضوضاء وسائل النقل من السيارات،

والطائرات ،واملصانع ،وأجهزة التكييف ،واألجهزة الكهربائية،
واملذياع والتلفاز.

وترتفع الضوضاء بنسبة كبرية يف املدن نتيجة للكثافة

السكانية ،وازدحام حركة املرور .وحتس بفارق كبري عندما تكون
شعور
يف رحلة خلوية بعيد ًا عن املدينة والضجيج؛ فإنه ينتابك
ٌ
بالراحة النفسية واالنسجام وصفاء الذهن.

ثالثا ً:

دور املواطن في حماية البيئة :

إن محاية البيئة من التلوث واملحافظة عىل مواردها الطبيعية مسؤولية اجلميع .فكام أن الدولة مطالبة بتنظيم

استخدام املوارد ومحاية احلياة الفطرية ،وضبط عملية اإلنتاج الصناعي ومصادر التلوث ،فإن املواطن يقع عىل

عاتقه مسؤولية كبرية يف املحافظة عىل البيئة وترشيد استخدام املوارد الطبيعية ،واحلفاظ عىل البيئة أمر تعبدي،
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﴾ (سورة البقرة  :آية .)20٥

﴿

 -1ترشيد استخدام املياه ،واحلفاظ عىل مصادرها من التلوث.

 -2املحافظة عىل الطيور واحليوانات الربية .والتقيد بمواسم الصيد ملراعاة سالمة البيئة واتزاهنا وأن يقرص الصيد
عىل احلاجة للغذاء ،وال يكون الصيد لالستمتاع والرتويح.

 -3احلد من قطع األشجار إال للرضورة القصوى ،واالعتامد عىل التدفئة الكهربائية قدر اإلمكان .كذلك جيب
 -4املسامهة يف التشجري وزيادة الرقعة اخلرضاء يف املنازل والشوارع.

 -٥املحافظة عىل نظافة السواحل واملنتزهات؛ وذلك باالستخدام الواعي هلا وعدم رمي النفايات بطريقة عشوائية،
فمن املزعج أن ترى شاطئ ًا مجي ً
ال أو منطقة ربيع خرضاء وقد تبعثرت فيها النفايات والفضالت.

مغلقة يف وعاء مغلق حتى يتسنى لرشكة النظافة محلها ،ألن ترك املخلفات مكشوفة يسهم يف انتشار األمراض
واألوبئة ،واملناظر السيئة التي تشوه مجال املدينة .

 -7ترشيد استخدام السيارات وقرص استخدامها عىل احلاجات الفعلية؛ وآال تكون السيارة أداة للتسلية والرتفيه
قدر اإلمكان (ملاذا؟).

 -8املحافظة عىل هدوء وسكينة املدن .واإلسالم أمرنا باملحافظة عىل اهلدوء وغض األصوات ،ويف ذلك يقول
﴾ (سورة لقامن :آية .)19

اهلل تعاىل﴿ :

املشكالت االجتماعية

يف حد ذاهتا ،جيوب البعض هبا الشوارع لالستمتاع بالقيادة ،كذلك االعتامد عىل احلافالت والنقل اجلامعي

التنشئة االجتماعية
والضبط االجتماعي

 -6العناية بنظافة املنزل والشارع واملدينة وعدم رمي املخلفات يف الشوارع العامة ،ولكن وضعها يف أكياس

اجملتمــــع البشــــري

املحافظة عىل املراعي ،وعدم اإلرساف يف استخدامها ،حتى يتسنى للنباتات أن تنمو وتقوى.

دراســــة اجملتمعـات

و ُن ْجمل بعض مسؤوليات املواطن يف احلفاظ عىل البيئة يف النقاط التالية :

التعريف بعلم االجتماع

فاإلسالم أمر بالنظافة واالقتصاد يف املأكل واملرشب ،وهنى عن إهالك احلرث والنسل ،ويف ذلك يقول اهلل تعاىل:

فعىل املسلم مراعاة آداب الطرقات وذلك بعدم إحداث الضوضاء وخاصة عند قيادة السيارة.

اإلنسان والبيئة

٩٧

امل�شكالت

دور
املواطن

البيئة

�أق�سامها

( أكمل خريطة مفهوم موضوعات الفصل السادس )
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الســـــؤال األول :حتدث عن مفهوم البيئة موضح ًا أهم أقسامها.
الســـــؤال الثاين :ما البيئة الطبيعية؟ اعط ثالثة أمثلة ملكوناهتا.

الســـــؤال الثالث :ما البيئة احلضارية؟ اعط أربعة أمثلة ملكوناهتا.

الســـــؤال الرابع :يعد التوازن واالختالل يف البيئة الطبيعية نتيجة مبارشة للسلوك البرشي ،ناقش هذه
العبارة.

الســـؤال اخلامس :ملاذا أسهم التقدم التقني يف تدهور مكونات البيئة؟
الســـؤال السادس :متى يعد استخدام املوارد إهدار ًا ملكونات البيئة؟
الســـؤال السـابع :اعط مثالني مع الرشح لسوء استغالل املوارد.

الســـؤال الثــامن :كيف يؤثر السلوك البرشي عىل ظاهرة التصحر؟

الســـؤال التاسـع :من مظاهر استنزاف املوارد الصيد غري املنتظم ،ناقش هذه العبارة ،موضح ًا كيف
يمكن أن يؤثر ذلك عىل اإلخالل بالتوازن البيئي؟

الســـؤال العاشـر :ما املقصود بالتلوث البيئي؟ وما مصادره؟

السؤالاحلاديعرش :اعط ثالثة أمثلة لتأثر السلوك البرشي عىل التلوث اهلوائي.

السؤال الثاين عرش :حتدث عن التلوث بالنفايات.

السؤال الثالث عرش :ما املقرتحات التي يمكن أن تقدمها ملواجهة التلوث الضوضائي؟

السؤال الرابع عرش :ما األعامل التي يمكن أن يسهم هبا املواطن يف احلفاظ عىل توازن البيئة وسالمتها؟
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