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 المحاضرة السابعة 

 1-ةــالثقاف

  مفهىم الثقافة وعناصرها االجتماعية
 

 أهمية الثقافة

 ... للفرد ...  للمجتمع ...  للنوع البشري 

  

 ن وجهة نظر علم االجتماع المعاصرمتعريف الثقافة - 1

 :  المفهوم الضيق والمفهوم الواسع 

 هل تشمل الثقافة النتاج المادي وغٌر المادي لإلنسان، كما ٌشٌر المفهوم الواسع للمؤرخٌن وعلماء األحٌاء؟

  أم إنها تقتصر على النتاج الالمادي لإلنسان، كما ٌقترح علماء االجتماع المعاصرٌن؟ 

المفهوم السوسيولوجي للثقافة                                                                                                                                                          

المصاغة فً اإلنسانٌة المتولدة عبر التفاعل اإلنسانً فً سٌاق الحٌاة االجتماعٌة، و هً خبرات الحٌاة cultureالثقافة 

التً ٌكتسبها األفراد فً نطاق المجتمع وعبر مؤسساته المتعددة عن طرٌق عملٌات التنشئة قوالب رمزٌة كاللغة، 

.  الذي ٌمٌزه عن سائر المجتمعات األخرى،لكل مجتمع نسقه الثقافً الفرٌد والخاص. االجتماعٌة

                                                                                                                                            عناصر الثقافة

 :   الالمادٌة التالٌة  العناصر- وفق المفهوم السوسٌولوجً الذي أوضحنا معالمه  - ٌتضمن النسق الثقافً

 األنظمة الرمزٌة –
 عناصر وجدانٌة –
 عناصر معرفٌة  –
 عناصر اجتماعٌة –

 
 

 

Syrian Private University  الجامعـــــة الّسوريـــــّــــة الخاصــــة



 (القٌم والمعاٌٌر) النظام المعياري-العناصر االجتماعية للثقافة- 2

 أحد المكّونات االجتماعٌة للثقافة وهو ٌتضمن القٌم والمعاٌٌر بصورة  normative orderٌُعّد النظام المعٌاري

 .   أساسٌة

   القيم- أ

  وااللتزام بهاهاأسلوب اكتساب، وظيفتها، طبيعتها                                                                                                                                                                                                                                                                     

 التصنيف الرئيسي للقيم   

 .. القيم الغائية للجماعة- د                           القيم الغائية للفر                   -

القيم الوسيلية األخالقية -                التنافسية   القيم الوسيلية-                  

                                                                                                                               القيمموضوعات
 . (أفكارا وعواطف وآراء واتجاهات) معنوٌة  عناصر، قد تكون أشٌاء مادٌة أو أفعاالً أومتنوعةإن موضوعاتها كثٌرة و

 ....                                                                                                                             من الخصائص األخرى للقيم

 

 :تصنيف الفالسفة للقيم

                                                                         القيم

             

      قٌم الصواب والخطأ         قٌم الخٌر والشر                     قٌم الجمال والقبح                قٌم الكـمال والنقص

 

:  التصنيف العملي للقيم

                                                                         القيم

       

 النظرٌة       االجتماعٌة       االقتصادٌة        السٌاسٌة     الصحٌة        الدٌنٌة          الجمالٌة         األخالقٌة     

 

                                                                                                                                           norms يير لمعاا- 2

  والدساتٌر والمراسٌمالقوانٌن المكتوبة وغٌر المكتوبة كالقواعد الرسمٌةوهً تشمل . هً قواعد السلوك التً تجّسد القٌم السائدة فً المجتمع

وتعزز احترامها فً النفوس عن طرٌق . وُتكتسب بالتعلم. والتعلٌمات اإلدارٌة، وقواعد غٌر رسمٌة سواء أكانت مكتوبة أو شفوٌة كاألعراف

ٌّن لماذا ٌنبغً أن تطاع المعاٌٌر الشرعٌة بعض الدعم للمعاٌٌر فتعزز احترامهاوتوفر  .(ثواب أو عقاب) جزاءات ملزمةفرض  ، إذ تب

 وٌمكن استبطان بعض القواعد. والقواعد؟ كأن ٌقال أنها موافقة للتعالٌم الدٌنٌة أو منسجمة مع التقالٌد االجتماعٌة أو تحقق خٌر المجتمع

 . والمعاٌٌر فتحترم من قبل األفراد ذاتٌا

 

 

 


