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 حماضرات  علم االجتماع : هاني عمران. د

 المحاضرة الثامنة 

  2-الثقافة

 التفبعل الثقبيف ، التغيّر الثقبيف، التنشئة االجتمبعية:  عمليبت الثقبفة
 التفاعـل الثقافي- 1

   والغزو الثقافيالتنوع الثقافي : وتفاعل الثقافات- أ

                                                                                                                     :النموذج الثقافي والنمط الثصقافي-التنوع الثقافي بين المجتمعات العالمية 

 ٌوجد على مستوى العالم عدد من الثقافات مساو لعدد مجتمعات العالم، 

 النموذج الثقافً –

  النمط الثقافً –

   :التنوع الثقافي ضمن المجتمع الواحد

 الثقافة الكلٌة –

 الثقافة الفرعٌة –

 الثقافة المضادة  –

  : نتائج التنوع الثقافي

 ٌترتب على هذا التنوع الثقافً ثالث حاالت ممكنة

 ... هً حالة العزل أو االنعزال بٌن الثقافات : الحالة األولى –

 هً حالة التفاعل السلبً التً تقود إلى الصراع والتصادم: الحالة الثانٌة –

  . هً االنفتاح والتفاعل االٌجابً والحوار بٌن الثقافات: الحالة الثالثة –
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 التمركز اإلثني والنسبية الثقافية- 2

                                                                                                                                                       التمركز اإلثني- أ

مع الثقافات األخرى المختلفة، معتبرا هذه   وانعدام الراحةبالغربةهو موقف ٌشعر الفرد فٌه باأللفة مع ثقافته، بٌنما ٌشعر 

الصدمة " وقد ٌصٌبه جراء هذا االختالف والموقف المتمّحور حول الذات عارض .الثقافات األخرى أنها غٌر طبٌعٌة

 .   عدم االرتٌاح لهاأو ،التعامل معها بموضوعٌةوعدم إنه حال العجز عن فهم ثقافة اآلخر ، "الثقافٌة

                                                                                                                                             مبدأ النسبية الثقافية- ب

ٌُنصح بتبنً مبدأ النسبٌة الثقافٌة، الذي ٌدعو الدارس إلى  الحكم على أي ثقافة انطالقا من رموزها وعوضاً عن ذلك 

وٌستلزم أن ٌتحاشى الباحث تطبٌق مقاٌٌس ثقافته على . وقٌامه بتعلٌق قٌمه ومعاٌٌر ثقافته إّبان ذلكومعانٌها ومعاٌٌرها 

شعوب تعٌش فً ظروف وسٌاقات مختلفة، مفترضاً أن جمٌع العادات والتصّرفات، التً تحدث ضمن سٌاقاتها، 

 .صحٌحة

  

 غير الثقافي والتماثل الثقافيالت- 3

 التغير الثقافي-أ

وال شك أن التغٌر الثقافً هو .  هو إحدى حقائق العالم الذي نعٌش فٌه ، وهو ٌفرض تحدٌات كبرى:مفهوم التغٌر الثقافً 

 : ٌعزى التغٌر الثقافً الجاري إلى ثالثة عوامل رئٌسٌة هً. فً قلب هذه التغٌرات جمٌعا

  ،اإلبداع أو االخـــتراع –

  ، الكتشافا –

 .       االنتشار –

بٌد إن .  مقارنة مع المعاٌٌرتتصف القٌم بدرجة عالٌة نسبٌاً من االستقرار والرسوخ ومقاومة التغٌر :تغٌر القٌم والمعاٌٌر

كلٌهما عرضة للتغٌر مع مرور الزمن، السٌما فً الحقبة المعاصرة، حٌث تشهد المجتمعات الٌوم تغٌرات كبٌرة وسرٌعة 

.  األمر الذي ٌترك أثره فً القٌم– ت التطور والتنمٌة ونتٌجة لعملٌات العولمة وعوامل أخرى سابفضل سٌا

باتت عملٌة روتٌنٌة تتم بسهولة وٌسر، وهذا أمر  (كالقوانٌن والمراسٌم والتعلٌمات اإلدارٌة)ٌُالحظ أن تغٌر المعاٌٌرلكن، 

وقد ٌكون العمل على تغٌٌر بعض القٌم والمعاٌٌر محّبذاً ومطلوباً . مختلف عن تغٌر القٌم الذي ٌتصف بالصعوبة والبطء

 .ألجل  التنمٌة

ٌّر األفكار والمعارف واآلنظمة الرمزٌة والمفاهٌم  (العلمٌة، الفلسفٌة، الدٌنٌة، األدبٌة ، الفنٌة) وإن األفكار والمعارف :تغ

 .  كلها معرضة للتغٌر.. والمعتقدات والعادات واألزٌاء واللغة 

 التماثل الثقافي- 4

ٌّـات ثقافٌة: ماهٌة الكلٌات الثقافٌة  .الخبرات المتماثلة بٌن جمٌع ثقافات العالم ُتدعى  كلّ

 األسرة والزواج والقٌود الجنسٌة، اعتقادات وطقوس دٌنٌة ، السكن والطبخ والضٌافة والدواء، :من هذه الكلٌات الشاملة

والتعلٌم والملكٌة واإلرث واللغة والقانون، مراسٌم الدفن والعزاء، العشرة والطرافة والرٌاضة، تقسٌم العمل واختالفات 

 ...المكانة

 



التنشئة االجتماعية -  4

                                                                                                               وأهميتهاالتنشئة االجتماعيةماهية - أ

   ... .  هً ضرورٌة لكل من الفرد والمجتمع والنوع البشري : بوصفها عملية اجتماعيةالتنشئة االجتماعية

 .  وقد قٌل فً التنشئة أنها تحول الكائن البٌولوجً اإلنسانً إلى كائن اجتماعً:التنشئة بين الثقافة والبيولوجيا

 ...  تطبٌع األفراد بسٌمٌاء المجتمعٌتم عبر التنشئة  :التنشئة والمجتمع

 ... تراثاً " ُتدعى المادة الثقافٌة المنقولة من األجٌال السابقة إلى األجٌال الالحقة  :التنشئة والتراث

 :  ...التنشئة وعمليات التثقيف والمثاقفة والغزو الثقافي

.   ...:التنشئة األولية والتنشئة الثانوية 

                                                                                                   مهاّم التنشئة االجتماعية ومضامينها- ب

                                                                                                                                              :تكوين الوعي

من عناصر البٌئة  (أي لفهم ما حولهم )  بما حولهملإلحاطة الالزم الوعًتمّكن التنشئة االجتماعٌة الناس من تكوٌن 

  .... معهاالتفاعلالمادٌة واالجتماعٌة والنفسٌة و

   :اإلحساس بالهوية واالنتماء

 مفهوم الهوٌة –

 الهوٌة الذاتٌة  –

 الهوٌة االجتماعٌة –

                                                                                                                 :إعداد األفراد ألداء أدوار في المجتمع

 ...  ماهٌة الدور 

 ...  كٌفٌة اكتسابه 

   .تناقضها وغموضها أو عدم وضوحها و تعددٌة األدوار للفرد الواحد:  بالدورالمشكالت المتعلقة

                                                                                                                                              :بناء الشخصية

إن اكتساب الخبرات االجتماعٌة فً سٌاق عملٌات التفاعل هو أساس بناء شخصٌات األفراد، حٌث ٌستبطن الناس ما 

 وٌتعذر ظهور الشخصٌة بمعزل عن اكتساب خبرات التفاعل مع اآلخرٌن      . ٌحٌط بهم من أنماط العواطف والتفكٌر والفعل

                                                                                                                          :دور الفرد في عملية التنشئة

 ... ولٌس الفرد سلبٌاً أو متأثراً فقط 


