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 حماضرات  علم االجتماع : هاني عمران. د

  المحاضرة التاسعة

 مفهومه وتطّوره وتحدياته- المجتمع البشري
 

  حعريفاث أوليت وخصائص جىهريت- مفهىم المجخمع -1

 للمجتمع .وتفاعالتهمأنشطتهم لناس وحاوٌة لكانت المجتمعات اإلنسانٌة وما تزال هً األطر االجتماعٌة األساسٌة ال

society  ًتعرٌفات كثٌرة متنوعة،ٌرّكز كل منها على سمة جوهرٌة للمجتمع، لعل أشهرها اآلت :  

  :المجتمع ومعٌار االكتفاء الذاتً- ا

 المجتمع ومفهوم الجماعة الكبرى الشدٌدة التنوع والتعقٌد - ب

  تنظٌم اجتماعً وثقافة وجغرافٌاالمجتمع- ج

 : ...  لمجتمعخصائص عامة أخرى ل- د

 أوغسج كىوج وقاوىن المراحل الثالد لخطىر المجخمع البشري- 2

 هو قاطرة تطور الفكرمفترضا أن ،  توازي مراحل تطور التفكٌر اإلنسانً اإلنسانًأوضح أن مراحل تطور المجتمع

ٌّن  أن. تطور المجتمع بجمٌع جوانب الحٌاة االجتماعٌة واإلنسانٌة   بثالثة أطوار تّ العالم أو المجتمعات اإلنسانٌة مر وب

:   من تطور الفكر البشري هً أو أطوارتقابل وتناسب ثالث مراحل

                                                                                                                  : الالهوتً- الطور االسطوري-. أ

ٌّراً بأفكار غٌبٌة ٌناسب هذا .  ام ظواهر الطبٌعة واإلنسان بما هو خارجهافسروم،  وغٌر واقعٌةٌكون الفكر اإلنسانً مس

                                                                                                                                         .   الطور مرحلة المجتمعات البدائٌة أو الهمجٌة أو المتوحشة أي مجتمعات ما قبل المدنٌة

                                                                                                                  : الطور المٌتافٌزٌقً- ب

قلٌة صرفة بمعزل عن الوقائع المالحظة ـٌنظر إلى المجتمع انطالقاً من تفكٌر مجرد ومبادئ منطقٌة كلٌة واستنتاجات ع

                                                                                  1750سنة حتى عام  5000- منذ  (المدنٌات القدٌمة)ٌناسب هذا الطور المجمعات التقلٌدٌة .   ومعطٌات التجربة

                                                                                                                         :(االٌجابً) الطور الوضعً- ج

أسبابه وقوى عمله وتغٌره كامنة فٌه أي إن )النظر إلى المجتمع وفق منطق العلم ومنهجه فً إطاره الطبٌعً الواقعً 

ٌتصف التفكٌر اإلنسانً الوضعً بالواقعٌة والموضوعٌة وٌعتمد على العقل والتجربة معا وٌؤمن . (ولٌست خارجه

ٌناسب هذا النمط من التفكٌر المجتمعات المدنٌة الحدٌثة . اإلنسان بأنه قادر على فهم العالم والتحكم به عن طرٌق العلم

 .1750بعد عام 
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كارل ماركس وآليت حطىر المجخمع - 3

                                                                                                                                           مفهومه عن المجتمع- أ

 والعامل الرئٌس ،فوقٌةالبنٌة التحتٌة أساس البنٌة معتبرا أن الٌرى مركس أن للمجتمع اإلنسانً بنٌة تحتٌة وبنٌة فوقٌة، 

   .تأثٌر متبادل بٌنهماٌعتقد  و؛لتطور المجتمع

                                                                                                                  :للمجتمع البنٌة التحٌة @

.  المجتمع لخٌراته المادٌة الالزمة لوجوده وبقائه وتطورهأسلوب إنتاجالمادي للمجتمع، ممثال ب- هً األساس االقتصادي

 :  تتكّون البنٌة التحتٌة من عنصرٌن جوهرٌٌن هما

 : ...                                                              قوى اإلنتاج –
 : .. .                                       قات اإلنتاجعال –

 :                                                                                                        للمجتمع البنٌة الفوقٌة @

.  فتشمل جمٌع عناصر المجتمع األخرى كالنظام السٌاسً والتنظٌم االجتماعً واإلداري والثقافة

  المادٌة التارٌخٌة                                                                                                                              @

  تصوره لمراحل تطور المجتمع اإلنسانً- ب

 : مر المجتمع البشري بالمراحل التالٌة

  ... . :المجتمع المشاعً البدائً @

 ...  ٌتكون من أسٌاد وعبٌد  :المجتمع العبودي @

 ثم تاله المجتمع اإلقطاعً المنقسم إلى إقطاعٌٌن وفالحٌن،  :المجتمع اإلقطاعً @

.  الذي ٌتكون من الطبقة البرجوازٌة والطبقة العاملة:المجتمع الرأسمالً @

ٌُعّد مجتمعا غٌر طبقً أو مجتمع الطبقة الواحدة:المجتمع االشتراكً @     .

                                                                                                           المجتمع الرأسمالً والمشروع الرأسمالً- ج 

على ٌقوم النظام الرأسمالً  .النظام الرأسمالً هو نظام اقتصادي ٌقوم بإنتاج السلع والخدمات وبٌعها للمستهلكٌن

 .رأس المال والعمل المأجور: عنصرٌن هماالذي ٌعتمد على   الرأسمالًالمشروع

 رأس المال        ازٌة                         طبقة البرجو           

                                                                                                       المشروع الرأسمالً 

         العمل المأجور              طبقة البرولٌتارٌا                        

                      

لمشروع الرأسمالً من وجهة نظر ماركس اناصر ع: 1- الشكل                                   

                                                                                                                                       العالقة بٌن الطبقات: صراع الطبقات- د

 . الناس لسلعهم المادٌةإنتاجالصراع االجتماعً الذي ٌنبثق عن كٌفٌة ج عن تنأن تطور المجتمع ي كارل ماركس اعتقد

.                                          هو أساس التطور االجتماعً وقاطرتهأسلوب اإلنتاجالمتمّثل باألساس المادي للمجتمع ف



 ثروة  وما ٌستتبع ذلك من وسائل اإلنتاجدون األخرى تملك إحداهما بٌن طبقتٌن رئٌستٌن متعارضتٌن ،  الصراعٌنشأو

 هما األسٌاد والعبٌد فً المجتمع العبودي، هاتان الطبقتان. ، بٌنما تكون األخرى مجّردة أو محرومة من ذلكوسلطة

 . والبرولٌتارٌا فً المجتمع الرأسمالًة، البرجوازياإلقطاعً والفالحون فً المجتمع اإلقطاعٌون

   ماكس فيبر ووشأة المجخمع الرأسمالي.3

موسوعً الثقافة، له مساهمات فً االجتماع واالقتصاد والسٌاسة  (1920– 1864)كان المفكر األلمانً ماكس فٌبر 

 .على المنهج التارٌخًها  واعتمد فً،والدٌن

                                                                                                                                    التفكٌر العقالنً الرشٌد- أ

 ٌتصف الذي التفكٌر التقلٌدي فقابل بناًء على هذا بٌن قوة األفكار مفترضاً أنها تصوغ المجتمع وتعطٌه شكله،نّبه إلى 

ٌّز المجتمعات البسٌطة فً المرحلة ما قبل الصناعٌة  مع بالعفوٌة والالعلمٌة وعدم التخطٌط والذي التفكٌر العقالنً  ٌم

 فً المجتمعات الحدٌثة أو المعاصرة هٌمن على أسلوب الحٌاةيالذي الذي ٌتسم بالعلمٌة والغرضٌة والتخطٌط وهو  الرشٌد

  .التً ُتوصف بكونها صناعٌة ومعّقدة

                                                                                                                           الرأسمالً نشأة المجتمع - ب

درس فٌبر نظم األدٌان فً المشرق والغرب ، واستنتج أن ظهور  النظام الرأسمالً وتطوره ٌرجع فً المقام األول إلى 

 .  ألفكار التً جلبتها تعالٌم الكنٌسة البروتستانتٌة فً بعض المجتمعات الغربٌة الحدٌثةاتغٌر فً منظومة القٌم و

                                                                                                                الفعل االجتماعً مفهومه عن - ج

التفاعالت االجتماعٌة الجدٌدة إضافة إلى التفاعالت الثابتة والقدٌمة والمتكررة، فٌبر ٌشمل الفعل االجتماعً حسب مفهوم 

 ...وهو ٌولً أهمٌة كبرى للتفاعالت الجدٌدة ألنها 

 التغٌر االجتماعً- د

وحاول فهم طبٌعة التغٌر . انتبه فٌبر إلى الفروق القائمة بٌن األشكال القدٌمة والجدٌدة للتنظٌم االجتماعً : حتمٌة التغٌر

االجتماعً  

.   ..العوامل الثقافٌة صاحبة الدور األكبر : التغٌر االجتماعً والتعّرف على أسباب

. بالفعل االجتماعً أكثر من اهتمامه بالبنٌة االجتماعٌة-  خالفا لمن سبقه وعاصره من علماء االجتماع – اهتم فٌبر وقد 

 ...: ولهذا التوّجه مزٌتان

                                                                                                                                         األنماط المثالٌة- هـ 

تحلٌلً ٌمّثل صورة صافٌة لظاهرة اجتماعٌة معٌنة ٌبنٌها الفكر استنادا إلى ما ٌنبغً أن - النمط المثالً هو نموذج نظري

الذي ٌعّده المهندس ابتداء من أجل بناء برج سوف ٌتم إنشاؤه  (المودٌل)ٌكون ، بمعزل عن الواقع، فهو ٌشبه النموذج

. ٌفٌد هذا النمط المثالً فً فهم الظاهرة االجتماعٌة الواقعٌة من خالل مقارنتها بنمطها االفتراضً والمثالً. الحقا

   ة الرشٌدألفعال التفكٌر العقالنً وا- و

.  ٌرى فٌبر أن المجتمع ٌتأثر بنمط التفكٌر السائد عند األفراد، وأن األفكار تمّثل قوة تغٌٌر كبرى فً المجتمع

المجتمعات الحدٌثة تتجه أكثر فأكثر نحو المزٌد من اعتماد أسالٌب التفكٌر العقالنً فً ترشٌد الجوانب المتعددة من توّجه 

 .الحٌاة االجتماعٌة 

  المجخمع وآليت حطىري مه وجهت وظر إميل دوركهايم.4



                                                                                                                                               مفهومه عن المجتمع- أ

 ....، قاصدا بذلك  " خارجناشيء ما يقع  : "رى أن المجتمع ىوي –
 ...،أي إنو “ يقبع في أنفسنا”أو "  داخلناا يقع في شيء م"وأنو  –
.  خاصة تخدم المجتمعبوظيفة عناصر المجتمع ومؤسساتو وجدت كي يقوم كل منها يرى أيضا أن و –
 . الذي يتيح لمؤسساتو القيام بوظائفهاالتضامنوأن المجتمع يعتمد في وجوده واستمراره  وتطوره على  –

                                                                                                                                        فكرة التضامن االجتماعً- ب

 والتمسك بالعادات والطقوس والقوانٌن من خالل االلتزام بالقٌم وهو ٌتحقق. أساس الحٌاة االجتماعٌةالتضامن ٌعّد 

ٌّز بٌن نوعٌن. المشتركة : ه همامن وقد م

   ... :التضامن اآللً –

.  ا...  :التضامن العضوي –

                                                                                                                                               تطور المجتمع- ج

 نوع التضامن االجتماعً  مزدوج هو على معٌار دوركهاٌم اعتمد،للتمٌٌز بٌن المجتمعات أو بٌن مراحل تطورها

.   مستوى تقسٌم العمل فٌهو

ٌّز بٌن   والمجتمعات الحدٌثة ذات التضامن اآللً المبنً على التشابه السٌما التشابه األخالقً، المجتمعات التقلٌدٌةوقد م

 .  (تقسٌم العمل) ذات التضامن العضوي القائم على التخصص (الحداثوٌة)

 

 يمراحل حطىر المجخمعاث اإلوساويت مه وجهت وظر جيرهارد لىسك. 5

ٌّنا وجود خمسة أنماط للمجتمعالمجتمعلتطور  المحّدد املالعهو  فً التكنولوجٌا التكنولوجٌا السائدنمط  أن جٌرهارد لنسكًاعتقد   ، مب

 مجتمعات الصٌد وااللتقاط -1      

  أمثلة /المرحلة التارٌخٌة
 

 االجتماعً التنظٌم االستٌطان نموذج المجتمع حجم اإلنتاج  تكنولوجٌا 

     
 

    مجتمعات الرعً والبستنة -2

  تكنولوجٌا اإلنتاج                          أمثلة / المرحلة التارٌخٌة  

 
  حجم المجتمع

 
التنظٌم االجتماعً نموذج االستٌطان 

     

 

 

 

 

 

   المجتمعات الزراعٌة-3

  أمثلة/  المرحلة التارٌخٌة
 

تكنولوجٌا 
  اإلنتاج

  حجم المجتمع
 

التنظٌم االجتماعً نموذج االستٌطان 

     



 

   المجتمعات الصناعٌة-4

المرحلة  
 التارٌخٌة

تكنولوجٌا  
 اإلنتاج

حجم 
 المجتمع

نموذج 
 االستٌطان

 التنظٌم االجتماعً

     
 

   المجتمعات ما بعد الصناعٌة-5

 التنظٌم االجتماعً نموذج االستٌطان حجم المجتمع تكنولوجٌا اإلنتاج المرحلة التارٌخٌة

     

 العىلمتحّدياث  ثالمجخمع و .6
   :مفهوم العولمة- 1

ر للعولمة أوالمعنى األول @ ٌّ    : الوجه اإلٌجابً والخ

 ...االقتصاد واالجتماع والسٌاسة والثقافة فً قضاٌا  تفاعل عالمً  العولمة حالةتمثل –

  . ات القرن الماضًنسبعً بالتبلور منذ العولمة أخذت –

  .امطلوب و ومقبوالا جٌد المشار إلٌه آنفا شٌئاتبدو العولمة بهذا المعنى –

   الوجه السلبً والشرٌر للعولمة  أوالمعنى الثانً @

.    ونشرىا في كل مكان في العالمهعولمة اإلنتاج الرأسمالي وعالقاتإنها من ىو المستفيد األكبر؟ –
االقتصادية لمجتمعات األطراف لصالح مجتمعات   إعادة تشكيل الهياكل إلىعىسإنها ت :   إعادة صياغة مجتمعات األطرافوتقتضي العولمة أيضا –

ىل العولمة ىي األمركة؟  . المركز الرأسمالي العالمي
 .تمّدد العولمة لتشمل الحياة االجتماعية والثقافية –

                                                                                                                                 أسباب تزاٌد العولمة- 2 

                                                                             :باآلتً-  كما ٌذكر انتونً غٌدنز- تتمثل أسباب تزاٌد العولمة فً الوقت الحاضر

  :باآلتً تتمثل هذه التغٌرات على صعٌد العالم :التغٌرات السٌاسٌة @

.           منظومة االتحاد السوفٌتً انهٌار –

 نمو آلٌات الحكم اإلقلٌمٌة  –

 البٌنٌة  أنشطة المنظمات –

 ... .  لقد أدى انتشار تقانة المعلومات إلى تسهٌل تدفق المعلومات للناس فً بٌوتهم حول كل ما ٌجري فً العالم:تدفق المعلومات @

  أمثلة.الشركات العابرة للقومٌات دور @

                                                                                                                                             االقتصاد االلكترونً  @

لقد أصبح بوسع البنوك والمؤسسات الكبرى ومدٌري القطاعات المالٌة أن ٌحركوا وٌنقلوا األرصدة المالٌة الضخمة عبر العالم خالل لحظات 

.    األمر الذي ٌحمل معه الكثٌر من المخاطر على االقتصادٌات القومٌة

                                                                                                    حٌاة الناس  علىآثار العولمة ومخاطرها - 3

 ...تأتً بمخاطر من نوع جدٌد 

                                                                                                                              للعولمةالمخاطر البٌئٌة والصحٌة @



                                                                                  (التأثٌرات االجتماعٌة للعولمة)مخاطر العولمة االجتماعٌة  @

تقلّب أنماط العمالة  واالستخدام   -           .تراجع أنماط العائلة التقلٌدٌة-      تزاٌد اإلحساس بانعدام األمن الوظٌفً                –

 األنانٌة والعزلة االجتماعٌة  -  ارتفاع معدالت الجرٌمة واالنحراف -     أفراد وشرائح المجتمع الواحدازدٌاد الالمساواة بٌن  –

.  تغٌر أدوار المرأة فً األسرة والمجتمع  -انحسار أثر العادات والقٌم المحلٌة فً تكوٌن الهوٌة     –

                                                                                 (تأثٌر العولمة فً أنماط العمل)مخاطر العولمة االقتصادٌة  @ 

 ... :تركت العولمة آثارا بالغة الخطورة فً أنماط االستخدام والعمالة ، لعل أهمها اآلتً

    (التأثٌرات الثقافٌة للعولمة)  مخاطر العولمة الثقافٌة@

 ...الغزو الثقافي –
 .  تأثيره في الهوية القومية أو الوطنية  –

   (لعولمة والالمساواة بٌن الدولا)مخاطر العولمة على صعٌد العالقات الدولٌة  @ 

 . ي الوقت الحاضرق%80   من ي الستٌنات إلى ق%60   ازدٌاد نسبة الفقر من أدت العولمة إلى 

 

 


