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 يذخم دراست ػهى اإلجخًبع

 د/ خبنذ انفيم، د/ أحًذ أبىسبنى، د/ يبجذة يىسف

 يقذيت

ٍوِ  باىذساعوت   ٖوا ّظوشا  ىخْاٗى ٗرىول  ، فٌٖ ٍضاالحٔ ٗظو٘إشٓ يؼخقذ ٍؼظٌ اىَبخذئيِ في دساعت ػيٌ اإلصخَاع طؼ٘بت 

 ذسطح أُ وفؼيف ،غيظبشنو ط ػيي فٌٖ قؼايآ يِقادس اىنزيشيِٗاىخي ال حضؼو  ،اىغ٘اط اىخَظ اعخخذاً خاله

ٌ  حيل اىقؼاياار حخـيب  .ٗاىَْـق اىؼيَي اىؼقواػَاه خاله  ٍِ ُ  قذسة مبيشة ػيي اىخخيو ٗاىفٖو  ٗاىخوي  ٗاإلعوخبـا

ٍضَوو   .ّْوا أٗ ّشوٌ سائغخٖوا أٗ ّخيَغوٖا بؤيوذيْا     ارآحخخيف ػِ فٌٖ اىظ٘إش اىـبيؼيت اىخوي ّشإوا بؤػيْْوا ّٗغوَؼٖا ب    

)أي أّٖوا   اىخؼاٍو ٍغ اىظ٘إش اىـبيؼيت، أٍا اىظ٘إش اإلصخَاػيت ػاىيوت اىخضشيوذ  حغخـيغ  اىق٘ه أُ اىغ٘اط اىخَظ

يَنِ فَٖٖا ٍِ خاله  خيل اىظ٘إشفاىغ٘اط، حيل اىخؼاٍو ٍؼٖا ٍِ خاله  يظؼب ٍغخقيت ٍْٗفظيت ػِ أي شيء(

ُ ٗ .ٗاإلعخبـاُ ٗاىخفنيش ٗاىخفْيذاىقذسة ػيي اىَالعظت  يوٌ اإلصخَواع شوذيذة    ؼوايا ػ ق ْٕاك احضإاُ أعذَٕا يوشي أ

ج في عاصوت اىوي دساعوت ػيَيوت     ٍفٍٖ٘ت ٗىيغٕٗا قؼايا عٖيت احضآ آخش يشاٗاىخؼقيذ غيش ٍؤى٘فت ىيشخض اىؼادي، 

ٗبويِ ٕوزا ٗراك   ، ُشائصو ٕٗوزاُ اإلحضإواُ عنََٖوا     .، ٗدساعخٖا بـشيقت ػيَيت ٍؼيؼت ىي٘قج ٗاىضٖذ ٗاىَواه دقيقت

مزيووش ٍَووِ يخؼشػووُ٘ ىيظوو٘إش   ببخخظوواس .اىغووٖ٘ىت أٗ اىظووؼ٘بتفٖووي ىيغووج شووذيذة    قؼووايا ػيووٌ اإلصخَوواع حقووغ 

 .اىظ٘إش اىـبيؼيت يخؼاٍيُ٘ ٍغى٘ ماّ٘ا مَا  يخؼاٍيُ٘ ٍؼٖاىنٌّٖ٘  خٖافي دساعطؼ٘بت  اإلصخَاػيت يضذُٗ

 انًخهىقبث انكىَيت انًخخهفت وحصُيف انظىاهر اإلجخًبػيت

 ٕوي اىَخي٘قواث غيوش اىؼؼو٘يت     انفئةت اوونة    :ثي٘صذ في اىنوُ٘ ٍخي٘قواث مزيوشة يَنوِ أُ حغظوش فوي روالد ف وا        

Non Organic      ٘اىشاديوووووووو٘ ٍٗزووووووووو ابسع ٗاىَبوووووووواّي ٗاهالث ٗاىَؼووووووووذاث ٗأصٖووووووووضة اىغاعوووووووو

ٗحخنُ٘ ٍِ اىنشبُ٘ ٗاىٖيذسٗصيِ  Organic ٕٗي اىَخي٘قاث اىؼؼ٘يت انفئت انثبَيت .ٗاىخييفضيُ٘،.......ٗغيشٕا

ٗيضوب أُ ّشويش ْٕوا أُ اإلّغواُ      .اىؼؼو٘يت  ٌْٖباث، ٗمزىل ٍخيفواح اىغي٘اُ أٗ اىّغاُ أٗ اإلصغٌ  ٍزوٗابمغضيِ 

ٗحخَييض اىف خاُ اىغابقخاُ بؤَّٖا ٍغغ٘عخاُ يَنِ ادساك ٗص٘دَٕا  .ْٕا ٍضشد ٍادة ػؼ٘يت أي اإلّغاُ بضغذٓ فقؾ

ٕٗووي  Super organicٕٗووي اىَخي٘قوواث فوو٘و اىؼؼوو٘يت    انفئةةت انثبنثةةت  بوواىغ٘اط اىخَغووت أٗ ب٘اعووذة ٍْٖووا.  

 ٕوا ٗص٘داىَْـوق اىؼيَوي، ٗال يَنوِ ادساك    ٗ اىؼقوو  قاث اىخي حخَيض ببعخقاله راحي ٗيَنِ ادسامٖا ٍِ خالهاىَخي٘

َنِ فٖي ٍخي٘قاث غيش ٍشئيت أي غيش ٍغغ٘عت ٍزاه شخظيت اإلّغاُ ال ي ،ٍِ خاله اىغ٘اط اىخَغت اىَؼشٗفت

يَنوِ ادسامؤ بخيول    أصٖضٓ ػؼ٘يت َخي٘و ػؼ٘ي ىٔ ٕي ت ٗمىنِ اإلّغاُ ّفغٔ  ادسامٖا بؤي ٍِ اىغ٘اط اىخَظ

 .اىغ٘اط

ّؼوش  ٍزواه ػيوي رىول ٗىوينِ        كيف حخكىٌ انظةىاهر اإلجخًبػيةت يةٍ انًخهىقةبث اةىض انؼ ةىيت        هىوانسؤال 

يخقوي  حغيَْوا  ف ،مَخي٘و ف٘و ػؼ٘ي ٍظاعب ىيَخي٘و اىؼؼ٘ي ٕٗ٘ اإلّغاُ Personality ّغاُشخظيت اإل
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خنُ٘ ٍخيو٘و فو٘و ػؼو٘ي أمزوش حؼقيوذا       ي٘سة ٍخنشسة ٍْٗخظَت بظ ٍؼيِ شخظيخاُ أٗ أمزش في ٍ٘قف اصخَاػي

 )ٍضشدة(ػِ اىَخي٘قاث اىؼؼ٘يت اىَنّ٘ت ىٖا راحي اعخقاله  إي ىٖٗ Social Group اإلصخَاػيت ٕٗ٘ اىضَاػت

ابفشاد اىذاخييِ في حن٘يِ حيل اىضَاػت، ٕٗزا اإلعخقاله يؼـيٖا اىقذسة ػيي حؼو٘يغ أي فوشد حفقوذٓ اىضَاػوت      ٌٕٗ

، بَؼْوي أُ اىضَاػوت اإلصخَاػيوت ال حْٖواس ٍوزال  بَضوشد       ياً بابدٗاس ٗاىَٖاً اإلصخَاػيوت ىيق اعخبذاىٔ بآخش خاله ٍِ

 .ٍ٘ث قائذٕا، فاىضَاػت حبقي ٗحؼيش بظ٘سة دائَت بيَْا يَ٘ث أػؼائٖا ٗيغخبذىُ٘ بآخشيِ

خوش ٕٗو٘ اىَضخَوغ اىَغيوي     ٗػْذٍا حخ٘اصذ أمزش ٍِ صَاػت اصخَاػيت فوي ٍنواُ ٍوا يخنوُ٘ ٍخيو٘و فو٘و ػؼو٘ي آ       

Community حنُ٘ اىَضخَغ اىنبيش ٍغ بؼؼٖا ٍضخَؼاث ٍغييت  ، ٍٗضَ٘ػتSociety. ػف اىي اىَخي٘قاث أ

ٍخنووشسة ٗاىظوو٘إش اإلصخَاػيووت   .ىزقافووت ٗاىَئعغوواث اإلصخَاػيووت ما ٍشووابٖت أٍزيووت أخووشي  اىغووابقت فوو٘و اىؼؼوو٘يت 

 ٗغيشٕا........ ٗاىشٗط اىَؼْ٘يت اإلدٍاُ ٗاىـَ٘طاىبـاىت ٗاإلغخشا  ٍٗزو اىغذٗد ٗىيغج ػشػيت ٗقخيت 

 انًخخهفت انًخهىقبث انكىَيت ححيب ايهبانبيئبث انخ  

روالد  ٘صوذ  يىوزىل   حيل اىنائْواث.  بَ٘اطفاث ٍؼيْت حغيا فيٖا اثح٘اصذ اىنائْاث اىَخخيفت اىغابقت ٗص٘د بي حغخٌ ٍغ 

، اىَخي٘قوواث اىؼؼوو٘يت ٗغيووش اىؼؼوو٘يت يغيووا فيٖوواخووي ٕٗووي اى انبيئةةت انيبيؼيةةتٕوو٘  انُةةىع اوولٍووِ اىبي وواث  أّوو٘اع

انبيئةت  ٕٗ٘  وَىع ثبنث اىَخي٘قاث ف٘و اىؼؼ٘يت أٗ اإلصخَاػيت، يغيا فيٖاٗ انبيئت اإلجخًبػيتٕٗ٘  وانُىع انثبَ 

اىبي واث ٗاىخوي    حيول اىشٗعاّياث ٗاىغيبياث اىخي يؼخقوذ فيٖوا اإلّغواُ، ٗيخفاػوو اإلّغواُ ٍوغ        حؼٌاىخي  انًيخبايزيقيت

 حنُ٘ في ٍضَيٖا اىغياة اىخي يغيإا اإلّغاُ.

 دراسخهبويىقغ ػهى اإلجخًبع يٍ  انبيئبث انًخخهفت

، ٗاىؼيوووً٘ اىـبيؼيوووت حشووونو اىنيَيووواء ٗاىفيضيووواء ٗػيوووٌ اىْبووواث  اىبي وووت اىـبيؼيوووتٍضَ٘ػوووت اىؼيوووً٘ اىـبيؼيوووت  حوووذسط

اىؼيووً٘  ٗحووذسطفيضيقيووت أٗ اىغيبيووت،  ػيووً٘ اىووذيِ ٗاىشٗعاّيوواث اىبي ووت اىَيخا   حووذسط ٗٗاىغي٘اُ..........ٗغيشٕووا، 

ٗحؼٌ ػيً٘ اإلصخَاع، ٗاإلقخظاد، ٗاىغين٘ى٘صي )ػيوٌ اىوْفظ(،    اىبي ت اإلصخَاػيتٕٗي ٍضاه دساعخْا اإلصخَاػيت 

 .اىخاسيخ، ٗأخيشا  اىغياعتٗٗابّزشٗب٘ى٘صي )ػيٌ اإلّغاُ أٗ اىزقافت(، 

ال حٖوذ  اىوي    ٗ حضشيذيوت أٗ ػيوً٘ أعاعويت بَؼْوي أّٖوا     ٗاىؼيً٘ اإلصخَاػيت عواىفت اىوزمش يـيوق ػييٖوا ػيوً٘ بغخوت أ      

ٗ      ىإلّغاُ ٍباشش ّفغحغقيق  ؼيوٌ اىنيَيواء ٗػيوٌ    موزىل اىؼيوً٘ اىـبيؼيوت م   ، ٍزواه رىول ػيوٌ اإلصخَواع ٗػيوٌ اإلقخظواد 

حغخخذً اىَؼاٍو  فٖي ،ضشي فيٖا حضاس  ػيَيتحىنْٖا ٗ ّظشيت بغخت فٖي ػيً٘اىفيضياء ٗػيٌ اىْباث..... ٗغيشٕا. 

حؼغ ابعاط اىزي يبْي ػييؤ ػيوً٘    فٖيغخفيذ ٍْٖا ػيً٘ حـبيقيت أخشي. ححخ٘طو اىي ّخائش ٗق٘اّيِ ّظشيت  يىن

ػيوٌ   اىخـبيقيوت  ٗأٍزيوت اىؼيوً٘  ، حغقوق اّخفواع اّغواّي ٍباشوش     حٖوذ  اىوي  ٗاىخوي   خـبيقيوت اى يـيوق ػييٖوا اىؼيوً٘    أخشي

ٗػيووٌ اىفيضيوواء  ػووي، ٗػيووٌ اإلصخَوواع اإلقخظووادياإلصخَوواع اىشيفووي، ػيووٌ اإلصخَوواع اىبووذٗي، ٗػيووٌ اإلقخظوواد اىضسا 

 .اىْ٘ٗيت
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ػيووووٌ فوووو٘قي أي يووووذسط اىظووووإشة اإلصخَاػيووووت ٍووووِ مافووووت ص٘اّبٖووووا اإلقخظوووواديت ٗاإلصخَاػيووووت   يووووٌ اإلصخَوووواعػٗ

 .فيَوا يخظوٖا   ٗاىْفغيت......ٗغيشٕا، بيَْا اىؼيً٘ اإلصخَاػيت ابخشي حذسط صاّب ٗاعذ ٍِ اىظإشة اإلصخَاػيوت 

اىؼيوً٘   يقوً٘ بذساعوت  أُ  ٗىويظ باىؼوشٗسة   ،ض باعوذ اصخَواػي البوذ ٗأُ يوذسط ػيوٌ اإلصخَواع      ٗىني ينُ٘ اىشخ

مؼيوووٌ اإلقخظووواد ٗػيوووٌ اىغياعوووت ٗػيوووٌ اىخووواسيخ ٗػيوووٌ اىغوووين٘ى٘صي ٗػيوووٌ    بشووونو ٍْفظوووو اإلصخَاػيوووت ابخوووشي

 ال يغاٗي ٍضَ٘ع ابصضاء. ْٕا َضَ٘ع اىنوف ،ابّزشب٘ى٘صي

 َشأة ػهى اإلجخًبع 

 في أٗسٗبا ٍغ بضٗؽ ّضٌ اىز٘سة اىظْاػيت ٗػظش بْظشياحَٔاع اىغذيذ ػيٌ اإلصخظٖش  

ٌ  فئاىنْيغت  ثعيـشاىخي ٗ ،اىخْ٘يش اىزي حَيض باإلّقال  ػيي ابفناس اىنْغيت ٗموزىل ٍوغ بوضٗؽ ّضوٌ      .ػيي اىغنو

حيوول  مووو .ٗاػووذاً آخووش عووامٌ ٍووِ أعووشة ىوو٘يظّٖايووت اىَينيووت فووي فشّغووا اىزوو٘سة اىفشّغوويت ٗحغـوويٌ عووضِ اىباعووخيو 

ىيخفنيش في اّشاء ػيٌ بْظشياحٔ ىذساعت اىخغيشاث اىنبيشة اىخوي عوذرج فوي    ٗبظ٘سة ٍباششة ٗحيقائيت ابعذاد دفؼج 

ٗمواُ أٗه ٍوِ ٗػوغ أعوظ ٕوزا اىؼيوٌ بْظشياحؤ ٕو٘ ػواىٌ اإلصخَواع اىفشّغوي             .اىَضخَغ ابٗسٗبي في رىول اى٘قوج  

 فقوذ ىٌ ينِ ٍخخظظا  في دساعوت اىَضخَوغ   ٗت ٗأؿيق ػيئ اىفيضياء اإلصخَاػي August Comteأٗصغج مٍ٘ج 

اىوزي  صزٗس ٕزا اىؼيٌ ٍ٘ص٘دة ٍِ ري قبو ىذي اىشعاىت اىؼشبي ػبذ اىشعَِ بِ خيذُٗ ٗ ٍغ اىؼيٌ أُ. ماُ ٍْٖذعَا

اب  اىشٗعي ىؼيوٌ اإلصخَواع، ٗاعوخفاد ٍوِ ٍئىفاحؤ ػيَواء        بغق يؼخبشف ،اىؼيٌ ػيٌ اىؼَشاُ اىبششيٕزا أؿيق ػيي 

 ش اىغذيذ ىيؼؼ٘ا أعظ ػيٌ اإلصخَاع اىغذيذ.أٗسبا في اىؼظ

فقذ ماّج ابع٘اه اإلقخظواديت   ،اىظشٗ  اإلصخَاػيت اىخي عادث أٗسبا في اىقشُ اىغابغ ػششْٕٗاك ٍضَ٘ػت ٍِ 

ٕو٘ ٍ٘ػوظ   في أٗسبا قبو اىز٘سة اىظْاػيت ٗاىز٘سة اىفشّغيت ٗفي ظو عيـشة اىنْيغت ػيي اىغنٌ في أٗسٗبوا مَوا   

 (1) باىشنو

 ( انؼالقت اإلقخصبديت ا  انًجخًغ انفرَس  قبم انثىرة انفرَسيت1شكم )

 

عيذ ماُ اىْظاً اإلقـاػي ٕ٘ اىغوائذ فوبؼغ ابشوشا  أٗ اىْوبالء يَخينوُ٘ ابساػوي ٗغاىبيوت اىْواط ػبواسة ػوِ           

و يقوً٘ اإلقـواػي أٗ اىْبيوو بخو٘فيش     ػبيذ أٗ أقْاُ أسع، ٗيقٍُ٘٘ بضَيغ ابػَاه اىخي حخذً اإلقـواػي فوي اىَقابو   

 

 انحًبيت واإلحخيبجج اوسبسيت

 انىالء

 

 انؼبيذ
 ()أقُبٌ اورض
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ٗيغخ٘ىي اإلقـاػي ػيي مو ػائذ ابسع ٗيخشك ىٌٖ اىقييو. اعوخَش   ،ابٍِ ٗاإلعخياصاث ابعاعيت بقْاُ ابسع

             ُ  ٕزا اىْظاً ىفخشة ؿ٘ييوت ّظوشا  ىيخ٘اؿوئ ٍوا بويِ سصاىوت اىنْيغوت ٗاإلقـواػييِ، عيوذ أُ سصواه اىوذيِ مواّ٘ا يق٘ىو٘

 في أُ اإلقـواػي اقـواػي ٗاىؼبيوذ ػبيوذ ٗػيوي اىؼبيوذ ؿاػوت اإلقـواػي بُ اىشػوا بوزىل           أُ ٕزٓ اسادة اهلل ىيشؼب

 يؼَِ ىألفشاد اىضْت.

شونو اىؼالقوت مَوا     ٗاىز٘سة اىظْاػيت، ٗحغيش اىز٘سة اىفشّغيت ٍزوحغيش ٕزا اى٘ػغ ٍغ اىز٘ساث اىخي ٕضث أٗسٗبا 

ابصوش فوي ٍقابوو رىول      ؼاٍوو َوو يؼـوي اى  ، فظاعب اىؼػاٍوفؤطبظ ْٕاك طاعب ػَو ٗ (2)ٕ٘ ٍ٘ػظ باىشنو 

طاعب اىؼَو اىْاحش ٗمو ٕزا يخؼغ ىْظاً اىغ٘و فوي اىـيوب ٗاىؼوشع ػيوي ػْظوش اىؼَوو ٗرىول         ؼاٍويؼـي اى

اىبـاىت ّخيضت ىؼذً قذسة بؼغ ابفشاد ػيوي حغو٘يق    ٍشنيت بذأث حظٖشٍٗغ ٕزا اىخغييش في ظو اىْظاً اىشأعَاىي. 

ش فوي اىنخابواث اىؼاىَيوت، ٗحيوي رىول ٍفٖوً٘ اإلغخوشا  ٍوا بويِ اىؼاٍوو ٗاىَوادة اىخوي             ػَيٌٖ، رٌ بذأ يظٖش ٍفًٖ٘ اىفق

ماُ ٍذػاة ىْشؤة ػيٌ اإلصخَاع ّٗظشيخٔ ىفٌٖ اىخغيشاث اىخي حغذد داخوو اىبْيواُ اإلصخَواػي    خغيشاث اى حيل يْخضٖا.

 .ابٗسبي في رىل اى٘قج في اىَضخَغ

 س  بؼذ انثىرة انفرَسيتَ( انؼالقت اإلقخصبديت ا  انًجخًغ انفر2شكم )

 

 ػهى اإلجخًبع يؤسس 

ٔ    ػيَاء اصخَاع عإَ٘ا بؤػَاىٌٖ في حـ٘س ْٕاك أسبغ يـيوق ػيويٌٖ اهبواء ابسبؼوت      ،ػيٌ اإلصخَواع ٗٗػوؼ٘ا أعغو

 ٌٕٗ: ىؼيٌ اإلصخَاع

 .August Comteػاىٌ اإلصخَاع اىفشّغي أٗصغج مٍ٘ج -1

 .Herbert Spencerّضييضي ٕشبشث عبْغش ػاىٌ اإلصخَاع اإل-2

 .Emile Durkheimمايٌ ػاىٌ اإلصخَاع اىفشّغي ايَيو دٗس-3

 .Max Weberػاىٌ اإلصخَاع ابىَاّي ٍامظ فيبش -4

 

 

 صبحب ػبيم
 انؼًم

 رجاو

 انسىض )ػرض وطهب(

 انُظبو انراسًبن 

 انُبحج
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 اإلجخًبعيبث انؼهًيت نًؤسس  ػهى اإلسهب

ػبوذ  اىشعاىوت اىؼشبوي   فعإٌ ػيَاء اإلصخَاع اىَئعغيِ ىٖزا اىؼيٌ في ارشاءٓ ٍوِ خواله ٍضَ٘ػوت ٍوِ اإلعوٖاٍاث،      

أؿيوق   ،ىوٌ ينوِ ٍئعغوا  ىؼيوٌ اإلصخَواع اىغوذيذ      اُ ٗ يؼخبش اب  اىشٗعي ىؼيوٌ اإلصخَواع  اىزي ٗاىشعَِ بِ خيذُٗ 

 ٍخخيفوت  ٗدسط أعو٘اه مزيوش ٍوِ اىَضخَؼواث ٗحخبوغ اىظو٘إش فيٖوا ػيوي فخوشاث صٍْيوت          ػيئ ػيوٌ اىؼَوشاُ اىبشوشي    

اىَالعظوت ٗاىذساعوت اىخاسيخيوت     إَٔيوت  أموذ ػيوي  َٗؼواث اىَخخيفوت،   ىيخشس بواىق٘اّيِ اىخوي حغنوٌ اىظو٘إش فوي اىَضخ     

اسُ بيِ اىظ٘إش اإلصخَاػيوت فوي ٍضخَؼواث ٍخخيفوت ٗفوي      قٗاىَْٖش اىَقاسُ ػْذ دساعت اىظ٘إش اإلصخَاػيت، مَا 

 داخو اىَضخَغ اى٘اعذ ػيي فخشاث صٍْيت ٍخبايْت.

اعوو اىوزالد اىوزي يظو٘س حـو٘س اىبشوشيت ٍوغ        قاُّ٘ اىَش ٍئعظ ػيٌ اإلصخَاع اىغذيذ ٗطاعب أٗصغج مٍ٘جٗ

اىَشعيوت اىالٕ٘حيوت    اىَشعيوت ابٗىوي ٕٗوي   ف اىخي يغخخذٍّٖ٘ا في حفغيش اىظو٘إش.  حـ٘س ابعاىيب ٗاىـشو اىؼيَيت

اىفيغوفيت   اىزاّيت ٕٗي اىَشعيوت  ، رٌ اىَشعيتىق٘ي ٍا ٗساء اىـبيؼت عيذ ماّج حفغش اىظ٘إش حفغيش غيبي )اىذيْيت(

٘إش اىَخخيفت ٍِ خاله آساء اىفالعفت، رٌ اىَشعيت اىزاىزت ٕٗي اىَشعيت اى٘ػؼيت أٗ اىؼيَيوت عيوذ   عيذ حفغيش اىظ

حفغش اىظ٘إش اىَخخيفت ؿبقا  ىق٘اػذ اىَْٖش اىؼيَي. ٗحغذد ػيي أُ ػيٌ اإلصخَاع اىيً٘ يشابٔ اىؼيً٘ اىـبيؼيت ػْذ 

أٍوا ػيوٌ اإلصخَواع فٖو٘ أقيٖوا       ،ش اىؼيوً٘ ّؼو٘صا   يشي أُ اىشياػت ٕي أمزٗبذايت حؤعيغٖا عيذ ماّج أقو ّؼ٘صا ، 

 ّؼ٘صا  ّظشا  ىغذارخٔ.

َ    ،فٖو٘ طواعب ّظشيوت اىخـو٘س اىغخَوي      Herbert Spencerأٍوا ٕشبوشث عبْغوش    ضخَوغ  عيوذ حغوذد ػوِ أُ اى

بْظشيووت داسُٗ فووي اىْشوو٘ء  ٓخووؤرشى ّظووشا فووي داخيوؤ ىووٌ يووزمشٕا، راحيووت يخغيووش ٍووِ عاىووت اىووي أخووشي ّخيضووت ىؼ٘اٍووو  

 ء ٗاىخـ٘س.ٗاإلسحقا

طاعب ّظشيوت اىخخظوض ٗحقغويٌ اىؼَوو ٗدٗسٓ فوي حغ٘يوو اىَضخَؼواث          Emile Durkheimايَيو دٗس مايٌٗ

حفغويش ظوإشة اإلّخغواس اىخوي اّخشوشث فوي       خؤ فوي   ّظشيموزىل  ٗػوغ  . ٍِٗ ط٘سة بغيـت اىي طو٘سة أمزوش حؼقيوذا    

ٗأٗػووظ مووزىل أُ  اىَضخَووغ اىفشّغووي.ٗعوواٗه سبووؾ ٕووزٓ اىظووإشة بوواىقيٌ اىذيْيووت فووي   فووي خيْٖووا اىَضخَووغ اىفشّغووي

 أّٔ ٍضبش ػيي احباػٖا مّ٘ٔ ػؼ٘ في اىَضخَغ. أيػيي اإلّغاُ  أٗ اىغخَيت اىظ٘إش اإلصخَاػيت ىٖا طفت اإلصباس

ٗفغوش اىْظواً    ،ٗػوغ ّظشيخؤ فوي اىخْظويٌ اإلصخَواػي      Max Weberػاىٌ اإلصخَاع ابىَاّي ٍامظ فيبوش ٗأخيشا  

ٕٗوي َّوارس    Ideal Typesاىَْوارس ابٍزييوت   ٍوا يؼوش  ب  ٗػوغ  ٗ .يشٗقشاؿيوت ٗٗػوغ حؼشيوف ىيب   ،اىبيشٗقشاؿي

ٍٗوا بويِ ٕوزٓ اىَْوارس ح٘صوذ اىَْوارس اى٘اقؼيوت         افخشاػيت غيش ٍ٘ص٘دة في اى٘اقغ يغذد ٍِ خالىٖا شنو اىَضخَؼاث

 ٗأخيشا  اعٖاٍاحٔ في اىشبؾ ٍا بيِ ابخالو اىبشٗحغخاّخيت ٗسٗط اىشأعَاىيت. .ىيَضخَؼاث اىغقيقيت

 Sociologyحؼريف ػهى اإلجخًبع 
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ٍقـؼويِ ٍوِ اىنيَوت اىَشوخقت ٍوِ      ٗحخنوُ٘ اىنيَوت ٍوِ    ػيوٌ اإلصخَواع ٕو٘ اىؼيوٌ اىوزي يٖوخٌ بذساعوت عوي٘ك اإلّغواُ،          

ٍٗؼْآ اىذساعت اىؼيَيوت، ىوزىل فوبُ ٍفٖوً٘      Logyٍٗؼْإا اىَضخَغ، اىَقـغ  Socioعيذ  Sociologyاىالحيْيت 

بؤّؤ ٍضَ٘ػوت ٍوِ اىق٘اػوذ اىؼيَيوت اىخوي       مزىل ٗيَنِ حؼشيفٔ  ت ىيَضخَغ اإلّغاّي.ٕ٘ اىذساعت اىؼيَي ػيٌ اإلصخَاع

  حغاػذ في حفغيش اىظ٘إش اإلصخَاػيت ٍٗؼشفت ٍغبباحٖا ٍٗغاٗىت اىخْبئ بغي٘مياث حيل اىظ٘إش في اىَغخقبو.

مَوا أّؤ يْظوش    ، َخنشسةاىظ٘إش اىؼشػيت أٗ غيش اىال  اىظ٘إش اإلصخَاػيت اىَخنشسةبذساعت  ػيٌ اإلصخَاع يٖخٌٗ

خوشي ٗاىخوي حْظوش    ىيَضخَغ ٗاىظ٘إش اإلصخَاػيت ٍِ ٍْظ٘س ميي ٗىيظ صضئي بخال  بقيت اىؼيً٘ اإلصخَاػيوت اب 

فؼيٌ اإلقخظاد يْظش ىيضاّب اىَوادي ىيَضخَوغ،    .ٕٗ٘ ٍضاه دساعخٖا ىيظ٘إش اإلصخَاػيت ٗاىَضخَغ ٍِ صاّب ٗاعذ

، ٗػيٌ اىْفظ يْظش ىيضاّب اىزاحي اىشخظي في ٗػيٌ اىخاسيخ يْظش ىألعذاد اىفشيذة اىخاسيخيت ماىغشٗ  ٗاىز٘ساث

اإلّغاُ، ٗػيٌ ابّزشٗب٘ى٘صي يْظش ىيَضخَؼاث اىظغيشة اىبغيـت غيش اىَؼقذة ماىَضخَؼاث اىبذائيت في اىظوغشاء  

 .اىبْاء اىغياعي في اىَضخَغػيٌ اىغياعت يْظش اىي بْاء اىق٘ي اىغياعيت ٗاىي .ٗاعخٖاىيغاٗه دس

نَوا رموش   فٗاليَنِ بؤي عاه ٍِ ابع٘اه ىَِ يذسط حيل اىؼيوً٘ ٍضخَؼوت أُ ينوُ٘ ٍخخظوض فوي ػيوٌ اإلصخَواع        

اإلصخَاع ٍِ اىبذايوت  البذ ىؼاىٌ اإلصخَاع أُ ينُ٘ ٍخخظض في ػيٌ ٗفاىنو ْٕا ال يغاٗي ٍضَ٘ع ابصضاء. عابقا  

اىوخ، ٗىنْٖوا حوذسط بظو٘سة     .اىي ٍنّ٘واث صضئيوت اقخظواديت ٗحاسيخيوت ّٗفغويت.      وبُ اىظ٘إش اإلصخَاػيت ال حفظ

 ّٗخاس رىل اىخفاػو. اقخظاديت ٗعياعيت ٗحاسيخيت ّٗفغيت ٖا اىَخخيفتحمييت بخفاػالحٖا بيِ ٍنّ٘ا

 خرياإلجخًبػيت اوػالقت ػهى اإلجخًبع ببنؼهىو 

ٕٗوٌ ػيوٌ اإلقخظواد ٗػيوٌ اىخواسيخ ٗػيوٌ اىوْفظ         أخوشي بضاّوب ػيوٌ اإلصخَواع     أعاعويت  خَظ ػيً٘ اصخَاػيوت  ْٕاك

. ٗمَا رمش عابقا  فْٖاك ّقاؽ اىخقاء ٗاخخال  ٍوا بويِ   )اىغين٘ى٘صي( ٗػيٌ ابّزشٗب٘ى٘صي )اإلّغاُ( ٗػيٌ اىغياعت

اإلّغواُ  بذساعوت عوي٘ك    حٖوخٌ  يتيغ اىؼيً٘ اإلصخَاػػيٌ اإلصخَاع ٗاىؼيً٘ اإلصخَاػيت اإلخشي، فْقاؽ اإلىخقاء أُ صَ

ٗاىغوي٘ك   ٗاىظ٘إش اإلصخَاػيت، أٍا ّقاؽ اإلخخال  فٖي اىشإيت اىخي يْظش بٖا موو ػيوٌ اىوي اىظو٘إش اإلصخَاػيوت     

فبيَْا ىؼيٌ اإلصخَاع ّظشة مييت في دساعت اىظ٘إش اإلصخَاػيت فيبقيت اىؼيوً٘ اإلصخَاػيوت ابخوشي ّظوشة      اإلّغاّي.

 . ي ت في دساعت حيل اىظ٘إشصض

ظ رىل ٍِ خاله ٍقاسّت ػيٌ اإلصخَاع بؼيٌ اإلقخظاد، فبيَْا يٖخٌ ػيٌ اإلقخظاد بذساعت ح٘صيغ اىزشٗة ي٘ػيَنِ حٗ

ٍِ رىل أمزش ٗػَيياث اّخاس ٗح٘صيغ اىغيغ ٗاىخذٍاث ٗاىَئششاث اإلقخظاديت اىَخخيفت، فبُ ػيٌ اإلصخَاع ٍا ئَٖ 

حقييوو ٍغوخ٘ياث اىفقوش فوي اىَضخَوغ ٗصيوادة اىشفإيوت ىيغوناُ، ٗموزىل ػذاىوت            ٗاىخوذٍاث ػيوي  ٕ٘ حؤريش اّخاس اىغيغ 

 .ٗحوؤريش رىول ػيوي ّ٘ػيوت اىغيواة بشونو ػواً        ٔح٘صيغ اىزشٗة فوي اىَضخَوغ فوي طو٘سة ٍخ٘اصّوت بويِ قـاػواث عوناّ        

ٍووا بوويِ ابفووشاد ػيووي اىبْوواء اإلصخَوواػي فووي اىَضخَووغ ٗاىؼالقوواث حووؤريش ّظوواً اقخظووادي ٍؼوويِ  ٍووذييووذسط مووزىل ٗ

 ٗاىضَاػاث داخو اىَضخَغ. 
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ّٗالعظ أُ ػيٌ اىخاسيخ يٖخٌ بابعذاد اىخاسيخيت اىفشيذة ٗاىََٖت في اىَضخَغ ىيخؼش  ػيي  ،ّْخقو اىي ػيٌ اىخاسيخ

أٍوا ػيوٌ    .ٗعشد ابعذاد اىخاسيخيت ٗايضاد اىشابؾ فيَوا بيْٖوا   ،ٍغبباحٖا ٗاىْخائش اىَخشبت ػييٖا ماىز٘ساث ٗاىغشٗ 

غ، مخوؤريش رو٘سة ي٘ىيو٘ فوي     عذاد اىخاسيخيت ػيي ابٗػاع اإلصخَاػيت في اىَضخَو بخؤريش اب أمزش صخَاع فبّٔ يٖخٌاإل

اىق٘ي ٗ اىـبقي بْياُاىٗحؤريش رىل ػيي  ،ٍظش ٍزال  ػيي حقييو اىف٘اسو ٍا بيِ اىـبقاث ٗحغقيق اىؼذاىت اإلصخَاػيت

  اىغياعيت في اىَضخَغ بشنو ػاً.

 عوي٘مياث يٖوخٌ بذساعوت   اىغوين٘ى٘صي، فْضوذ أُ ػيوٌ اىوْفظ أٗ اىغوين٘ى٘صي      اىْفظ أٗ إلصخَاع بؼيٌ أٍا ػالقت ػيٌ ا

بقيوواط رموواء اىفووشد، أٗ دساعووخٔ  ٔسط اىغووَاث اىشخظوويت ىيفووشد مبٕخَاٍووّوؤ يووذأاىفووشد فووي اىَ٘اقووف اىَخخيفووت، مَووا  

خَؼيوت ٗابعوشيت ٗاىَئعغويت اىخوي     أٍوا ػيوٌ اإلصخَواع فبّؤ يٖوخٌ بخوؤريش اىظوشٗ  اىَض        .ىغاالث اىضْ٘ط ىذي ابفشاد

أٍا  ٗسدٗد أفؼاىٔ في اىَ٘اقف اىَخخيفت، اُ ػيٌ اىغين٘ى٘صي يٖخٌ باىفشد .ٗصْ٘ط ابشخاصأرشث ػيي رماء اىفشد 

بشوخاص ّٗخواس اىخفاػوو فيَوا     ػيٌ اإلصخَاع فبّٔ يٖخٌ باىضَاػت اإلصخَاػيت ٗاىَضخَغ اىزي يخنوُ٘ ٍوِ ػذيوذ ٍوِ ا    

  بيٌْٖ.

يذسعٖا بظ٘سة مييت ىفٌٖ بْياّٖوا ٗموو عوَاحٖا    فيٖخٌ باىَضخَؼاث اىبذائيت اىظغيشة ابّزشٗب٘ى٘صي( )ٗػيٌ اإلّغاُ 

أٍووا ػيووٌ اإلصخَوواع فيٖووخٌ بذساعووت    .فيٖووا طووغيشة ٗغيووش ٍؼقووذة ٗيَنووِ اإلىَوواً بنووو ص٘اّووب اىغيوواة     فٖووي ،اىزقافيووت

ٌ مبيوشة ٍوِ ابسع، ٗىوزىل    ٗحْخشوش ػيوي ٍغواعاث    ٍئعغاث ٍؼقوذة   ؼٌاىَضخَؼاث اىؼظشيت اىَؼقذة ٗاىخي ح  قغو

، مؼيووٌ اإلصخَوواع اىغياعووي  ٕووزٓ اىَضخَؼوواث اىَؼقووذة ػيووي فووشٗع ٍخخيفووت ٍووِ ػيووٌ اإلصخَوواعت ػيووٌ اإلصخَوواع دساعوو

 . ٗاىذيْي

أٍا ػيوٌ   ٗبْياّٖا ٗابّظَت اىغامَت داخو اىَضخَغ. ّْخٖي أخيشا  بؼيٌ اىغياعت ٗاىزي يٖخٌ بخفاػالث اىق٘ي اىغياعيت

ٗمزيوش ٍوِ اىقو٘اّيِ اىخوي      .يذسط حؤريش ّظاً عياعوي ٍؼويِ ػيوي اىبْيواُ اإلصخَواػي داخوو اىَضخَوغ       اإلصخَاع فبّٔ 

، مخؤريش حظذسٕا اىغيـاث اىغياعيت ٗاىخششيؼيت داخو اىَضخَغ ينُ٘ ىٖا حؤريش ػيي اىبْياُ اإلصخَاػي في اىَضخَغ

 ق٘اّيِ اىخيغ ٗق٘اّيِ ابعشة ػيي شنو اىَئعغت ابعشيت في اىَضخَغ.

 هى انهذف يٍ دراست ػهى اإلجخًبع ا  كهيت انزراػت  يب

فخوؤريش   فَوا اىٖوذ  ٍوِ دساعوخٔ ْٕوا؟.      ؟مييت اىضساػت ميٖا ٍضواالث ػَييوت   ، بيَْا ٍضاالثػيٌ اإلصخَاع ػيٌ ّظشي

ػيوٌ اإلصخَواع اىشيفوي    أُ  فاىٖوذ  غيوش ٍباشوش.عيذ    ػيٌ اإلصخَاع ػيي اىضساػت ينُ٘ ػبش ػيٌ اإلصخَاع اىشيفوي 

ىنوي يغووإٌ فوي عووو    ىؼيووً٘ اإلصخَاػيوت اىخـبيقيووت فوي عاصووت اىوي ّظشيوواث ٗقو٘اّيِ ػيووٌ اإلصخَواع اىؼوواً     فوشع ٍوِ ا  

  .ٍشنالث اىشيفييِ

ٗىؼَاُ ّضاط اىخَْيت اىضساػيت ٗحـو٘يش اّخاصيوت    ،اىَْٖت اىغاىبت ىيغناُ اىشيفييِٕٗي  تٍِ اىَؼشٗ  أُ اىضساػٗ

حـو٘يش اّخاصيوت اىَغاطويو    ىشيفي ٗاىب يت اىشيفيت قبو اىخفنيوش فوي   البذ ٍِ اإلٕخَاً باإلّغاُ ا ،اىَغاطيو اىضساػيت
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% ٍِ 55ُ ٗاىزيِ يَزيُ٘ غاىبيت عناُ ٍظش )٘فاىغناُ اىشيفي ٗاىغضش(، اىْباث)فاإلٕخَاً باىبشش قبو  .اىضساػيت

يٖوا  اىَخخيفوت ٗاىخغيوب ػي  اإلصخَاػيوت  ً( ٗدساعوخٌٖ ٗدساعوت ٍشونالحٌٖ    2006صَيت عناُ ٍظش ؿبقوا  هخوش حؼوذاد    

بشوونو ػوواً   اىشيفيووت ىْضوواط بووشاٍش اىخَْيووت  أٗ شووشؽ ػووشٗسي  حؼخبووش ػووَاّا   اىشيفووي ٗحيوول ٍَٖووت ػيووٌ اإلصخَوواع  

يٖخٌ باىضَاػت ٗاىَضخَغ  اىزيٗ ، ٗاىخي في عاصت اىي ّظشياث ٗق٘اّيِ ػيٌ اإلصخَاع اىؼاًبشنو خاص ضساػيتٗاى

  .ٗاىَشنالث اإلصخَاػيت

 َظريبث ػهى اإلجخًبع

ً٘ ٍضَ٘ػت ٍِ اىخ٘صٖاث اىْظشيت ٗاىخي حغاػذٓ في حفغيش اىظ٘إش اىخاطت بٔ، فخفغويش ظوإشة   ىنو ػيٌ ٍِ اىؼي

. ٕاحفغويش ٖو حغو  ػيَيوت  غخواس اىوي ّظشيواث   ح مغ٘  اىشَظ أٗ خغو٘  اىقَوش ٗاىخوي حؼخبوش ٍوِ اىظو٘إش اىنّ٘يوت       

خي ٗطيج اىي دسصت ػاىيت ٍِ حنُ٘ رابخت ىذسصت أّٖا حظو اىي ٍشحبت اىق٘اّيِ مَا في اىؼيً٘ اىـبيؼيت اى ٗاىخي قذ

يوٌ حوضه   ف ،أٍا في اىؼيً٘ اإلصخَاػيت فخيل اىْظشيواث ىوٌ حظوو اىوي ٍشعيوت اىزبواث       .اىذقت ٗاىقياط ىيظ٘إش اىـبيؼيت

باىغي٘ك  اإلسحباؿٖٗرىل  زباثاىٗ ،اىقياط اىذقت في في اىَشعيت اىضْيْيت، ٗىٌ حظو اىي دسصت ػاىيت ٍِحيل اىؼيً٘ 

 ىخاػغ بي ق٘اّيِ.غيش اىزابج ٗا ياىبشش

اىبْائيووت اى٘ظيفيووت  ، ٍزووواإلصخَاػيوت  ىذيوؤ ٍوِ اىْظشيوواث اىؼذيووذة اىخووي حغواػذٓ فووي حفغوويش اىظوو٘إش  ػيوٌ اإلصخَوواع  ٗ

 ٗاىظشاع ٗاىخفاػييت اىشٍضيت ٗاىخباده اإلصخَاػي ......ٗغيشٕا. ٗمو ٍْظ٘س يشي اىظإشة اإلصخَاػيت ٍِ ٗصٖوت 

غ ٍضَ٘ػوت ٍوِ اى٘عوذاث اىَخغواّذة راث بْواء ٗىٖوا ٗظيفوت ٍغوذدة، ٍضَ٘ػوت          فاىبْائيت اى٘ظيفيت حشي اىَضخَو ، ّظشٓ

ىيَضخَغ منو، أٍا ٍْظ٘س اىظوشاع فيوشي اىخْوافظ     ؼاٍتاى٘ظائف اىخاطت بخيل اى٘عذاث ٕي اىخي حئدي اى٘ظيفت اى

شٍضيوت فخوشي   أٍوا اىخفاػييوت اى   .فاىخْوافظ ٍوِ عوَاث اىغيواة     ،ٗاىظشاع بيِ اببْيت داخو اىَضخَغ ٗمزىل بيِ ابفشاد

ٍغووخَذ ٍووِ اىزقافووت، اىؼوواىٌ ٍضَ٘ػووت ٍووِ اىشٍوو٘ص ٗاىَؼوواّي يخيؼٖووا اىفووشد ػيووي اىَ٘اقووف ٗابشووياء ٗيؼـيٖووا ٍؼْووي  

أمزش ٍِ مّٖ٘ا شيء ىٖا ٍذى٘ه ٗمزىل دبيت اىخـ٘بت  ،فبشاساث اىَشٗس اىَخخيفت ٕي سٍ٘ص ىٖا ٍذى٘الث في اىزقافت

أٗ اىظ٘إش يَنِ حفغيشٓ بؤي ٍِ اىْظشياث اىغابقت مو ػيي  ٗمو ٍ٘قف ٍِ اىَ٘اقف اإلصخَاػيت ٍادي فٖي سٍض.

ٗيَنووِ حـبيووق حيوول اىْظشيوواث ػيووي حفغوويش اىظوو٘إش اىَ٘صوو٘دة فووي اىَضخَووغ ماىبـاىووت ٗاإلدٍوواُ       .عغووب احضإوؤ

عغوب  ٗاىضٗاس اىؼشفي.............ٗغيشٕا. حيل اىْظشياث حؼـي حفغيشاث ٍخبايْوت بعوبا  عوذٗد حيول اىظو٘إش      

 يت.ح٘صٔ مو ّظش
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 Society انًجخًغ

ٖ    اىبؼغ ٍضَ٘ػت ٍِ ابفشاد أٗ اىضَاػاث اإلصخَاػيت اىَخ٘اصذة ٍغ بؼؼٖا  ٍضَ٘ػوت ٍوِ    ٌفوي ٍنواُ ٍؼويِ ٗبيوْ

ٗاىَضخَغ ىٔ بؼذ صغشافي ٗبؼوذ   ٍِ اىظ٘إش ٗاىخي حغإٌ في قياً اىَضخَغ.ػذد ٗاىخي حئدي اىي ٗص٘د اىخفاػالث 

ٍا بيِ ػيٌ اإلصخَاع ٗاىَضخَغ فؼيوٌ   ٗيضب أُ ّفشو .شـت ٍا بيِ اىغنإُْٗاك حفاػالث ٗأّٗبؼذ صٍْي، عناّي 

اإلصخَاع ٕ٘ اىزي يذسط اىَضخَغ بَشنالحٔ ٗيغاٗه فٌٖ اىظو٘إش اإلصخَاػيوت اىَ٘صو٘دة فوي اىَضخَوغ، ٗاىَضخَوغ       

َ   .، أٗ ٕ٘ ٍضاه دساعت ػيوٌ اإلصخَواع  ٕ٘ ٍضَ٘ػت ٍِ ابفشاد بيٌْٖ حفاػو ٗأّشـت ٍغذدة موزىل   غٗيقظوذ بواىَضخ

ًي يغووذيد اىؼالقوواث اىخووي حْشووؤ بوويِ صَووغ ٍووِ ابفووشاد فووي بي ووت ٍؼييْووت    اؿوواس حْشووؤ بيووٌْٖ ٍضَ٘ػووت ٍووِ ابٕووذا    ،ػووا

 .ٗحغنٌَٖ ٍضَ٘ػت ٍوِ اىق٘اػوذ ٗابعواىيب اىَْظيَوت ىغوي٘مٌٖ ٗحفواػالحٌٖ       ،ٗاىشغباث ٗاىَْافغ اىَشخشمت اىَخبادىت

ٗ    اىَضخَغٍضخَؼاث فشػيوت مو  ٗيخنُ٘ اىَضخَغ في ٍظش ٍِ  ، اىَضخَوغ اىبوذٗي   موزىل اىشيفوي ٗاىَضخَوغ اىغؼوشي 

 .ٗىنو ٍضخَغ رقافت حخفق في أغيبٖا ٗحخخيف في بؼغ اىغَاث اىزقافيت ٗاىنو يْذسس حغج رقافت اىَضخَغ اىؼاً

فاىزقافووت حشووخَو ػيووي مووو اىـووشو اىَخؼيَووت ٗاىَشووخشمت ٍووِ   ، Society اىَضخَووغحخخيووف ػووِ  Cultureٗاىزقافووت 

اىشؼ٘س )ٗاىخي حَزو بشنو ػاً ؿشيقت اىغياة(، أٍا اىَضخَغ فبّٔ يشيش اىي ٍضَ٘ػت عقيقيوت ٍوِ   اىخفاػو ٗاىخفنيش ٗ

 .ٗاىزيِ ينُّ٘٘ مياُ ٍخَاعل ٍْٗظٌ ٍٗنخفي راحيا  اىْاط

 :ػٍ سبئر انخُظيًبث اوخري ِويخًيز انًجخًغ بًجًىػت يٍ انخصبئص حًيز

 اىَضخَغ. دديِ حخٌ داخو عذٗمو أٗ ٍؼظٌ اىؼالقاث اإلصخَاػيت اىخي حخٌ بيِ أي فش-1

ْٕٗواك سغبواث أخوشي     ،ظإشة اإلمخفاء اىزاحي اىْغبي ىيَضخَغ، بَؼْي أُ اىَضخَغ يشبغ ٍؼظوٌ سغبواث أفوشادة   -2
 ييبيٖا اىفشد ٍِ ٍضخَؼاث أخشي.

ٓ اى٘الء اىخاً ىيَضخَغ ٍِ قبو أفشادٓ بو ٗأعياّا  اىخؼظب ىٖوزا اىَضخَوغ دُٗ غيوشٓ، ٗاىَضخَوغ يغوشط فوي أفوشاد       -3
 .ٌٕزا اى٘الء ٍْز طغشٕ

 .اىقشاساث اىْٖائيت بفشادٓ، ٗخاطت اىقشاساث اىخي حٌٖ اىْاط ٗحغيش عياحٌٖاىَضخَغ يخخز  -4

 Social structureانبُيبٌ اإلجخًبػ  

، ٗىنوو صوضء   اىوشٗابؾ ٍِ ٍضَ٘ػت ابصضاء اىَخشابـت ٍغ بؼؼٖا اىبؼغ بَضَ٘ػوت ٍخشوابنٔ ٍوِ     يخنُ٘ أي بْياُ

اىبْياُ اإلصخَاػي يج اىبْياُ ٗعَايخٔ ٍِ اإلّٖياس. ٕٗي اىخي حغاػذ في حزب اىشٗابؾ، حيل ٗدٗسٓ ٍِ اىبْياُ ٗػؼٔ

ٌ اىغيواة  يخْظو ىفوشد داخوو اىَضخَوغ    ع اباٗػأ ٕااىخي حغذد اإلّخظاٍيت ػباسة ػِ ٍضَ٘ػت ٍِ اىؼالقاث اإلصخَاػيت

ىبْيوواُ ابعووشي ٗبيووٌْٖ ػالقوواث ٍخبادىوؤ فخضووذ اب  فووي ابعووشة، ٗاإلبووِ، ٗابً ٗىنووو ٗػووؼٔ داخووو ا  .اإلصخَاػيووت

ػالقوت ابعوخار ٗاىـاىوب فوي     موزىل  ٗ .فوي اىْٖايوت   بغيذ حئدي اىوي حَاعول ابعوشة    ،ابعشة فييغذدٕا ٗػغ اىفشد 

 ٗاػوغت  اىذسط حغاػذ فوي حشونيو بْيواُ خواص بٖوٌ، فاىنوو يؼوش  عق٘قؤ ٗٗاصباحؤ، مَوا أُ اىؼالقوت بيوٌْٖ             تقاػ
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ٗأي فوشد يخوشس ػوِ أطو٘ه حيول اىؼالقواث يخؼوشع اىوي ػق٘بوت ٍوِ            ي رباث اىبْياُ.ٗفٌَٖٖ ىخيل اىؼالقت حغاػذ ف

 . صاّب اىَضخَغ

ٗاىخووي حغووذدٕا ٍضَ٘ػووت ٍووِ اىَشامووض   ٍووا بوويِ ابفووشاد داخووو اىَضخَووغ   ٗمْخيضووت ىخيوول اىؼالقوواث اىزابخووت ٗاىَغووذدة   

Status      حخشحوب ػييٖوا ٍضَ٘ػوت ٍوِ ابدٗاسRoles       َ يْشوؤ اىبْيواُ    ضخَوغ حغوذد عقو٘و ٗٗاصبواث موو فوشد فوي اى

. ٗيَنِ حؼشيف اىبْياُ اإلصخَاػي بؤّٔ ٍضَ٘ػوت ٍوِ اىَشاموض يخشحوب ػييٖوا ٍضَ٘ػوت ٍوِ ابدٗاس ىٖوا         اإلصخَاػي

 عق٘و ٗػييٖا ٗاصباث.

ٍضَو اىق٘ه أُ اىَشامض ٗابدٗاس اىَشحبـت بٖا ٗاىَغذدة عيفا  ٍِ قبو رقافت اىَضخَغ، حضؼوو اىؼالقواث ٍْخظَوت ٍوا     

َشاموض أٗ  اىبوذُٗ  ٗ، ٗخاطوت فوي اىَضخَوغ اىغوذيذ     و اىبْيواُ اإلصخَواػي  يْاغَت ٗحغاػذ ػيي حشون بيِ ابفشاد ٍٗخ

 اىشعووَيت فووال حبووذٗا اىَشامووض ٗابدٗاسأٍووا فووي اىَضخَؼوواث اىقبييووت  .اسحضاىيووت بوويِ ابفووشاد حظووبظ اىؼالقوواثدٗاس اب

 ٗاػغت بشنو مبيش.

 Statusانًركز 

ْاك اىَذسط ٗاىـبيب ٗاىـاىب ٗاىضضاس ٗاىَْٖذط ٗميٖا ٍشامض داخو داخو اىَضخَغ، فٖاىفشد  تٕ٘ ٗػغ أٗ ٍناّ

ٕي اىخي حفشع ػيي اإلّغاُ ٗىيظ ىؤ أي  اىَشامض اىَْغ٘بت ف، ٗاىَشامض اٍا أُ حنُ٘ ٍْغ٘بت أٗ ٍغققٔ، اىَضخَغ

غؼي اإلّغاُ أٍا اىَشامض اىَغققٔ فٖي اىخي ي .سبَا ؿبقخٔ أٗ دياّخٔٗدخو فيٖا مّ٘ٔ رمش أٗ أّزي، أبيغ أٗ أع٘د، 

 .فببصخٖادٓ يغخـيغ أُ ينُ٘ ىٔ ٍشمض ٍشٍ٘و في اىَضخَغ ،أٗ صضاس ا أٗ ؿبيب ا ىخغقيقٖا  مؤُ ينُ٘ ٍْٖذع

 Roleانذور 

ِ   اىَشحبـت أٗ اى٘اصباث ٕي ٍضَ٘ػت ٍِ اإلىخضاٍاث ٗيوخؼيٌ اىوذٗس ٍوِ اىزقافوت ٗيْخقوو ٍوِ فوشد اىوي          .بَشمض ٍؼوي

ٕٗ٘ عي٘ك ٍخنشس يقً٘ بٔ اىفوشد   ،يـيق ػيئ اىغي٘ك اىذٗسيٍا ش ا  ٍؼٔ ٍْ فشادٗيَْؾ بؼذ رىل في عي٘ك اب آخش

مَا أُ ْٕاك ػَييت حبواده ابدٗاس فاىـبيوب ال يَنوِ أُ ينوُ٘ ؿبيوب فوي موو         ىخؤدئ ابدٗاس اىَقابيت ىَشمض ٍؼيِ.

... ..ي...ابٗقاث فقذ يخغ٘ه اىي ٍشيغ ٗبغاصت اىي ػالس، ٗقذ يخغو٘ه اىـاىوب اىوي ٍوذسط، ٗاىبوائغ اىوي ٍشوخش       

دٗس يَيل مو عياة اإلّغاُ ماى٘ظيفت أٗ اىَْٖت اىخي يَخْٖٖا اىفشد مـبيب، أٗ  ٕٕٗ٘ٗنزا. ْٕٗاك ابدٗاس اىغياديت 

 .........ٕٗنزا.أٗ سئيظ أعخار صاٍؼي

ٗابدٗاس قذ يغذد فيَا بيْٖا حذاخو فيَا يـيق ػيئ اىظشاع اىذٗسي، ٕٗ٘ ػباسة ػوِ اىخؼواس  فوي اىقيواً بَٖواً      

ُ   يَذسطىأٗ أمزش ماىظشاع اىغادد  يِدٗس أٗ اىظوشاع اىوزي يغوذد     ،اىذساعوي  ابْؤ ٍؼؤ فوي اىفظوو     ػْوذٍا ينو٘

ٗفوي ٍشاعوو ٍخقذٍوت يغوذد اىشوذ اىوذٗسي ٕٗو٘ اعوخغاىت اىقيواً           .ىيـاىب اىزي يذسط ٗفي ّفظ اى٘قج يؼو٘ه أعوشة  

 ٍا بيِ ػَيٖا ٗٗاصباحٖا اىَْضىيت.ئٌ عيَْا حغاٗه أُ ح٘ابَٖاً ابدٗاس اىَ٘ميت ىيفشد مَا يغذد ىيَشأة اىؼاٍيت 


