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  2-عناصر بناء احلياة االجتماعية
 الجماعات اإلنسانية، الضبط االجتماعي، التغير االجتماعي

 

 الجماعات اإلنسانية . 1

تعّد الجماعات اإلنسانٌة أطرا لعملٌات التفاعل، فكل وحدة تفاعلٌة تشكل جماعة، وال توجد جماعة من غٌر أن ٌكون 

التفاعل االجتماعً ، بٌنما ٌمّثل شكل الحٌاة االجتماعٌةإن الجماعات اإلنسانٌة هً : وٌمكـننا القول. هنالك عملٌات تفاعل

     .   مضمونها

                                                                                                                                         : تعريف الجماعة- أ

 ، ...تنظٌم اجتماعً ألشخاص متكافلٌن  collectivityالجماعة 

 . وامتالك هوٌة اجتماعٌة متمٌزة ، إضافة إلى اإلحساس بهوٌاتهم الذاتٌة الفردٌة" النحن" الشعور بـ 

 ... الصراع داخل الجماعة بٌن اتجاه محافظ وآخر تحرري 

 عالقات القوة ضمن الجماعة أٌضا على فكرة القوة

 حمٌمٌة العالقات االجتماعٌة فً الجماعات الصغٌرة الحجم 

 . الجماعات األولٌة الجماعات الثانوٌة خصائصهما مع أمثلة لكلٌهما

  أشكال ومستويات الجماعات اإلنسانية- ب

   المنّظمة                              المؤسسة                      المجتمع المحلي                          المجتمع

  الدهماء                               الجمهور                                 الحشد                            الرابطة
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 الضبط االجتماعي -2

                                                                                                                                      :طبيعة الضبط االجتماعي- أ

 االجتماعي أسلوبان لكيفية لتحقيق الضبط

 ، ها عبر التنشئة االجتماعٌةاستبطاننتٌجة  همعاٌٌرالتزام الناس ذاتٌا بقٌم المجتمع و –

  .(رسمٌة أو غٌر رسمٌة)سلطات   تفرضها(اٌجابٌة أو سلبٌة)جزاءات إلزام الناس بقٌم المجتمع ومعاٌٌره عن طرٌق  –

:  الضبط االجتماعياآلليات االجتماعية 

التً تّم تأسٌسها اجتماعٌا،   (القواعد)تلك التً تشّجع االمتثال إلى المعاٌٌر –

وتلك التً تمنع السلوك المنحرف،   –

.  وتلك التً تتعامل مع تبعات السلوك المنحرف –

                                                                                                                                       الضبط الرسميأنواع - ب

  الضبط غير الرسميأنواع  -ج

  مفهىمه وخصائصه:التغير االجتماعي- 3

                                                                                                                       التغير ومفاهيم اخرى مقاربة - أ

ٌّر   المفهوم والخصائص:  والركودالتغ

 التقّدم واالنحطاط 

 التطور 

 التنمٌة 

 التحّول 

  االنتقال

                                                                                                                                          التغير االجتماعي وخصائصه -ب

التغٌر االجتماعً هو اختالف فً الزمان ٌطرأ على ثقافة المجتمع ومؤسساته، وٌتصف التغٌر االجتماعً إجماال 

 : بالخصائص التالٌة

                                                                                                                             ... :سرعة التغير االجتماعي @

 ...:  التحكم بالتغير االجتماعي@

   ...:لتغير االجتماعي مثير للجدال واالختالف ا@

    ...: شمولية التغير االجتماعي@

                                                                                                               ...:  من المالمح المعاصرة  للتغير االجتماعي@



                                                                                                     لتطور االجتماعي من السمات العامة ل- ج

   :  ٌمكن تحدٌد معالم التطور االجتماعً باآلتً  وإن الشكل العام للتغٌر االجتماعً هو التطور،

 فً أي اتجاه ٌكون التغٌر؟:  االتجاه العام للتطور االجتماعي@

   ... :تعددية مسارات التطور االجتماعي وتنوع عوامله@ 

   ... : من المالمح المعاصرة  للتطور االجتماعي@

  مفاهيم أخرى مرتبطة بالتغير االجتماعي-د

  : الحداثة والتحديث-أ

.  ة...ات التحدٌث مصطلح ٌطلق على التغٌر االجتماعً المرافق لعملً

 ...   مثل ٌتصف التحدٌث بجملة خصائص 

  : الحركات االجتماعية-ب

 ... مفهومها 

 من األمثلة على ذلك الحركة النسوٌة، وحركة الخضر، والحركات الطالبٌة 

 


