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 مدخل الى علم االجتماع التنظيمي الرياضي.
 تمهيد:     
 للمجتمعالمميزة   السمات الرئيسية من العمل المختلفة ومراكز العامة للمؤسسات التنظيمي التطور يعد      

 التنظيم هيؤديلما  والسياسية، واالقتصادية المجاالت االجتماعية في هتنميت يرمعاي من أساسي معيار هوو  عاصر،الم
 باألداء معنية أصبحت التي ؤسساتالم بهذه ةالمنوط الوظائف في يراالتساع الكب مع هيتهأ تتعاظم دور من

 السياسة المجاالت في اإلنساني األداء بات فلقد واسع نظاق على للمجتمع ختلفةلما الحاجاتوتلبية  اإلنساني
 رهن النشاط اإلنساني نألوا ومختلفو  والتجارة، والصناعة والزراعة والصحة والتعليم والقضاء واالقتصاد والرياضة

 المختلفة.جوانبها  في المؤسسي البعد بتطور رهنو  فيها، التنظيمي الطابع بتطور
 تصف التي الكلية والعامة السمات منه وخصائص أبعاده المختلفة للمؤسسات للمجتمعي التنظيمي التطور ويستمد
 مما يجعل ،هخصائص ويحمل مالعا التنظيم االجتماعي من يتجزأ ال جزء المؤسسي فالتنظيم األوسع، المجتمع
 انتشار إلذ ويؤدي .االضطراب عوامل منعامال  مالعا االجتماعي عن التنظيم بمعزل للمؤسسات التنظيمي التطوير
 في مالمحه تنتشر الذي النموذجي التنظيم بخصائص اتصافها مع حتى المؤسسات في األداء وضعف الخلل مظاىر

 .األخرى المجتمعات
 توضيح وفي المجتمع، في الفاعلة المؤسسات عليها تشاد التي المعايير دراسة في للنظم االجتماعي التحليل ويسهم
 نأ ذلك ،مالعا االجتماعي التنظيم في السائدة الخالقيةا االجتماعية والقيم المعايير مع وغاياتها دافهاأه توافق مقدار
 هذه يهعل أتش التي والمعايير األسس ينب التوافق قدارمب يرتبط مانإ االجتماعية في التنظيمات اإلنساني األداء

 .عامة بصورة المجتمع في السائدة واالجتماعية االخالقية المعايير مع التنظيمات
 نظرية تصورات فيه االجتماعيون الباحثون يقدم وواسع، غني نظري بتراث التنظيم اجتماع علم دراسات وتحفل
 عامة، بصورة منها المؤسسات تعاني التي المشكالت لجةمعا وكيفية االجتماعية النظم تحليل ألسس متعددة
 خاصة بصورة العمل تومشكال

 مفهوم علم االجتماع: -1
 .الجماعات هذه أفراد بين القائمة والعالقات المختلفة والتفاعالت البشرية الجماعات خصائص دراسة هو    

نما كأفراد، ليسوا الناس وتفصل تربط التي االجتماعية والعمليات لقواعدوا هو الدراسة العلمية للحياة   ،كأعضاء وا 
 ومؤسسات ومجموعات جمعيات

مان والمكان للتوصل الى قوانين التطور التي ز هو دراسة وصفية تفسيرية مقارنة للمجتعات االنسانية كما تبدو في ال
 المجتمعات االنسانية في تقدمها وتغيرها.تخضع لها 
 :االجتماع علم في ومفاهيم مصطلحات
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 ويشكل للنسق العمة المنظومة في وظيفة منها كل يحقق التي المتفاعلة العناصر مجموعة أي:االجتماعي النسق
 : اآلتية الشروط فيه توافرت إذا نسق السلوك وحدات من مجموعة على نطلق أن ويمكن كلى بناء في وحدة النسق

 عناصر أو مكونات وجود-1
 المكونات لهذه واضحة وظائف وجود-2
 بينها تفاعل وجود-3
 قوانين أو معايير وجود-4
 وظيفته ويؤدى النسق معها يتعايش خارجية بيئة وجود-5

 المجتمع يقرها سلوكية قاعدة ضوء في معين هدف تحقيق نحو تتجه سلوكية ممارسة أي هو : االجتماعي الفعل
 .مشروعة وسيلة وباستخدام

 بموضوع تتصل التفاعالت من سلسلة ويضم التفاعل فيه يظهر الذي االجتماعي اإلطار هو: االجتماعي الموقف
 .ميالد عيد أو موضوع نناقش أن مثل معين
 الفرد ألي الثقافية والمعايير والمعلومات والمهارات والقيم األدوار نقل بها يتم التي العملية هي:اجتماعية تنشئة
 .معين مجتمع في وعضوا   اجتماعيا كائنا يكون ألن والدته منذ الفرد إعداد وهي المجتمع، عضو
 ،أو الجماعات هذه تؤدي بحيث منظم مجتمع تكوين إلى تؤدي بطريقة واألفراد الجماعات تكيف:اجتماعي تكامل
 .والنزاع التوتر من قدر بأقل إليه ينصرفون الذي النشاط أوجه األفراد هؤالء
 ومستواهم مكانتهم تغيير على أفراده يجبر أو يشجع أو المجتمع بها يسمح التي الدرجة هي :اجتماعي حراك

 .الثقافية قيمهم توجهات أو واالجتماعي واالقتصادي والسكني الجغرافي
 واالحترام والقوة الثورة امتيازات تزداد بحيث االجتماعية للمراكز تسلسلي ترتيب هناك الحديثة المجتمعات ففي
 ما على اعتمادا آخر إلى اجتماعي مركز من االنتقال شخص إي ويستطيع ، الهرمي التسلسل أعلى صعدنا كلما

 .يده متناول في وسائل من يكسبه
 عدالة تحقق لكي بها تعمل التي الطريقة أو االجتماعية المؤسسات ترتيب إلعادة تصمم أنشطة :اجتماعي إصالح

 الفساد من تحد التي الجهود على الحاالت معظم في التعبير وينطبق مرغوبة، أخرى تغيرات أو أكبر اجتماعية
 .العنصرية أو الطبقية التفرقة مثل البنائية المساواة عدم أو الحكومي

 على للسيطرة المجتمع ممارسة مظاهر من وظهر كل إلى االجتماعي الضبط مصطلح يشير :االجتماعي الضبط
 معايير من مجتمعهم في سائد هو ما مع التكيف على لمساعدتهم والوسائل األساليب من يستخدمه وما أفراده، سلوك
 .والعمل والتفكير للسلوك وقواعد وقيم

 العالقات أو االجتماعي البناء على يطرأ الذي االختالف أو التغير إلى االجتماعي التغير يشير :االجتماعي التغير
 حجم والوفيات، المواليد معدالت :على يطرأ الذي التغير ،ويتضمن االجتماعي والتنظيم المجتمع في االجتماعية
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 االجتماعي المركز األعمال، وأصحاب العمال بين العالقات األفراد، بين العالقات نمط االجتماعية، واألدوار األسرة،
 .للمجتمع السكانية التركيبة أو المجتمع ألفراد السكاني التوزيع األسرية العالقات للمرأة، االجتماعية والمكانة
 االنسجام من )تكيف( سوية حالة في انه بمعنى ، النسق يحققها التي االنسجام حالة إلى يشير :االجتماعي التوازن
 األخرى األجزاء في توافقية تغيرات تتبعه أن البد النسق من جزء في يحدث تغيير فكل الخارجية، البيئة مع الداخلي
 .التكامل ليتحقق

 على تعمل التي والقوى ألفرادها الجماعة جاذبية إلى لإلشارة عامة بصفة المصطلح يستخدم :االجتماعي التماسك
 تحقيق في واستمراريتها الجماعة وحدة على المحافظة على تعمل التي والقوى العوامل أي أفرادها، انتماء استمرارية
 .أهدافها
 للتخصص نتيجة االجتماعية واألدوار المراكز تباين إلى االجتماعي التمايز مصطلح يشير :االجتماعي التمايز
 إلى يؤدي االدوار ،فتمايز االجتماعية للنظم أساسيا ،مطلبا وظيفيا االجتماعية األدوار تمايز العمل،ويعد وتقسيم
 والمرأة الرجل دور مثل Ascribed Roies المعطاة األدوار تمايز إلى المصطلح يشير قد ،كما وظيفيا تكاملها
 ..المجتمع في االجتماعية الطبقات تمايز أو االقتصادية االجتماعية بطبقته المرتبط الفرد ،ودور
 البناء أو االجتماعية العالقات على يطرأ الذي التصدع إلى االجتماعي التفكك مصطلح يشير :اجتماعي تفكك

 المصطلح يشير وقد ، نسبي ولكنه كامال   يكون ال االجتماعي والتفكك االجتماعية، النسق وحدات أو االجتماعي
 لسلوك والمقررة المجتمع في السائدة والقيم المعايير عن االنحراف إلى أو االجتماعية الضوابط انهيار إلى أيضا
 ..أفراده

 أو االتصال عملية خالل من األفراد بين المتبادل التأثير إلى االجتماعي التفاعل يشير :االجتماعي التفاعل
 اآلخرين مع مستمر تفاعل عملية في ثقافته في والفرد اجتماعية، عالقة موقف في األفراد بين المتبادلة االستجابة

 ..المختلفة االجتماعية المواقف في معهم يتواصل الذين
 .األفراد سلوك وتنظم تحدد التي المجتمع، في عليها المتعارف القواعد إلى المصطلح يشير :االجتماعية المعايير

 :علم االجتماع التظيم
دراسة العالقات االجتماعية داخل المصنع والمنظمات إلى جانب دراسة التأثير المتبادل بينهما وبين :بأنَّه     

 .المحلى المجتمع 
بينها وكذلك  ويعرف "ميتشل" علم اجتماع التنظيم بأنَّه ) تحليل للنظم الصناعية والتنظيمات، وللعالقات فيما

 .(للعالقات بين الظواهر الصناعية والنظم في المجتمع األكبر
ويذكر "جيسبرت" أنَّ علم اجتماع التنظيم هو )العلم الذي يدرس العوامل االجتماعية والتفاعلية، ويهتم بالعالقات 

 (.بالمجتمعاإلنسانية والصناعية، وبالتنظيم الرسمي وغير الرسمي داخل المنظمات الموجودة 
ويمكن تعريف علم اجتماع التنظيم بأنَّه )الدراسة العلمية لمختلف أشكال التنظيم االجتماعي من مؤسسات وتنظيمات 
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واتحادات في ضوء آلياته التي تعزز وحدته وتماسكه، وفى ضوء القيم األخالقية والمعايير االجتماعية الضابطة لهذه 
 تحديد أشكال التفاعل بين مكونات التنظيم وعالقته مع المجتمع المحيط اآلليات في المجتمع والتي من شأِنها

 ويستمد هذا الميدان أهميته من ارتباطه الوثيق بالنظرية العامة في علم االجتماع، ومن أهمية التنظيمات كمواقع
 ماع الصناعي،إستراتيجية أو مجتمعات صغيرة، يمكن اختبار هذه النظريات في نطاقها، ويدخل مجاله علم االجت

 وسوسيولوجية العمل، وسوسيولوجية المهن، وكافة الدراسات التي تتناول تنظيمات سياسية أو ثقافية أو إدارية.
 ويحاول هذا الميدان أيضا  أْن يوسع من األطر التصورية المستخدمة فيهن من خالل االلتقاء بين علوم االقتصاد    

 .إذْن يحاول تطوير ما يسمى بمدخل العلم االجتماعيوالسياسة، وعلم النفس، واإلدارة. فهو 
 :بعض المصطلحات األساسية في علم اجتماع التنظيم

تصور اهتم به )سيمون( وبعض أصحاب نظرية الصراع في دراسة التنظيمات لوصف سلوك    :اإلنسان السياسي 
يبحثون عن مصالحهم وأهدافهم يمارسون اتخاذ القرارات، وحل المشكالت وبوصفهم أيضا   األعضاء بوصفهم
المستمر من أجل القوة، بدال  من تصور إنسان التنظيم، بوصفه محكوما  بعواطف الصداقة واألمن  الخاصة، والسعي

 ذهبت إليه بحوث العالقات اإلنسانية. على نحو ما
النظام الذي يوجد في قدم )وليم ديالني( هذا المصطلح حيث ذهب إلى أنَّ     :التنظيم الالحق للبيروقراطية 

المجتمع اآلن سوف يتغير حتما ، وأنَّ البيروقراطية بوصفها شكل للتنظيم تنطوي على تعارضات وتناقضات واضحة، 
 بحيث يجب أْن نفكر في صورة التنظيم المقبل في المرحلة التالية.

الجماعات الفرعية في المجتمع أو نمط مستقر نسبيا  للعالقات االجتماعية بين األفراد و     :التنظيم االجتماعي
الجماعة، يعتمد على أنساق األدوار ، والمعايير، والمعاني المشتركة، التي تضفي على التفاعل االجتماعي صفتي 
االنتظام، والقابلية للتنبؤ، إذن فهو يشير إلى كافة األساليب والمعتقدات التي تجعل السلوك منظما  اجتماعيا ، 

عن التنظيمات الرسمية التي تنشأ بصورة مقصودة وفقا  لنموذج بنائي معين، فهو أشمل من ويختلف هنا التصور 
 ذلك

 يهتم والذي ، االجتماعية العلوم فروع أحد هو شك بال الرياضي االجتماع علم إن     علم االجتماع الرياضي:
 السلوك مظاهر من مظهر والرياضة المختلفة الرياضية لألنشطة ممارستهم أثناء األفراد لسلوك العلمية بالدراسة

 بالنظام وعالقاتها اجتماعية كظاهرة الرياضة بدراسة يقوم الرياضي االجتماع فإن ولذلك ، للمجتمع االجتماعي
 للمجتمع االجتماعي والبناء واالقتصادي والسياسي االجتماعي

دراسة الموضوعات والمناهج والطرق واألدوات المستخدمة فى علم االجتماع بهدف المساهمة فى مواجهة هو  
  صوره ومجاالته فيوعالج الكثير من المشكالت الرياضية 

االجتماع الرياضي يقوم بدراسة الرياضة كظاهرة اجتماعية وعالقاتها بالنظام االجتماعي والسياسي واالقتصادي فعلم 
  االجتماعي للمجتمع والبناء
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ممارستهم علم االجتماع الرياضي أحد فروع العلوم االجتماعية ، يهتم بالدراسة العلمية لسلوك األفراد أثناء يعتبر 
 .لألنشطة الرياضية المختلفة والرياضة مظهر من مظاهر السلوك االجتماعي للمجتمع 

 عالقة هناك()المجتمع ظواهر من كظاهرة بطبيعتها الرياضة ويحلل يدرس وهو العام االجتماع علم فروع احد هو
 .)العام االجتماع وعلم الرياضي االجتماع علم بين متبادلة

  . للجماعات المنظم االنسانى السلوك فى يبحث عامة بصفة االجتماع علم -
 الرياضي المجتمع داخل األفراد سلوك يدرس الرياضي االجتماع علم -

 :الرياضى االجتماع علم تعريف
 وغير المتنافسة الجماعات بين المتبادلة الجتماعية العالقة فى يبحث وهو العام االجتماع علم فروع احد هو

 .المتنافسة
 : الرياضي االجتماع علم فيها يبحث التي القضايا

 . المجتمع بناء أساسيات من كأساس والرياضة اجتماعية كظاهرة الرياضية التربية بين العالقة-1
 والغير للممارسين)  اإلحباط الصراع التنافس التعاون مثل للرياضة االجتماعية العمليات كافة بين العالقة-2

 (للرياضة ممارسين
 النوادي-الشباب مراكز( األخرى واالجتماعية الرياضية والمؤسسات للمجتمع البنائى التركيب بين العالقة-3

 - )الشعبية الساحات
 : الرياضى االجتماع علم خصائص

 حيث المختلفة الرياضية لألنشطة الممارسين األفراد بين االجتماعي االتصال على يؤكد الرياضى االجتماع علم-1
 . جماعى أو فردى نشاط من يزاولة فيما ويؤثر يتأثر الفرد ان
 السمات من كثير فهناك والممارس للمتنافس والنفسي االجتماعي التفاعل على يركز الرياضى االجتماع علم-2

 فيه نراها . والقيم واالنتماء والتنافس كالصراع النفسية
 عن فصلة يمكن ال اإلنسان ان حيث الرياضى االجتماع وعلم الرياضى النفس علم بين وثيق اتصال هناك-3

 . الرياضى مجتمعة
 . جماعية انشطة فردية انشطة دفاع هجوم(بأنواعها اللعب مواقف خالل الالعبين بين العالقات دراسة على يركز-4
 . وقوانينه ومفاهيمه ونظمه المجتمع بثقافة يتأثر الرياضى االجتماع علم-5

 :أهداف علم االجتماع الرياضي
  إجراء المزيد من البحوث والدراسات النظرية والميدانية عن المواضيع ذات العالقة بعلم االجتماع الرياضي، مثل

تحليل الفرق والجماعات الرياضية تحليال  وظيفيا ، وتشخيص العوامل االجتماعية والحضارية المساعدة على تنمية 
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وقات التي تعرقل المسيرة الرياضية داخل المجتمع، الحركات الرياضية، كما يعمل على تشخيص العوامل والمع
 .حيث تعمل على دراسة المشكالت األنسانية والقيمية التي يعاني منها الرياضيون

  تخصيص البحث العلمي الخاص بحقل علم االجتماع الرياضي في تحديد وتشخيص ومعالجة أهم المشكالت
في دراسة أثر العوامل االجتماعية في تنمية أو عرقلة األداء االجتماعية التي يعاني منها األفراد الرياضيين، و 

 .الرياضي لأللعاب والفعاليات الرياضية التي يمارسها الالعبين المحترفين
  اعتبار األنشطة الرياضية من أهم أنشطة الفراغ والترويح التي يمارسها األفراد، مع ربط هذه األنشطة بتطوير

 .في جميع ميادين الحياةاألنسان والمجتمع على حد سواء 
  يعمل على تكوين العالقات المهنية والعلمية بينه وبين علم اإلجتماع العام من جهة وبينه وبين علم التربية

الرياضية من جهة ثانية، كما يعمل على تكوين العالقات التي تعتمد على المركز االستراتيجي الذي يحتله علم 
والتربية الرياضية، فمن علم االجتماع العام يحصل العلم االجتماعي  االجتماع الرياضي بين علم اإلجتماع

الرياضي الحقائق التفصيلية عن البناء االجتماعي ومؤسساته الفرعية، حيث يحصل من التربية الرياضية يكتسب 
لفنون العلم االجتماعي الرياضي المعلومات عن كيفية تمرير الخبر والتجارب الرياضية من جيل لجيل ثاني، وا

الخاصة باأللعاب واألنشطة الرياضية، مع االطالع على األساليب الخاصة المعتمدة في صقل وتنمية 
 .الخصائص الذهبية والعقلية عند األفراد الرياضيين؛ ليكونوا نافعين في المجتمع

  معالجة المعوقات المضي قدما  نحو رفع المنزلة العلمية لعلم االجتماع الرياضي، من خالل مشاركته الفعالة في
االجتماعية والحضارية لحركة التربية الرياضية في المجتمع، والعمل على دخوله كمادة علمية في المعاهد 

 .وكليات التربية الرياضية
 علم االجتماع التنظيمي الرياضي:

بأنَّه )الدراسة العلمية لمختلف أشكال التنظيم االجتماعي ي الرياضي  اجرائيا ويمكن تعريف علم اجتماع التنظيم   
، وتحقيق النتائج المرجوة في ضوء آلياته التي تعزز وحدته وتماسكهالرياضية  من مؤسسات وتنظيمات واتحادات 

ديد والتي من شأِنها تحبيئة الرياضية وفى ضوء القيم األخالقية والمعايير االجتماعية الضابطة لهذه اآلليات في 
 .أشكال التفاعل بين مكونات التنظيم وعالقته مع الرياضي و المحيط

 :أهم موضوعات الدراسة في علم اجتماع التنظيم
 ات الرياضيةألداء المؤسسدراسة وتقييم ا-1
 في التنظيم الرياضية  تحليل أنماط القيادة -2
 وقنواته في التنظيم  واالتصال الرياضي التحليل االجتماعى لوسائل االتصال-3
 الرياضيدراسة عملية اتخاذ القرارات وتاثيرها على التنظيم -4
 االهتمام بدراسة وتحليل مشكالت التنظيم -5
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 في المجال الرياضي دراسة وتحليل السلوك التنظيمى وأداء العاملين-6
 :ببعض ميادين علم االجتماع والعلوم األخرى ي الرياضيعالقة علم اجتماع التنظيم

 :وعلم االجتماع العام  ي الرياضيعلم اجتماع التنظيم
ارتباطا وثيقا بعلم االجتماع العام ، حيث يستمد منه األصول النظرية ،  ي الرياضييرتبط علم اجتماع التنظيم

واألسس المنهجية ، في الوقت الذى يستفيد فيه علم االجتماع من نتائج البحوث والدراسات التي يتوصل إليها علم 
قدرتها على فهم النظرية االجتماعية وتدعيم  ، ويستفيد من ذلك في تطوير في المجال الرياضي اجتماع التنظيم

 . الواقع االجتماعى الذى نعيش فيه
 : علم اجتماع التنظيم وعلم االجتماع الصناعى

هناك تداخل شديد بين علم اجتماع التنظيم وعلم االجتماع الصناعى ،حيث يهتم علماء االجتماع الصناعى بدراسة 
ي هذه األبنية ، بينما يهتم علماء اجتماع األبنية الداخلية لتنظيمات العمل والعمليات االجتماعية التي تحدث ف

التنظيم بإجراء الدراسات المقارنة للتنظيمات الرسمية ، وذلك بهدف التعرف على مدى التشابه أو االختالف بين 
 . مختلف أنماط تنظيمات العمل

 :علم اجتماع التنظيم وعلم االجتماع المهنى-
التنظيم ، حيث تتجسد تنظيمات العمل في شكل التنظيمات  يرتبط علم االجتماع المهنى بدراسات علم اجتماع

البيروقراطية التي أصبحت من أهم موضوعات الدراسة في علم اجتماع التنظيم ويركز عالم االجتماع المهنى على 
تنظيم األدوار المهنية داخل التنظيمات االجتماعية كوحدات ترتبط بالنظام االجتماعى العام,بينما يهتم عالم اجتماع ال

 . باألسلوب الذى تترابط به المهن بهدف وضع إطار الهيكل التنظيمى للبناء االجتماعى
 ثانيا : علم اجتماع التنظيم والعلوم األخرى

يهتم كل من علماء االقتصاد واالجتماع في مجال التنظيمات ، بمجموعة من :علم اجتماع التنظيم وعلم االقتصاد -
دارة األفراد وغيرها ورغم هذا االشتراك في الموضوعات مثل اإلنتاجية ، ت نظيم العمل ، والتسويق والموارد البشرية ، وا 

االهتمام بموضوعات واحدة ،نجد أن كل منهم يتناول تلك الموضوعات بطريقة مختلفة ففي حين يتجه علماء اجتماع 
ت القائمة بين األفراد ، يلجأ الباحثون في التنظيم إلى تفسير الظواهر المرتبطة بقضايا اإلنتاج ، والتسويق ، والعالقا

العلوم االقتصادية إلى تفسير المشكالت بالعودة إلى مجموعة من القوانين ذات الطابع االقتصادى ، والتي تقوم على 
 العرض والطلب، أو بين األجر واإلنتاج ، أو بين الكفاءة واألداء وغيرها

يشترك علم اجتماع التنظيم مع علم النفس االجتماعى في الكثير  :علم اجتماع التنظيم وعلم النفس االجتماعى -
من القضايا والموضوعات ، فمشكالت اإلدارة ، والقيادة ، والرأى العام ، ومستويات األداء تستحوذ على اهتمام 

  الباحثين والمفكرين في كال الميدانين
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التنظيم مع الخدمة االجتماعية في عدد كبير من  يشترك علم اجتماع : علم اجتماع التنظيم والخدمة االجتماعية -
الموضوعات ، وخاصة المتصلة منها بالخدمات المقدمة للعاملين ، حيث يركز الباحث االجتماعى في مجال الخدمة 
االجتماعية على توفير الحاجات األساسية للعاملين من مسكن ، وظروف عمل مناسبة ، وأجور مرتفعه وغيرها ، 

لم اجتماع التنظيم على البعد التفسيرى للمشكالت ، فيربط بين إنتاجية العمل مثال ومشكالت السكن ، بينما يركز عا
 . أو مستوى الصحة وغيرها

 السلوك التنظيمي
 : في المجال الرياضي أوال : مفهوم السلوك التنظيمى

 الدراسة المتعمقة للعنصر البشرى في التنظيم» بأنه  في المجال الرياضي يمكن تعريف السلوك التنظيمى   
بغـرض التعـرف على تصرفاته ، مـع محاولة تفسير هذه التصرفات بهدف السيطرة عليها لتكون في خدمة  الرياضي 

التي تصدر  الرياضية يةو إلى الحركة الجمع في المجال الرياضي ويشير السلوك التنظيمي«والهيكل الرياضي التنظيم
، والذى يشبه ما يعبر عنه  الرياضية ككل ، وهذا هو الطـابـع السـلوكـي للمنظمةالرياضية  أعضاء المنظماتعن 

 بمصطلح الطابع القومي على المستوى المجتمعي
 :ثالثة أبعاد رئيسية هي في بيئة الرياضة وللسلوك التنظيمي

 المناخ التنظيمي الفاعلية التنظيمية األهداف التنظيمية
ويرتبط بمشاعر واتجاهات األفراد داخل التنظيم ووجهات نظرهم أو قدرة المنظمة على تحقيق  التنظيمي : المناخ
 : الفاعلية التنظيمية : وتعتمد على بعض العوامل مثل أهدافها

 . أساليب اإلشراف ، وبناء السلطة ، وأنماط االتصال
 .وهـى تمثـل المفـهوم الجـوهـري فـي دراسـة التنظيـم  :األهداف التنظيمية

 : واألهداف هي الغايات التي يتحرك التنظيم ككل في اتجاه تحقيقها وترتبط دراسة األهداف بالتعرف على
 .األهداف الفرعية لألقسام األهداف العامة و -
 . األهداف الرسمية واألهداف غير الرسمية لألعضاء -
 . تساق بين هذه األهدافالتعارض أو اال -
 : ويمكن التعرف على السلوك التنظيمي عن طريق -

 . تحليل الوحدات الصغرى داخل التنظيم
 . ودراسة العالقات الشخصية بين العاملين داخل التنظيم

ويتمثل السلوك التنظيمي بشكل واضح في تفاعل األفراد والجماعات داخل مختلف أشكال التنظيمات مثل  -
 . األعمال والمنظمات الحكومية ، والمدارس ، ومؤسسات الخدمةمؤسسات 

 : ويظهر السلوك التنظيمي نتيجة تفاعل أربعة عناصر هامة وهى
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 األفراد التنظيم التكنولوجيا النظام االجتماعي 
 ونجد أن النتيجة النهائية لهذا التفاعل بين العناصر األربعة تعطينا -

 : نظيمي على النحو التاليتصورا كامال ألبعاد السلوك الت
يشكل األفراد والجماعات ، البيئة االجتماعية للتنظيم ،وهؤالء األفراد والجماعات يعملون مع بعضهم  األفراد : -أ 

 لتحقيق التفاعل المطلوب «ديناميكي» البعض في شكل 
يحدد الهيكل التنظيمي عالقات األفراد والجماعات داخل التنظيم ،فنجد أن جميع األفراد ليسوا على  التنظيم : -ب

 . مستوى واحد ، فلكل دوره الخاص به ، كما أن هناك مجموعات مختلفة لكل منها دورها الخاص بها داخل التنظيم
عمل مـن خـالله األفـراد ، فاألفـراد ال يستطيعـون يختص عنـصر التكنـولوجيا بتقـديم التطور الذى يـ التكنولوجيا : -ج

نما ال بد لهؤالء األفراد من أن يقومواعلى تطوير اآلالت والمعدات وطرق العمل  تحقـيق األهداف من فراغ ، وا 
 . وغيرها

بر جـزءا يشكل النظام االجتماعي البيئة الخارجية التي يعمل فيها التنظيم ، فالتنظيم يعت النظام االجتماعي : -د
  صغيرا مـن نظــام اجتماعي كبير يتكون من آالف التنظيمات

 في المجال الرياضي ثانيا : إسهام العلوم االجتماعية في فهم السلوك التنظيمي
في مجال العلوم االجتماعية بدرجة كبيرة في تقدم المعرفة ونموها حول السلوك  الحاصل ساهم التقدم الهائل -

فقد ساعدت هذه الـعلوم عـلى نمـو المعـرفة ببعـض عمـليات التنـظيم مثـل عمـلية االتصاالت ، ، الرياضي التنظيمي 
 . واتخاذ القـرارات ، والقيـادة ، كمـا أسهمـت في نمو نظرية التنظيم

  التنظيمي على النحو التالي ويمكن عرض إسهامات بعض العلوم االجتماعية في فهم السلوك
علم االجتماع إسهام كبير في دراسة السلوك التنظيمي فيمـا قـدمه مـن دراسـات حـول كان ل :علم االجتماع -أ

الجماعات والمـجتمع ، والتنـظيم االجتماعي للمؤسسات ومـا يتضمنه مـن تنظيـمات رسمـية وغيـر رسمية . كما ساعد 
ة إلـى العـالقة بيـن التنظيـمات على فهم بناء ووظائف التنظيمات، والعـالقة بيـن التنظيمات المختلفة، باإلضاف

 . والمجتمع
ساهم علم النفس في دراسة السلوك التنظيمي بما قدمه من دراسات توضح طبيعة العالقة بين  : علم النفس -ب

الفرد والمجتمع ، واإلدراك ، والقيادة ، وكيفية اختيار األفراد ووضعهم في أماكنهم المناسبة ، ودراسة الروح المعنوية 
  تها باإلنتاجية ، ودوافع العملوعالق

ساعد علم السياسة على فهم السلوك التنظيمي بما قدمه من دراسات تـدور حول ظاهرة القـوة  :علم السياسة -ج
 . والسلطة في المجتمع ممـا ساعد على فهـم الصراعات التي تحـدث بيـن األفـراد والجماعـات داخـل التنظيم

أسهـم علم االقتصاد في فهم السلوك التنظيمي عن طريق اهتمامه بـدراسـة مـوارد التنظـيم ، ونظـم  :علم االقتصاد -د
 . واالستهـالك ، ودراسة الحـاجـات والدوافع االقتصادية التي تحدد سلـوك العـاملين داخـل التنظيم، اإلنتـاج والتـوزيع 
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 علم االجتماع التظيمي والبعد السياسي االيديولوجي:المحور الثاني:
 تمهيد:

على  الفرنسية الثورة هو اإلطار هذا في بالثورات المقصود ."الثورات وليد" أنه االجتماع علم عن يقال ما عادة   
 أفرزتا القديم االجتماعي النظام صياغة فبإعادتهما .االقتصادي الصعيد على الصناعية والثورة السياسي الصعيد

 المشكالت من العديد انتشار عن الناجمة المخاوف من العديد وكذا البناء، قيد الجديد بالمجتمع متعلقة رهانات جديدة
 .الخ...العنف الحضري، البؤس الكحول، على اإلدمان االكتظاظ، البطالة، مثل االجتماعية الملحة

 :االجتماع الرياضيفكرة وأيديولوجية الجماعة في علم 
والفئات الرياضية بحجمها وأهدافها وديمومتها وطريقة االنضمام إليها، كما تتميز  الجماعات ما زالت تتميز

رياضية في الدولة مهمتها، حيث كان حجمها وهدفها  جماعة الجماعات الرياضية أيضا بأفكارها، حيث أن لكل
وأهميتها فكرة خاصة بها، حيث تحدد مبادئها وقيمها وكيفية التفكير في الوصول إلى األلقاب المحلية أو الخارجية 

 .وأهدافها، وبرنامج عملها وسيرتها الذاتية وسلوكات وممارسات أفرادها الرياضيين
ا أن إيدولوجيتها؛ أي فكرتها تؤثر في طبيعة بنائها االجتماعي الرياضي ووظائفها ونمّوها وتطويرها وكيفية كم

، كما أن أهميتها الفكرية في تحديد العالقات المشتركة بين التدريب معالجتها لمشكالتها التي تواجها خالل اللعب أو
قيادة الجماعة الرياضية، وقاعدتها في تحريك أعضائها وتحقيق وحدتهم الفكرية والنظامية في ضبط سلوكهم داخل 

 .وخارج الفريق الرياضي
تنسيق هام من المعتقدات والمفاهيم واألفكار الواقعية حيث يشير مصطلح اإليدولوجية )فكر النادي الرياضي( إلى 

على حد سواء، كما أنه يسعى في عموم تفسير الظواهر االجتماعية الرياضية المركبة  بالرياضة والمعيارية المرتبطة
من خالل منظور رياضي خاص، يعمل على توجيه وتبسيط الخيارات السياسية واالجتماعية لألفراد والجماعات 

 .رياضيالمربوطين بالنادي ال
لكن األفكار والمبادئ والمعتقدات التي تعمل من خالها اإليدولوجية الرياضية ال تبعث إال عن الواقع اإلجتماعي 

بمختلف أنشطتها،  الرياضة والحضاري الذي يعيشه الالعبين، لذا فهي مرآة تعكس صورة الواقع في وعي البشر تجاه
ي قوة الفكر الرياضي وسلطانه، التي تعد مسؤولة عن كافة التغيرات التي ومع ذلك فإن اإليدولوجية الرياضية إنما ه

يشهدها العلم الرياضي، إذًا تنبعث اإليدولوجية الرياضية من الواقع الذي يعيشه األفراد الرياضيين، كما أنها تسهم في 
اته المصلحة العامة الوقت نفسه في تغييرالواقع من وقت إلى وقت ثاني، وفق حاجات الالعب الرياضي ومقتضي

 .للمجتمع الرياضي
وهناك من عرَّف اإليدولوجية الرياضية بأنها نظام األفكار المترابطة ببعضها البعض، والتي تؤمن 

رياضية معينة أو مجتمع رياضي كامل وتعكس كافة مصالحها واهتمامها، أما التفسير االجتماعي  جماعة بها
الرياضية، حيث يرى بالضرورة حقيقة ولكنها قادرة على إشاعة التضامن االجتماعي بين الالعبين  لإليدولوجية

https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9/%d9%85%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9/%d9%85%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%9f/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%a9/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%a9/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9/%d9%81%d9%88%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d9%82/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9/%d9%81%d9%88%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d9%82/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9/%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%86%d8%ad%d9%88-%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a9-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d8%b9%d9%8a%d9%86/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9/%d8%af%d9%88%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d9%86%d8%ad%d9%88-%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a9-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d8%b9%d9%8a%d9%86/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a3%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b1/
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 .، أو بين طاقم التدريبي وعلى تجنيد الجماهير وتحريكها على الضبط اإلجتماعي الصحيحالمدربو 
كل نسق متكامل، يماثل الواقع الحقيقي الذي  ولكن اإليدولوجية الفكرية الرياضية تضم العديد من العناصر في

أو  الرياضية الجماعة يعيشه الشارع الرياضي الذي تدعو له اإليدولوجية الرياضية، لذا اإليدولوجية التي تعمل عليها
نما  المجتمع الرياضي بأكمله ال تتعلق بجانب واحد من جوانب الحياة، مثل الجانب االقتصادي أو الجانب القيمي وا 

تتعلق بكافة أمور الحياة كالحياة الدينية، االقتصادية، القيمية، التربوية، االجتماعية، النفسية، األسرية، العسكرية 
 .والسياسية

وتعّلقها بهذه األمور يعني القيام بتنظيمها، تنشيط فعالياتها، تنميتها، إزالة المشكالت عنها وربط بعضها ببعض 
مكنها من تحقيق أهدافها القريبة والبعيدة، إذًا تؤدي اإليدولوجية دورها الفاعل في تنظيم قطاعات وأنشطة بطريقة ت

الحياة الرياضية؛ بحيث يتمكن المجتمع الذي يعيشه األفراد الرياضيين من النمو والتطور وصواًل إلى منصات 
 .التتويج وتحقيق األلقاب المحلية

هو تحقيق وحدتها، تعميق درجة تماسكها، زيادة التفاهم والمحبة  الرياضية للجماعة ومن أهم الوظائف الفكرية
واالحترام المتبادل بين العبينها كما أنها تساعد على القضاء على الخالفات والمشاكل الفكرية أوالسلوكية التي قد 

بأفكار وقيم وأهداف واحدة، فإن هذه الخالفات والمشاكل ال تنشأ بين العبين الجماعة، فعندما يؤمن العبين الجماعة 
يمكن أن تظهر في وسط الجماعة الرياضية؛ أي بمعنى أن الالعبين يكونوا منسجمين ومتفاهمين ومحترمين 
لبعضهم البعض، وهذا هو سر قوة وصالبة أي فريق ونادي رياضي، وسر قابليتها على تحقيق أهدافها وطموحتها 

 .في تركيز على أمور المهمة وحل مشكالتها مهما كانت معقدةوسر نجاحها 
الفريق الرياضي الدور الكبير في نشر وبلورة فكرة الفريق الرياضي عند األعضاء اآلخرين، فهو الذي  قائد ويؤدي

يدفع على استيعاب وتمثيل فكرة جماعتهم بعد أن يتم توضيح لهم أهميتها في استمرارية وفعالية وتطور الجماعة، 
لى التزامهم أو تهربهم من فكرة الفريق، كما أن اإليدولوجية تؤثر بالسلوك وهو الذي يكافئ ويعاقب األعضاء بناء ع

اليومي بالفرد الرياضي والجماعة على حٍد سواء، وفكرة الفريق الرياضي تساهم إسهامًا فعاال في تحريك األفراد 
 .ت معقدة وصعبةوالجماهير وحثهم على العمل المثمر، الذي يؤدي إلى تحقيق أهداف الفريق الرياضي مهما كان

وغير أنها تساهم في تحريك الالعبين وتحفيزهم على خدمة الفريق، حيث يكون ذلك من خالل األفكار والمعتقدات 
والمبادئ السلوكية الحركية التي تتكون منها اإليدولوجية الرياضية، والتي تثير عند الالعبين بعد تعلمهم لها 

وح االنفعالية والشعور اإليجابي تجاه العمل الجماعي المشترك الذي يوجد واكتسابهم إلى مفاهيمهم ودالالتها، والر 
 .الجماعة وينطم أنشطتها ويرفع مكانتها، وُيمّكنها من تحقيق أهدافها القريبة والبعيدة

 وعبر بها، نادت التي والمبادئ لها، سوقت التي األفكار وعبر 9871الفرنسية  الثورةلقد لعبت  البعد السياسي :
 يقوم كان التي واالجتماعية السياسية التوازنات وكذا والمبادئ العقائد بعض دمرت قد تكون نفذتها، التي اإلصالحات

 .القديم االجتماعي النظام عليها

https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9/%d8%a3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%a8%d8%b9%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%ad%d8%af%d9%88/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9/%d8%a3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%a8%d8%b9%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%ad%d8%af%d9%88/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%9f/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%9f/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9/
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تشكيلة  ظهور المواطنة، مفهوم والمواطن، اإلنسان حقوق بيان إقرار اإلقطاعي، بالقانون العمل وقف  :مثال
 ما أوجد  )مدني  عقد الزواج من يجعل الذي 1919 قانون( األسرة قانون أصال ميوعة،/ليونة أكثر جديدة اجتماعية
 جديدة. عائلية أشكال
 :األيديولوجي السياق
 بعض األفكار وبهيمنة جهة، من إليه واالحتكام العقل مكانة بارتقاء 91 و 97 القرنان امتاز الفكري، المستوى على

 .أخرى جهة من السياسية
 أعمالهم وينعكس في سيظهر الذي األمر األفكار، هذه ببعض بعيد حد إلى تؤثروا االجتماع لعلم األوائل المؤسسين

 .الجديد للعلم تصورهم على
روسو  Voltaire فولتير  :نجد األنوار فالسفة بين من األنوار قرن يعتبر 97 القرن :العقل مكانة ارتقاء

Rousseau  مونتيسكيوMontesquieu كانط Kant ... له أوكلوا شيء، كل فوق العقل وضعوا المفكرين هؤالء 
 يكون أن يجب اإلنسان لهم بالنسبة )المقدسة والكتب الدين رجال سلطة( المقدس سلطة حتى مطلقة تتجاوز سلطة
 ."فكرك لتستخدم والجرأة الشجاعة لديك فلتكن" كانط مقولة تظهره كما المعرفة ومصدرها، مركز

 مناسبة التنوير عصر ليكون .والمعرفة العلم نحو قويا انجذابا األوربية المجتمعات في أنتج العقالني التوجه هذا  
 .الوضعية والفلسفة لظهور العلموية

 وظهرت:
هي  .اإلنسانية مشاكل كل حلّ  على وقدرته للعلم الكبيرة بالقوة اإليمان على تقوم نزعة(Scientisme) العلموية 

الطموح  لتحقيق كافية وهي الكون، في الموجودة لألشياء كلية معرفة لنا يتيح العلم أن يؤكد فلسفي اعتقاد كذلك
 .اإلنساني
الوحيد  السبيل أو( الوحيدة  المعرفة أن تعتبر والتي كونت أوغست طورها فلسفية عقيدة (Positivisme) الوضعية
 .العلمية والتجربة الوقائع مالحظة هي  )للمعرفة

في  للعلوم العقلية المبادئ تطبيق على فحرصوا والعلم  بالعقل اإليمان هذا إلى انظموا األوائل االجتماع علم رواد 
 .االجتماعية للظواهر تحليلهم

الفكر " أن القول يمكن ، 91 و 97 القرنين في ونمت ظهرت التي السياسية األفكار كل من :السياسية األفكار تأثير
 .االجتماع علم بميالد أقرب عالقة على الذي هو (Conservatisme) "المحافظ
 .والصناعية الفرنسية الثورتين عن الناتجة االجتماعية االختالالت يستنكر سياسي/أيديولوجي تيار المحافظ الفكر
 واألفكار األحداث تاريخ إلى بالعودة )دروكايم خاصة( األيديولوجية بهذه تأثروا االجتماع علم مؤسسي من العديد
 كون صدفة ليس إذن .التساؤل السوسيولوجي على محفزة تحوالت سياق في ظهر االجتماع علم أن لنا يتبين
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 سيضع من هم التحوالت المعاصرين لهذه المفكرين وكون  91 القرن خالل ظهرت السوسيولوجي التحليل أساسات
 .جديد اجتماعي علم قواعد

 :التنظيمي االجتماعالبعد االيديولوجي لعلم 
نشأ علم االجتماع في خضم الصراعات االجتماعيـة التـي عمـت بلـدان القـارة األوروبية، وأدت إلى قيام الثورات 
البرجوازية الديمقراطية خالل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، و قد جسدت الثورة الفرنسية بوجه خاص هذا 

ى الطبقية المتصارعة، ومصالحها المتناقضة، بحيث صار واضحا أن الصراع االجتماعي، مبرزة طبيعة القو 
قطب تمثله الطبقة البرجوازية التي هيمنت على السلطة السياسية بعد أن  :المجتمعـات الرأسـمالية يتجاذبها قطبان

قـات الرأسمالية أمسكت بزمـام الحياة االقتصادية، وصارت تريد الحفاظ على النظام القـائم، و ضـمان اسـتقرار العال
و قطب تمثله الطبقات و الفئات الشعبية التي شكلت وقـود هـذه الثـورات، منهيـة سيطرة اإلقطاع و تسلط  .الجديدة

الكنيسة، و التي أصبحت تريد تغييـرا جـذريا يحقـق لهـا العدالـة والمساواة والحرية التي قامت تلك الثورات من أجل 
لفئـات بـأن مستواها االجتماعي والمهني سيصبح أحسن حاال بفضل انتقال نشاطها من تحقيقها.لقد اعتقـدت هـذه ا

العمـل فـي ظـل عالقات السيطرة اإلقطاعية إلى مجال التصنيع الرأسمالي، لكن الواقع أثبت عكس ذلك، حيـث لم 
ستغالل و جشع الطبقة تكن ظروف العمل في المجال الجديد بأحسن حال، خاصة فيما يتعلق بحماية العامـل مـن ا

البرجوازية الجديدة التي تسعى إلى تحقيق الربح حتى لو كـان ذلـك على حساب العامل.لقد تعاظمت ظاهرة الفقر 
وزادت حدة التفاوت االجتماعي و الطبقي، هـذا فضال عن انسالخ العمال عن إطارهم االجتماعي و األسري، مما 

هكذا أصبحت مشكالت الواقع االجتماعي في حاجة إلى  .هذه الفئاتشكل أعباء اجتماعية ونفسية جسيمة على 
تناول علمي ملمـوس و لقـد تبلورت هذه الحاجة في الدعوة إلى إنشاء علم جديد يتناول بالبحث المجتمع بكليتـه، 

ت االجتماعية، بعوامـل استقراره و عوامل تغيره، فظهرت إسهامات سوسيولوجية متعـددة، تطـرح فهمـا متفاوتـا للصراعا
اتجاه محافظ  :و تصورات مختلفة لطرق حلها، و قد تبلورت هذه اإلسهامات أخيـرا في اتجاهين إيديولوجيين رئيسيين

يرى أن الهدف من إنشاء هذا العلم الجديد هو إنهاء الصراع االجتمـاعي بين " القوى الرجعية " التي تريد العودة 
فرضـها قـوانين المجتمع القديم على المجتمع الجديد، و بين " القوى التقدمية " بعجلة التاريخ إلى الوراء من خالل 

التي تثير الفوضى، و تطمح إلى ب التغيير، فيتحقق التأليف بين فكرتي النظام و التقدم، و يتحقق االنسجام بين 
و اتجاه  ."ه مع "أوجست كونتالقوى المتصارعة، و ذلك بتثبيت سلطة النظام الرأسمالي، و قد بلغ هذا االتجاه ذروت

راديكالي يرى أن العلم الجديد ال يهدف إلى تثبيت النظام الرأسمالي القائم والحفاظ على استقراره، بل إلى تقويض 
أسسه تمهيدا للقضاء عليه، و إقامة نظـام اجتمـاعي بديل يحقق العدالة و المساواة الحقيقيتين اللتين ال تتحققان إال 

هيمنـة الطبقـة البرجوازية، و إلغاء الملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج، وقد صاغ "كارل ماركس" هذا بالقضاء علـى 
و كما احتضنت الكنيسة الكاثوليكية العلماء الذين يشوهون الحقائق المتعلقة  .التصـور فيما عرف بالمادية التاريخية

أولئك الذين هـاجموا هـذه األفكـار، احتضنت بـالكون المادي بما يتفق و مصالح الطبقة الدينية، و اضطهدت 
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، و"ماكس فيبر"، ألنهم أخذوا على "البرجوازية المفكرين االجتماعيين أمثال: "هربت سبنسـر"، و" فلفريـدو بـاريتو
قد عاتقهم مهمة الترويج لمبادئ الرأسـمالية، و الـدفاع عـن مصالح البرجوازية، و ألن الجو العلمي هو السائد آنذاك، ف

ألبس هؤالء العلماء هذه األفكار المحافظة ثوبا علميا، متشدقين في ذلك بالعلوم الطبيعية، من أجل إكسـابها قـوة 
أكبـر فـي اإلقناع.و في نفس الوقت حاربـت البرجوازيـة األفكـار السوسـيولوجية المناهضـة لهـا، واضطهدت كل من 

ي ذلك بشكل كبيـر علـى مصادر تمويل البحوث من جامعات ومراكز يروج لها، و نفت عنها صفة العلمية، معتمدة ف
هكذا ارتهن علم االجتماع منذ نشأته بأطر إيديولوجية متناقضـة، تغـذيها مصـالح متصارعة، فجاءت  . البحث

وم أساسا الوضعية و البنائية الوظيفية و امتداداتهما في الفكر المعاصر لتقدم تفسـيرا متحيزا للواقع االجتماعي، يق
على إبراز عناصر النظام و االستقرار مهمال العناصر األخرى الخاصة بالصراع و التغير، كما جاءت الماركسية 
بامتداداتها في الفكر المعاصر لتقدم هي األخرى تفسيرا متحيزا للواقع االجتماعي، يقوم أساسا على إبراز التناقضـات 

زام األفراد و الجماعات بالمعايير و القيم، مثل هـذا االلتـزام الذي يخلق و أوجـه االستغالل و السيطرة، مهمال الت
القدرة على مقاومة التغيرات التي تهدد النظام القائم، حتى و لو كانت هذه التغيرات نابعة من قيم عليا مثل الحرية و 

يرة التـي عرفهـا واقع المجتمع لقد صاغ علم االجتماع في استجابتهم للظروف و األوضاع المتغ .العدالة والمساواة
األوروبي خالل القرن التاسع عشر نظريات تحمل مضامين إيديولوجية، تبـرز مصالح بعينها و تدافع عنها، و تتخذ 
من بعض معطيات الواقع و شواهده أدلة علـى صـدق توجهاتها، كما جاءت حركة النقد و المراجعة التي ميزت 

ين، ج و التي عكفت على إعادة النظر في المفاهيم و النظريات و المناهج التي النصف األخير من القرن العشـر 
قدمها علماء االجتماع الكالسيك، لتؤكد أن علم االجتماع برغم كل االنتقادات الحادة التي وجهت إليه، و بـرغم كـل 

ل وفيـا لتوجهاته اإليديولوجية اإلسهامات النقدية التي حاولت إضفاء الصبغة العلمية الموضوعية عليه، إال أنـه ظـ
في ضوء ما سبق، تأتي الدراسة الراهنة لتسلط الضوء على العالقة الجدليـة التـي تربط  .بشقيها المحافظة والراديكالية

اإليديولوجيا بعلم االجتماع، من خالل عرض نقدي يهدف إلـى الكشـف عـن القـوى االجتماعية والسياسية التي أثرت 
االجتماع و تطوره، و كذا التيارات الفكريـة و اإليديولوجية التي تضرب بجذورها في بنائه و مرتكزا  على مسار علم

ته، منطلقة في ذلـك مـن مسـلمة معرفية مؤداها: أن أي ضرب من ضروب الفكر ما هو إال انعكاس لمجموعة مـن 
 يعني ذلك أن الواقع هـو الـذي يشكل الفكر، الظـروف االجتماعية و القوى السياسية و االقتصادية المحيطة به، و ال

و لكن يعني أن هناك عالقة جدلية بين الفكر و الواقع، فـالواقع يصـوغ الفكـر ويشكله، و لكن الفكر أيضا قد يسهم 
 .في تغيير الواقع

 االشتراكية االجتماعية  والرأسمالية وعلم االجتماع التنظيمي:
ول مرة ليعبر عن الصورة التي ينبغي أن يكون عليها المجتمع اإلنساني، كان استخدم مصطلح "االشتراكية" أل   

 "في مجلة "التعاون اإلنجليزية"، و هي مجلة دورية كانت تهدف إلى نشر آراء "روبرت أوين 9788ذلك في عام 
"Owen Robert." لكيـة األفراد و االشتراكية تعني ببساطة اشتراك الجميع في ملكية أدوات اإلنتاج و الحد من م
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الخاصة لها. فاالشتراكية نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية و سياسـية تقـوم علـى التوسع في ملكية الدولة العامة و 
الرأسمالي و طغيان أصحاب رؤوس األموال، و  لنظامل إضعاف الملكية الخاصة. و الغرض من ذلك تجنب مسـاوي 

 ) 78،ص9171نيكوال تيماشيف، إزالة الفوارق بين طبقـات المجتمـع وضمان العدالة في توزيع الثروات.)
لقد برزت إلى الوجود االتجاهات االشتراكية كضرورة عملية و عقيدة اجتماعية، قبـل أن تكون نظرية سياسية أو     

لى نمط من التنظيم االجتماعي، تزول في ظلـه جميع الحواجز التي تعوق تطور العالقات، و اقتصادية، داعية إ
تذوب فـي كنفـه الفـوارق بـين المسـتويات االجتماعية، و تنعدم بتحقيقه االنقسامات االجتماعية و االقتصادية، متخذة 

 * ."لى يد "كارل ماركس" و "فردريك أنجلزفي البدايـة صـبغة طوباوية سرعان ما تجاوزتها إلى الصبغة العلمية ع
االشتراكية الطوباوية: انطبعت البدايات األولى لالتجاهات االشـتراكية بالطـابع الخيـالي، ولذلك أطلق على أنصارها 

 "ريـهو "شــارل فو " Simon Saint" "اسـم أصحـاب النظريـات االشتراكيـة الخياليــة، و فــي مقدمـة هـؤالء "سـان سيمــون
Charles" "Fourier و "إتيان كابيـه" "cabet Etienne ،"" و هذه الطائفة في مجموعها قد خلطـت بين السياسة و

الدين و االقتصاد، مغرقة في تصوراتها الخيالية، "و قـدم رواد هـذا االتجـاه االشتراكي الطوبائي مشروعات اشتراكية 
مر، مثـل محاولة إصالح الطبيعة البشرية، و إلغاء اإلرث، و إقامة وتعاونية ال سبيل إلى تحقيقها في واقع األ

لغاء األديان القائمة و إقامة ديانة جديدة")  ). 18،ص9178السيد الحسيني،مستعمرات مشتركة من العـائالت، وا 
تغير االجتماعي، ويأتي ظهور االشتراكية العلمية كنتيجة مباشرة لفشـل هـذه اآلراء الطوبائيـة فـي مواجهة متطلبات ال

حيث لم تتمكن من فهم قوانين التطور االجتماعي، و لـم تستطع توضيح جوهر االستغالل في ظل النظام الرأسمالي، 
االشتراكية العلمية: عندما نتحدث عن  * .كما أنها لم تستطع تحديـد القـوة القادرة على خلق المجتمع الجديد

صـفها إحـدى إيديولوجيات القرن التاسع عشر، فإننا نقصد اإلشارة إلى أعمال االشتراكية العلمية هنا) الشيوعية(، بو 
"كارل ماركس" و "فرد ريـك انجلز" اللذان قدما لنا فلسفة كاملة للحياة االقتصاديــة و االجتماعيـة و السياسـية، يمكـن 

خ نضال بـين الطبقات... أي تلخيصها في قولهما الشهير: " لم يكن تاريخ كل مجتمع إلى يومنا هذا سوى تاري
باختصار المضطهدون والمضطهدين كانوا في تعارض دائم يخوضون غمـار حرب مستمرة مفتوحة تارة، ومستترة 
تارة أخرى، حربٍ انتهت في كل مـرة إمـا بـانقالب ثوري يشمل المجتمع بأسره، و إما بدمار الطبقتين المتصارعتين 

ريخ إذن عنـد االشتراكية العلمية هو تاريخ النضال بين الطبقات فـي تناقضـها فالتـا( .46،ص9117خضر زكريا،معا)
وصـراعها، نحـو البنـاء ااٍلشتراكي، حيث كتب "لينين" يقول:" ال يمكن أن تطرح المسألة إال بهذا الشكل: إما 

ما إيديولوجيٍااشتراكية، وال وسط بينهما.... ولـذلك ف انتقـاص مـن اإليديولوجيا  ٍ ـان كـلكإيديولوجيا برجوازية وا 
وقد ذهب "ماركس" إلى  ااٍلشتراكية، وكلٍ ابتعاد عنها هو في حد ذاته تمكـين لإليـديولوجيا البرجوازيـة وتوطيد لها". 

نما يـتم بالتدريج، و في مرحلة ااٍلشتراكية تسترشد عملية توزيع أن ااٍلنتقال من الرأسمالية إلى ااٍلشتراكية فالشيوعية ا
ئد العملية اإلنتاجية بشعار " من كل حسب طاقته، ولكل حسب حاجته"، أي أنه بعد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص عا
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ان كل فرد يحصل على أجر يعادل ما يبذله بعدالة بين الجميع في المزايا المادية والمعنوية التي تكفلها الدولة، ف
  :ب الجهود في هذه المرحلة على تحقيـق هدفينمـن جهد، وبذلك يشغل المكان الذي تؤهله له قدراته فتنص

  . زيادة إنتاج السلع والخدمات زيادة كبيرة-9
وفي مرحلة ااٍلنتقال هذه، تظل الدولة قائمة، وتحتفظ  . تربية النفوس للتخلص من فردية الفكر والتقاليد الرأسمالية-8

يم جهاز الدولة حتى يمكن تهيئة الظروف، ٍوازالة بمؤسساتها وتسيطر عليها الطبقة العاملة، كما تبذل الجهود لتدع
على  "العقبات التـي تعرقـل الوصول إلى الهدف النهائي لالشتراكية العلمية أال وهو النظام الشيوعي. ويطلـق "مـاركس

الدولة ااٍلشتراكية في الفترة ااٍلنتقاليٍةاصطالح "دكتاتورية البروليتاريا " التي تستكمل هدم مؤسسات وقوانين وعادات 
وتقاليد وفنون النظام الرأسمالي السابق، وتستبدل بهـا مؤسسـات وقوانين تمثل مصالح األغلبية العاملة التي استولت 

ول لينين:"في مرحلة ااٍلنتقال من الرأسمالية إلى الشيوعية يظل هذا القمع أمرا على جهـاز الدولـة، وفـي هـذا يقـ
ضروريا لكنه يغدو قمعا لألقلية المستثمرة من جانب األكثرية المستثمرة، والجهاز الخاص الماكينة المعـدة للقمـع 

ليتاريا فـي فرض سيطرتها حتى تنجح وتستمر دولة دكتاتورية البرو .الدولة( تبقى أمرا ضروريا ولكنها دولٍةانتقالية )
في وضع اإلنتاج كله في يد األمة وينتهي الصراع الطبقـي بعـد زوال الطبقات ، وهي البداية الصحيحة للتاريخ 
اإلنساني، وتختفي البروليتاريا كطبقة وتـزول سلطتها كدولة ، ويحل محلهاٍ اتحاد كبير يجمع األمة كلها. حيث يـرى 

ولـة تنتهي مهمتها بأدائها مهمة اإلنجاز ااٍلقتصادي الوفير، فالملكية الخاصة سوف تختفـي ومعهـا "مـاركس" أن الد
خضـاع الطبقـات المحكومة، فانه لم تعد لها  الصراع الطبقي، ولما كانت الدولة وظيفتها تهدئـة الصـراع الطبقـي وا 

العملية اإلنتاجية، وهو تغير راديكالي في السـلوك  وظيفة، أي أن دولة األشخاص حلت محلها إدارة األشـياء وتوجيـه
اإلنسـاني سـوف يصـاحب التغيـرات ااٍلقتصادية وااٍلجتماعية والسياسية ويصبح اإلنسان مع الملكية العامة 
مخلوقاٍ اجتماعيا متعاونا، فليس هناك شيء للصراع حو له أو عليه. وفي ذلك يقول "لينين": "فما بقيت الدولة ال 

د للحرية وعندما توجد الحرية تنعدم الدولة.... إن األسـاس ااٍلقتصـادي اٍلضـمحالل الدولـةٍ اضمحالال تاما هو وجـو 
تطور الشيوعية تطورا كبيرا يزول معه التضاد بين العمل الفكري والعمل الجسدي، عندئذ يمكن للدولة أن تضمحل 

ألساسية للحياة في المجتمع، و عندما يصبح عملهم لدرجة تجعلهم تماما عندما يعتاد النـاس تمامـا مراعـاة القواعـد ا
مضيفا:" نحن لسنا بخياليين ونحن ال ننكر أبدا إمكانية وحتمية وقوع مخالفات من  يعملـون طوعـا حسـب طاقتهم

هاز أفراد، كما ال ننكرر ضرورة قمع مثل هذه المخالفات، ولكن هذا ال يحتاج إلى ماكينة خاصـة للقمع، إلى ج
خاص للقمع، فالشعب المسلح نفسه يقوم به ببساطة كما تقـوم جماعـة مـن الناس المتمدنين حتى في المجتمع الراهن 
بتفريق متشاجرين، أو بالحيلولة دون ااٍلعتداء علـىٍ امرأة. وثانيا نحن نعلم أن السبب ااٍلجتماعي األساسي للمخالفات 

ة في المجتمع هوٍ استثمار الجماهير وبؤسها، عندما يزول هذا السـبب التي تتجلـى فـي اإلخـالل بقواعد الحيا
الرئيسـي، تأخذ المخالفات ال محالة في ااٍلضمحالل. نحن ال نعلم بأية سرعة وبأي تدرج، و لكننـا نعلـم أنها 

عي إنما ستضمحل حتما ومع هذا ااٍلضمحالل تضمحل الدولة أيضا." وهكذا يمكن القول بأن هيكل المجتمع الشيو 
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دور الدولة محدود للغاية، ويرتبط بتحديد وتنظيم الشؤون ااٍلقتصادية و  * :يقوم على األمور األربع التالية
يتم توزيع السلع والخدمات وفقا اٍلحتياجات الناس، وليس * .ال توجد فوارق طبقية ويختفي الصراع* .ااٍلجتماعية
 لةتختفي حدود الدولة وسيادة الدو * .وفقا لإلنتاج

 :العـولمــة و نهاية اإليديولوجيا والفكر االجتماعي
يرى الدكتور كامل القيم أن" العولمة مشتقة من الفعل عـولم علـى صـيغة فوعـل، واستخدام هذا االشتقاق يفيد أن     

عربية بالقاهرة الفعل يحتاج لوجود فاعل يفعل، أي أن العولمة تحتـاج لمـن يعممها على العالم، وقد قرر مجمع اللغة ال
الفرنسية، بمعنى  Mondialisation إجازة استعمال العولمة بمعنى جعـل الشيء عالميا، و العولمة ترجمة لكلمة

اإلنجليزية  Globalisation جعل الشيء علـى مستوى عالمي، و الكلمة الفرنسية المـذكورة إنمـا هـي ترجمـة لكلمـة
دائرته ليشمل الكل، فهي إذن  9171ألمريكية بمعنى تعمـيم الشـيء و توسـيع التي ظهرت أوال في الواليات المتحدة ا

مصطلح يعني جعل العالم عالما واحدا، موجها توجيهـا واحـدا، في إطار حضارة واحدة، و لذلك فقد سمي الكونية أو 
أنهـا عملية أمركة العالم، كثرت المحاوالت االجتهادية الرامية إلى توضيح معنى العولمة، فمن ذاهب إلى  الكوكبــة"

أي نشر الثقافة األمريكية بحيث تتغلب على الثقافات المجتمعيـة األخـرى على نحو ما يذهب إليه "محمد الجابري" 
في قوله: " العولمة هي العمـل علـى تعمـيم نمـط حضاري يخص بلدا بعينه، وهو الواليات المتحدة األمريكية بالذات، 

ويراها البعض اآلخر على أنها الوجه اآلخر للهيمنة اإلمبرياليـة علـى العـالم تحـت الزعامة  مـععلى بلدان العالم أج
المنفردة للواليات األمريكية، فهي أبشع وأحدث صور الهيمنة االستعمارية على نحـو ما يذهب إليه "الزنيدي" في 

غة حياة البشر في مختلف األمم، وفق القيم قوله: " العولمة هي ذلك التوجه وتلك الدعوة التـي تسـعى إلـى صيا
والمسالك واألنمـاط الغربيـة ـ وبالدرجـة األولى األمريكية ـ وتحطيم خصوصيات األمم المختلفة، إما بالترغيب أو 

وثمة من ينظر إليها بمنظور أوسع، ملخصه أن العولمة تمثل عمليـة رسـملة العـالم، أي أن العولمة عملية   بالترهيب
د منها نشر مبادئ النظام االقتصادي الرأسمالي وفرضه على عامة األساليب االقتصادية التي تتبعها المجتمعات يرا

األخرى)العولمة االقتصادية(. في هذا السياق يقول" محمـد األطرش": " العولمة تعني بشكل عام اندماج أسواق العالم 
األموال والقوى العاملة والثقافات والتقانة ضمن إطار من رأسـمالية  في حقول التجـارة واالسـتثمارات المباشرة، وانتقال

لى االنحسار  حريـة األسواق، وتاليا خضوع العالم لقوى السوق العالمية، مما يؤدي إلى اختراق الحـدود القوميـة وا 
 مة متخطية القوميات"الكبير في سيادة الدولة، وأن العنصر األساسي في هذه الظاهرة هي الشـركات الرأسمالية الضخ

في حين يذهب البعض اآلخـر إلـى القـول بـأن العولمة ظاهرة تنحو بالمجتمعات اإلنسانية قاطبة نحو 
التجـانس)التشـابه( الثقـافي وتكـوين الشخصية العالمية ذات الطابع االنفتاحي على ما حولها من مجتمعات وثقافات 

ويستند أنصار هذا الرأي على جملة التطـورات الهائلـة الحادثـة فـي قطـاع االتصاالت بين (  مختلفة )العولمة الثقافية
المجتمعات اإلنسانية المختلفة، والتي أسهمت بشكل كبير فـي نشـر ثقافـات المجتمعات بخاصة المتقدمة والتي ترنو 

و يجمع "علي حرب" في تعريفه للعولمة المجتمعات النامية لبلوغ مستوى تطورهـا الصـناعي واالقتصادي والعلمي. 



 ماستر أولىلسنة علم االجتماع التنظيمي                                             د.منصوري نبيل                                             ا

18 
 

العولمة ليست شيئا يمكن تعيينه ووصفه بدقة، بقدر ما هي جملة عمليات تاريخيـة " :هذه األبعـاد جمعـا فيقـول
متداخلـة تتجسد في تحريك المعلومات واألفكار و األموال و األشياء، وحتـى األشـخاص بصـورة ال سابق لها من 

التبادالت االقتصادية و االجتماعية  الشمولية و الديمومة. و أنها قفزة حضارية تتمثل فـي تعمـيم السهولة و اآلنية و 
و الثقافية، على نحو يجعل العالم واحدا أكثر مـن أي يـوم مضى، من حيث كونه سوقا للتبادل، أو مجاال للتداول أو 

تهدفت تعريـف العولمـة، مبـرزة العولمة باعتبارها حقبة و هكذا، يتضح لنا، أن جميع المحاوالت التي اسـ "أفقا للتواصل
تاريخية، و العولمة باعتبارها تجليات لظواهر اقتصـادية، و العولمـة باعتبارها انتصار للقيم األمريكية، و العولمة 

احد جامع باعتبارها قوة اجتماعية و تكنولوجية، كـل هـذه التعريفات تكاد أن تكون المكونات األساسية لتعريف و 
للعولمة مفـاده: "أن العولمـة كظاهرة اقتصادية و سياسيـــــة و اجتماعية و ثقافية، ترتبط أساسا بالمفهوم االقتصادي 

و أنماطها  –خاصة األمريكية  – الرأسمالي، وفق الرؤيــة األمـريكيــة، و تستهدف تعميم نموذج الحضـارة الغربيـة
ية على العالم كله، مـن غيـر اعتبار الختالف األديان و الثقافـات و الجنسيـــــات و الفكريـة و السياسية و االقتصاد

األعراق، معتمدة في ذلك على المؤسسات المالية االحتكارية الدولية، كصندوق النقد الدولــي و البنـك الـدولي و 
سواق العالمية، و تقـدم وسائل اإلعالم و منظمـة التجارة العالمية، فضال عن سيطرة الشركات العابرة للقارات على األ

و من خالل هذا التعريف، يتضح الطابع  ."االتصــال، ووسائـل النقـل و المواصالت، و التقدم العلمي بشكل عام
اإليديولوجي للعولمة، و الـذي تلـتحم فيـه النظرية )نموذج الحضارة الغربية( مع واقع الممارسة العملية )المؤسسات 

االحتكاريـة، الشركات المتعددة الجنسـيات، وسـائل اإلعـالم و االتصـال( لتحقيـق أهـداف سياسـية واقتصـاديـة و المالية 
 .اجتمـاعيـة و ثقافية إستراتيجية تخدم بالدرجة األولى المصالح األمريكيـة ومصالح الدول العظمى

 الرياضة والبعد السياسي:
لفظ )رياضة( ولفظ )سياسة( يحمالن في اللغة وفي االصطالح جملة من الدالالت تتسع وتضيق في ثقافات 
الشعوب حسب مستوى ممارستها للرياضة وللسياسة، وحسب التجارب التي مرت بها تلك الشعوب سواء من حيث 

لوقوف على بداية ظهـوراللفظين ترييض قدراتها الذهنية والبدنية أومن حيث نوع نظمها السياسية. ومن الصعب ا
اإلثنين )رياضة( و)سياسة( في لغات الشعوب، وعلى تطور داللتهما، وكيف أصبح كل منهما مصطلحا داال على 
ممارسة معينة ومحددة. ولذلك يكون من األجدى أن نأخذ بما توصل إليه الباحثون في تاريخ الرياضة من حقائق 

ة منذ آالف السنين، وتشهد لهم بذلك آثارهم العمرانية والفنية واألدبية المحفوظة تثبت أن الناس مارسوا أنشطة رياضي
إلى اليوم. كما أنه من األجدى أن نأخذ بما توصل إليه الباحثون في تاريخ التمدن من حقائق تثبت أن الناس مارسوا 

ا كان يحكم عالقات الدول من العمل السياسي منذ أقدم الحضارات، ويشهد لهم بذلك ما أسسوه من نظم للحكم، وم
 .عهود ومواثيق، وما كان ينتابها من نزاعات وحروب

واألخذ بالحقائق المتعلقة بممارسة الناس للرياضة وممارستهم للسياسة يسمح بالقول بأن الرياضة كانت منذ البدء 
أتها األنظمة السياسية في على عالقة بالسياسة. والمستدل على صحة هذا القول يجد دليله في أن الجيوش التي أنش
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الحضارات القديمة كانت تمارس الرياضة البدنية في تدريباتها على حمل السالح واستعماله، وأن الجنود كانوا 
يمارسون فنونا من الدفاع عن النفس في تدريباتهم العسكرية. وأن برامج التدريبات العسكرية كانت تتضمن عند 

 .الجيش الصيني الذي كان أفراده يلعبون بالكرة  حال فيبعض الجيوش ألعابا رياضية كما ال
وعندما ننتقل من معسكرات الجند إلى المؤسسات التعليمية التي أنشأتها األنظمة السياسية في الحضارات القديمة 

وس نجد التربية البدنية ضمن المقررات المدرسية. وفي بالد اليونان مهد األلعاب األولمبية كانت المدارس تضع در 
 .التربية البدنية والموسيقى والقراءة جنبا إلى جنب

لى وضع الرياضة ضمن البرامج التدريبية العسكرية ووضعها ضمن البرامج التعليمية المدرسية يتضح أن    وبالنظرا 
 .الرياضة كانت حاضرة في سياسة الدول ، وأنها اتخذتها وسيلة من وسائل إنتاج الطاقة البشرية

قد أولت أهمية كبيرة للرياضة عمال بما جاء في الدين من حث المسلمين على  –منذ ظهوره  –الم وكانت دولة اإلس
ممارستها ، اعتبارا لضرورتها كوسيلة الكساب اإلنسان المسلم القدرة على أداء واجباته الدينية والدنيوية. وكان رسول 

فاء والقادة من بعدهم قدوة للناس في ركوب الخيل اهلل صلى اهلل عليه وسلم ورجال دولة اإلسالم من الصحابة والخل
 .والسباحة والرماية والطراد

في  ومنذ انتشار الجمعيات واألندية الرياضية في أوربا خالل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أصبحت الرياضة 
دارات معنية يمثل الحكومة الوطنية وما يتبعها رس  معظم بلدان أوربا شآنا مشتركا بين فريقين؛ فريق ميا من وزارات وا 

بالرياضة، وهو فريق يمكن تعريفه باسم )الفريق السياسي(، وفريق آخر يمثل المجتمع المدني وما ينبثق عنه من 
منظمات وجمعيات وأندية أهلية معنية بالرياضة، وهو فريق يمكن تعريفه باسم )الفريق الرياضي(. والعالقة بين 

ن كان يشوبه أحيانا بعض الفتور. ودرجة تفاعل الفريقين مرتبطة ارتباطا وثيقا بما الفريقين قائمة، أساسها الت فاعل، وا 
يحدث من تقلبات سياسية واقتصادية وثقافية في البلد. وليس من السهل تحديد حجم تأثير أحدهما في الثاني، كما 

ياة الناس ، وأكثر من ذلك صعوبة أنه ليس من السهل تحديد المساحتين اللتين تغطيهما السياسة والرياضة في ح
 .تحديد الخطوط الفاصلة بين السياسة والرياضة

التي تقوم بها الحكومات في الشأن الرياضي يكون لها عادة أثر كبير بسبب اإلمكانيات  والمبادرات أوالمساهمات
 .التي تسخرها إلنجاح المشاريع الرياضية. وعلى سبيل المثال نسوق بعض النماذج لفعل السياسة في الرياضة

 فعل السياسة في األلعاب األولمبية الحديثة
 P. deطرح الفرنسي 9718\99\88رياضات البدنية في باريس بتاريخ خالل اجتماع اتحاد الجمعيات الفرنسية لل

Coubertin   884قرنا؛ من سنة  98ألول مرة فكرة بعث األلعاب األولمبية القديمة التي كانت قد توقفت أكثر من 
الفكرة  م. غير أنه لم يجد تجاوبا يدعو إلى التفاؤل، ألن الذين آمنوا معه بإمكان تحقيق هذه111ق.م. إلى سنة 

من المدعوين  8222واستقبلت قاعة السوربون حوالي  9716\4\94كانوا فئة قليلة. ثم انعقد مؤتمر باريس بتاريخ 
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قرار بعث   P. de Coubertin  أعلن 9716\4\81ألول مؤتمر أولمبي. وفي الجلسة الختامية للمؤتمر يوم 
 .األلعاب األولمبية

إلى  P. de Coubertin دون تحقيق هذه الفكرة. غير أن سفرواتضح بعد ذلك أن صعوبات كثيرة تحول 
قد ذلل كل الصعاب. إذ سرعان ما قام األمير  Constantin وحصوله على دعـم ولي عهد اليونان األمير  اليونان

بتشكيل لجنة ترأسها هو بنفسه واختارلعضويتها شخصيات من أبرزاليونانيين، ووضع على عاتقها مهمة إقامة الدورة 
األولى لأللعاب األولمبية في العصر الحديث على أرض أثينا. وتم تكليف عمدة أثينا باالتصال بأبناء اليونان في 

الحضاري الذي يستعيد به اليونانيون بعضا من أمجادهم. وكان للدعم المالي   الخارج ودعوتهم لدعم هذا المشروع
ج اليونان أثرا حاسما في إنجاز المشروع. إذ بفضله تمكن المقيم آنذاك خار   Averoff الذي قدمه الثري اليوناني

ق.م؛  Pericles   499-429 المنظمون من إعادة بناء الملعب التاريخي وترميمه بالرخام األبيض كما كان زمن
 .الذي يسمونه عصر أثينا الذهبي

التصال بالدول التي أبدت في ا –بصفته سكرتيرا عاما للجنة األولمبية الدولية  – P. de Coubertin  واستمر
استعدادها للمشاركة في الدورة األولى لأللعاب، ينسق معها، ويطلعها على نظم المشاركة وقوانين التباري وأنواع 

دولة على استعداد لبدء  91رياضيا من  878كان  9174\6\8الرياضات المدرجة في هذه الدورة. وفي يوم 
 .رياضات 1المنافسة في 

 الدولية  فعل الرياضة في العالقات
 SAMARANCH وللرياضة في العالقات الدولية دورهام تشهد به األحداث والوقائع ، وهذا ما جاء على لسان

حين أدلى بتصريح قال فيه:  9188\99\88رئيس اللجنة األولمبية الدولية خالل المؤتمر األولمبي المنعقد بتاريخ 
ال شك أن المنافسات الرياضية واأللعاب األولمبية على وجه الخصوص تعكس الواقع الدولي وتمثل عالما مصغرا “

لم يكن في واقع الحال أكثر من ترديد لما سبق أن تأكد وانتشر صداه وما جاء في هذا التصريح ”. للعالقات الدولية
؛ وهو التاريخ الذي سافر فيه 9189انتشارا واسعا في أوساط المهتمين بالسياسة الدولية منذ شهر أبريل من سنة 

دبلوماسية  فريق كرة الطاولة األمريكي إلى الصين إلجراء مباريات ودية مع فرق صينية في وقت ليست فيه عالقات
بين البلدين. وكان هذا الحدث، الذي مثل محطة هامة في تاريخ الرياضة، قد استقبل بترحاب من األوساط الرياضية 

وانتفى الشك في ”. دبلوماسية كرة الطاولة“والسياسية الدولية. ومنذ ذلك التاريخ أصبح القاموس السياسي يضم عبارة 
 :NIXON لنزاعات الدولية، وهذا ما يمكن قراءته في قول الرئيس األمريكيأن هناك عالقة مباشرة بين الرياضة وا

 .”لقد استطاع بلدانا َمْحـَو خالفات الماضي بلعب كرة الطاولة“
وال يرى المطلعون على شؤون الرياضة جديدا في األمر، فاأللعاب األولمبية كانت منذ البدء تدعو إلى نبذ التعصب 

ى التآخي. وانطالقا من هذا المبدأ األولمبي تأسست االتحادات الرياضية النوعية في كل العرقي وتدعو الرياضيين إل
بلد كخطوة نحو مزيد من االتحادات الرياضية الدولية التي تقرب بين الشعوب. غير أن ذلك لم يحدث بالرغم من 
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ظلت ترمز إلى التفاوت بين  ظهور اتحادات رياضية دولية كثيرة، ألن المنافسات الرياضية التي تقام بين الدول
مستويات الدول القوية الغالبة والدول الضعيفة المغلوبة. ولم تكن المنافسات في حقيقة األمر سوى تخفيف من حدة 

 .احتكاكاٍت أشد عنفا يمكن أن تظهر بين البلدان
 في مواجهة الواقع محاوالت التحليق فوق النزاعات القومية خالل المنافسات الرياضية الدولية لم تصمد طويال

شهدت موقفا سياسيا ذا طابع رياضي وذلك عندما عزم  9711السياسي. ويذكر تاريخ الرياضة الفرنسية أن سنة 
أحد فرق كرة القدم من باريس على إجراء مباراة ودية مع فريق من مدينة ستراسبورغ )وهي يوم ذاك تحت السيادة 

الموافقة على إجراء مباراة مثل هذه وخصوصا في ستراسبورغ ينبغي  قبل“األلمانية( فقال مسؤول رياضي فرنسي: 
هكذا كان موقف مسؤول فرنسي تعنيه سمعة فرنسا بالرغم من أنه يمثل هيئة ”. أوال أن نتأكد من أننا سنفوز بها

 .رياضية غير معنية بالسياسة
لدولية لكي تحظى بتنظيم أولمبياد وبعد الحرب العالمية األولى مارست فرنسا ضغوطا على اللجنة األولمبية ا

. ولما تم لها ذلك لم توجه الدعـوة إلى ألمانيا للمشاركة في األلعاب .وهكذا يتضح أن أحوال العالقات 9186
السياسية الدولية هي التي ترسم الواقع الرياضي الدولي ويتضح كذلك أن مبدأ إبعاد السياسة عن الرياضة لم يكن 

الدول الديمقراطية باتخاذ الرياضة وسيلة لتحقيق غايات سياسية، فتضرب   تقوم  عندما يؤمن به الجميع، خصوصا
 .بذلك مثال سيئا

وكانت إيطاليا الموسيلينية وألمانيا الهتلرية قد أقدمتا بعزم قوي على توظيف الرياضة من أجل تحقيق غايات سياسية 
ية سلطتهما من جهة، ومن جهة ثانية إظهار مدى فاعلية شرع  ؛ هي بالنسبة لموسيليني ولهتلـر على السواء، تأكيد

فوزا  9116نظاميهما قياسا بالنظم الديمقراطية في أوربا. وكان فوز إيطاليا ببطولة كأس العالم لكرة القدم سنة 
فوزا لشخص هتلر. ولم تكن تخفى على أحد يومها   لشخص موسيليني، كما كان التنظيم الناجح ألولمبياد برلين

ود التي بذلتها إيطاليا والجهود التي بذلتها ألمانيا لتنظيم هاتين التظاهـرتين العالمتين وتحقيق أكبر نجاح ممكن الجه
 .فيهما من حيث التنظيم ومن حيث النتائج الفنية في مختلف الرياضات

 : الطبقي والصراع الرياضة
 ظروفها شكلت والتي  17القر في األرستقراطية الطبقة ظهور بداية مع األصلي شكلها في الرياضة برزت لقد

 أصبحت وبالتدريج الفراغ وقت لشغل الحلول احد الطبقة لهذه بالنسبة الرياضة ممارسة وكانت. هائل فراغ وقت
 . العليا الطبقات عيش أسلوب من جزءاً  الرياضة

األدنى  والطبقات اإلنجليزية األرستقراطية الطبقة تجمع المباريات بدأت عندما اللعب وقواعد القوانين ظهرت ولقد
 الكادحة والتي الطبقة أداء مالحقة ال تستطيع نفسها النبالء طبقة وجدت أن بعد واللوائح والقواعد القوانين دور فظهر
 ممارسة الرياضة النتشار األبرز العامل ولعل. الحركية والمهارات البدنية القوة حيث من تفوقهم أعمالها بحكم كانت
 . اإلله على المتزايد االعتماد العمل أوقات تقلص بفعل الطبقات مختلف لدى الفراغ أوقات تزايد هو
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ومؤثرات  دالالت له بعينها رياضة اختيار وكان الرياضة لممارسة الميوالت واختلفت الرياضات تعددت ولقد
بعيد  حد إلى مشابها توزيعا الرياضات توزيع فيه يتم , بها خاصا داخليا طبقيا تصنيفا للرياضة وأصبح.اجتماعية
 . المجتمع في الطبقي للتصنيف
 بالعوامل سببيه عالقة وله االجتماعي االنتماء حسب مايكون ، غالبا الرياضات من معين نوع ممارسة فاختيار

 . االقتصادية وبالظروف الثقافية االجتماعية
 تميز وأخرى المتوسطة بالطبقات خاصة ورياضات الدنيا بالطبقات خاصة رياضات هناك أن الدراسات أظهرت وقد

 . العليا الطبقات
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 القيم االجتماعية
 تمهيد: 

 اهتمام استقطاب في القيم أي الظاهرة هذه أفلحت حيث الهامة، المواضيع من االجتماعية القيم موضوع يعتبر    
 كما ، الزمن بمرور يتعاظم االهتمام هذا مازال و. اإلديولوجية و العلمية انتماءاتهم اختالف على العلماء و الباحثين
 أهمية له كمتغير دورها و مالمحها و القيم طبيعة عن الكشف إلى متجددة و جدية بصورة و ملحة الحاجة أصبحت

 هذا على الضوء تسليط ضرورة استدعى ما هو و ، الثقافية و االجتماعية و االقتصادية الحياة مناحي كل في
 .الحياتية المجاالت هذه كل في تحليله و المتغير

 ترسم و القرارات تبنى أساسها على إذ المؤسسات من مؤسسة ألي ، األخالقي الميثاق بمثابة القيم وتعتبر هذا
 و العالقات، وتقام المعايير، و األسس تحدد و النظم تبنى و ، اإلجراءات تتخذ و السياسات، توضع و الخطط،

 بين مشتركة القيم كانت كلما و .ضمير ال و روح بال كالجسد قيم بدون تعمل التي المؤسسة و ،...الخدمات تقدم
 .التوافق و لإلنسجام مدعما ذلك كان كلما المؤسسة أطراف كل
 مما به اهتمت التي العلوم مختلف بين النظر جهات و تعدد هو الموضوع لهذا الفعلية األهمية على ينم ما و   
 .الواحد التخصص مستوى على حتى و بل العلوم هذه بين مختلفة نظر وجهات أفرز

 أمام نفسه يجد سوف القيم مدلول استعراض يحاول عندما العلمي الباحث أن هو إغفالها يجب ال التي الحقيقة و
 جاءت هنا و أحاديثهم، في الناس يتداوله فيما أو العلمي المستوى على ذلك كان سواء متباينة و متعددة معان

 .الموضوع هذا في به اإلحاطة يمكن ما لبعض للتطرق ماسة الحاجة
 القيم

القيم هي أفكار أخالقية أو مفاهيم عامة تجاه العالم، كما تعني أحياًنا بأنها مجرد مصالح أو مواقف أو احتياجات 
ومشاعر ومصالح، لكن علماء االجتماع يستخدمون هذا المصطلح بمعنى آخر وهو الغاية العامة التي تحمل معاني 

أو ُمُثل هامة ودائمة يتناولها األفراد بشأن ما هو جيد أو سيء  الصواب والخير والرغبات المتأصلة. وهي معتقدات
وما هو مرغوب فيه أو غير مرغوب فيه، فهي تؤثر تأثير كبير على سلوك الشخص وتعتبر ارشادات واسعة 

 النطاق، وسنتناول في هذا المقال موضوع عن انواع القيم وخصائصها
، والتربية ،  موضوع القيم من الموضوعات التي تقع في دائرة اهتمام العديد من التخصصات كالفلسفة،والدين

التي تكتسيها هذه الميادين تترك المجال واسعا للبحث   واالقتصاد ، وعلم االجتماع وعلم النفس ، وهذه األهمية
والجدل القائم بين هذه التخصصات ، حيث تنتهج أساليب علمية موضوعية مختلفة في تحديدها وقياسها و إبراز 

ي فقط ، وعليه سنتطرق إلى تبيان مفهوم القيم وبعض المفاهيم أبعادها ،من حيث أنها تمس وتخص الفرد البشر 
المصاحبة لها ، وكذلك معرفة خصائصها ، ووظائفها وتحديد أصنافها، وكذلك الوقوف على عوامل اكتسابها وكيفية 

 تغييرها .
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ة ألنها حظيت مفهوم القيمة من المفاهيم التي يشوبها نوع من الغموض في استخدامها، وهذا نتيج : القيم مفهوم
في تخصصات مختلفة، ولهذا اختلف الباحثون في وضع تعريف محدد لها ، ومرد ذلك  باهتمام كثير من الباحثين

علماء الدين ، والنفس ، واالجتماع ، واالقتصاد ،  االختالف يعزى إلى المنطلقات النظرية التخصصية لهم ، فمنهم 
الذي يعرف القيم بأنها  parryذي يتفق مع تخصصه.فمثال نجد بيري واللغة ...الخ ، فلكل منهم مفهومه الخاص ال

االهتمامات، أي إذا كان أي شيئ موضع اهتمام فإنه حتما يكتسب قيمة. وهناك من يعرف القيم بأنها مرادفة 
ما ( . وكثير من علماء النفس يرون أن القيمة واالتجاه وجهان لعملة واحدة.أBogardiesلالتجاهات مثل )بوجاردس

، فيعرف القيم بأنها أفكار حول ما هو مرغوب فيه أو غير مرغوب فيه )مرعي  clydekluckhohnكاليدكالهون
 (.642-642،  4891وبلقيس 
 : القيم تعريفات
 1973:ميلتون روكيش تعريف

" القيم عبارة عن تصورات من شأنها أن تفضي إلى سلوك تفضيلي، كما أنها تعتبر بمثابة معايير لالختيار من بين 
البدائل السلوكية المتاحة للفرد في موقف ما، ومن ثم فان احتضان الفرد لقيم ،معينة يعني توقع ممارسته ألنشطة 

لوك وهي التي توجه اختياراتنا من بين بدائل السلوك في سلوكية تتسق مع تلك القيم ." فالقيم محدد ومرشد للس
المواقف المختلفة وتحدد لنا نوع السلوك المرغوب فيه في موقف ما توجد فيه عدة بدائل سلوكية كما يرى بأن التعدد 

 .في مجاالت الحياة والسلوك يؤدي إلى تعدد في نظم القيم الموجهة لسلوك الفرد
 4822 بدري أحمد تعريف

القيم أحكام مكتسبة من الظروف اإلجتماعيةيتشربها الفرد ويحكم بها ، وتحدد مجاالت تفكيره ،تحدد سلوكه وتؤثرفي 
تعلمه كما يرى بأن القيم اإلجتماعية تعني الصفات التي يفضلها أو يرغب فيها الناس في ثقافة معينة ، وتتخذ صفة 

 هات السلوك أو تعتبر أهدافا له "العمومية بالنسبة لجميع األفراد لما تصبح من موج
وهو يعتبر القيم موجهات للسلوك، و تفضيالت أساسية لما هو مرغوب فيه ، وهي أحكام قيمية ألنها تؤثر في 

 من خالل هذه التعريفات يمكن أن نقول إن القيمهي: األفراد .
 أحكام معيارية توجه السلوك اإلنساني. 

 تفضيالت أساسية لما هو مرغوب فيه. 

 ضرورية في حياة الفرد والجماعة. 

  .البعض ينظر إليها على أنها أحكام واقعية والبعض ينظر إليها على أنها أحكام قيمية 
 4886: هيجان الرحمان عبد تعريف
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" مجموعة المعتقدات الضمنية أو الصريحة، التي تعتبر بمثابة موجهات لألشخاص نحو الغايات أو األنماط 
السلوكية التي يختارونها، وتفصح عن نفسها في االتجاهات والسلوك اللفظي والفعلي معا أي فيما يقول الفرد أنه 

ية الذاتية التي تحدد اختياراتنا ومن ثم ترتبط باألفكار يعتقده نظريا وفيما يسلكه واقعيا، فالقيم تشمل العملية الذهن
 والمعتقدات الخاصة بما هو حسن وماهو سيئ، وماهو مهم وغير مهم ".

 :4881 زاهر الدين ضياء تعريف
" القيم هي مجموعة من األحكام المعيارية المتصلة بمضامين واقعية يتشربها، الفرد من خالل انفعاله وتفاعله مع 

والخبرات المختلفة ويشترط أن تنال هذه األحكام قبوال من جماعة اجتماعية معينة حتى تتجسد في سياقات المواقف 
 أو اهتماماته." الفرد السلوكية، اللفظية، اتجاهاته،

 6222شوارتزوبلسكي تعريف
أو غاية  عرفها شوارتزوبلسكيبأنها: " عبارة عن مفاهيم أو تصورات للمرغوب، تتعلق بضرب من ضروب السلوك،

 من الغايات وتسمو أو تعلو على المواقف الفرعية ويمكن ترتيبها حسب أهميتها النسبية
 6222 زهران حامد تعريف

كما يرى حامد عبد السالم زهران أن القيم " عبارة عن تنظيمات ألحكام عقلية إنفعالية معممة نحو األشخاص 
ك بأنها " إهتمام أو اختيار وتفضيل أو حكم يصدره اإلنسان على واألشياء والمعاني وأوجه النشاط ". ويعبر عنها كذل

شيء ما مهتديا بمجموعة المبادئ والمعايير التي وضعها المجتمع الذي يعيش فيه ، والذي حده المرغوب فيه ، 
 والمرغوب من السلوك " 

 6224معمرية تعريف
ة التي يصدرها الفرد على بيئته اإلنسانية والمادية كما يعرفها بشير معمرية أن القيم هي "مجموعة األحكام التقويمي

بالتفضيل أو عدم التفضيل بالخير أو بالشر، بالخطأ أو بالصواب، بالقبح أو بالجمال، بالنفع أو الضرر على 
 الموضوعات أو األشياء أو السلوك أو الفكر أو اإلنفعال... 

 6226 بيومي أحمد تعريف
يعرف محمد أحمد محمد بيومي القيم على أنها: المرغوب فيه بمعنى أي شيء مرغوب من الفرد أو الجماعة 
االجتماعية ، وموضوع الرغبة قد يكون موضوعا ماديا أو عالقة اجتماعية أو أفكارا وبصفة عامة أي شيء يرغبه 

 الفرد والمجتمع 
 :6226 الزيود تعريف

والمبادئ الكامنة لدى الفرد ، وتعمل على توجيه سلوكه وضبطه وتنظيم عالقاته في " القيم هي مجموعة المعتقدات 
المجتمع وسط الجماعة في نواحي الحياة ، وهي مجموعة من المعايير، واألحكام التي تتكون لدى الفرد من خالل 

لحياته يراها جديرة  تفاعله مع المواقف والخبرات الفردية واالجتماعية بحيث تمكنه من اختيار أهداف وتوجهات
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بتوظيف إمكانياته ، وتتجسد من خالل االهتمامات أو االتجاهات أو السلوك العملي أو اللفظي بطريقة مباشرة أو 
 غير مباشرة .

 :6226 ميخائيل أمطانيوس تعريف
ن هذا الرأي " القيم التي نتمسك بها ، تتحكم في سلوكنا وتنعكس في أشكال النشاطات المختلفة التي نمارسها بل إ

أصبح سائدا اليوم لدى األخصائيين في العلوم االجتماعية ، فالقيم ماهي إال موجهات سلوكية لسائراألنشطة التي 
 تتصل بأي شكل من أشكال العمل .

 6222 زهران حامد تعريف
النشاط"وهويشير القيم "عبارة عن تنظيمات ألحكام عقلية إنفعالية معممة نحو األشخاص واألشياء والمعاني و أوجه 

 إلى أن القيم هي أحكام تقريرية أي أن الفرد يعبرعن رأيه في األشياء كما هي في الواقع .
الحكم الذي يصدره اإلنسان على شيئما ، مهتديا بمجموعة من المبادئ »عرف جودت بني جابر القيمة بأنها 

 ي المرغوب وغير المرغوب فيه" والمعايير التي وضعها المجتمع الذي يعيش فيه ، والذي يحدد بالتال
 6222 اهلل عبد إيمان تعريف

القيم هي مجموعة من المعايير والمقاييس المعنوية بين الناس يتفقون عليها فيما بينهم ويتخذون منها ميزانا يزنون به 
سلوكنا أعمالهم ويحكمون بها على تصرفاتهم المادية والمعنوية ، وهي مقياس ، مستوى أو معيار نستهدفه في 

 وينظر إليه على أنه مرغوب فيه أو مرغوب عنه.
يتفق هذا التعريف مع تعريف محمد عبد الغاني حسن في اعتبار القيم موجهات لسلوك األفراد وحسب رأيها فإن القيم 

طارا مرجعيا إذ ينطلقون منها كموجه ، بهدف الوصول إليها إما بالفعل أو عدمه ، وهي تعتبر أن القيم يك تسبها تعتبرا 
 .اإلنسان من خالل التربية 

 6222 الشواشي أبو فضيلة تعريف
تعرف فضيلة أبو الشواشي القيم بأنها: "عبارة عن األحكام التي يصدرها الفرد بالتفضيل أوعدم التفضيل للموضوعات 

ن خالل التفاعل أواألشياء ، وذلك في ضوء تقييمه أو تقديره لهذه الموضوعات أو األشياء ،بحيث تتم هذه العملية م
بين الفرد بمعارفه وخبراته في ظل اإلطار الحضاري الذي يعيش فيه ،ويكتسب خبرات معارف ، أنماط سلوكية ، 
عادات وتقاليد في مضمونها بوضع معايير للسلوك اإلنساني ، وعلى الفرد أن يتبعها وأن يلتزم بها و أن يكيف 

حكام قيمية بمعنى أن الفرد يعبر عن رأيه في األشياء بما تتركه في سلوكه وفقا لها ."وهي تعتبر )القيم( مجموعة أ
نفسه من أثر و إحساس وهي ضوابط للسلوك يجب االلتزام بها ، وتتفق مع التعريف السابق في اعتبار أن القيم 

تركز على  تكتسب بالتربية وذلك بتحديد ما يجب فعله وما ال يجب فعله ، ثم يسعى الفرد لتحقيقها ذاتيا، وهي هنا
القيم الفردية. وعليه فالمجمل من هذه التعاريف تتضح لدينا بأن القيمة تتعلق بالتصور الذهني والميل الوجداني نحو 
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موضوع ما يوجه سلوك الفرد العام وكل هذه التعاريف تؤكد على أن القيم يكون فيها االختيار والمفاضلة للفرد بين 
 يعته االنسانية واالجتماعية معا.الفعل وعدم الفعل التي تخوله له طب

بأنها مفاهيم جماعية سواء مرغوب بها أو غير مرغوب بها في ثقافٍة ما، وتتمثل بعض القيم  القيم ُتعّرفوبالتالي 
التجارية في اإلنصاف واالبتكارات ومشاركة المجتمع المحلي، والقيم هي فكرة مشتركة عن المشتركة في األعمال 

 .كيفية ترتيب شيء ما من حيث الخير والشر
تختلف القيم من شخص آلخر ويمكن تعريفها بأنها أفكار ومعتقدات يعتبرها الشخص مرغوًبا فيها : خصائص القيم

الثقافة، لكن أغلبها يظل ثابتًا أثناء حياة الشخص الواحد، وتتصف القيم بالكثير أو غير مرغوب فيه. وقد تتغير قيم 
 :من الخصائص، منها

 تتصف بالكفاءة واألخالق. 
 تتأثر القيم الشخصية بالثقافة والتقاليد، كما تتأثر بالعوامل الداخلية والخارجية. 
  ورغباته وبيئتهتتصف بالنسبية أي أنها تختلف من شخص آلخر تبًعا لحاجاته. 
  معظم القيم األساسية يتم تعليمها في مرحلة مبكرة من الحياة سواء في األسرة أو بين األصدقاء أو في

 .المدرسة أو وسائل اإلعالم وغيرها من المصادر األخرى
 تحمل القيم أفكار فعالة عن السلوك والتعامل. 
 تختلف القيم من ثقافة إلى أخرى وحتى من شخص إلى آخر. 
 تمام الدوافع األساسية لإلنسان ورغبته التي تالءم بيئته بثبات واستمرارت  .لعب القيم دوًرا هاًما في تكامل وا 
  تشكل األبعاد المثالية للشخصية وتعبر عن ثقافة الفرد وذلك ألنها تؤثر في سلوك الناس وتعمل على تقييم

 .تصرفات اآلخرين
 يساعد على ابتكار قواعد ترشد السلوك اليومت 

 انواع القيم: القيم الفردية
وهي من أكثر القيم المتأصلة في الفرد والتي تعني تقدير الذات على أي شيء آخر. كما أنها من القيم المتأصلة في 
الحيوان، فالحيوانات تعيش من أجل نفسها دون أن تهتم بالحيوانات األخرى باستثناء الحيوان األم الذي يقوم برعاية 

ويهتم العالم الحديث بالقيم الفردية وذلك ألن  .المسئولية صغاره حتى يكبر الطفل بما يكفي إلعالة نفسه وتحمل
قيم الفردية الحرية ألنها تعتقد أن لكل شخص الحق في أن يقرر ما هو صالح وتدعم ال”. أهم حق“مصلحة الفرد 

   .له
 انواع القيم: القيم المجتمعية

وهي العادات التي يكتسبها الفرد من مجتمعه وتأثر بها وأثرت به وأصبحت جزًءا كبيًرا من شخصيته وأصيح 
بناء المجتمعات عليها وتقام عليها األمم. وتتعلق  يتصرف على أساسها مع اآلخرين. وهي من أهم الركائز التي يتم

https://mhtwyat.com/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/
https://mhtwyat.com/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9/
https://mhtwyat.com/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9/
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االجتماعية عبارة عن خصائص البشري الصحيح. والقيم  للسلوك القيم باألخالق والمبادئ، وهي معايير عامة
 .وصفات مرغوب فيها عند أفراد المجتمع التي تحددها ثقافته مثل القوة والتسامح وغيرها من القيم

 انواع القيم: القيم المهنية
وهي القيم التي يحتاج إليها المجتمع لكي يبقى متحد ومتحمس، فهناك الكثير من المنظمات التي يديرها أشخاص 

ات تقوم بإنتاج السلع وتقدم الخدمات للشعب وللعالم أجمع، لذا يجب على كل شخص أن يتسم عاديون أو هيئ
بأصول ليكسب رزقه ويساهم في تقدم المجتمع. وفي تلك الحالة يتطور اإلنسان تبًعا للقيم التي يتعلمها. وتختلف قيم 

م التي تتناقض وتختلف من مهنة موظف الشرطة عن قيم القاضي أو السياسي، فلكل مهنة مجموعة خاصة من القي
 إلى أخرى. كما أن هذه القيم ضرورية إلبقاء المهنيين متحدين ومتماسكين

 القيم الوطنية
وهي مجموعة من المبادئ والضوابط التي تقوم بتحديد سلوك المواطن في المجتمع الموجود فيه، وهي عبارة عن 

واإلخالص له والجهاد في سبيله والسعي نحو اإلصالح وااللتزام بجميع القواعد والقوانين واالهتمام  الوطن حب
واعد والقوانين واحترام بالواجبات. تدفع القيم الوطنية المواطن للقيام بواجباته واإلخالص. كما تدفعه على االلتزام بالق

كرامة الوطن وصونها ومعرفة ما عليه من واجبات، ولكي يصبح الوطن أقوى فيجب غرس أنواع معينة من القيم في 
نفوس المواطنين األمر الذي ال يجعل اللد مكوًنا من ماليين أو باليين أو األسر بل يجعله مكوًنا من أسرة واحدة، 

يرها مع مرور الوقت وتختلف القيم من وطن آلخر. وتمثل قيم األمة تقاليدها ولكل وطن قيمه التي يقوم بتطو 
 وتاريخها وتجارب شعبها منذ بداية نشأتها

 القيم األخالقية
وهي القيم التي يتم توثيقها وتنفيذها في بلد أو مجتمع ما، فهذه القيم ال تكفي لسير عمل الدولة بسهولة وسالسة، 

ال يتعين فيها على الدولة تنفيد أي قانون بها ألن جميع المواطنين يتّبعون قوانين البلد فالدولة المثالية هي التي 
طواعية. غير أن ذلك نادر الحدوث وذلك ألن جميع قوانين البلدان يتم صياغتها من ِقبل األشخاص الذين هو في 

غ القوانين في صالح القلة وليس في السلطة أو الذين لهم نفوذ على األشخاص ذوي النفوذ الذين يعملوا على أن ُتصا
صالح الجماهير، ونتيجة لذلك فإن تنفيذ القوانين سينشئ طبقة من األشخاص ذوي النفوذ والثراء، في حين أن أغلبية 
السكان يعيشون حياة التعاسة والفقر.كما أن التفاوت والظلم الناجمين عن القانون يكون بسبب انتشار القيم األخالقية 

ع التي ال يجب تدوينها في كتب القوانين. باإلضافة إلى أن التقاليد تنقل القيم األخالقية من جيل إلى في المجتم
آخر، ويتم تنفيذ القوانين األخالقية من ِقبل المجتمع بصورة مشتركة، وكما يرغب كل إنسان في أن يحبه المجتمع 

   .جل إبقاء الفرد على المسار الصحيح عند تنفيذ القوانينويحترمه. فإن القيم األخالقية كثيًرا ما تكون أكثر قوة من أ
 القيم الروحية

https://mhtwyat.com/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%83/
https://mhtwyat.com/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%83/
https://mhtwyat.com/%d8%a7%d8%b0%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86/
https://mhtwyat.com/%d8%a7%d8%b0%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86/
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وهي القيم المتأصلة في البشر بشكل أكثر من القيم الفردية وذلك ألن هذه القيم تختلف وتتعدد من مجتمع آلخر ومن 
ة ما إيماًنا قوًيا إنسان آلخر. وهكذا فإن القيم تعتبر هي مصدر الصراعات في العالم حيث يؤمن كل شخص أو أم

بقيمهم الروحية على الرغم من أن جميع هذه القيم غير دائمة وغير مستديمة وتتغير مع تغير الزمان والمكان. فإن 
قيم الجيل الحالي تختلف عن قيم الحيل الذي يسبقه، ومع ذلك فإن هناك عنصر مشترك بين جميع هذه القيم ال 

ًدا لذلك غالًبا ما يطلق على هذه القيم اسم القيم الروحية أو الهية وذلك ألنها ال يتغير أبًدا. وهذه القيم ال تتغير أب
تموت أبًدا وال تختفي وال يعرف مصدرها تحديًدا. وغالًبا ما تُنسب القيم الروحية إلى اهلل لذا البعض يسميها القيم 

ذلك. ومن طبيعة المرء أن يعرف هذه القيم  اإللهية. وتشمل القيم الروحية الحب والتعاطف والعدالة والحقيقة وما إلى
جيًدا بغض النظر عن دينه أو عرقه أو ثقافته أو جنسيته. والقيم الروحية معروفة بين الجميع حيث أن كل البشر 
يفهمونها دون أن يتعلموها، وذلك ألنها توجد في كل البشر في هذا العالم. فبهذه القيم الروحية تتحقق العدالة ويختفي 

 .م في العالم لألبدالظل
 االجتماعية: الحياة في القيم أهمية
 لها و ، البشري النوع من خصائص القيم أن ذلك ، االجتماع علم في الهامة المواضيع من القيم موضوع يعتبر
 التي معانيه اإلنساني لوجودهم تعطي ألنها بالقيم الناس يتمسكون و . الجماعات و اإلنسان بحياة وطيدة عالقة
 عما البحث يترك أن و قيم بدون يعيش أن يستطيع ال مستواه كان مهما فاإلنسان "األخرى  الكائنات وجود عن تميزه
 )الربيع." له بالنسبة شيء كل هي النهاية في القيمة ألن له، الحاصلة القيم من نظره أسمى في هو

 (262،ص4892ميمون،
 المنظومة هذه .أو تناقص تكامل من بينها عما النظر بغض قيمية منظومة ما مجتمع في القيم مجموع يشكل و

 الوسائل تحديد و األهداف اختيار في تؤثر بذلك ، و اإلنساني للسلوك المرجعي اإلطار من هاما جزءا تكون القيمية
 و األشياء على الحكم يتم خاللها من التي المقاييس من نسقا تمثل جهة أخرى من هي و ، إليها المؤدية األساليب و

 (491،ص6221السلوك.)مراد زعيمي ، ذلك على المناسبة الجزاءات تحديد و الجماعات، األفراد و سلوك على
 فالقيم المجتمع، لهذا العامة أو الفلسفة االديولوجية تحديد المجتمعات من مجتمع في القيم دراسة خالل من يمكن كما

 تعد أن يمكن كما    معينة زمانية فترة في و معينة، ثقافة في  به األشخاص يفكر الذي لألسلوب انعكاس إال ماهي
 محددا تعتبر القيم ألن...المؤسسة كاألسرة، جميع المستويات على ذلك و التوافق عملية في المهمة العوامل من القيم

 القيم بواسطة يتم و ، مصالحه و أهدافه تحقيق في فاعليتها حيث من األفكار األشياء و الشخص به يقيس ومقياسا
 (49،ص1995 الباهي، مصطفى ) التصرفات و المواقف بين الموازنة المقارنة و

 المذهبية أو الدين من مستمدة سلطة من لها لما لها يخضعون الذين ، لألفراد الشخصية التقديرات عن يختلف قد
 بأهداف التزامهم و جهة من االجتماعي الضبط لقواعد األفراد امتثال لنا يفسر ما هذا و .المجتمع في السائدة
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 مترابطة وحدة يشكل بحيث بالمجتمع االحتفاظ أساليب و طرق القيم هذه تدعم كيف و ثانية، جهة من المجتمع
 (  185  6221،زعيمي  مراد) متميزة و متكاملة

 التنظيم في فالقيم .فيه أن تتحرك تريد الذي االتجاه و المنظمة ماهية تحديد على يساعد القيم نسق معرفة أن يتبن و
 التنظيم فعالية في بدوره يؤثر ما هو و نحملها التي وفق القيم تكون التي سلوكاتنا و آرائنا تحديد في دورها في تكمن
 (641،ص  1992التربية و النفس علم )معهد

 للقيم وظائف عديدة في حياة الفرد والمجتمع يمكن إيجازها كما يلي :    وظائف القيم في حياة الفرد والمجتمع : 
 بالنسبة للفرد :  -
تهيئ القيم للفرد خيارات معينة ، فتكون لديه إمكانية االختيار واالستجابة لموقف معين ، فتلعب دورًا هامًا في بناء   

منه ، لذلك فهي تجعله أقدر وأصبر على التكيف  شخصيته ، كما أن القيم تعطي الفرد إمكانية أداء ما هو مطلوب
كذلك فإنها تحقق للفرد اإلحساس باألمان ألنها تقويه على مواجهة ضعف النفس ، ومثال على ذلك بالل بن رباح 
الذي جعله اإلسالم يسخر ممن كانوا يسومونه سوء العذاب ويصدع باآلذان من فوق الكعبة يوم فتح مكة ، والقيم 

لتحسين أفكاره ومعتقداته ، وتساعده على فهم اآلخرين من حوله ، وتوسع إطاره المرجعي في فهم عالقاته تدفع الفرد 
مع اآلخرين ، كما أنها تعمل على إصالح الفرد اجتماعيًا وأخالقيًا ونفسيًا وفكريًا وثقافيًا ..الخ ، ألن القيم وسيلة 

ت الفرد وشهواته ومطامعه ، وكل هذه الوظائف يكمل بعضها عالجية ووقائية للفرد ، كما أنها تعمل على ضبط نزوا
 بالنسبة للمجتمع : -بعضًا وصواًل إلى مرحلة الرضا " رضي اهلل عنهم ورضوا عنه " ، أي رضا اهلل ورضا النفس 

قافة تحافظ القيم على تماسك المجتمع ، وتساعده على مواجهة التغيرات التي تحدث كما أنها تربط بين أجزاء الث    
في المجتمع ألنها هي التي تعطي النظم االجتماعية أساسًا عقليًا ، والقيم تحمي المجتمع من األنانية والدونية 
الطائشة ، وتزود المجتمع بالصيغة التي يتعامل بها مع المجتمعات األخرى من حوله ، كما أن القيم تجعل سلوك 

 الجماعة عماًل تبتغي به وجه اهلل تعالي .
  -وظائف الفردية والمجتمعية تتكامل فيما بينها وتؤدي  إلى مايلي :وال   
 بناء الذات اإلنسانية القادرة على التكيف اإليجابي مع ظروف الحياة ألداء دورها الحضاري المحدد -أ

 إعطاء المجتمع الشكل المميز الذي يميزه عن المجتمعات األخرى .-ب
  : ونات رئيسية هيتتكون القيم من ثالث مك  مكونات القيم

ويشمل المعارف والمعلومات النظرية ، وعن طريقة يمكن تعليم القيم ، ويتصل هذا المكون المكون المعرفي : -1
 .بالقيمة المراد تعلمها وأهميتها وما تدل عليه من معاني مختلفة

 .الحر بين هذه البدائلوفي هذا الجانب تعرف البدائل الممكنة وينظر في عواقب كل بديل ، ويقوم باالختيار 
ويشمل االنفعاالت والمشاعر واألحاسيس الداخلية ، وعن طريقه يميل الفرد إلى قيمة معينة  المكون الوجداني : -2
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ويتصل هذا المكون بتقدير القيمة واالعتزاز بها ، وفي هذا الجانب يشعر الفرد بالسعادة الختيار القيمة ويعلن 
 .ى المألاالستعداد للتمسك بالقيمة عل

وهذا الجانب هو الذي تظهر فيه القيمة ، فالقيمة تترجم إلى سلوك ظاهري ، ويتصل هذا المكون السلوكي : -3
الجانب بممارسة القيمة أو السلوك الفعلي واألداء النفسي حركي ، وفي هذا الجانب يقوم الفرد بممارسة القيمة وتكرار 

 (22، ص 6229ر حسن،استخدامها في الحياة اليومية.) نورهان مني
  :تصنيف القيم  2-2-2

تتفاوت القيم من حيث شدتها تفاوتا واضحا ، وتقدر شدة القيمة بدرجة االلتزام : تصنيف القيم على أساس الشدة-1
التي تفرضها ، وكذلك بنوع الجزاء الذي تقدره وتوقعه على من يخالفها ، فهناك القيم الملزمة واآلمرة الناهية ، وهناك 

 :يم التفضيلية وهناك القيم المثاليةالق
وهي القيم ذات القدسية مثل العقيدة والعبادات التي تلزم الثقافة بها  وتشمل الفرائض والنواهيالقيم اإللزامية :  -أ 

أفرادها ويراعي المجتمع تنفيذها بقوة وحزم سواء عن طريق العرف وقوة الرأي العام أو عن طريق القانون والعرف 
ومن ذلك في مجتمعنا القيم التي ترتبط بتنظيم العالقة بين الجنسين مثال أو بمسؤولية األب نحو أسرته أو معا ، 

 . بتحديد حقوق الفرد ووقايتها من عدوان الغير
وتحدد ما يفضل أن يكون ، ويشجع المجتمع أفراده على اإلقتداء بها والتمسك بها والسير القيم التفضيلية :  -ب

ا ، وتلك القيم تتصل اتصاال مباشرا ووثيقا بسلوك الناس عن طريق أساليب الثواب والعقاب ، ولكنها ال وفق متطلباته
تمثل مكانه االلتزام أو القدسية التي تتطلب العقاب الصارم الحاسم الصريح لمن يخالفها ، ومن ذلك مثال النجاح في 

مل ، وكذلك ضروب المجامالت في العالقات غير الحياة العملية والحصول على الثروة والترقي في ميدان الع
الرسمية ، إدراك ألهمية الدين والثقافة الدينية والتعاون والقول بأن هذه القيم ال تبلغ مبلغ القدسية التي تفرض العقاب 
ي الصارم الصريح على من يخالفها ال يعني أنها ضعيفة األثر في حياة الناس وفي سلوكهم تبلغ مبلغ القدسية الت

 . تفرض العقاب الصارم الصريح على من يخالفها ال يعني أنها ضعيفة األثر في حياة الناس وفي سلوكهم
وهذه القيمة تحدد ما يفضل أن يكون فهي تبلغ مبلغا عظيما من شدة األثر في توجيه السلوك وتكتسب هذا األثر 

 عن طريق أساليب الثواب والعقاب الثقافية غير الرسمية
لمثالية : و التي يرى الناس استحالة تحقيقها في المجتمع بصورة تامة ، ولكنها كثيرا ما تؤثر تأثيرا بالغا القيم ا -ج

في توجيه سلوك األفراد ، كما أنها تلك القيم التي تتطلب الكمال في أمور الدين والدنيا ، وذلك مثل القيم التي تدعو 
اقع األمر عن االلتزام بها ، مع ذلك إذا تبناها عدل كثيرا من سلوكه مقابلة اإلساءة باإلحسان ، فقد يعجز الفرد في و 

 .يسيئون إليه حيال من يعتدون عليه أو
  تصنيف القيم على أساس العمومية-2
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وهي تلك القيم التي تنتشر في المجتمع الواحد مع اختالف ظروفه االقتصادية واالجتماعية والدينية القيم العامة : -أ
ل أهمية التمسك بالدين والعقيدة والعبادات ، قيم النظام واحترام الوقت والتمسك بتقاليد الماضي ، وهذه والسياسية ، مث

  القيم تعمل على وحدة المجتمع وتماسكه
القيم الخاصة : وهي تلك القيم التي تنتشر في مناطق معينة في القطر ، أو تلك التي تميز طبقة اجتماعية  -ب

التي تميز فئة المعلمين عن غيرهم مثل القيم التربوية واألكاديمية ،والتعاون والثقافة الدينية  دون أخرى ، كتلك القيم
مكانية التنبؤ بسلوك صاحبها دراك أهمية الدين في الحياة ، وهذه القيم تعمل على تماسك هذه الفئة وترابطها وا   وا 

 : المقصد –تصنيف القيم على أساس الغرض -3
نظر إليها األفراد والجماعات على أنها وسائل لغايات معينة أبعد من ذلك ، كقيمة العلم وغايتها وهي تلك القيم التي ي

اكتساب الحقائق وتتضح القيم عند روكيش أنها ضرب من ضروب السلوك أو غاية من غايات الوجود المفضلة ، 
شكال السلوك المرغوب فيه أو فعندما نقول أن لدى الشخص قيمة معينة ، نقصد بذلك أن معتقداته تتركز حول أ

  روكيش تنتظم في نوعين رئيسيين هما حول غاية من غايات الوجود ، والقيم عند
 . وهي عبارة عن غايات في ذاتها وتعرف بالقيم النهائيةالقيم الغائية:  -أ

الغايات ،مثل الصالة القيم الوسيلية : وتعرف بالقيم الوسيطة وهي تمثل أشكال السلوك الموصولة لتحقيق هذه  -ب
 .والصوم ، الزكاة ،الحج التي توصلنا إلى قيمة العبادات

 : تصنيف القيم على أساس الوضوح-4
هي التي يصرح بها الفرد ويعبر عنها بالكالم مثل القيم المتعلقة بالخدمة االجتماعية : -صريحة –قيم ظاهرة  -أ

  والمصلحة العامة
وتدل على وجودها من مالحظة الميول واالتجاهات والسلوك االجتماعي  أي التي تستخلصقيم ضمنية :  -ب

 (21، ص 6229.) نورهان منير حسن، بصفة عامة
  تصنيف القيم على أساس الدوام-5
 .وهي التي تبقى زمنا طويال وتنتقل من جيل إلى جيل مثل القيم المرتبطة بالعرف والتقاليد :قيم دائمة نسبيا -أ
 
  :عابرة أي وقتية عارضة قصيرة الدوام قيم -ب

هذه القيم موجودة لدى كل فرد ، وان اختلفت درجتها على السلم القيمي  سريعة الزوال مثل القيم المرتبطة بالموضة
  .حسب أهميتها لدى كل إنسان ، واألخيرة منها القيم الدينية ، تحتل قمة السلم القيمي لدى كثير من المجتمعات

  القيم االجتماعيةاكتساب  3-2
إن القيم والرموز واألشكال السلوكية المقبولة كلها جوانب من الحضارة ، تكتسب في إطار ثقافة المجتمع ، وال يمكن 

 . أن تقوم إال من خالل البناء االجتماعي وتنتقل عبر األجيال
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 : األسرة-1
 إلى تنتقل ثم األجداد، اآلباء عن يتناقلها غيرها و السلوك أنماط و عادات و قيم من الثقافي اإلطار عناصر إن

 بعملية يعرف ما هي و .التنشئة عملية من خالل الصغار إلى الكبار من الثقافي اإلطار عناصر تنتقل أو األحفاد
 و المعايير و السلوك نماذج و العادات و الطباع الصغار تعلم اكتساب و بموجبها يتم حيث .االجتماعي التطبيع
 إعدادهم يمكن حيث المجتمع في السائدة األفكار و واآلراء، االجتماعية القيم و الحياةأساليب 

جهادا ألعضاء األسرة في مواجهة  وهناك قيم خاصة باألسرة تزودها بهيكل مستقر متماسك ولكنها تخلق توترا وا 
 : الهياكل والقيم المجتمعية الكبرى ومن أهم هذه القيم

األب من أول العصور هو الرئيس ، وكانت األم واألطفال هم الخاضعون  وكان لهذه كان السلطة األبوية :  -أ
السلطة ما يؤيدها من األديان المسيحية واليهودية واإلسالم ولكن هناك انحدار ملحوظ في طبيعة وسلطة األب في 

 .السنوات األخيرة ، فإن هناك تحديا لسلطة وقيمة األب
قبل االهتمام باألسرة كجماعة االهتمام باألفراد أعضاء هذه الجماعة ، وتضم  من الضروري األسرة كجماعة : -ب

ذا كان األب هو الوحيد المسئول ماديا على نفقات هذه األسرة فهو مسئول  هذه القيمة التزام قوى وواجب للجماعة ، وا 
 . قانونيا على أن يقدم الدعم لها

لمتوقع أن يعكس األطفال اسم األسرة في المدرسة وفي أنشطة أخرى وقد بدأت هذه القيمة تتخذ أبعادا جديدة ، فمن ا
، ولكن ليس في إعالة أنفسهم ، فمن المتوقع أن يعول الوالدان أبنائهم في مراحل التعليم وأوقات المرض واألزمات 

  همالمادية ، فتستمر األسرة في التماسك ، وهذا يعني أن تماسك األسرة يرتبط بإعالة الوالدين ألبنائ
الفرد ينتسب عضويا في األسرة بمجرد الميالد وبينما قد يعلم الوالدان اإلنجاز ألطفالهم ، فهنا االنتساب : -ج

 .بطيئان في الهروب من المسئولية ألولئك الذين لم ينجزوا أو لم يستطيعوا االنجاز
ذا أو ملجأ من المجتمع األكبر ، حقيقة في األزمنة الحديثة بوجه خاص تعتبر مالمالذ العاطفة والدفء والحب : -د

فاألسرة يتزايد إدراكها على أنها مصدر التنشئة والحب والعاطفة ، ويعتقد كثير من علماء االجتماع أن هذه هي 
ذا أدت هذه الوظيفة جيدا فهي بذلك تبرر وجودها   .الوظيفة الهامة الباقية لألسرة وا 

وم الجماعات األخرى التي ينظم إليها الفرد خالل حياته االجتماعية في فاألسرة تكسب أفرادها قيما معينة ، ثم تق -هـ
  .مراحل عمره المختلفة بدور مكمل لدور األسرة

إدراك أهمية الدين في الحياة: فالدين شكل من أشكال أطر -2.«إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق»في هذا السياق  
ادة الوحدة واالتزان مع الطبيعة فهو مصدر القيم والمثل العليا وقواعد التوجيه الذي يسعى اإلنسان إليها من أجل استع

السلوك األخالقي ، فهو سبب قوة الفرد والمجتمع وهو الذي يتيح الفرصة المشاعر الحب والتعاون والبذل والعطاء 
المصلحة العامة  والمشاركة الوجدانية تجاه اآلخرين ، وكلها مشاعر ضرورية للحد من الصراع بين األفراد وتغلب

 .على المصلحة الشخصية
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على العاملين والفاعلين في الهيئة التدريسية العمل بجهد ضمن اإلطار التربوي ، ال الهيئة التدريسية :  -3 
للتركيز فقط على قضية التحصيل العلمي ، بل االهتمام والعمل على غرس وتذويب القيم النبيلة في نفوس الطلبة 

السلوك االجتماعي المقبول اجتماعيا ، قال جون ديوي  "بإمكان المدرسة أن تغير نظام المجتمع إلى لتساهم في بناء 
 حد معين ، وهو عمل تعجز عنه سائر المؤسسات االجتماعية

كما قالت لورين ايزلي :" ان المعاهد الثقافية والمؤسسات التربوية هي العمود الفقري الذي تقوم عليه حضارة بلد ما ، 
أقيمت المدرسة تلبية لحاجة لنا ، علينا أن نستجيب لها ونلبيها بشكل دائم ومنظم ، فال ندع استجابتنا هذه  وقد

للصدفة ، أو أمرا مشكوكا فيه " إن التفاعل والتعامل اليومي مع هذا الموروث الثقافي القيمي من قبل الهيئة 
تنامي ظواهر العنف واآلداب والفضيلة الحسنة ، أن التدريسية بشكل مكثف، سيساهم حتما من تقليص حدة انتشار و 

،  6226) عبد اهلل الرشدان ، نعيم جعنيني،نهيئ الطلبة للعلم والمعرفة وأن نركز على أهمية دور العقيدة واإليمان.
 (41 – 42ص 
  للقيم االجتماعية عدة أنواع :أنواع القيم االجتماعية4- 2

المبادئ الخلقية ، والفضائل السلوكية والوجدانية التي يجب أن يتلقنها الفرد وهي مجموع القيم الخلقية : -1-4-2
ويكتسبها ويعتاد عليها منذ تمييزه وتعقله إلى أن يصبح مكلفا ، وهي ترسيخ السجايا الفاضلة في النفس ، واالبتعاد 

 . عن األخالق السيئة والسلوكيات غير السوية
نظرية ولكنها سلوك وعمل وواقع حياة ، وهي تتجه إلى تكوين الفرد الصالح ليست مبادئ القيم الدينية : -2-4-2

، فإذا تم ذلك تحقق قيام المجتمع القوي السليم الذي يتعاون أفراده على البر والتقوى وتستقر في دعائم الكفاية والعدل 
 . والسالم

اهتمام الفرد وميله الى ما هو جميل  وهي تهتم بنواحي الشكل والتناسق ، ويعبر عنها القيم الجمالية :-3-4-2
  من ناحية الشكل أو التوافق والتنسيق

وهي تهتم بالنواحي المادية ، ويعبر عنها اهتمام الفرد وميله إلى ما هو نافع ، بحيث القيم االقتصادية : -4-4-2
ج والتسويق واالستهالك يتخذ من البيئة والعالم المحيط به وسيلة للحصول على الثروة وزيادتها عن طريق اإلنتا

واستثمار األموال ، كما أنها مجموعة األحكام التي شرعها اإلسالم لحل مشكالت الحياة االقتصادية وتنظيم عالقة 
نفاقه  .اإلنسان بالمال وصيانته وا 

وهي تهتم بنواحي السلطة والمركز االجتماعي ، ويعبر عنها اهتمام الفرد بالنشاط القيم السياسية : -5-4-2
السياسي أو العمل السياسي وحل مشكالت الجماهير ويتميز األشخاص الذين تسود عندهم هذه القيم بالقيادة في 
نواحي الحياة المختلفة ، ويتصفون بقدرتهم على توجيه غيرهم ، كما أنها إعداد الرفد ألن يساس ويسوس ، أو تعويد 

  ماالفرد على التدبير الحكيم والنظر الحصيف في عواقب أمر 
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وهي تهتم بالمعرفة والحقيقة ، ويعبر عنها اهتمام الفرد وميله إلى اكتشاف الحقيقة ، فيتخذ القيم النظرية :  6-4-2
اتجاها معرفيا من البيئة والعالم المحيط به ، فهو يسعى وراء القوانين التي تحكم هذه األشياء للتعرف عليها ، وهؤالء 

 .ة ، معرفية ، تنظيميةيتميزون بأن نظرتهم موضوعية ، نقدي
مما سبق يتضح أن للقيم أنواعا مختلفة حيث تتحدد هذه القيم وتستمد مضمونها ومعاييرها وأسسها من طبيعة 

) إبراهيم بن عبد العزيز المجتمع الذي توجد فيه ، ومن ثم فإن القيم االجتماعية تختلف من مجتمع إلى آخر.
 (22-21ص  6222الدعيلج،
ذا انتقلنا إلى أهمية القيم وما يمكن أن تؤديها نجدها تتمثل في األتي:االجتماعيةأهمية القيم  5-2   : وا 

أنها تهيئ لألفراد اختيارات معينة تحدد السلوك الصادر عنهم و بمعنى آخر تحدد شكل االستجابات وبالتالي تلعب 
  دورا هاما في تشكيل الشخصية الفردية و تحدد أهدافها في إطار معياري صحيح

يمكن التنبؤ بسلوك صاحبها متى عرف مالديه من قيم أو أخالقيات في المواقف المختلفة و بالتالي يكون التعامل 
  .معه في ضوء التنبؤ بسلوكه

أنها تعطي الفرد إمكانية أداء ما هو مطلوب منه و تمنحه القدرة على التكيف و التوافق و تحقيق الرضا عن نفسه 
  .بادئها و عقائدها الصحيحةلتجاوبه مع الجماعة في م

أنها تحقق له اإلحساس باألمان و تعطي له الفرصة في التعبير عن نفسه ،بل و تساعده على فهم العالم المحيط به 
 .وتوسع إطاره المرجعي في فهم حياته وعالقاته

رفاته بمعايير وأحكام أنها تعمل على ضبط الفرد لشهواته كي ال تتغلب على عقله ، ووجدانه ألنها تربط سلوكه وتص
 يتصرف في ضوئها وعلى هديها

تشير القيم إلى الكيفية التي سيتعامل بها اإلنسان في المواقف المستقبلية وتساعد اإلنسان على التفكير فيما ينبغي 
فسير عليه أن يفعله تجاه تلك المواقف واألحداث وتحدد له األساليب والوسائل التي يختارها تجاهها باإلضافة إلى ت

 السلوك الصادر عنها
تحفظ على المجتمع تماسكه وتحدد له أهداف حياته ومثله العليا ومبادئه الثابتة المستقرة التي تحفظ له هذا التماسك 

 . والثبات الالزمين لممارسة حياة اجتماعية سليمة
لتي تسهل للناس حياتهم تساعد المجتمع على مواجهة التغيرات التي تحدث فيه بتحديدها االختيارات الصحيحة ا

 . وتحفظ للمجتمع استقراره وكيانه في إطار موحد
 . تربط مختلف ثقافات المجتمع بعضها ببعض حتى تبدو متناسقة
 . تقي المجتمع من األنانية المفرطة والنزعات والشهوات الطائشة

هداف هي غايات في حد ذاتها حيث أنها تحمل األفراد على التفكير في أعمالهم على أنها محاولة للوصول إلى أ
بدال من النظر إليها على مجرد أعمال إلشباع الرغبات والشهوات ، وكان انهيار تلك القيم سببا في تخلف المسلمين 
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تساعد على التنبؤ بما سيكون عليه المجتمعات ، فالقيم واألخالقيات الحميدة هي الركيزة .إلى وقتنا الحاضر
الحضارات وبالتالي فهي تعد مؤشرات للحضارة ، فالمجتمع الذي يحمل أفراده قيما األساسية التي تقوم عليها 

ذا ما انهارت تلك القيم واألخالقيات سقطت الحضارة  وأخالقيات مجتمع يتنبأ له بحضارة ورقي وازدهار ، وا 
مية ما قامت إال وأصبحت األمم في طريقها إلى التخلف ، وهذا ما حدث لكل الحضارات السابقة ، فالحضارة اإلسال

 على القيم واألخالقيات التي تربى عليها المسلمون األوائل ، 
تتوقف قوة المجتمع إلى حد كبير على وحدة القيم ، فكلما زادت القيم داخل المجتمع زاد تماسكه وارتباطه، وكلما قل 

 (61-62ص 4882علي أحمد الجمل،،  .)ارتباطها زاد التفكك االجتماعي
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 االجتماعية: التنشئة الرابع: المحور
 تمهيد:

 علم االنثربولوجيا، االجتماع، علم ) المعرفة مجاالت مختلف في كبير باهتمام االجتماعية التنشئة مفهوم َحِظيَ    
 إنه القول يمكن وعليه والتربوية، والنفسية االجتماعية والدراسات األبحاث عن فضلا  والقواميس، المعاجم وفي النفس(

 كثير من قليل سوى يعني ال هنا سنذكره وما ، مقال في  أو مبحث في ةاالجتماعي التنشئة مفاهيم استيعاب يمكن ال
 فيض. من وغيض
 بالنسبية تتسم التي االجتماعية العلوم عمليات إحدى ألنها العملية لهذه مانع جامع تعريف يوجد ال أنه ويلحظ
 لبعض نماذج يلي وفيما ،االجتماعي سياقه في باإلنسان تتعلق عملية أصل فهي والمكان، الزمان عبر والتغير
 .االجتماعية التنشئة مفاهيم
 االجتماعية: التنشئة مفهوم
 فيه يعيش الذي للمجتمع األساسية الخصائص الفرد إكساب عملية تعني االجتماعية التنشئة أن العابدين، زين يرى

 المجتمع، هذا في المرغوب االجتماعي السلوك ومعايير مجتمعه في السائدة واألعراف واالتجاهات القيم في ممثله
 العابدين زين .) وفاته إلى الفرد حياة من األولى اللحظات من تبدأ متصل زمن عبر مستمرة عملية وهي

 .(86 ص ،9111درويش
 والتوحد والمحاكاة التقليد على تعتمد تعلم عملية االجتماعية: التنشئة أن ( بارسونز ) األمريكي االجتماع عالم ويرى
 النسق في الثقافة عناصر إدماج إلى تهدف عملية وهي والراشد، الطفل عند واألخلقية والعاطفية العقلية األنماط مع

 عبد .) الرفاق بجماعات وتتأثر المدرسة في وتستمر األسرة داخل الميلد من تبدأ مستمرة عملية وهي الشخصية،
 (19،ص9116موسى، تركي الفتاح
 لتصبح وثقافية اجتماعية بأبعاد البيولوجي الجانب استبدال عملية بأنها تماعيةاالج التنشئة كايم دور أميل ويعرف

 (911ص ،2006ليلة، علي .) المجتمع في الفرد لسلوك األساسية الموجهات هي
 مع يتكيف كيف طريقها عن الطفل يتعلم التي العملية“ بأنها االجتماعية التنشئة االجتماع علم قاموس يعرف كما

 (441صـ ، 1979عيث، عاطف محمد ).الجماعة هذه عليه توافق الذي االجتماعي السلوك اكتسابه عند الجماعة
 خللها من الفرد يكتسب التي العملية بأنها االجتماعية التنشئة يعرف فإنه النفسي، والطب النفس علم معجم أما

 عملية أيضا وهي فيه، تكيفياا سلوكا ويسلك المجتمع مع يتكامل أن من تمكنه التي االجتماعية والمهارات المعرفة
 (183صـ ،1995كفافي، الحميد، عبد)  المجتمع في منه يتوقع التي واالتجاهات والسلوك لألدوار الفرد اكتساب
 البيولوجي الكائن تحويل عملية وأنها للفرد اإلنساني السلوك تشكيل عملية هي االجتماعية التنشئة أن آخرون ويرى
 المواقف في يسلكون كيف الجديد الجيل من المجتمع أفراد بتعليم تتعلق التي العملية وأنها اجتماعي، كائن إلى
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 ثقافة الفرد إكساب عملية أنها كما فيه، ينشئون الذي معالمجت منهم يتوقعه ما أساس على المختلفة االجتماعية
 ( waters,E.(1991) & Richter,j)المجتمع،

ا وهي   وينمو يتطور أن فطرية سلوكية بإمكانات المزود البشري الوليد بها يستطيع التي االجتماعية العمليات أيضا
 ويرى وثقافتها ومعاييرها جماعتها ألحكام وفقا تعمل اجتماعية شخصية النهاية في يصبح بحيث واجتماعياا نسبياا

 الفرد إكساب إلى وتهدف االجتماعي، التفاعل على تقوم وتربية وتعليم تعلم عملية االجتماعية التنشئة أن آخرون
 معها، االجتماعي والتوافق جماعته مسايرة من تمكنه معينة، اجتماعية ألدوار مناسبة واتجاهات ومعايير سلوكاا
 االجتماعية. الحياة في االندماج له وتيسر االجتماعي الطابع وتكسبه

 نهج على يسير كي الطفل يوجه طريقها عن التي العملية هي االجتماعية التنشئة أن ( Clausen كلوزين ) يرى
 كي وذلك ملئمة، بصورة غمارها في ويسلك إليها ينتمي أن يجب التي األخرى االجتماعية والجماعات أسرته حياة

 (94صـ ،2006المهدي، حسن زينب )        . الناضج الراشد بدور وجديراا مؤهلا  النهاية في يصبح
 من رعايته على والقائمين الطفل بين تتم اجتماعي تفاعل عملية االجتماعية التنشئة أن مصطفى( )ابتسام ترى بينما
 أن على ومساعدته الطفل هذا تربية إلى العملية تلك وتهدف بها ويتأثر الطفل يتشربها األساليب من مجموعة خلل
 واالجتماعية والعاطفية والجسمية العقلية الناحية في قدراته له تؤهله ما أقصى حدود في طبيعياا نمواا ينمو

 (.11صـ م،1988عثمان، مصطفى ابتسام ). والروحية
 والمهارات العادات الفرد يتعلم للهاخ من التي المركب التفاعل عملية هي االجتماعية التنشئة أن البعض ويرى

 . المحلية والمجتمعات الجماعات في الفعالة لمشاركته الضرورية الحكم ومستويات والمعتقدات
 تشمل بما االجتماعية للمؤثرات ومستجيبا واعيا الفرد خللها من يصبح التي العملية بأنها آخرون، عرفها حين في

 الفرد تحول التي العملية أنها كما اآلخرين، مع يعيش كيف يعرف حتى تواجبا من تفرضه وما ضغوط من عليه
 تتضمن دينامية عملية أنها كما الحياة، بامتداد ممتدة وهي فيه يعيش الذي المجتمع يمثل اجتماعي إنسان إلى

 واالتجاهات اعيةاالجتم واألدوار بالمعايير التأثير دائم األفراد، مع تفاعله في الفرد يكون حيث والتغير التفاعل
  التفاعل لهذا نتيجة هي النهاية في الناتجة والشخصية النفسية

 جيل، إلى جيل من الثقافة انتقال بها يتم التي العملية“ أنها على فيعرفها االجتماعية العلوم مصطلحات معجم أما
 ويدخل معينة، ثقافة ذي مجتمع في المعيشة يمكنهم حتى طفولتهم منذ األفراد تشكيل خللها من يتم التي والطريقة

 الخ … ومهارات ومعلومات وقيم وتقاليد ودين لغة من لألفراد والمجتمع والمدرسة اآلباء يلقنه ما ذلك في
 الفرد شخصية تشكيل هدفها وتعليم تربية عملية عن عبارة االجتماعية التنشئة بأن الشناوي( حسن )محمد يرى بينما
 المجتمع لمعتقدات وفقاا ونحوها السلوكية أو المعرفية أو أوالجسمية أوالعقلية، ة،الروحي سواء الجوانب جميع من

 معهم وتفاعله باآلخرين علقاته خلل من الفرد بها يتعلم التي العملية هي أو تفكيره، ونظم وأعرافه وتقاليده وعاداته
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 ويصبح الفرد ينمو التفاعل لهذا ونتيجة ،المقبول غير السلوك عن واالبتعاد جماعته من المقبول السلوك أداء كيفية
 المجتمع في فعاالا  عضواا
 له بيولوجياا كائناا جهة من تتضمن متشعبة، معقدة عملية االجتماعية التنشئة عملية أن السابق العرض من يتضح
 داخل تحدث التي االجتماعية والتفاعلت العلقات من شبكة أخرى جهة ومن المختلفة، واستعداداته الخاص تكوينه
 الفرد ذات نمو إلى يؤدي والفرد التنشئة بين مستمراا ديناميكياا تفاعلا  ثالثة جهة ومن والقيم، المعايير من معين إطار

 تدريجياا.
ا العرض من يتضح كما  التفاعل كونها ناحية في تنصب االجتماعية التنشئة تناولت التي التفسيرات معظم أن أيضا

 مجتمعهم. في الحياة طريقة نطاقها في ويتعلمون شخصيتهم خللها من األفراد يكتسب التي االجتماعي
 البيولوجي الكائن تشكيل في يتمثل والذي االجتماعية التنشئة من األساسي الهدف حول التعريفات أغلب وتتفق

 اجتماعي. كائن إلى وتحويله
 كما تعلم، وجانب تحول جانب جانبين، لها العملية لتلك أن االجتماعية التنشئة لعملية السابقة التعريفات في ويلحظ
 مثل ) طويلة أخرى تعريفات جاءت بينما دوركايم( اميل تعريف مثل ) موجزة جاءت التعريفات بعض أن يلحظ
 فإنها واإلسهاب اإليجاز حيث من التعاريف بين التفاوت هذا من وبالرغم االجتماعية(، العلوم مصطلحات تعريف
 محاولة إلى البعض لدى اإلسهاب ويرجع كبيراا، ليس بينها واالختلف المفهوم، معنى حول رهاجوه في تتشابه
 األمثلة. لضرب أو العملية بها تحدث التي اآللية توضيح
 ذلك يرجع وربما الراشد، أو المراهق بتنشئة تهتم ال بينما الطفل، تنشئة على تركز التعريفات أغلب أن كذلك ويلحظ

 والراشد. المراهق احتياج من  أكبر بصورة تنشئة إلى الطفل احتياج إلى -احثالب رأي في –
  :التعريف اإلجرائي لمفهوم التنشئة اإلجتماعية

هي عملية تحويل الفرد من كائن بيولوجي إلى فرد إجتماعي عن طريق التفاعل اإلجتماعي، ليكتسب بذلك سلوكا 
تجاهات تدخل في بناء شخصيته  لتسهل له اإلندماج في الحياة اإلجتماعية وهي بذلك مستمرة تبدأ ومعايير وقيم وا 

بالطفولة، فالمراهقة فالرشد وتنتهي البشيخوخة وتشتمل على كافة األساليب التنشيئية التي تلعب دورا مهما في بناء 
  شخصية الفرد أو إختللها من جميع الجوانب النفسية واإلجتماعية

المفهوم إذا تعتبر عملية جوهرية في حياة البشر، فهي عملية تفاعل تتم بين الفرد بما إن التنشئة اإلجتماعية بهذا 
ندماجه في المجتمع من جهة  لديه من إستعدادات وراثية وبيئته اإلجتماعية ليتم النمو التدريجي لشخصيته من جهة وا 

وسائل الحضارة لديه إحتاج  أخرى ضمن إطار ثقافي يؤمن به ويتمسك بمحتواه، حيث كلما إرتقى الفرد وتقدمت
لتنشئة أكثر. وهي أساسية ألنها ال تنتهي بإنتهاء مرحلة الطفولة فحسب، بل هي مستمرة إلى غاية الشيخوخة، كما 

  .أنها تشتمل على كافة األساليب التي من شأنها أن تعمل أو ال تعمل على بناء شخصية الفرد
 االجتماعية: التنشئة خصائص
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 بها تتسم كخصائص التالية السمات استخلص يمكن االجتماعية التنشئة مفاهيم من عرضه سبق ما خلل ومن
 االجتماعية: التنشئة

 االجتماعية أدواره االجتماعي التفاعل طريق عن الفرد فيها يتعلم اجتماعي تعلم عملية االجتماعية التنشئة  -9
 ويوافق الجماعة ترتضيها التي السلوكية واألنماط جاهاتاالت ويكتسب األدوار، هذه تحدد التي االجتماعية والمعايير

 المجتمع. عليها
 المسئولية معنى يقدر ناجح فرد إلى ذاته حول متمركز غيره على يعتمد طفل من عبرها الفرد يتحول  -1

 االجتماعية.
 بانتهائها. إال تنتهي وال بالحياة تبدأ مستمرة عملية هي -1
 بالنوع. تختلف ال ولكنها الدرجةب آخر إلى مجتمع من تختلف -4
 الرفاق وجماعة والمدرسة األسرة مثل كثيرين وكلء لها لكن فقط، األسرة على بها القيام يقتصر ال عملية هي  -5

 المختلفة. اإلعلم ووسائل الدينية والمؤسسات
نما جامد واحد نمط أو قالب ذات ليست االجتماعية التنشئة  -8  مجتمع ومن أخرى إلى ةبيئ من نمطها يختلف وا 

 حضر، / ريف ) ونوعيته المجتمع كثقافة المجتمعة العوامل من بالكثير تتأثر عملية أنها إلى ذلك ويرجع آخر، إلى
 األسرة، في األبناء وعدد لألسرة، والثقافي واالقتصادي، االجتماعي، كالوضع األسرية، والعوامل إلخ( .. حضر بدو/

 األخرى. العوامل من ذلك وغير أبنائها، تنشئة نحو الوالدين واتجاهات ،فيها الطفل وترتيب وحجمها،
 اجتماعية شخصية فرد كل اكتساب تعني بل واحدة بوتقة في المجتمع أفراد َصب   تعني ال االجتماعية التنشئة  -7

 معين. ثقافي إطار في االجتماعي والنمو التحرك على قادرة متميزة
 التاريخ. عبر ممتدة االجتماعية التنشئة     -6
 الحيوان. دون باإلنسان تهتم االجتماعيةإنسانية التنشئة     -1

 المجتمع. صنع من هي بل األفراد من مجموعة أو فرد صنع من ليست أي تلقائية، عملية هي -93
 . والمتقدمة منها البدائية المجتمعات جميع في منتشرة عامة عملية هي -99
نما فقط، االجتماعي الجانب على تقتصر ال واحٍد، آن في واجتماعية نفسية عملية هي -91  لها عملية هي وا 

 نفسية. جوانب
 التنشئةاالجتماعية: أهداف 

 وحركتها ومستقبلها المجتمعات هوية عن تعبر التي المقدرات أهم من عام بشكل االجتماعية التنشئة تعتبر
 أهم تعد بل فراغ، ملء ليست االجتماعية التنشئة فعملية اقها،آف عن تعبيراا األكثر الموجه هي بل وفاعليتها،
 إلى االجتماعية التنشئة عملية وتهدف ،[(94)]احتياجاته وتلبية المجتمع إمكانيات من االستفادة عن المسئولة العمليات
 : ومنها األهداف، من مجموعة تحقيق
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 القدرة لديه فرد إعداد بمعنى اجتماعية، كفاية يذ شخص إنتاج هو االجتماعية التنشئة عملية من الهدف أن  -9
 .[(95)] واالجتماعية الطبيعية البيئة من كل مع الحقيقي االجتماعي التفاعل على
 مانعة ضوابط وتكوين الفرد، شخصية في والخلقية االجتماعية القيم إدماج إلى االجتماعية التنشئة تستهدف  -1

 اجتماعيا. اللمقبول السلوك لممارسة
 .[(98)] للمجتمع المنوالية بالشخصية يسمى ما َخٌلقِ  إلى االجتماعية التنشئة عملية تسعى     -1
 التي والمعايير القيم يمثل بحيث مجتمعه، في السائدة السلوك أنماط الفرد إكساب إلى االجتماعية التنشئة تهدف  -4

 التوافق من المزيد له يحقق بما معها تتسق بأساليب ويسلك به، خاصة ومعاييراا قيماا وتصبح المجتمع، يتبناها
 االجتماعي. والتكيف النفسي

 الجماعة. وأعضاء الفرد بين العلقات تنظم التي األخلقية المعايير من نسقاا المرء إكساب     -5
 إلى المجتمع بهذا الخاصة العادات على التدريب من منتقلين فيه، يعيشون الذي المجتمع نظم األطفال تلقين  -8

 المجتمع. هذا لثقافة االمتثال
 االجتماعية. األدوار األطفال تعليم     -7
 الفطري السلوك وتغيير اجتماعية حاجات إلى الفطرية الحاجات تغيير إلى االجتماعية التنشئة عملية تهدف  -6

 له يحددها التي االجتماعية المكانة ويتقبل فيه يعيش الذي المجتمع أخلقيات يتعلم اجتماعياا إنساناا الفرد ليصبح
 .[(97)] المجتمع

 من التفاعل على قادر اجتماعي كائن إلى بيولوجي كائن من الطفل تحويل إلى االجتماعية التنشئة تهدف  -1
 باآلخرين. احتكاكه خلل
 البناء لبقاء الزم كضمان األطفال، تأديب( ) االجتماعية التنشئة أهداف أحد يكون التقليدية المجتمعات في  -93

ا االحترام وعلقات األبوي الخط إلى تميل التي بنزعته االجتماعي  فيها تندرج التي للوالدين األبناء طاعة وخصوصا
 أطفالهم في الخلق بدماثة يتسم طبع اتجاه خلق في الكبار جانب من الشديدة والرغبة اتباعه الواجب السلوك معايير
 .[(96)] تجاههم واالحترام بالطاعة عورالش يكتسبون يجعلونهم ثم ومن
 لقواعده واالمتثال عام بشكل للمجتمع بالنسبة االجتماعي الضبط عملية تحقيق إلى االجتماعية التنشئة تهدف  -99

 االجتماعية، التنشئة عملية خلل من وثقافتها الجماعة لقيم الفرد تبني خلل من إال يتم ال وهذا خاص، بشكل وقيمه
 .[(91)]األفراد إلى المجتمع ثقافة نقل في مثلتت والتي
عداد إيجاد إلى االجتماعية التنشئة تهدف  -91  نافعاا يكون حتى ومشاكلها، الحياة مواجهة يستطيع صالح مواطن وا 
 وازدهاره. تطويره على ويعمل المجتمع في
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 وتحاول كثيرة مهام تستهدف والمرامي األهداف متشعبة معقدة عملية االجتماعية التنشئة بأن إذا القول ويمكن
 من خال مجتمع خلق في الكبير ودورها العملية تلك أهمية إلى ذلك ويرجع إليه، تصبو ما تحقيق الوسائل بمختلف

 الُخُلِقي ة. االنحرافات
ختلفت دراسة التنشئة اإلجتماعية حسب د :اإلتجاهات االساسية في دراسة التنشئة اإلجتماعية ارسيها لقد تنوعت وا 

جتماع وعلماء النفس اإلجتماعي واألنتروبولوجيا  ، األمرالذي أدى إلى ظهور إتجاهات  إلخ…من علماء النفس وا 
 .عدة لكل منها رؤية ومنظور خاص لمفهوم التنشئة اإلجتماعية

لسنوات يؤكد أنصار هذا اإلتجاه من علماء النفس على أن شخصية الفرد تتكون وتتشكل في ا :اإلتجاه النفسي 1*
تعرض له  فقط من حياته أما ما يتعرض له الفرد فيما بعد من تأثيرات فإنها تبقى ثانوية بالنسبة لما يكون قد  األولى

في مرحلة الطفولة، فعناصر شخصية الفرد تعود إلى المرحلة الطفولة وما يتعرض له الفرد من خبرات إيجابية أو 
الغرائز والنزوات، والتي يحاول إشباعها والتي قد تهدد إستقرار المجتمع، ولقد سلبية، فالطفل يولد ولديه مجموعة من 

عرف علماء النفس مفهوم التنشئة اإلجتماعية بأنها: " العملية التي يستطيع بمقتضاها األفراد المنشئين إجتماعيا عن 
كهم هذا مناقضا لسلوك األفراد كبح نزواتهم وتنظيمها وفق متطلبات المجتمع ونظامه اإلجتماعي السائد ويكون سلو 

 .غير المنشئين إجتماعيا، والذين تؤدي أنانيتهم في إشباع نزواتهم لإلضرار باآلخرين وبسلمة المجتمع
ويرى أبو النيل أن التنشئة اإلجتماعية هي " العملية التي يتم من خللها التوفيق بين رغبات ودوافع الفرد الخاصة، 

لتي تكون ممثلة في البناء الثقافي الذي يعيش فيه الفرد واإلستخدام المألوف لألساليب وبين إهتمامات اآلخرين وا
الشائعة في المجتمع ، كالمحافظة على المواعيد وهذه األشياء ضرورية إذا ما كان على الفرد أن يحيا في وئام مع 

 .نفسه ومع اآلخرين في المجتمع
جهة نظر علماء النفس، تحقيق التوازن بين نزوات الفردورغبات وبهذا نجد أن وظيفة التنشئة اإلجتماعية من و 

المجتمع بحيث يمكن تهذيب هذه النزوات وتحويلها إلى سلوكات مقبولة إجتماعيا وال يكون هذا إال مع بداية الطفولة، 
وجروج ولذلك وضعوا العيد من النظريات التي تحاول تفسير كيفية تشكيل الشخصية مثل نظريات سيغموند فرويد 

 .إلخ…ميد 
يذهب علماء اإلجتماع في تعريفهم لمفهوم التنشئة اإلجتماعية إلى اإلهتمام بالنظم  :اإلتجاه اإلجتماعي 2*

اإلجتماعية والتي من شأنها أن تحول اإلنسان تلك المادة العضوية إلى فرد إجتماعي قادر على التفاعل واإلندماج 
ماعية حسب المفهوم اإلجتماعي ماهي إال " تدريب األفراد على أدوارهم بيسر مع أفراد المجتمع ،فالتنشئة اإلجت

المستقبلية ، ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، وتلقنهم للقيم اإلجتماعية والعادات والتقاليد والعرف السائد في 
خلق نوع من التضامن المجتمع لتحقيق التوافق بين األفراد وبين المعايير والقوانين اإلجتماعية، مما يؤدي إلى 

 .والتماسك في المجتمع
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بأنها " عملية يقصد بها طبع المهارات واإلتجاهات الضرورية التي تساعدعلى أداء األدوار  فيليب ماير ولقد عرفها
 ".اإلجتماعية في المواقف المختلفة

 
جتماعي وتهدف إلى إكساب في قوله بأنها " عملية تعلم وتعليم وتربية تقوم على التفاعل اإل مختار حمزة ويذهب

تجاهات مناسبة ألدوار إجتماعية معينة وتيسر له اإلندماج،  الفرد طفل، فمراهقا، فراشدا، فشيخا سلوكا ومعايير وا 
وأن الفرد في تفاعله مع أفردا الجماعة يأخذ ويعطي فيما يختص بالمعايير واألدوار اإلجتماعية واإلتجاهات النفسية 

 ".النهاية هي نتيجة لهذا التفاعل والشخصية الناتجة في
أن " التنشئة اإلجتماعية تشمل كافة األساليب التي يتلقاها الفرد من األسرة خاصة الوالدين  أبو النيل ويقول

جتماعيا وذلك في مواقف كثيرة منها اللعب  والمحيطين به من أجل بناء شخصية نامية متوافقة جسميا ونفسيا وا 
 ..… افس والصراع مع اآلخرين في كافة مواقف الحياةوالغذاء والتعاون والتن

إن التنشئة اإلجتماعية بهذا المفهوم تعني عملية تعليم الفرد منذ نعومة أظافره عادات وأعراف وتقاليد المجتمع أو 
بولة الجماعة التي يحيا بداخلها حتى يستطيع التكيف مع أفرادها من خلل ممارسته ألنماط من المعايير والقيم المق

إجتماعيا والتي تجعل الفرد فاعل إجتماعيا داخل أسرته ومجتمعه، وهي تحدث من خلل وجود التفاعل بين األفراد، 
 " . التفاعل الذي يعتبر جوهر العملية التنشيئية هذا

  : اإلتجاه األنثروبولوجي 3*
اإلنسانية قدرتها على حفظ الثقافة ونقلها يرى العلماء في اإلتجاه األنتروبولوجي أنه من أهم خصائص المجتمعات 

من جيل آلخر عن طريق التنشئة اإلجتماعية التي تعتبر الوعاء األول الذي من خللها يستطيع المجتمع الحفاظ 
سعيد فرحمن خلل هذا اإلتجاه التنشئة اإلجتماعية بأنها " عملية تهدف إلى إدماج عناصر  على ثقافته، ويرى
شخصية وهي مستمرة ، تبدأ من الميلد داخل االسرة وتستمر في المدرسة وتتأثر بجماعات الرفاق الثقافة في نسق ال

ونسق المهنة ومن ثم تستمر عملية التنشئة بإتساع دائرة التفاعل وهي تسعى لتحقيق التكامل والتوحد مع العناصر 
 الثقافية واإلجتماعية

ية إمتصاص من طرف الطفل لثقافة المجتمع الذي يحيا فيه، فالفرد إن التنشئة اإلجتماعية عند اإلنتروبولوجيين عمل
يكتسب ثقافة مجتمعه من خلل المواقف اإلجتماعية المختلفة التي يتعرض لها أثناء الطفولة وهذه المواقف تختلف 

مجتمع هي من مجتمع آلخر بإختلف الثقافة السائدة كما أن أساليب التنشئة تختلف بإختلف الثقافات، وثقافة ال
 .التي تحدد أساليب التنشئة اإلجتماعية المتبعة

مرجريت  و(Ruth Benedict) روث بنيدكت و(Franz Boas) فرانز بواس ويرى بعض علماء األنتروبولوجيا مثل
أنه ليس هناك عمليات تعلم لنقل الثقافة إلى الفرد، فالطفل يكتسب ثقافة المجتمع بشكل (Margaret Mead) ميد

 .الفرد في مرحلة الطفولة من خلل أساليب الثواب والعقاب التي يتعرض لهاتلقائي 
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كما يرى البعض أن إستدماج الطفل لثقافة المجتمع هو العنصر األساسي للتنشئة اإلجتماعية 
 .يذهبان إلى أن العنصر األساسي من الثقافة هو قيم المجتمع شليز و تالكوت ونجد

  :لمفهوم التنشئة اإلجتماعية أنها تتركز على ثلث جوانبنستخلص من التعاريف المختلفة 
يتمثل الجانب األول على أن التنشئة عملية تقتصر على مرحلة الطفولة، وأن كل ما يتعرض له الفرد من خبرات  *

تمع ومواقف يبقى راسخا في شخصيته طوال حياته كما أنها تعمل على التوفيق بين دافع الفرد وغرائزه وبين قيم المج
  .ليحدث التكيف

ويتمثل الجانب الثاني في كون التنشئة اإلجتماعية عملية مستمرة طوال الحياة، يتحول الفرد من خللها من كائن  *
التكيف واإلندماج بكل يسر  بيولوجي إلى فرد إجتماعي عن طريق التفاعل اإلجتماعي ) التأثير والتأثر ( ليستطيع

الفرد األدوار المناسبة ويستطيع من خلل التنشئة اإلجتماعية فهم توقعات اآلخرين مع أفراد المجتمع، كما يتعلم 
  واإلرتباط بالجماعة التي ينتمي إليها

أما الجانب الثالث واآلخير فيوضح أنه كنتيجة للتنشئة اإلجتماعية تصبح عناصر البناء اإلجتماعي والثقافي جزءا *
هي إستدماج لثقافة المجتمع في شخصية الفرد ليصبح عضوا نافعا داخل  مندمجا في بنية شخصية الفرد ، فالنتشئة

 .جماعاته
من خلل هذه الجوانب يمكننا القول أن التنشئة اإلجتماعية عبارة عن تكامل بين هذه الجوانب الثلثة إذ ال نستطيع 

تنشئة مزيج بين ماهو نفسي التحدث عن جانب دون اإلشارة إلى الجانب اآلخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فال
جتماعي وأنتروبولوجي  إلخ. ويمكننا أن نعتمد على هذا التمازج أو التكامل في وضع تعريف إجرائي لمفهوم …وا 

 .التنشئة اإلجتماعية
 مؤسسات التنشئة االجتماعية:

 األســرة:

منذ إطللته األولى على هذا العالم األسرة هي الوحدة االجتماعية األولى التي ينشأ فيها الطفل . فهي محيطه األول 
. كان مولودا ضعيفا فهي تحميه وترعاه وتشبع حاجاته البيولوجية والنفسية وتتدرج معه في هذا الوضع إلى أن 
يصبح قادرا على التوافق مع مطالب المجتمع وقيمه , فهي األداة الوحيدة تقريبا التي تمد الطفل بالمهارات 

دة في مجتمعه , ومنها يستطيع تمييز الصواب عن الخطأ . ويرى بستالوزي أن " األسرة هي واالتجاهات والقيم السائ
 مصدر كل تربية صحيحة يتأثر بها الطفل "

االسرة منظمة اجتماعية تتميز عن المنظمات األخرى ببعض الخصائص التي تجعل منها نظاما اجتماعيا مستقل 
 األسرة بدورها الرئيسي في التنشئة االجتماعية للطفل فيما يلي :ذات صفات فريده ويمكن تلخيص أسباب احتفاظ 
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أنها المؤسسة األولى التي ينشأ فيها الطفل وهي التي تشكل طبيعته االجتماعية وتشكل أفكاره وبناء  .9
 شخصيته 

 أنها حجر الزاوية  في البناء االجتماعي فإذا صلحت األسرة صلحت بقية النظم االجتماعية في المجتمع .1
 نها المؤسسة األولى التي تنقل للطفل الميراث الثقافي للمجتمع أ 

 ولألسرة وظائف ديناميكية مهمه في تنشئة الطفل :

الوظيفة البيولوجية : إذ تعد األسرة خير التنظيمات إلنتاج االطفال ووقايتهم ورعايتهم في فترة الطفولة  .9
 الطويلة التي تتصف بالعجز و االعتماد على الغير

ة االجتماعية :  تسعى األسره إلى تنمية الطفل وتنشئته تنشئه اجتماعية سويه ويتسنى لها ذلك عن الوظيف .1
طريق التفاعل العائلي الذي يحدث داخل األسرة حيث يلعب دورا كبيرا في تكوين شخصية الطفل وتوجيه 

تي ترشده  في سلوكه االجتماعي حيث تعمل االسرة على اكساب الطفل أساليب السلوك االجتماعية ال
 تصرفاته وسائر ظروف حياته .

الوظيفة النفسية : وتسعى إلى ذلك األسرة عن طريق تنمية الطفل نموا نفسيا سليما واالرتقاء به إلى صحة  .1
نفسية سليمة  و اشباع حاجاته ودوافعه األساسية وتزويده بالحب و الحنان واشعاره باالمان ومساعدته على 

 ه على النحو المطلوبالتكيف مع بيئته ومجتمع
.    الوظيفه الثقافية : هو ما تقوم به االسرة من تنشئة اجتماعية للطفل ودمجه مع االطار   الثقافي السائد في 4

مجتمعه وتوريثه اياه توريث معتمداا حيث يكتسب من االسرة لغته , عاداته, عقيدته والفكر السائد في 
االفكار و المعتقدات و القيم فتتغلغل في نفسه وتصبح من مكونات مجتمعة , فينشأ في جو مليء بهذه 

 شخصيته

أما من حيث العوامل االسرية التي تؤثر في تشكيل شخصية الطفل فهناك عوامل متعددة تلعب دورا كبيرا في تنشئة 
 الطفل االجتماعية داخل األسرة من أهمها:

عملية التنشئة االجتماعية سلمة البناء االسري فقد اثبتت .    العلقة بين الوالدين :  من أهم اسباب نجاح 9
الدراسات ان االسرة المتصدعة التي تسودها خلفات شديدة بين الوالدين غالبا ماتؤثر سلبا في سلوك األبناء 
وتدفعهم إلى االنحراف وأثبتت الدراسات أيضا انه كلما كانت العلقة بين الوالدين منسجمه كلما ساعد ذلك 

 ايجاد جو يساعد على نمو الطفل إلى شخصية كاملة ومتزنه .في 
.    العلقة بين الوالدين والطفل : يعد الجو العاطفي لألسرة الذي يسوده التقبل والتسامح والموده والحب من 1

 أهم العوامل المؤثرة ايجابا في تكوين شخصية االبناء وأثبتت الدراسات أن استخدام النمط الديموقراطي على
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سبيل المثال من قبل الوالدين في تربية أبنائهم يؤثر على التكيف االجتماعي للبناء حيث يصبحون اكثر 
 ايجابية في التعامل مع اآلخرين واكثر ماظبه واعتمادية على النفس

ه .    مركز الطفل وتربيته في األسرة :  يؤثر هذا العامل تأثيرا كبيرا حيث يتدخل في أسلوب تربية وتنشئت1
التي يمنحها الوالدين خاصة  –السلطه  –االجتماعية .. فالطفل األول غالبا ما يتمتع ببعض المزايا منها 

ينال من األبوين رعاية  –حال غيابهما عن المنزل ليمارسها على أخوته األصغر سنا . والطفل األصغر 
من بقية أخوته اعتمادا على كبيرة وأهتمام بالغ ألنه األصغر واألضعف ويكون هذا الطفل عادة أكثر 

الكبار حيث أن الكل يعامله باعتباره صغيرا مهما كبرا ، أما بالنسبة للطفل الوحيد فهو مركز اهتمام االبوين 
 ورعايتهم على اعتباره أنه كل االبناء

.     جنس األبناء : تختلف معاملة اآلباء لألبناء بحسب جنسهم حيث أن اآلباء كانوا أكثر تسامحا 4
وديموقراطية مع األبناء الذكور منهم مع االناث , كما ان االمهات أكثر ضبطا وتسلطا مع االناث منهم مع 

 الذكور
.    حجم االسرة : حجم االسرة له األثر األكبر في النتشئة االجتماعية حيث أن هناك أرتباط موجب بين عدد 5

لسيطرة المشددة في تنشئة أبنائهن , وتشير األبناء في االسرة وميل االمهات إلى استخدام العقاب وا
 الدراسات أن االمهات األكثر اطفال أكثر ميل لرفضهم ٍوأقل حماية لهم

.    المستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي لألسرة : أكدت الدراسات أن هناك فروق منهجية واضحة في 8
مستويات الوضع االجتماعي , االقتصادي و أساليب التنشئة االجتماعية للطفولة  تعود إلى الفروق في 

الثقافي لألسرة . وتؤكد الدراسات أن خروج االم للعمل وغيابها المتكرر والطويل له أثر سيء على شخصية  
 الطفل وسلوكه االجتماعي ألنه يفقده الشعور باألمن والطمأنينة ويورث فيه الشعور بالحيرة والقلق

التشدد و العقاب البدين  ،أثر في تنشئة الطفل حيث أن الوالدين يميلن عن البعد ومستوى تعليم الوالدين أيضا له 
 و االتجاه نحو استخدام المناقشة و االساليب العلمية الحديثة لكما ارتفع مستواهما التعليمي

 ثانيا :    دور الحـضـانـة 
العمرية في تكوين االساس الذي يبني  ال أحد ينكر أمتياز الخمس سنوات األولى من عمر الطفل عن باقي المراحل

عليه جميع الخصائص الشخصية اللحقة , ففيها يتم تشكيل شخصية الطفل ووضع البذور األولى لبنائه وغرس 
التقاليد ومن هنا برز االهتمام بدور الحضانه ورياض االطفال في عملية التربية والتنشئة االجتماعية ومن أهم 

 ور دورة الحضانه :العوامل التي ساهمت في ظه
 .    خروج المرأة إلى ميدان التعليم والتعلم9    
.    ضيق المساحات المخصصة للعب في الشقق السكنية حيث ال يتاح للطفل ممارسة رغبته في البحث 1    

 والتنقيب و التجريب 
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فيها إال ساعات قليلة  ويتسنى له ذلك في دور الحضانه وهي بالطبع لن تحل محل البيت ألن االطفال ال يقضون
 إال انها توفر لهم باإلضافة إلى جماعة الرفاق أول فرصة يختلطون فيها معا خارج بيوتهم بعيدا عن مراقبة األمهات 
وتعمل دور الحضانه على تصحيح الكثير من األخطاء التي يقع فيها الوالدات وتعوض الطفل مما يحرم منه 

 بالضرورة 
 أهداف دور الحضانة : 

صيانة فطرة الطفل ورعايته ونموه الخلقي والعقلي والجسمي في ظروف طبيعة سوية لجو األسرة متجاربه     .9
 مع  مقتضيات اإلسلم

 .     تكوين االتجاه الديني القائم على التوحيد المطابق للفطرة 1
الصالحة بوجود أسوة .     أخذ الطفل بآداب السلوك وتيسير امتصاصه للفضائل االسلمية واالتجاهات 1

 حسنه وقدوة محببة امام الطفل
.     ايلف الطفل الجو المدرسي وتهيئته للحياة المدرسية ونقله برفق من " الذاتية المركزية" إلى الحياة 4

 االجتماعية المشتركة 
 
 تصله بما يحيط به .    تزويده بثروة من التعابير الصحيحة واألساسية الميسرة والمعلومات المناسبة لسنه والم5
.    تدريب الطفل على المهارات الحركية وتعويده العادات الصحيحة وتربية حواسه وتمرينه على حسن 8

 استخدامها 
 .    تشجيع نشاطه االبتكاري وتعهد ذوقه الجمالي7
 .    الوفاء بحاجات الطفوله واسعاد الطفل وتهذيبه في غير تدليل وال إرهاق 6
ماية الطفل من األخطار وعلج بوادر السلوك غير السوي لديهم وحسن المواجهة لمشكلت .    التيقظ لح1

 الطفوله 
وعلى الرغم من تعدد وتنوع دور الحضانه في أي مجتمع من المجتمعات فإن اإلطار االجتماعي في دار الحضانه 

ي جو تتكافأ فيه فرص حتى أنه يوسع مصادر ارضاء ورغبات االطفال ويجعلهم يتعاملون مع غيرهم من أقرانهم ف
ليصبح من السهل على المشرفات في الدار أن يراقبن سلوك االطفال بعضهم مع بعض وهكذا يسهل على 

 المشرفات تمييز المتفوقين من المتخلفين.
من هذا المنطلق يتضح لنا أن دور الحضانه لها أهمية كبيرة في صنع شخصية الطفل فهي تنميها وتبرز مكوناتها 

تشكلها وتنمي مهاراته اللغوية واتجاهاته االيجابية نحو المدرسة وهي في ذلك تعلب دورا كامل و متعاونا مع و 
 األسرة في هذه المجاالت

 ثالثا : دور العبادة 
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تقوم دور العبادة بدور فعال في تربية الطفل وتشكيل شخصيته وتنشئته االجتماعية حيث تقوم على تعليم الفرد و 
لتعاليم و المعايير الدينية التي تمد الفرد بإطار سلوكي  معياري , وتنمية الصغير وتوحيد السلوك الجماعة ا

 االجتماعي .
 ويتلخص دور العبادة في عملية التنشئة االجتماعية للطفوله فيما يلي :

 ة المفرد والمجتمع .     تعليم الفرد و الجماعة التعاليم الدينية السماوية التي تحكم السلوك بما يتضمن سعاد9
 .     الدعوة إلى ترجمة التعاليم السماوية إلى سلوك عملي 1
 .     امداد الطفل بإطار سلوكي معياري راِض عنه ويعمل في اطاره 1
 .     اكساب الطفل قيما واتجاهات ومعارف دينية واجتماعية و خلقية و يقافية متنوعة 4
 .     تنمية الضمير لدى الطفل " الفرد " و الجماعة 5
 .     توحيد السلوك االجتماعي و التقريب بين مختلف الطبقات االجتماعية  8

وتتبع دور العبادة األساليب النفسية واالجتماعية في غرس قيمها الدينية التي لها كبير األثر في التنشئة االجتماعية 
 مثل :  ،للطفل 
 ترغيب و الترهيب.     ال9
 .     التكرار و االقناع  و الدعوة إلى المشاركة الجماعية 1
 .     عرض النماذج السلوكية المثالية 1
 .     االرشاد العملي4

 رابعا : وسائل اإلعالم و االتصال
 ماهي وسائل اإلعلم..؟

بالناس بشكل مباشر أو غير مباشر من  مجموعة من المواد العلمية و األدبية و الفنية المؤدية للتصال الجماعي 
 خلل االدوات التي تنقلها أو تعبر عنها مثل : 

الزيارات  ،الندوات  ،المؤتمرات  ،وكاالت االنباء و المعارض  ،الفيديو  ،السينما  ،الصحافة  ،االذاعة  ،التلفزيون 
 الرسمية و غير الرسمية 

و السينما و الكتب و المجلت و الصحافة  ووسائل االتصال  تعددت وسائل اإلعلم كاإلذاعة  و التلفزيون و
التكنولوجية وبخاصة شبكة االنترنت حيث تعتبر من أخطر المؤسسات االجتماعية و أهمها  في التنشئة 

 االجتماعية  من خلل امتيازها ببعض الخصائص وهي :
 األفراد كما في األسرة  .   أنها غير شخصية  , أي انه ليس هناك تفاعل بين أصحابها وبين9 
 .   أنها تعكس الثقافة العامة للمجتمع1
 حيث أصبحت تحل جزء من وقت الناس ولها التأثير " سلبا و ايجابا " عليهم  ،.   جاذبيتها 1
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 اآلثار االيجابية والسلبية لوسائل اإلعالم و االتصال على التنشئة االجتماعية للطفل :
يؤدي التلفزيون دوراا مهما باعتباره رساله ناقله   ،أثيرها في التربية االجتماعية  للفرد تختلف وسائل اإلعلم في ت   

للمعلومات وعرضا قويا وجذابا  للمعرفه وربما كان تأثير التلفيزيون على األطفال أقوى و أعمق من تأثير أي وسيلة 
القراءة و الكتابة . وبالطبع فإن هذه  وعدم الحاجة إلى اتقان ،اعلمية أخرى نظرا الرتباط  الصورة بالصوت 

الوسائل تترك في نفوس االطفال انطباعات و أثار نفسية واجتماعية و اخلقية  سلبية وايجابية و فيما يلي 
 نستعرض بعض من وسائل اإلعلم:

 
على الرغم من أهميته في عملية التنشئة االجتماعية فمازالت االراء منقسمه ومتعارضه حول أهمية  . التلفزيون:9

 التلفزيون في تكوين الشخصية 
فالمعارضون يركزون على الصدمه التي يتلقاها أثناء العروض المتعلقة بالجريمة و العنف  مما يؤدي   -

 إلى التقليد
 للقيم و المعاييرما يثيره بعض البرامج من تشويه   -
 من السلبيات أيضا أن الطفل يقضي وقتا طويل امام التلفاز ويعرض بذلك عن ممارسة أعمال أخرى  -

 أما المؤيدون فيرون :
 أن التلفزيون يوسع آفاق الطفل وينمي أفكاره    -
 ويثري الخيال و التصور    - 
 يثري القاموس اللغوي و المعرفي ايضا    - 
 مساعدة األطفال في اختيار هواياتهم و تعزيز ميولهم    - 
 تعليم الطفل العناية الشخصية بالنظافة و المحافظة على االسنان والجسم     - 

تظهر أهمية اإلذاعة  من خلل البرامج التي تبثها و التي تقدم للطفل المعلومات و الحقائق و  . االذاعة :1
السلوك السائد في المجتمع وغيرها من األمور التي تساعد في تكوين شخصية  العادات و التقاليد و معايير

 الطفل.
 من أثر اإلذاعة على التنشئة االجتماعية للطفل :

 اثارة النشاط العقلي للطفل   -
 زيادة ثقافة الطفل وقدرته اللغوية    - 
 تنمية الميول و االتجاهات االيجابية   - 
 تنمية الذوق الفني و توسيع خياله وتصوره للحياة    - 

 يتجلى أثر الصحافة على النمو النفسي من خلل األمور التالية :  . الصحافة :1
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 تنمية الذوق الفني من خلل تنمية القدرات الحسية    -    
 تنمية العادات و الميول القرائية للطفل   -    
 خيل واالبداعتنمية القدرة على الت   -    

اما عن األساليب النفسية و االجتماعية  التي تتبعها وسائل االعلم في عملية التنشئة االجتماعية فتتركز على 
 المشاركة العقلية و ابداء الرأي .التكرار و الجاذبية و الدعوة إلى 
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 المحور الخامس : الجمهور والحوافز الرياضية                          
 تمهيد:

ال شك ان اية مؤسسة مهما كان اهدافها ومهما كان الغرض من قيامها البد ان تتعامل بصورة او باخرى مع   
ان العالقات العامة في مجال التطبيق عبارة عن جهود تبذل للتاثير على 0والمؤسسات المختلفة  االفراد والمنشات

الجمهور واستحالتهم الى جانب المؤسسة عن طريق االقناع وذلك الن العالقات العامة تؤمن باهمية اراء الجمهور 
عن طريق تزويده بالحقائق وتشجيعه وهي تهيا له الى المكانات كافة التي تساعده على تكوين راي صائب وسليم 

 على ابداء تلك االراء لترسم في ضوءها سياساتها
 تعريف الجمهور: 

ويمكن تعريف الجمهور على انه :"جماعة من الناس تتميز عن غيرها بتصرفات خاصة كما يرتبط افرادها بروابط 
ويميل الكثير من علماء االجتماع الى   معينة وكلما ازدادت هذه الروابط توثقا" كانت الجماعة اكثر تجانسا

فرد ويربط افرادها مصالح مشتركة وهي تتاثر بانه :" جماعة واعية مكونة من اكثر من   تعريف جمهور العالقات
والجمهور بصفة عامة هم جماعة من الناس قد تكون   تاثيرا" جماعيا" بالنسبة لبعض االحداث والشؤون المتتابعة

جماعة صغيرة في بعض االحيان اال انها في غالب االمر جماعة كبيرة وفي كلتا الحالتين تجمعهم مواقف معينة 
  .ثرون فيها يتاثرون بها ويؤ 
 انواع الجماهير:

ان مفهوم الجمهور يتسع عن مجرد جماعة صغيرة من الناس في اغلب االحيان وتنقسم جماهير المؤسسة الى  
 نوعين رئيسين هما:

وهو مصدر يمثل جميع العاملين داخل المؤسسة أي الموظفين والعمال والمستخدمين  الجمهور الخارجي: -أ 
 .ةالذين يعملون بالمؤسس

ويمثل الجمهور المتصل بشكل مباشر او غير مباشر بالمؤسسة والجمهور الخارجي  الجمهور الداخلي: -ب
 بدوره ينقسم الى:

 ويمثل جميع فئات الجمهور الخارجي التي تتصل بشكل غير مباشر بالمؤسسة جمهور عام: -
مع المؤسسة مثل النساء او الرجال ويمثل الفئات التي تتعامل بشكل مباشر  الجمهور النوعي )او الخاص(: -

وهي تشكل جزءا" مهما" من الجمهور الخارجي، وبشكل عام فأن المؤسسة عادة" جمهورين  او المراجعين وغيرهم
كبيرين تتفاعل معهما, فهناك جمهورنا الداخلي وهناك ايضا" الجمهور الخارجي وال بد ان نقوم بارضاء هذين 

 .النوعين من الجماهير
 
 

 في: أنـواع الجــمـهــوروهناك من حدد 
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 :الجمهور العام-1
 أكثر حجما من التجمعات األخرى أعضاؤه أكثر تبعثرا ، متباعدين في المكان و أحيانا في الزمان و لكنه ذو 

ديمومة أكثر يتشكل حول قضية مشتركة من الحياة العامة هدفه الرئيسي تكوين اهتمام أو رأي عام حول قضية أو 
العام كظاهرة اجتماعية ارتبط ظهوره و تطوره بالبرجوازية و الصحافة حتى أصبح خاصية من خصائص مجموعة 
من القضايا للوصول إلى تغيير سياسي و هو عنصر أساسي للمشاركة في المؤسسات الديمقراطية و يعتبر 

جودها على الوسيلة اإلعالمية التي الجمهور الديمقراطية ، فهو يتميز بوجود جماعة نشطة متفاعلة و مستقلة في و 
 .تعمل من خاللها

 و قد عرفه "ديوي" على أنه تجمع سياسي لمجموعة من األفراد يشكلون وحدة اجتماعية من خالل االعتراف
 .المتبادل بوجود مشاكل مشتركة ينبغي إيجاد حلول مشتركة لها

 :الجمهور الخاص-2
االهتمامات أو الحاجات أو االتجاهات المشتركة التي تميز عضويتهم في هو الجمهور الذي يجمع أفراده بعض 

هذا الجمهور مثل االفراد المشتركين في صحيفة ما و يصبح من بعد ذلك من واجب وسائل االعالم استشارة هذا 
الجمعي  االهتمام و تدعيمه و تلبية حاجاته بحيث يمكن أن تحتفظ بهذا الجمهور الذي يندمج أعضاؤه في التركيز

 و ينشرون بذلك االتصال الذي يرتبط بهذا التركيز و عذا ما يبرر اختيار وسائل اإلعالم للموضع الشائع بين هذا
وقدم الباحث األمريكي كلوس تحليال عدديا للجمهور ،  الجمهور الذي تتخذه مدخال لتنظيم االهتمامات و تكييفها

 :حسب درجات مساهمته كما يلي
 :الجمهور المفترض•

التي  هو مجموع السكان المستعدين الستقبال عرض وحدة اتصال أي الذين يملكون الوسائل المادية و التقنية
تمكنهم من استقبال الرسائل اإلعالمية لوسيلة معينة و من هنا فإن كل من يمتلكون أجهزة استقبال تلفزيون أو 
إذاعة يشكلون الجمهور المفترض لهما و الجمهور المفترض للصحيفة يقاس بعدد نسخ السحب أما جمهور الواب 

 جانب فر جهاز كمبيوتر و خط هاتفي و مودام إلىالمفترض حسب هذا المنظور فهو أكثر تعقيدا ألنه يتطلب تو 
 .اشتراك في االنترنت

 :الجمهور الفعلي•
هو مجموع األشخاص الذين استقبلوا فعال العرض اإلعالمي مثل المواظبين على برنامج تلفزيوني أو المستمعين 

هم بمجرد النقر على المداومين على حصة إذاعية معينة أو قراء صحيفة أو زوار موقع الكتروني يسجل حضور 
 .الرابطة

 :الجمهور المتعرض•
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جزء من الجمهور الفعلي الذي يتلقى الرسالة اإلعالمية بصرف النظر عن إدراكها و عن الموقف الذي يتخذه  و هو
منها فهناك من الجمهور من يستجيب للرسالة اإلعالمية و هناك من يتجاهلها تبعا لتطابقها مع احتياجاته و 

 .مصالحه المادية و اهتماماته الفكرية و الثقافية
 :لالجمهور الفعا•

و هو الجزء الذي يتفاعل أي يستجيب للرسالة اإلعالمية و هو الجمهور المستهدف من خالل اإلعالنات التجارية 
 .و الدعوات االنتخابية و هو الجمهور الذي يحاول المرسل كسب وده أو حياده

 :الجـمـاهـير
الجماهير أكثر شيوعا و استعماال في األدبيات المتداولة في الدراسات اإلعالمية و الثقافة الشعبية العامية  مصطلح

لإلشارة إلى الجمهور العريض الذي تستهدفه غالبا وسائل اإلعالم ، غير أن المصطلح يحمل دالالت معقدة و 
 .عتقاد سائدا أنه يحمل معان سلبية وأخري إيجابيةمتناقضة تبعا للسياقات االجتماعية و الثقافية حيث ما زال اال

أما الجانب السلبي في المصطلح فهو ناجم عن االستعماالت العامية يعني مجموع األشخاص الذين يفتقدون قيم 
 .الثقافة السائدة و لهم مستويات دنيا من الذكاء و العقالنية

شتراكية فإنه يعني القوة و التضامن بين الطبقة الشغلية و أما الجانب االيجابي للمصطلح و خاصة في التقاليد اال
 .عندما ينتضمون معا من أجل تحقيق أهداف سياسية و الوصول إلى غايات إيديولوجية

و في كال الحالتين يظهر أن كال اإلستعمالين يتضمن اإلشارة إلى عدد واسع من األفراد يشتركون في ظروف 
 .ة رفض و مواجهة الظروف المحليةاجتماعية و اقتصادية تجعل منهم قو 

 :و قد حاول "هربرت بلومر " إعطاء الفرق بين الجماهير و الجماعة و الحشد فقام بالتقسيم التالي
  :الجماعة•

كل أعضائها يعرفون بعضهم بعضا و هم واعون بعضويتهم المشتركة في الجماعة، يتقسمون نفس القيم و لعم بنية 
 .الزمن، يعملون من خاللها على تحقيق أهداف مشتركة و مخططةلعالقاتهم مستمرة في 

  :الحشد•
أوسع من الجماعة ، محدود في الزمان و المكان ، مؤقت و نادر، يعاد تكوينه بنفس الشكل ،قد يكو ن أعضاؤه 

بط بينهم، محددي الهوية، يتقاسمون نفس االهتمامات و لكن ال توجد بينهم بنية و ال تنظيم اجتماعي أو معنوي ير 
أعضاؤه متساوون و مدركون أن تجمعهم مؤقتا أماله الحدث العارض و يمكن أن يحقق هدفا ما و لكن كمله 

 .يتصف غالبا بالعاطفة و االنفعال و أحيانا عفويا
 :الجمهور العام•

حي و قد تعرضنا في المبحث األول من هذا الفصل إلى تعريفه و إعطاء أهم الخصائص التي تميزه عن مصطل
 .الجماعة و الحشد
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 :ينقسم الجمهور إلى عدة أشكالكما 

 .كشخص يذهب لوحده من أجل تشجيع فريقه: جمهور فردي
 .وهو المنتمي لجمعية من جمعيات محبي النادي:جمهور جمعوي
وهو الجمهور المتكون من أصدقاء الحي أو أصدقاء العمل ،... يقررون قضاء أمسية رياضية في : جمهور عالئقي
 .تشجيع فريقهم

 المتكون من أفراد أسرة تساند فريقها من خالل الحضور في المدرجات :الجمهور األسري
وهو جمهور ال ينتمي للمدينة أو البلد أو الفرق المتبارية وحضوره بالمدرجات يأتي بسبب حبه : الجمهور األجنبي

 .للرياضة
وهذه «أنواع من الجماهير: جمهور مشاهد ومحايد و جمهور متفاعل وجمهور منفعل 4وتنتمي هذه األشكال إلى 

 «الفصيلة هي التي تسيء للرياضة
الجمهور المشاهد المحايد هو الجمهور المتفرج الذي ال تهمه النتيجة بقدر ما يهمه الفرجة والمتعة بعيدا من 

 .التعصبية االنفعاالت السلبية والشوفينية
جمهور النتائج: وهي العينة من الجماهير التي تتأثر أشد التأثير بالنتائج وحبها ومدى كراهيتها للفريق ترتبط بنوعية 

 .النتائج المحققة، وحضورها للمالعب وغيابها عنها تحدده النتيجة السابقة والموقع في سبورة الترتيب
ايجابيا وسلبيا مع أحداث المقابلة وينقد بموضوعية العطاءات بروح  الجمهور المتفاعل يعني المشاهد الذي يتفاعل

 رياضية وتحضر وبعيدا عن التعصب
الجمهور المنفعل هو الجمهور الذي ال يهمه من المقابلة سوى السلوك النابي والبذيء والغير المتحضر والدي يهدف 

مة أخالقيات الرياضية بألفاظ وسلوكات وضيعة عادة إلى السب والشتم والتخريب والعنف والعدوانية ، وينتهك حر 
  .وشعارات مستفزة ال تمت للرياضة بصلة

 :واجبات الجمهور-2
 احترام الروح الرياضية- 
 .حسن مساندة وتشجيع فريقه سواء منتصر أو منهزم-
 .تحليه بمبدأ: ال للسب والشتم ونعم للتشجيع أثناء الخسارة قبل والفوز- 
 .الشاذ والمشين قبل وأثناء وبعد المقابلةابتعاده عن السلوك - 
 عدم التجاءه الى العنف والعدوانية قبل وأثناء وبعد المقابلة- 
 التخلي عن السلوكات النابية والبذيئة ، وعدم انتهاكه لحرمة األخالقيات الرياضية بألفاظ وسلوكات وضيعة- 
 عدم استعمال الشعارات المستفزة والمحرضة والعنصرية- 
 .االبتعاد عن السلوكات والتصرفات المشينة داخل وخارج الملعب- 
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 .االحتجاجات على قرارات الحكام بأساليب متحضرة بعيدا عن السب والشتم والقدف- 
 .التحلي بالروح الرياضية وأخالقياتهاز التسامح، التعاطف، التاخي،،،-
 التخلي عن الشوفينية والتعصب األعمى- 
  .على بعض هفوات وأخطاء التحكيم وضعف اداء بعض الالعبين عدم التركيز األعمى- 
 عدم التعاطي للمخدرات واألقراص المهلوسة أو الكحول- 
 الحفاظ على المنشآت والتجهيزات الرياضية- 
 عدم إحداث أضرار بممتلكات الغير-
 :حقوق الجماهير الرياضية-2

غالبا ما يتهم الجمهور ويالم على أنه كان سببًا في تعكير جو الفرجة بإحداثه الشغب وأنه خرج عن أخالقيات 
التشجيع والروح الرياضية هذا إذا ما تناولنا سلبياته أما إذا تحدثنا عن إيجابياته فإننا نصفه بالالعب الثاني عشر 

نه ملح المباريات وبدونه ال تكتسي هذه المباريا ت أي أهمية وتكون بدون روح و باردة ال حرارة فيها وخالية من وا 
اإلثارة والتشويق وكثيرًا ما يطالبه المنظمون للمباريات بالحضور والمساندة والمؤازرة ألنه عامل مهم من عوامل 

 .الفوز
التربية الخلقية من هنا يعتبر تأطير الجمهور وضمان حقوقه وواجباته جزء من السياسة الشاملة التي تتوقف على 

 .وربطها بشكل مباشر بالقوانين المنضمة للفرجة الرياضية
وفي هذا االطار تبقى األخالق الكريمة هي أساس السلوك اإلنساني في جميع معطياته المعامالتية الجماعية 

صلى اهلل  -لنبي قول ا -والفردية والرياضية لما لها من أثر عظيم في تنظيم الجماهير وتقييدها وضبطها، تماشيا مع
  .رواه مسلم« إن من أحبكم إلي أحسنكم أخالقاً : » -عليه وسلم 

وانطالقا من هذا فاألخالق الكريمة هي مسؤ ولية األسرة والمدرسة والجمعيات التي ينتمي إليها الجمهور والتي يجب 
رياضية، وخارجها من ان تهدف الى سن مبادى وقواعد واسس لتنظيم سلوك الجمهور وانضباطه في المالعب ال

 :خالل تحقيق األهداف اآلتية
االرتقاء بالسلوكيات الحسنة وتعزيزها، وتعهدها بالتشجيع والرعاية والحد من المشكالت السلوكية لدى الجمهورمن -1

 .خالل القدوة الحسنة
الجمهور وفق أسس تربوية  توفير امكانيات واضحة لجمعيات المحبين في الميدان التربوي للتعامل مع سلوكات-2

 .ورياضية
  .تفادي األساليب المستفزة في التعامل مع سلوكات الجمهور الخاطئة-3
 .تهيئة البنيات التحتية والتجهيزات الرياضية المناسبة-4
تعريف الجمعيات والجماهير بالقوانين المنضمة اللفرجة الرياضية وتحسيسهم بحقوقهم وواجاتهم والعقوبات التي -5
 .واجه المتشددين منهم وفق ما تقتضيه المخالفةت
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تشجيع جمعيات المحبين وحثهم على االهتمام بإيجاد ثقافة تربوية رياضية تشجع على االنضباط وتسعى -6
لتحقيقه، ويقصد بثقافة تربوية رياضية منظومة القيم والعادات والتقاليد والممارسات النبيلة الموجودة في المجتمع 

 . يلالمغربي األص
 :من هنا يتضح الدور الفعال للجمعيات المحبين التي يجب أن تتوفر في أعضاءها

  .تحلي جميع األعضاء بالروح الرياضية المثلى والتشبت بسلوك مثالي سليم يحتذي به الجميع- 
 .التركيز على أهمية التعلم والسلوك الحسن واالنضباط- 
شراكهم في عملية التأطير واتخاذ القرار ومساندتهم في عملهم الجمعوي-   .االهتمام بالشباب وا 
  . ...نشر قيم التعاون والمحبة والحوار والتسامح والعفو- 
قيام جمعيات المحبين بوظيفتها القيادية في تأطير وتوجيه المشجعين وضبط سلوكاتهم فبل وأثناء وبخد المباريات -7

 .ك من خاللعملها وذل
 .تقديم مقابلة جيدة في مستوى تضحياتهم-8
  .التأطير وتعميم الوعي الرياضي والقانوني بين مختلف المتدخلين المستهدفين-9

 .سهولة الولوجية والمغادرة وحسن المعاملة-10
 .تحديد أثمنة التذاكر انطالقا من الوضعية االجتماعية-11
 .تعانة بالتكنولوجية الحديثة فيما بين الشوطيناالستمتاع والفرجة المنشودة باالس-12
 .تعامل الالعب بعقلية محترفة وتخليه عن العاطفة وعدم تأثره بكالم الجمهور-13
 القيام بحمالت توعوية وتحسيسية بالدور الفعال للجمهور-14
 .تنظيم مسابقات الختيار الجمهور الرياضي بامتياز-15
أقرب اآلجال عبر تصريحات المسؤولين وتحسين التواصل بين الجمهور  حق التعرف أخبار على الفريق في-16

 .والمكتب والمدرب والالعبين
 :التجهيزات الرياضية وعالقتها بالجمهور-3

لتحقيق أهداف االنضباط السلوكي في مالعبنا الرياضية البد من توفر التجهيزات الرياضية المشجعة على االنضباط 
 :واالحترام من خالل

تكاثف الجهود بين مكونات المشهد الرياضي من أجل بناء منشئات رياضية ومدرجات وفضاءات خاصة -1
 بالجماهير تحترم شروط السالمة والوقاية والراحة والفرجة

توفر بيئة سليمة و مشجعة للتشجيع واالنضباط، قبل وأثناء وبعد المقابلة من قبل جميع الفاعلين في الحقل  -2
  .(- ...جمعيات -جامعة نادي جماعات محلية سلطات الرياضي )وزارة 

 بناء مدرجات ومقاعد توفير المتابعة المريحة للمباريات-3
 توفير أماكن مخصصة للصالة-4
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توفير مرافق خدماتية وصحية تلبي رغبات الجماهير وحاجياتهم خصوصا حالة العديد من المشجعين الذين -5
 دورات مياه صحيةيعانون من السكر والذي يتطلب وجود 

توفير محالت لبيع المواد الغذائية وعرضها بطريقة صحية بعيدًا عن الطريقة التي نشاهدها اآلن التي تتعرض -6
 .فيها المأكوالت للتلوث وتقدم وتباع للجمهور بطريقة خالية من إجراءات السالمة

 .بناء تجهيزات تراعي سهولة الولوج والمغادرة والتنقل بسالم-7
كها مرافق ضرورية وموازية تمكن من ضمان بعض الحقوق التي يجب أن توفر للجمهور الرياضي الذي دائمًا هذه 

نطالبه بالتحلي بالروح الرياضية وعدم إثارة الشغب وننسى حقه في متابعة المبارة في ظروف ممتعة ومريحة 
 . وسليمة

 الحوافز: -2
 وبما وفاعلية بكفاءة العمل على القادرين األفراد عن بالبحث االهتمام بدء منذ بارزا مكانا الحوافز موضوع يحتل
 أهمية وتتبع العاملين، إنتاجية في ومهما فعاال دورا تلعب الحوافز أن حيث المنظمة، ألهداف الفعال االنجاز يكفل

 عن الجهد لذلك الغير فتقدير وانجازات، مجهودات من به يقوم ما بأهمية االعتراف إلى الفرد حاجة من الحوافز
 الفرد نفس في المتفاعلة األساسية الحاجات مجموعة إشباع في تساهم التي المهمة األمور من يعتبر الحوافز طريق

 تحريك على قادرة حوافز هناك يكن لم ما عالية إنتاجية على للحصول كافية تعتبر ال وقدراتهم األفراد فمهارات
 .لديهم الكامنة للطاقات األمثل االستخدام بهدف األفراد

 تعربف الحوافز:
 منظمة أي في للعاملين الوظيفي األداء لرقي البد وكان بجدية، للعمل الدافعية على تحث ما دوما هي الحوافز إن
 التي للمؤسسة االنتماء شعور لديهم ويزيد بالعمل، لالنجاز العاملين يوجه وعادل مالئم حوافز نظام وجود مؤسسة أو

 Bowey & Lupton 1989  بها يعملون
 أهدافها، كامل بتحقيق تقوم أن منظمة ألي يمكن ال بدونها والتي المنظمة في العمل مقومات إحدى الحوافز تعتبر
 توافر مع األمثل بالشكل إلدارتها محدد ونظام عمل آلية وجود خالل من إال أهدافها تحقق أن للحوافز يمكن وال

 التي هي المتميزة والمنظمة المنظمة، داخل الحوافز نظام تطبيق في المصداقية وهو أال األهمية غاية في عنصر
 جميع ألداء المتميز الدوري التقييم خالل من وذلك للفرد، بالنسبة فاعليتها ومدى الحوافز مستوى تقييم بعملية تقوم

 وذلك للحوافز ومدروس محدد برنامج أو نظام وجود من منظمة أي تخلو تكاد ال أنه والواقع لها، التابعين األفراد
 داخل المنظمة دور تفعيل على ايجابي بشكل ينعكس مما للعمل لديهم ما أفضل تقديم على األفراد يساعد لكي

 أخرى إلى منظمة من يختلف الحوافز نظام بأن اإلشارة تجدر كما أهدافها، تحقيق على قادرة تكون وبالتالي المجتمع
 وأخرى مادية حوافز كونها عن تختلف ال النهاية في أنها غير المجتمع داخل منظمة كل ودور طبيعة حسب وذلك

 (287،ص 2009)حسن،        جماعية وأخرى فردية وحوافز وأخرىسلبية، ايجابية وحوافز معنوية،
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 والمتميز المطلوب بالشكل بالعمل والقيام الجهد بذل على اإلنسان لحث تستخدم خارجية محركة قوة " هي الحوافز
 (160ص،2009)ابو النصر،."

 هذا ويقوم ." المتميز أدائه نظير للفرد يدفع الذي المقابل " بأنه الحافز عرف وأيضا
 .العادي فوق األداء أي المتميز األداء عن للفرد تمنح أن يجب المكافأة أن أساس على التعريف
 لألفراد المنظمة تقدمها التي والمعنوية المادية المغيرات من تشكيلة " أنها عرفها أيضا

 المنظمة أهداف وتحقيق جهة من األفراد ورغبات حاجات إلشباع متميزة أداء مستويات لتحقيق
 -:يلي ما يتضح التعريف هذا ومن ." أخرى جهة من
 .معنوية وأخرى مادية حوافز كونها عن تخرج ال الحوافز أن -
 مستويات تحقيق نحو الفرد تدفع التي والمثيرات المغريات من مجموعة عن عبارة أنها -
 .متميزة أداء
 .التوزيع في العدالة مبدأ لتوفير المتميز باألداء الحافز ارتباط -
 .لألفراد الحوافز لمنح اإلطالق على المعايير أهم هو األداء في التميز إن -

 :الحوافز أهمية
 عن أسفرت التي والدراسات التجارب بإجراء الصناعي النفس علم رجال اهتمام منذ الحوافز بموضوع االهتمام ظهر
 السليم والتنظيم الجيدة فالخطط ذلك، على حافز هناك يكن لم ما وفاعلية بكفاءة العمل على الفرد حث يمكن ال أنه

 يعملون األفراد فجعل وبكفاءة، وجه خير على باألعمال تلقائيا سيقومون األفراد أن نفترض أن معناه ليس لألعمال
 يلزمه الفرد أن في الحوافز أهمية وتكمن التحفيز، مدخل خالل من فقط تعالج كبيرة مشكلة هي وحماس رغبة عن
 الحماس توقظ أن يمكن أنها حيث الحوافز باستخدام إال يأتي ال وهذا فيه وراغبا العمل ألداء متحمسا يكون أن

 تحقيق على تساعد الحوافز أن كما العام األداء على إيجابا ينعكس مما الفرد لدى العمل في والرغبة والدافعية
 الحوافز أن كما المرجوة، األهداف لتحقيق قوة من يملك ما بكل العمل إلى الفرد وتدفع والمنظمة الفرد بين التفاعل
 كفيلة فإنها معنوية أم مادية كانت سواء المناسبة األجواء تهيئة أن إذ واليأس باإلحباط الفرد شعور منع على تعمل
 جهد ألي توافرها الواجب المهمة العوامل من الحوافز تعد وعموما ، عالية وبكفاءة عمله في المثابرة إلى الفرد بدفع
 األداء من عالي مستوى تحقيق إلى يهدف منظم
 : الحوافز أنواع

 البعض، بعضها مع ومتداخلة للحوافز، ومتنوعة متعددة تصنيفات توجد بأنه 18-12، ص2008ذكر الحديد  
 أقصى على للحصول استخدامها لإلدارة يمكن وأساليب لوسائل الحوافز مجال في الباحثين تقسيمات تعددت حيث
 لألفراد اإلنساني األداء من ممكنة كفاءة

 :مادية حوافز -أ
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 بإشباع تقوم التي هي المادية والحوافز االقتصادي، أو النقدي أو المالي الطابع ذو الحافز هو المادي الحافز
 واالرتفاع قدرات، من لديهم ما وتجنيد العمل، في جهدهم قصارى بذل على األفراد فتشجع األساسية اإلنسان حاجات
 عن والمكافئات األرباح، في والمشاركة والعالوات، التشجيعية والمكافئات الراتب الحوافز هذه ومن .كفايتهم بمستوى

 .االقتراحات
خالص برغبة الفرد اندفاع في تأثيرا وأكثرها العوامل أهم من تعتبر المادية الحوافز بأن القول يمكن عامة وبصفة  وا 
 الحوافز أنواع أقدم من المادية الحوافز وتعد الفرد، متطلبات بإشباع وكفيلة مناسبة األجور تلك كانت متى للعمل
حساس والفورية بالسرعة وتتميز  المكافئات كمنح إيجابية تكون قد فهي لمجهوده، المباشرة بالنتيجة الفرد وا 

 يمكن وكذلك الراتب، تخفيض أو العالوات أو المكافئات من كالحرمان سلبية وقد العالوات، إعطاء أو والمساعدات
 مادية حوافز أو واألرباح، والبدالت، والمكافئات، والعالوات، اإلضافي، األجر مثل مباشرة مادية حوافز تكون أن

 .والعالج والتسهيالت، واإلعانات، والقروض، والمواصالت، واإلسكان، التغذية، مثل مباشرة غير
 :منها مختلفة أشكال على المادية الحوافز وتكون

 قدر أكبر إشباع في كبير دور له كان كبيرا كان وكلما المادية الحوافز أهم من ويعد :األجر -
 .الفرد حاجات من
 .بها يقومون عادية غير أعمال لقاء األفراد بعض يتقاضاها التي :المكافآت -
 حافز إعطاء يستدعي مما المعتادة الساعات من أكثر العمل أوقات فيها األعمال بعض :اإلضافي العمل مكافئات -

 .اإلضافي للعمل مادي
 .األفراد لتحفيز شركاتها في أسهما عامليها بإعطاء اإلدارات بعض تقوم حيث :األرباح في المشاركة -
 أن يمكن كما األجر، زيادة تتضمن ما غالبا ألنها ماديا حافزا وتعد األفراد حفز في كبير دور لها حيث :الترقية -

 .أكبر مستويات ذات وظيفة عليها يترتب إذ معنوي حافز تكون
 لألعباء تخفيف ويعتبر وأسرهم ألفرادها المؤسسات بعض تقدمها التي الحوافز من يعتبر :الصحي التأمين -

 .المالية
 .أفضل ألداء األفراد تحفز التي الجيدة المادية الحوافز من وهي :واالستثنائية الدورية العالوات -

 :هي رئيسية مزايا المادي وللحافز
 .لجهده الفرد يلمسه الذي المباشر واألثر والفورية السرعة -
 .ومنتظم دوري بشكل األداء تحسين -
 .واجتماعية نفسية معاني على اشتماله -
 :هي العيوب بعض المادي للحافز أن كما
 أو الجسدية صحتهم على يؤثر ما غالبا والذي المرهق الشاق العمل إلى األفراد تدفع أنها -

 .مستقبال النفسية حالتهم
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 من لكثير المالي المقابل لتحديد أساسا يصلح ال الحوافز تقييم في المادي األسلوب هذا أن -
 واإلشراف، الخدمات، أعمال مثل اإلنتاج أساس على فيها األجر يحدد ال التي األعمال

 .العلمي البحث وأعمال والقضاء، واإلشراف،
 

 :المعنوية الحوافز
 ماديا تشبع أن يمكن الحاجات بعض فهناك متعددة إشباع مصادر إلى تحتاج وبالتالي متعددة اإلنسان حاجات إن

 .المعنوية بالحوافز إال إشباعها يمكن ال اإلنسان لدى حاجات هناك إذا معنويا يشبع اآلخر والبعض
 من فتزيد واالجتماعية، النفسية األخرى حاجاته إشباع له وتحقق اإلنسان تساعد التي الحوافز هي المعنوية والحوافز
 الحوافز عن أهمية تقل ال المعنوية والحوافز زمالؤه، بين التعاون وتحقيق له ووالئه عمله في بالرقي الفرد شعور
 التي للظروف وفقا المعنوية الحوافز أهمية وتختلف معنوية، بحوافز يقترن لم ما يتحقق ال منها المادي إن بل المادية
 التي هي المعنوية والحوافز ظروفها، يالءم ما المعنوية الحوافز بين ما تختار أن لها فإن لهذا المنظمة، بها تمر
 القبول أو االحترام أو الذات تحقيق أو للتقدير كالحاجة للفرد الذاتية أو االجتماعية الحاجات من أكثر أو حاجة تشبع

 .االجتماعي
 وتنوع، وتكرار، تنفيذ، من العمل خصائص مثل نفسه بالعمل تتعلق معنوية حوافز تكون أن يمكن المعنوية والحوافز

 مثل العمل ببيئة تتعلق معنوية حوافز أو المتاحة، والمعلومات األداء، ونوعية والمسئولية، السلطة، وحجم واستقاللية،
 .الموجودة والنظم واللوائح والمشاركة، والزمالة، والقيادة، اإلشراف،
 في والمشاركة والترقية، المناسبة، والوظيفة اإلجازات، مثل إيجابية معنوية حوافز تكون أن يمكن المعنوية والحوافز

 بشكل معا النوعين استخدام من والبد ذلك، وغير والتوبيخ اللوم مثل سلبية معنوية حوافز تكون وقد القرارات، اتخاذ
 .متوازن

 :مثل المعنوية الحوافز من متعددة أنواع وجود إلىذكر الحديدي  :المعنوية  انواع الحوافز
مكاناته طاقاته يبرز لكي للفرد ممهدا الطريق تجعل أنها من أهميتها تنبع حيث :المناسبة الوظيفة -  .وا 
 يهيئ الذي بالشكل أعبائها في والتجديد ومسئولياتها الوظيفة واجبات تنويع على يعمل وهو :الوظيفي اإلثراء -

 .مهاراته ويطور قدراته يجدد أن لشاغلها
 .باألفراد عالقة لها التي القرارات اتخاذ عند األفراد إشراك ذلك ويعني :القرارات اتخاذ في المشاركة -
 والمسئولية األعباء في زيادة معها تحمل أنها إذ مادي، حافز كونها جانب إلى معنوي حافز تعتبر حيث :الترقية -

 .الذات وتأكيد
 ويعني اآلخرين واحترام الذات تأكيد حاجات إلشباع تقدم التي المعنوية الحوافز ضمن ويدخل :المفتوح الباب -

 .رؤسائهم إلى مباشرة يرونها التي والمقترحات اآلراء بتقديم لألفراد السماح
 داخل الشرف لوحات في العمل في المتميزين أسماء إدراج ذلك ويعني :الشرف لوحات -
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 .وانتماءهم والءهم يزيدهم مما المنظمة
 .وجليلة كبيرة خدماته كانت لمن يعطى اإليجابي الحافز وهذا :األوسمة تسلم -
 :التالية األقسام إلى المعنوية الحوافز البعض قسم كما -
 .التقدير شهادات -
 .المرؤوسين ومجهود بالكفاءة االعتراف -
 .األوسمة -
 .المرؤوس شرف على حفل عمل -
 .اإلداري أو الرؤوس لقب تحسين -
 .الراتب في زيادة يرافقها أال شريطة الوظيفية الترقية -
 .اإلدارية القرارات اتخاذ في المرؤوسين إشراك -
 .النقل امتيازات -
 .اإلعارة امتيازات -
 .األقدمية المرؤوس منح -
 .المثالي الموظف تسمية -
 .استجمام إجازة إعطاء -
 .شكر خطاب -
 .اإلدارة مجلس في المرؤوسين عن ممثلين إشراك -
 .اإلدارية القيادة أسلوب إتباع -
 .الشفوية والثناءات والمديح الشكر كلمات -
 .المكتوبة والمديح الشكر كلمات -
 .والميداليات والكؤوس الدروع -
 .لمرؤوسيه مهماته من جزءا المدير وتفويض باألفراد الثقة -
 .باألفراد احتفال يوم تخصيص -
 .مجلة في نشرها أو مطوية أو الحائط على شرف لوحة في المتفوقين أسماء وضع -
 .قيادي بعمل الفرد تكليف -
 الذاتية الرقابة وتنمية بالمرؤوسين والثقة المباشرة الرقابة من التقليل -

 :الحوافز نظام تطبيق مبادئ
 :يلي ما للحوافز خطة وضع عند المتبعة الخطوط أهم من إن
 :بالحوافز الخاصة الهامة المبادئ بعض -
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 في الحوافز تؤثر حيث لألداء وتقويم وقيادة وتعيين اختيار من األخرى األفراد سياسات مع الحوافز سياسة تكامل -
 .بها وتتأثر السياسات هذه
 عال مستوى على والحفاظ الجهد من مزيد بذل على ودفعهم العمل في األفراد لترغيب وأداة وسيلة الحوافز أن بما -
 جيدا الحوافز نظام كان فمهما تنفيذها، وطريقة إدارتها على كبير حد على يتوقف نجاحها فإن واإلنتاجية، األداء من
نما تلقائيا يعمل ال فهو  .إدارته في كبيرة عناية على يحتاج وا 
 منتظم غير أو سريعا يكون قد الذي بالتغيير يتميز محيط في تعمل أخرى سياسة كأي هي الحوافز سياسة إن -

 مستمرة متابعة يستلزم الحوافز نظام فإن ثم ومن واقتصادية واجتماعية، تكنولوجية، كثيرة بيئية عوامل بسبب
 .وفعاليته صالحيته على يحافظ حتى منتظمة ومراجعة

 :الحوافز بخطة الخاصة الهامة المبادئ بعض -
 منها، ستستفيد التي المنظمة مع تتناسب وحتى سليم، أساس على مبنية الحوافز تكون لكي :واإلعداد الدراسة -أ

 :وهي بالموضوع المرتبطة المباشرة وغير المباشرة العوامل من لمجموعة تفصيلية دراسة تجرى أن يجب
 :التالية الجوانب دراسة وتتضمن :المنظمة داخل -
 أداء في المستخدمة واألساليب والطرق فيه، حدث الذي والتطور المنظمة نشاط طبيعة من :الفني الجانب -

 .األعمال
 االتصال وقنوات العالقات وطبيعة ونوعه وأقسامه للمنظمة التنظيمي الهيكل دراسة ويشمل :التنظيمي الجانب -

 .الرسمية وغير الرسمية
 عليها طرأت التي والتغيرات األفراد وحاجات ودوافع العاملة، القوى تركيب دراسة ويتضمن :اإلنساني الجانب -

 .لعالجها األفراد ومقترحات التحفيزية المشكالت وأهم الحوافز، واتجاه األفراد نظر ووجهات
 مالئمتها ودرجة عليها طرأت التي والتغيرات لألداء المقررة الحالية المعدالت دراسة ويتضمن :اإلداري الجانب -

 مع بالمقارنة حققتها التي والنتائج السابقة الحوافز ونظم الحالي للعمل


