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 المجتمع

Providing for the 
continuation of 

society 

الحفاظ على النظام 
 االجتماعي

Maintaining 
social order  

 Socialization التنشئة االجتماعية

 األجيال السابقة Childhood الطفولة
Previous 

generations 
نقل العادات والحقائق 
 والمهارات الشخصية

Transmitting 
customs, facts 

and skills 
Personality 

 Adolescence مرحلة البلوغ Adult البالغين Old age السن المتقدمة

 الحس حركي مرحلة
Sensorimotor 

stage 
 منهج التفاعل الرمزي

The symbolic 
interactions 

approach 

 التطور اإلدراكي
Cognitive 

development 

مرحلة العمليات 
 الرسمية

Formal 
operations stage  

 المرحلة العملية الصلبة
Concrete 

operations stage 
 المرحلة التحضيرية

Preparational 
stage 

 self الذات Looking-glass self مرآة الذات Play stage مرحلة اللعب

الزمالء كعامل تنشئة 
 اجتماعية

Peers as 
socializers 

 نظريات دورة الحياة
Life cycle 
theories 

عوامل التنشئة 
 االجتماعية

Agents of 
socialization 

  
إعادة التنشئة 
 االجتماعية

Resocialization 
وسائط اإلعالم كعوامل 
 للتنشئة االجتماعية

Mass Media as 
socializers 
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 التنشئة االجتماعيةالفصل الثاني/ 

هي عملية نقل  التنشئة االجتماعي

المعتقدات المالئمة اجتماعيا  وأنماط 

السلوك للفرد مما يجعل في اإلمكان 

 تكوين الذات أو الشخصية.

 

ما هي الوظائف التي تؤديها التنشئة 

 االجتماعية للمجتمع؟

 الحفاظ على النظام االجتماعي: -

الوظيفة المهمة للتنشئة االجتماعية 

 هي توفير وجلب النظام للمجتمع.

 توفير استمرارية المجتمع: -

تنقل التنشئة االجتماعية الثقافة 

وبهذه الطريقة تعمل على 

 استمرارية المجتمع.

 نقل العادات والحقائق والمهارات -

 

Socialization is the process of 

transmitting socially appropriate 

beliefs and behavior patterns to an 

individual and making possible the 

development of a self or personality. 

 

What Functions Does Socialization 

Perform for Society? 

- Maintaining Social Order: 

An important  function of socialization 

is to bring order to a society. 

 

- Providing for the Continuation of 

society: 

Socialization transmits culture and in 

this way provides for the continuation 

of society. 

 - Transmitting Customs, Facts, and 

skills 

 االجتماعية:نظريات التنشئة 

 المنظور اإلدراكي: بياجيه:

اهتم بياجيه وهو عالم نفس 

سويسري بالتطور اإلدراكي 

 وتطور القدرات الذهنية.

ولقد اكتشف بياجيه أربعة مراحل 

مميزة في التطور الذهني للطفل 

 وهي:
 

 مرحلة الحس حركية: – 1

)من الميالد إلى سنتين( يكتشف 

األطفال العالقة بين إحساسهم 

 وسلوكهم الحركي.

 
 

 المرحلة التحضيرية: – 2

)أعلى من عمر سنتين إلى سبعة( 

يتعلم األطفال التحدث واستخدام 

الكلمات للداللة على األشياء 

 والصور بشكل رمزي.
 

 المرحلة العملية الصلبة:  – 3

( يبدأ األطفال 12إلى  7)من سن 

في أداء عمليات محكومة بالمنطق 

لتفكير، من ويغيرون طريقتهم في ا

التفكير من بعد واحد إلى ما هو 

 أوسع من ذلك من زوايا مختلفة.
 

 :الرسمية مرحلة العمليات – 4

( يفكر الكبار في 12)تبدأ من عمر 

المصطلحات المجردة، وفي حلهم 

للمشاكل فهم يبحثون عن القواعد 

العامة بدون إتباع طريقة المحاولة 

والخطأ، التي يستخدمها األطفال 

 ار.الكب

Theories of Socialization: 

The Cognitive View: Piaget: 

The Swiss psychologist Jean Piaget, His 

primary concern was with cognitive 

development with the development of 

intellectual abilities. 

Piaget discovered four distinct stages in 

the child`s intellectual development: 

1 – The Sensorimotor Stage: 

(birth to about age two) children 

explore the relationship between their 

sensations and motor behavior (or 

movements). 

2 – Preparational Stage: 

(above ages two to seven) children learn 

to speak and to use word to represent 

objects and images symbolically. 

 

3 – Concrete Operational Stage: 

(about age seven to twelve) children 

begin to perform logical operations, 

They learn to consider more than one 

dimension at a time to look at an object 

or person form different angles. 

4 – Formal Operation Stage: 

(beginning about age twelve) young 

people begin to think in abstract terms, 

in solving problems, they search for 

general rules rather than following the 

trail and error approach younger 

children use. 

 التفاعل الرمزي:نظرية 

 كولي وميد:

أن تخيالتنا للذات هي  كولييرى 

عبارة عن انعكاس لما نراه في 

( ونكون مرآة الذاتعيون اآلخرين )

صورة  عن أنفسنا عن طريق 

 مالحظة تفاعالت اآلخرين.

 
 

مرحلتين في تطور  ميدوقد حدد 

، حيث يأخذ مرحلة اللعبالذات: 

األطفال فيها أدوار اآلخرين، 

نفسها حيث يتعلم  اللعبة مرحلةو

 األطفال المشاركة خالل األلعاب.

The symbolic-Interactionist Theory: 

Cooley and Mead: 

Cooley showed that our self-images are 

largely a reflection of what we see in 

other people`s eyes (the looking-glass 

self) The image of ourselves we from 

by observing how other people react to 

us. 

Mead identified two stages in the 

development of self: The play stage, in 

which children learn to take the role of 

the other, and The game stage, in 

which children learn to participate in 

reciprocal relationships through games. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االجتماعية:نظريات دورة الحياة للتنشئة 

كما تتغير حياة الفرد، فإن دوره يتغير 

أيضا ، وقد أحدثت هذه التغيرات حاجة 

ملحة للتنشئة االجتماعية باألدوار 

الجديدة لتأخذ مكانها وعلى الناس أن 

 يتعلموا تصرفات جديدة لكل دور جديد.

Life Cycle Theories of Socialization: 

As an individual`s life situation 

changes, his or her role changes, 

The changes, say, from wife to 

mother to working woman, create 

a need in each instance for 

socialization in new roles to take 

place, people must learn different 

socially appropriate behaviors for 

each new situation. 



 عوامل التنشئة االجتماعية: 

 العائلة كمنشئ اجتماعي: -

العائلة هي العامل األول للتنشئة 

االجتماعية ألنها األكثر تأثيرا  على 

 الفرد واألهم تأثيرا  عليه.

 
 

 

 الزمالء كعامل تنشئة اجتماعية: -

وهم الناس الزمالء هم أشخاص مثلك 

الذين يؤدون نفس عملك، وخالل فترة 

الطفولة فإن مجموعة الزمالء تعتبر 

 قوى مهمة للتنشئة االجتماعية.

 
 

 

 المدارس كعوامل لتنشئة االجتماعية: -

المدرسة مسئولة عن نقل العديد من 

الرموز الثقافية والمعتقدات والقيم 

 والمعايير.

 

 تماعيةالوسائل اإلعالمية كعامل تنشئة اج -

 التنشئة االجتماعية للمنشئين: -

نحن نتعلم جميعا ، ويتعلم بعضنا من 

بعض، وعالوة على ذلك، فإن التنشئة 

 االجتماعية ال تتوقف.

 

التنشئة االجتماعية وإعادة  -

 التنشئة االجتماعية للكبار:

تحدث التنشئة االجتماعية للكبار مثلما 

تحدث للصغار، ففي كل وقت تتفاعل 

شخص آخر، فأنت تؤثر عليه  فيه مع

اجتماعيا  وهو يؤثر عليك، ألن التفاعل 

 من الطرفين.

Agents of Socialization: 

- Family as Socializers: 

The family is a primary agent of 

socialization in the sense that is the first 

and perhaps most important influence 

on the individual. 

- Peers as Socializers: 

Your peers are people who are like you, 

They are people who occupy the same 

statuses as you, During childhood peer 

groups are particularly important 

socializing forces. 

- Schools as Socializers: 

School are charged with the formal 

tasks of passing on many of a culture`s 

symbols, beliefs, values, and norms. 

- Mass Media as Socializers 

- Socializing the Socializers: 

We are all learning together, from each 

other, more-over, socialization never 

stops, no matter bow old you get. 

- Adult Socialization and Resocialization: 

Socialization happens to adults as well 

as to children, Every time you interact 

with some one, you are being further 

socialized by that person, and you are 

socializing him or her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 للفصل الثاني مراجعة للمفاهيم والمصطلحات

هي إحساس الفرد بهويته أو  الذات:

 بماهيته.

Self: The individual`s sense of 

identity or "who I am". 

هو المصطلح الذي استخدمه  مرحلة اللعب:

ميد لمرحلة التطور االجتماعي الذي يقلد فيه 

 األطفال اللعب ويأخذون فيه أدوار اآلخرين.

Play state: Mead`s term for the 

stage in social development 

when children engage in 

imitative play and begin to take 

the role of the other. 

هو المصطلح الذي استخدمه  الذات:مرآة 

كولي للصور التي نكونها عن أنفسنا كما 

 نالحظ من خاللها اآلخرين وتفاعلهم معنا.

Looking-glass self: Cooley`s term 

for the images of ourselves we 

form by observing how other 

people react to us. 

ه هو المصطلح الذي استخدم مرحلة اللعبة:

ميد لمرحلة التطور االجتماعي الذي يتعلم 

فيه األطفال كيفية المشاركة في تبادل 

 العالقات فيما بينهم.

Game stage: Mead`s term for the 

stage in social development 

when children learn to 

participate in reciprocal 

relationships. 

د أو هو أي فر عامل التنشئة االجتماعية:

مجموعة أو منظمة تؤثر على سلوك الفرد 

 وعلى إحساسه بذاته.

Agent of socialization: An 

individual, group, or organization 

that influences a person`s 

behavior and sense of self. 

هو المصطلح الذي  المرحلة الحس حركية:

استخدمه بياجيه في مرحلة تطور اإلدراك 

يكتشف األطفال من خاللها العالقة عندما 

 بين إحساسهم الحركي وسلوكهم الحركي.

Sensorimotor stage: Piaget`s 

term for the stage in cognitive 

development when children 

explore the relationship between 

their sensations and motor 

behavior. 

الذين  هم أناس مثلك وهم الناس الزمالء:

 يؤدون نفس عملك..

Peers: Those people who are like 

you. They are people who occupy 

the same statuses you do. 

هو المصطلح الذي  المرحلة التحضيرية:

استخدمه بياجيه لمرحلة في تطور اإلدراك 

عندما يتعلم األطفال من خاللها الكالم 

واستخدام المفردات لتسمية األشياء التي 

 حولهم.

Preoperational stage: Piaget`s 

term for the stage in cognitive 

development when children 

learn to speak and to use words 

to represent objects and image 

symbolically.  

هي التي تظهر  إعادة التنشئة االجتماعية:

عندما يحاول الفرد أن يتبنى نظام معتقدات 

مختلف عما كان يألفه في السابق ويسير 

 على موجبها.

Resocialization: Occurs when an 

individual is socialized to adopt 

to a system of beliefs different 

that those into which he or she 

was first socialized. 

هو المصطلح الذي  المرحلة العملية الصلبة:

استخدمه بياجيه في مرحلة تطور إدراكي 

عندما يحاول األطفال من خاللها أداء أشياء 

 عملية محكومة بالمنطق:

Concrete operation stage: 

Piaget`s term for the cognitive 

stage development in which 

children begin to perform logical 

operations. 

هي عملية نقل  التنشئة االجتماعية:

المعتقدات المالئمة اجتماعيا  وأنماط السلوك 

 وذلك إلمكانية تكوين شخصية الفرد وذاته.

Socialization: Is the process of 

transmitting socially appropriate 

beliefs and behavior patterns to 

an individual and making 

possible the development of self, 

or personality. 

هو المصطلح  المرحلة العملية الرسمية:

الذي استخدمه بياجيه لمرحلة في التطور 

اإلدراكي التي من خاللها يستطيع الشباب أن 

 المجردة.يفكروا في المصطلحات 

Formal operation stage: Piaget`s 

term the stage in cognitive 

development in which young 

people begin to think in abstract 

terms. 

 

 

 

 

 

 



 البناء االجتماعي /الفصل الثالث

 البناء االجتماعي: نظرة عامة:

البناء االجتماعي هو اإلطار العام للعالقات 

االجتماعية التي تنظم السلوك في 

المجموعات والمجتمعات، والبناء 

االجتماعي هو أساس وقاعدة للقيم 

واألعراف والمعايير الثقافية، وهو يبنى من 

خالل التنشئة االجتماعية في كل جيل جديد، 

وفي كل مرحلة من مراحل الحياة وفي كل 

 وضع جديد.

Social structure: An Overview: 

Social structure is the framework 

of social relationships that 

organize behavior in groups and 

societies, Social structure is a 

foundation of cultural norms and 

values, It is built through 

socialization in each new 

generation, each stage in life and 

each new situation. 

 :اتالمجموع

هي جماعة من الناس الذين 

بشكل منظم كثيرا  أو قليال  يتفاعلون 

على أساس التوقعات المشتركة 

 ،وإحساس بهوية مشتركة عامة

 منن الجماعة عوتختلف المجموعة 

الناس الذين تواجدوا في نفس المكان 

وفي نفس الوقت، في أن المجموعة 

لها إحساس بهوية مشتركة، 

ن في القيم العامة واألعراف ويتفقو

والمعايير واألهداف ويتفاعلون  

 كثر ذلك التفاعل. وأبشكل منتظم قل 

هناك نوعين أساسيين من 

مجموعة صغيرة  المجموعات:

بارتباط حميم قائم على المشاركة 

الجماعة "الشخصية )وتسمى 

واألخرى جماعات غير  ("البدائية

يكون فيها عالقة األفراد  شخصية

الجماعة "وآلية )وتسمى  محدودة

ومثال للجماعات  ("الثانوية

الرسمية كالجامعة أو  والمنظمات

 الشركة.

Groups: 

A group is a set of people who interact 

in more or less orderly fashion based 

on shared expectations and a sense of 

common identity, Group doffer from a 

collection of people who happen to be 

in the same place at the same time in 

that they have a sense of shared 

identity, agree in general way of 

values, norms, and goals, and interact 

more or less regularly. 

The are two basic kinds of groups: 

small, intimate association based on 

continuing personal involvement 

(called "primary group") Others are 

impersonal associations whose 

members' relationships are limited 

and instrumental (called "secondary 

groups") An example of the latter is a 

formal organization, such as a 

university, or corporation. 

 عناصر البناء االجتماعي:

البناء االجتماعي ألي مجتمع  يمكن أن 

 ينقسم إلى أربعة عناصر

 أساسية:
 

المكانات، األدوار، المجموعات، 

 المؤسسات االجتماعية.

 المكانات:

المكانة هي الوضع الذي يشغله الفرد في 

الناس البناء االجتماعي، فالمكانة تخبر 

بما يشغله الفرد من وظيفة اجتماعية في 

المجتمع، هل هو أم وربة منزل؟ هل هو 

أستاذ في كلية، أم هو مواطن عظيم 

وقد يشغل كل منا وظائف عديدة  ،المكانة

في نفس الوقت كأن يكون الفرد معلم 

والعب كرة وأب وزوج وغيرها في 

 الوظائف االجتماعية.

 

 األدوار:

يشغل مكانة  الدور هو سلوك شخص

الذين يشغلون مكانة  الناسمعينة، و

معينا  دروا  معينة يتوقع منهم أن يلعبوا 

فمثال  يتوقع من األطفال أن يطيعوا 

هم، وأن يحبوا األلعاب وممارسة يوالد

اللعب، وأن يذهبوا لمدارسهم بشكل 

 منتظم.

وتؤسس المكانة الواحدة عددا  في 

العالقات المختلفة المعروفة بمنظومة 

 .األدوار
 

تعود إلى  األدوارإن مصطلح منظومة 

مجموعة العالقات االجتماعية التي يقوم 

يشغل وضعا  مكانة أو هي ألنه  ،بها الفرد

 اجتماعية معينة.

 

 
التفاعل االجتماعي ولكن  األدوارتوضح 

واإلجهاد وتخلق  لتوترامعظمها تعود إلى 

بعض المشاكل للفرد )عندما ال يستطيع 

 الفرد أن يتناسب مع دوره(.
 

 

 

The Elements of Social Structure: 

The social structure of a society can 

be broken down into four basic 

elements: 

Statuses, Roles, Groups, and Social 

institutions. 

Statuses: 

A status is a position the individual 

occupies in the social structure, 

Status tells people where the 

individual "fits" in society-as a 

mother, college professor, or senior 

citizen, each of us may occupy 

several positions at once-teacher, 

handball player, father, husband, 

and so on. 

Roles: 

A role is the behavior of one who 

occupies a particular status, People 

who occupy a certain status are 

expected to play a certain role, For 

example, children are expected to 

obey their parents, to like toys and 

games, to attend school regularly. 

A single status establishes a 

number of different relationships, 

known as a role set. 

The term role set refers to the 

cluster of different social 

relationships in which a person 

becomes involved, because he or 

she occupies a particular social 

status. 

Roles simplify social interaction but 

many also lead to strain and also 

create problems for the individual 

(when and individual is unable to fit 

a role). 

 

 المؤسسات االجتماعية:

في  هي منظومات مستقرة نسبيا  

المعايير واألعراف والقيم، والمكانات، 

واألدوار والمجموعات والمنظمات التي 

توفر البناء للسلوك في مجال معين من 

 الحياة االجتماعية.

والمؤسسات االجتماعية الرئيسية 

 الخمسة في المجتمعات الحديثة هي:

األسرة، التعليم، الدين، السياسة، 

 االقتصاد.

Social Institutions: 

Are relatively stable sets of norms 

and values, statuses and roles, and 

groups and organizations that 

provide a structure for behavior in a 

particular area of social life. 

The five major social institutions in 

modern societies: 

The family, education, religion, 

politics, economics.  

المدارس األساسية في دراسة البناء 

 االجتماعي:

 هناك مدرستين:
 

 علم االجتماع الجزئي:

هو التحليل المفصل الدقيق لما يفعله 

الناس ويقولونه ويفكرون فيه في سياق 

االنسياب الفعلي والحقيقي للتجارب 

 اآلنية )أي الوقتية(.اإلنسانية 
 

 علم االجتماع الكلي:

هو تحليل النظام االجتماعي بقاعدته 

العريضة )مثل النظام االقتصادي أو 

التعليمي(، وهو دراسة العالقات السائدة 

بين المجموعات والمنظمات التي تنسق 

 المجتمعات بكاملها.

 
ويختلف علم االجتماع الكلي عن علم 

السكان  االجتماع الجزئي في حجم

 الخاضعين للدراسة.

The Basic Approaches to the Study 

of Social structure: 

There are two approaches: 

Microsociology: 

Is "the detailed, minute-by minute 

analysis of what people do, say, and 

think in actual flow lf momentary 

experience". 

Macrosociology: 

Is the analysis of large scale social 

organization (such as the economy 

or the educational system) It is the 

study of ongoing relationships 

among groups and organizations 

that coordinate entire societies. 

Macrosociology differs from 

Microsociology in the size of the 

populations studied.  



عندما تفرض  األدوار صراعويظهر 

التي يجب على ذلك الفرد القيام  األدوار

 بها مطالب ال يمكنه تحقيقها. 

Role conflict occurs when the 

different roles an individual is 

expected to play make 

incompatible demands. 

 

 

 المجتمعات:

المجتمع هو "مجموعة مكتفية ذاتيا  من 

الناس يعيشون داخل حدود مشتركة 

ويتحدثون لغتهم الوحيدة المشتركة 

وينقلونها مع ثقافاتهم ألولئك الذين 

ولدوا أو استوعبوا داخل تلك 

 ."المجموعة

Societies: 

A society is "a self-sufficient group 

of people who live in a common 

territory and transmit unique 

language and culture to those who 

are born or accepted into the 

group". 

 األنواع الرئيسية للمجتمعات:

 مجتمعات الصيد وجمع الثمار:

هو أبسط المجتمعات من الناحية 

قتصادية، حيث يعيش الناس لصيد اال

الحيوانات البرية وجمع الثمار التي 

 تتواجد بصورة طبيعية.

هذه المجتمعات تعتبر صغيرة في حجمها 

وفق المعيار الحديث، وقد يصلوا إلى 

اثني عشر شخصا  في المجموعة 

 الواحدة.

The basic Types of Societies: 

 Hunting and Gathering Societies: 

In the economically simplest of 

societies, people live by hunting wild 

animals and by gathering food as it 

grows naturally. 

Such societies are extremely small 

by modern standard, with 

sometimes as few as a dozen 

members. 

 المجتمعات الرعوية: 

أو المجتمع الذي يعمل المجتمع الرعوي، 

على تربية المواشي وهو يعتمد على 

تربية المواشي في قطعان كثروة يعتمد 

عليها في الحياة، وهذه المجتمعات 

متأقلمة على األراضي الغنية بالعشب، 

والجبلية والصحارى أو المناطق التي ال 

 تصلح لزراعة المحاصيل.

Herding societies: 

Society is the herding, or pastoral 

society which relies on the 

domestication of animals into 

herds as a major means of 

support, Herding societies are 

usually adapted to heavy 

grasslands, mountains, deserts, or 

other land that would not readily 

support crops. 

 البستانية:المجتمعات 

في المجتمع البستاني عمل الناس 

اكتشافا  أوليا  حيث عرفوا أن النباتات 

تنمو من البذور، وهذا المجتمع ينتج 

 طعامه بزراعة التربة باآلالت اليدوية.

Horticultural societies: 

In a horticultural society, people 

have made the elementary 

discovery that plants can be grown 

from seeds, A horticultural society 

produces its food through 

cultivation of the soil with hand 

tools.  

 

 المجتمعات الزراعية:

تستخدم المجتمعات الزراعية المحاريث 

التي تجر بالحيوان لحرث األرض 

لزراعتها، وبالرغم من أن المحراث قد 

إال أن اختراعه قبل يبدو آلة بسيطة، 

سنة مكن الناس من عمل خطوة  6000

 كبيرة لألمام من إنتاج الغذاء.

 

 

Agricultural societies: 

Agricultural societies employ 

animal-drawn plows to cultivate 

the land, Although the plow may 

seem a rather humble object, its 

invention 6000 years ago enabled 

people to make a great leap 

forward in food production. 

 المجتمعات الصناعية:

المجتمعات الصناعية تضم أكبر حصة في 

القوى العاملة، حيث أنها تعمل في إنتاج 

المنتج باآلالت والصناعة وهي تشمل 

البضائع والخدمات، واتجهت المهن 

فمثال  والوظائف لتكون أكثر تخصصا ، 

ففي إنتاج الغذاء تطورت بعض الوظائف 

الجديدة في مجال التصنيع والبعض من 

بيع األغذية، وبالمثل، فإن معظم المنازل 

ال يبنيها أصحابها بل بفرق من العاملين 

 المتخصصين في هذا المجال.

Industrial Societies: 

Industrial Societies, the largest 

portion of the labor force, is 

involved in mechanized production 

of goods and services, Occupations 

become increasingly specialized, For 

instance, in food production new 

occupations develop in processing, 

transporting, distributing, and 

selling food. Similarly, most homes 

are no longer built by their owners 

but by teams of specialized workers. 

 مجتمعات ما بعد الصناعة:

لقد وصلت الواليات المتحدة واليابان 

وبعض الدول المتقدمة صناعيا  بدرجات 

عليا وصلت بشكل سريع إلى ما يسموه 

بعض علماء االجتماع بمصطلح 

مجتمعات ما بعد الصناعة، وفي هذا 

المجتمع ما بعد الصناعي، تقوم 

الماكينات واآلالت بعمل كثير من األعمال 

التي ال تحتاج إلى مهارات بشكل آلي 

أوتوماتكي ويوظف بعض أفراد القوى 

العاملة في وظائف الخدمات كمدراء، 

 وكتبه وكأطباء، وكأفراد في المبيعات.

Post-Industrial Society: 

The United states, Japan and other 

highly industrialized countries are 

rapidly approaching what some 

sociologist term a Post-Industrial 

society. In post-industrial society, 

increasing sophisticated, virtually 

automatic machines take over 

much unskilled work and the 

majority of the labor force 

becomes employed in service 

occupations, such as managers, 

clerks, physicians, or sales people. 

 

 

 



 للفصل الثالث مراجعة للمفاهيم والمصطلحات

هو تحليل المنظمة  علم االجتماع الكلي:

االجتماعية بقاعدتها الواسعة العريضة 

 والعمليات االجتماعية على المدى الطويل.

Macrosociology: The analysis of 

large-scale social organization 

and long-range social processes. 

هو الذي يظهر عندما تفرض  توتر األدوار:

األدوار المختلفة التي يقوم بها الفرد بعض 

 الطلبات التي ال يمكن تحقيقها.

Role strain: What occurs when the 

different roles and individual is 

expected to play make 

incompatible demands. 

هم جماعة مستقلة ذاتيا  ومرتبطة  المجتمع:

ا البعض من خالل بناء اجتماعي، مع بعضه

وتعيش داخل حدود مشتركة ولديهم ثقافة 

 مشتركة.

Society: An autonomous group of 

people who are linked to one 

another through social structure, 

occupy a common territory, and a 

common culture. 

هي وضع في داخل البناء  المكانة:

 عي.االجتما

Status: A position in the social 

structure. 

هي مجموعة العالقات  منظومة األدوار:

االجتماعية التي تشمل فيها الشخص ألنه 

 يشغل وضعا  اجتماعيا  معينا .

Role set: The cluster of different 

social relationships in which a 

person becomes involved 

because he or she occupies a 

particular social status. 

هي وضع اجتماعي  المكانة المحققة:

مكتسب ويمكن تحقيقه من خالل الجهد 

 الشخصي

Achieved status: A social status 

that is attained through personal 

effort. 

هو الذي يظهر عندما ال  صراع الدور:

 يستطيع الشخص أن يقوم بدوره.

Role conflict: What occurs when 

an individual is unable to fill a 

social role. 

هو اإلطار العام للعالقات  البناء االجتماعي:

االجتماعية التي تنظم السلوك في 

 المجموعات والمجتمعات.

Social structure: The framework of 

social relationships that organized 

behavior in groups and societies. 

هو التحليل اآلني  علم االجتماع الجزئي:

والوقتي المفصل والدقيق للسلوك اليومي 

 والمواقف الفعلية التي تحدث في الحياة.

Microsociology: The detailed 

moment-by-moment analysis of 

everyday behavior and real-life 

situations. 

ضع اجتماعي محدد هو و المكانة المحددة:

ومخصص للفرد عند ميالده أو في المراحل 

المختلفة في دورة حياته على أساس 

السمات التي ال يستطيع الفرد أن يسيطر 

 عليها بنفسه.

Ascribed status: A social status 

that is assigned to an individual at 

berth or at different stages of the 

life cycle on the basis of 

characteristics the individual 

cannot control. 

عدد من الناس يحسون بهوية  المجموعة:

مشتركة بينهم ويتفاعلون بطريقة منظمة 

على ضوء المعايير واألعراف والقيم 

 المشتركة.

Group: A number of people who 

feel a common identity and 

interact in a regular and 

structured way on the basis of 

shared norms and values. 

مجموعة من  المؤسسة االجتماعية:

المعايير والقيم واألوضاع واألدوار 

والمجموعات والمنظمات المستقرة نسبيا  

ا  لسلوك معين في التي توفر هيكال  وبناء

 منطقة معينة في الحياة االجتماعية.

Social institution: A relatively 

stable set of norms, values, 

statuses, roles, groups, and 

organizations that provides a 

structure for behavior in a 

particular area of social life. 

ذي يشغل مكانة هو سلوك الفرد ال الدور:

 معينة.

Role: The behavior of one who 

occupies a particular status. 

هو مجتمع يعتمد فيه  المجتمع الرعوي:

الناس على تربية واستئناس الحيوان في 

قطعان كوسيلة رئيسية يعتمد عليها في 

 المعيشة

Herding society: One in which 

people rely on the domestication 

of animals into herds as a major 

means of support. 

هو مجتمع ينتج طعامه  المجتمع البستاني:

 من خالل زراعة التربة باآلالت اليدوية.

Horticultural society: A society 

that produces its food through 

cultivation of the soil with hand 

tools. 

و مجتمع يعيش همجتمع الصيد والجمع: 

فيه الناس عن طريق صيد الحيوانات البرية 

وعن طريق جمع الثمار من األشجار بعد 

 نموها بشكل طبيعي.

Hunting and gathering society: 

One in which people live by 

hunting wild animals and by 

gathering plants as they grow 

naturally. 

هو مجتمع يعمل فيه عدد  المجتمع الصناعي:

كبير من القوى العاملة بإنتاج البضائع 

 والخدمات وباآلالت والماكينات.

Industrial society: One in which 

the largest portion of the labor 

force is involved in mechanized 

production of goods and services. 

عقد هو مجتمع م المجتمع ما بعد الصناعي:

صناعيا  ورفيع المستوى ويعمل فيه أغلب 

 الناس في وظائف الخدمات.

Post-Industrial society: One in 

which increasingly sophisticated, 

and the majority of people are 

employed in services occupations. 

 


