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 المفردات \الفصل االول 

 معناها الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة

Science العلم Social Sciences العلوم االجتماعية Social facts الحقائق االجتماعية 

Sociology علم االجتماع Psychology علم النفس Social psychology علم النفس االجتماعي 

Economics علم االقتصاد Political Science علم السياسة Social work عمل اجتماعي 

History التاريخ Geography الجغرافيا Human society المجتمع اإلنساني 

Theoloyical stage  الالهوتيةالمرحلة  
Metaphysical 

stage 
 المرحلة اإليجابية Positivistic stage المرحلة الميتافيزيقية

Social static الثبات االجتماعي Social dynamics الحراك االجتماعي Social laws القوانين االجتماعية 

Value free الالقيمة 
Evolutionary 
development 

 التطور االرتقائي
Mechanical 
solidarity 

 الوحدة الميكانيكة

Organic solidarity الوحدة العضوية Division of labor تقسيم العمل 

Rules of 
sociological 

method 

قواعد المنهج 
 االجتماعي

The Elementary 
forms of religious 

life 

األشكال األولية للحياة 
 الدينية

Suicide االنتحار 
Social 

phenomenon 
 الظاهرة االجتماعية

Social system النظام االجتماعي 
Adaption to the 

environment 
 تحقيق الهدف Goal attainment التأقلم مع البيئة

Pattern 
maintenance 

المحافظة على 
 األسلوب والنهج

Integration التكامل   

 

 معناها الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة

Theory النظرية Hypothesis االفتراضات Experiment التجربة 

Field Study الدراسة الميدانية Survey المسح Population السكان 

Sample العينة Latent function وظائف كامنة 
Manifest 
function 

 وظائف ظاهرة

Generalization التعميم 
Means of 

Production 
 وسائل اإلنتاج

Systematic 
observation 

 المالحظة المنتظمة

Scientific method الطريقة العلمية 
Theoretical 
orientations 

 التوجهات النظرية
Abstract 

statement 
 العبارة المجردة

Research 
methods 

 طرق البحث
Reviewing the 

literature 
 مرجعة األدبيات

Identifying the 
problem 

المشكلةتحديد   

Formulating the 
hypothesis 

 بناء الفروض
Developing a 

research design 
 جمع البيانات Collecting data عمل تصميم البحث

Analyzing data تحليل البيانات 
Stating 

conclusion 
وضع االستنتاج 

 والخالصة

Independent 
variable 

 المتغير المستقل

Dependent 
variable 

 المتغير غير المستقل
Experimental 

group 
 المجموعة الضابطة Control group مجموعة التجربة

Structured 
questions 

األسئلة الموضوعة 
وفق خطة ودراسة 

 منظمة

Unstructured 
questions 

األسئلة غير 
الموضوعة وفق 
 الخطط المنظمة

Field research البحث الميداني 



Participant 
observation 

     مالحظة المشارك

 

 معناها الكلمة معناها الكلمة معناها الكلمة

Beliefs المعتقدات Culture الثقافة Cultural lag التباطؤ الثقافي 

Cultural 
relativism 

 الصدمة الثقافية Culture shock النسبية الثقافية

Expressive 
symbols Folk 

ways 
 الطرق الشعبية

Ideal Culture  الثقافة المثالية Language اللغة Mores العرف 

Norms المعايير Sanctions العقوبات Sub-culture الثقافة الفرعية 

Symbol الرمز Values القيم 
Elements of 

culture 
 عناصر الثقافة

Cultural 
inconsistencies 

 عدم التوافق الثقافي
Cultural 

diversities 
الثقافيالتنوع   Cultural similarity التشابه الثقافي 

Counter culture الثقافة المقاومة Cultural change التغير الثقافي 
Adjustment to 

change 
 التكيف مع التغير

Functions of 
culture 

   اإلرث االجتماعي Social Inheritance وظائف الثقافة

 

 ساهموا في تطوير علم االجتماعالذين اهم العلماء الفصل األول/ 

 عالم اجتماع أوجست كونت:
 فرنسي، ابتكر مصطلح

 علم االجتماع. 
 أن المجتمع محكوم

 "بقوانين اجتماعية". 
أن المجتمع يتحرك من خالل ثالثة مراحل: 
الالهوتية وما وراء الطبيعة والمرحلة 

 اإليجابية أو العلمية
دراسة الطريقة التي  معنى الثبات االجتماعي:

 ترتبط بها الظواهر االجتماعية مع بعضها في 
 البناء االجتماعي الكلي.

 

يعني دراسة النماء  الحراك االجتماعي:
والتقدم االجتماعي، مثالً كاكتشاف عمليات 

 التغيير في المجتمع

Auguste Comte: sociologist French, 
who coined the word sociology. 
That society is governed by certain 
"social laws". 
Society tend to evolve through three 
stages: the theological, the 
metaphysical, and the positivistic 
stage or scientific 
Social statics means: studying the way 
by which different social phenomena 
correlated with each other in the total 
social structure. 
Social dynamics: means the study of 
social progress e.g to discover the 
processes of change in the society. 

عالم اجتماع  هربرت سبنسر:
إنجليزي، طور نظريته في 
االرتقاء االجتماعي، وقد حاول 
تطبيق فكرة النشوء واالرتقاء 
 البيولوجية في دراسة المجتمعات

وأشار إلى أنه هناك عملية 
 متدرجة في االرتقاء في 

المجتمع من المرحلة البدائية إلى 
 المرحلة المدنية.

 
 

 المجتمع مثل الكائن العضوي.
 

 كتبه:
 مبادئ علم االجتماع - 1
 دراسة علم االجتماع - 2

Herbert Spencer: sociologist 
English, developed his theory of 
social evolution, He tried to apply 
the idea of biological evolution to 
the study of societies. He 
suggested that there is a gradual 
process of evolution in the 
society from primitive to 
civilization. 
 
The society, like a living 
organism,  
His books: 
1 – the Principles of Sociology. 
2 – the Study of Sociology. 

 عالم اجتماع إيميل دوركايم:
فرنسي، شبه المجتمعات البدائية بالتضامن 

 الميكانيكي.
المجتمعات الحديثة بالتضامن العضوي وشبه 

كلما زاد عدد السكان وكبر حجمه، كلما 
 ابتدعوا وطوروا التخصص في الوظائف

 
 

 كتبه:
 قواعد المنهج االجتماعي – 1
 األشكال األولية للحياة الدينية – 2
 االنتحار  – 3
 تقسيم العمل – 4

Emile Durkheim: sociologist French, 
Primitive societies mechanical 
solidarity. modern societies organic 
solidarity. 
That as populations increase in size, 
they almost necessarily develop job 
specialization. 
His books: 
 1- Rules of Sociological method 
2- The Elementary Forms of Religious Live  

3-Suicide  
4- The Division of Labor. 

 عالم اجتماع ماكس فيبر:
ألماني، كتب في مواضيع كثيرة، 
الدين، االقتصاد، السياسة، حكم 
الذات، البيروقراطية، المدنية، 
والموسيقى، وكان مهتماً بتفسير 

 نهضة
 الرأسمالية.

 

 
 عرف علم االجتماع بأنه:

 "العلم الشامل لفعل اإلنسان"

Max Weber: sociologist German, 
wrote on a large number of 
subjects, religion, the economy, 
politics, authority, bureaucracy, 
the city, and music, He was 
interested in explaining the rise 
of capitalism. 
 
Defined sociology as: 
 "the comprehensive science of 
human action". 
 



 عالم اجتماع أمريكي، صامويل ستوفر:
 أسس منهج البحث الكمي

اهتم باالستقرار األسري، الهجرة، ووسائل 
 اإلعالم، والخصوبة.

Samuel Stouffer: sociologist American, 
Establish quantitative research method  

Interests family stability migration, 
mass media, and fertility. 

عالم اجتماع  تالكوت بارسونز:
 أمريكي،

 أهم أعماله:
 النظام االجتماعي – 1
 نظام المجتمعات الحديثة. – 2

 
 
 

 اعتبر المجتمعات
"، ويؤدي أربعة كنظام اجتماعي"

 وظائف أساسية:
 التكيف مع البيئة. – 1
 
 تحقيق الهدف. – 2
المحافظة على النهج  – 3

 واحتواء المعاناة.
 التكامل. – 4

Talcott Parsons: sociologist 
American, 
His most important works: 
1 – The social system. 
2 – The System of Modern 
Societies. 
He considers societies "Social 
System". And satisfy four basic 
functions: 
1 – Adaptation to the 
environment. 
2 – Goal attainment. 
3 – Pattern maintenance and 
tension management. 
4 – Integration. 

  

 

 مراجعة للمفاهيم والمصطلحات للفصل األول

هو العلم الذي يدرس أصل  علم االجتماع:

ومنشأ وتطور ونظام وأداء المجتمع 

 اإلنساني لوظائفه.

Sociology: the science or study of 

the origin, development, 

organization, and functioning of 

human society. 

 Economics: Interested in the يهتم بتبادل البضائع والخدمات. االقتصاد:

exchange of goods and services. 

يدرس ما يدور في ذهنك وبقية  علم النفس:

 م باألفراد.أعضاء جسمك وهو يهت

Psychology: study what goes on 

inside your body. It deals with 

individuals. 

تركز على عالقات السلطة  العلوم السياسية:

بين الناس، وتدرس أيضاً أنواع الحكومات 

المختلفة والعمليات المختلفة التي تدور ما 

 بين األشخاص.

Political Science: focuses on 

power relationships among 

people it is also studies the 

different kinds of government 

and interpersonal processes. 

تهتم بالعالقات بين الجنس  الجغرافيا:

 البشري وبيئتهم الطبيعية.

Geography: Concerned with the 

relationship between human 

beings and their natural 

environment. 

يدرسون الماضي ويحدثونا  المؤرخون:

بتفاصيل كثيرة عن كيفية حدوث أحداث 

 معينة في الماضي.

Historians: Study the past and tell 

us in great detail how a particular 

past event actually happened. 

أمر يعود إلى الدعم المتبادل  التضامن:

والتعاون المشترك بين أعضاء المجموعة 

 الواحدة.

Solidarity: Refers to friendly, 

cooperative, natural support 

among members of a group. 

يعني دراسة الطريقة التي  الثبات االجتماعي:

المختلفة مع ترتبط بها الظواهر االجتماعية 

 بعضها في البناء الكلي والشامل.

Social statics: Means studying the 

way by which different social 

phenomena are correlated with 

each other in the total structure.  

يعني دراسة التقدم  الحراك االجتماعي:

االجتماعي من أجل اكتشاف عمليات التغيير 

 جتمع.في الم

Social Dynamics: Means the study 

of social progress e.g to discover 

the processes of change in the 

society. 

  

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني علم االجتماع: النظرية ومناهج البحث

 علم االجتماع كعلم:

يضع علم االجتماع جذوره الراسخة في 

 النهج العلمي.

يتبع  األخرى، فإن علم االجتماعومثل العلوم 

 القواعد األربعة األساسية:

يعتمد علم االجتماع على األدلة  أوالً:

 المجموعة من خالل المالحظة المنتظمة.

يهتم علم االجتماع بتقليل األخطاء إلى  ثانياً:

 أقل درجة ممكنة.

 

علم االجتماع يصب في مجال األعمال  ثالثاً:

علماء االجتماع العامة المتاحة للجميع، ف

يوفرون مناهجهم ونتائجهم ويفحصونها 

 بصورة مستقلة.

 

فإن علم االجتماع يعتني بالتعميم،  أخيراً:

فهذا هدف رئيسي في هذا العلم من أجل 

اكتشاف المبادئ الرئيسية للحياة 

االجتماعية، للوصول إلى التعميم الذي يمّكن 

علماء االجتماع ليس فقط من تفسير 

س فحسب بل أيضاً من التوقع تصرفات النا

 بما يمكن أن يتصرفوا به في موقف معين.

Sociology as a science: 

Sociology is grounded in the 

scientific method. 

Like all science, sociology follows 

four basic rules: 

First: sociology relies on systematic 

observation. 

Second: Sociology is concerned with 

minimizing error and bias. 

 

Third: Sociology is a public venture, 

Sociologists make their methods as 

well as their results available so that 

others can evaluate their 

conclusions and test them 

independently. 

Finally: Sociology is concerned with 

generalizations, This ultimate aim 

of sociology is to discover the 

underlying principles of social life, to 

arrive at generalizations that enable 

sociologists not only to explain but 

also to predict how people will 

behave in a given situation. 

 التوجهات النظرية:

: هي عبارة عن مجموعة من النظرية

العبارات المجردة العامة نسبياً توضح 

بعض جوانب ومظاهر العالم، والهدف 

الرئيسي للنظرية العلمية هو تفسير 

 الظاهرة وتوقع حدوثها.

 

ثالث توجهات وقد أنتج علم االجتماع 

 نظرية رئيسية:

 الوظيفية البنائية. -

 الصراع.نظرية  -

 التفاعل الرمزي -

Theoretical Orientations: 

A theory: is a set of relatively 

general abstract statements that 

explains some aspects of the 

world, The ultimate goal of 

scientific theory is to explain and 

predict phenomena. 

Sociology has produced three 

major theoretical orientations: 

- Structural functionalism. 

- conflict theory. 

- symbolic interactions. 

 التفاعل الرمزي:

أسسه علماء االجتماع األمريكان، 

هربرت ميد، وتشارلز كولي، في أوائل 

 القرن العشرين،

ويؤكدون على الدور الذي يلعبه األفراد 

البناءات والنظم والهياكل في ابتكار 

 االجتماعية وفي المحافظة عليها.

 

التفاعل اليومي يحدد عن طريق تفسير 

الناس لألحداث والعالقات، ويكون 

التفسير فيها على المعاني التي يضيفها 

الناس على ما يواجهونه من مشاكل 

 اجتماعية.

Symbolic Interactionism: 

Symbolic interaction, was 

developed by the American 

Sociologists, Herbert Mead and 

Charles Cooley, In the early 

twentieth century, and 

emphasize the role individuals 

play in creating and maintaining 

social structures. 

the view that everyday 

interaction is determined by the 

way people interpret events and 

relationships, The emphasis is on 

the meaning people attach to 

social encounters. 

 الوظيفية البنائية:

تشكل هذا التوجه في القرن التاسع عشر، 

من خالل كتابات إيميل دوركايم وهربرت 

سبنسر وعالمي االجتماع األمريكيين تالكوت 

 ميرتون.بارسونز وروبرت 

 

 

فكل مجتمع يتكون من عدة أنظمة وبناءات 

متخصصة، )األسرة، الدين، السياسة، النظام 

التعليمي، وغيرها(، وكل منها له وظيفة 

تساهم في المحافظة على األنظمة األخرى 

ودورها، )على سبيل المثال، تقوم األسرة 

بإنجاب وتربية األطفال(، وهذه األنظمة 

 يما بينها.االجتماعية متداخلة ف

Structural Functionalism: 

The structural functionalist 

orientation took shape in the 

nineteenth century in the writings 

of Emile Durkheim and Herbert 

Spencer and The American 

Sociologists Talcott Parsons and 

Robert Merton. 

Each society is composed of many 

specialized structures (the family, 

religion politics, the education 

system, and so on), Each of these 

structures has a function which 

contributes to maintaining the 

whole, (The family, for example, 

hears and raises children), These 

social structures are 

 نظرية الصراع:

رسخت نظرية الصراع في كتابات كارل 

ماركس، وقد ركز على أهمية 

 الصراعات على الموارد االقتصادية.

 

فبالنسبة لماركس فالموارد االقتصادية 

ال تشمل الثروة فقط، بل أيضاً الوسائل 

وة، والتي أسماها التي تصنع بها الثر

 بوسائل اإلنتاج وهي

)المواد الخام، المصانع، األدوات، 

 المعرفة الفنية، وغيرها(

وفي رأي ماركس، فإن المجتمعات 

مقسمة إلى طبقات غير متساوية وفقاً 

إلمكانية المجموعة في الوصول إلى 

 وسائل اإلنتاج.

Conflict Theory: 

Conflict theory is rooted in 

writing of Karl Marx, stressed 

the importance of conflicts over 

economic resources. 

For Marx economic resources 

included not only wealth, but 

also the means by which wealth 

is created what he called the 

means of production (raw 

materials, factories, tools, 

technical Knowledge, and so on) 

In Marx`s view, societies are 

divided into separate and 

unequal classes according to 

group`s access to the means of 



 interdependence parts must 

function in harmony. 

 

وكان أول المؤيدين لهذه النظرية في 

بالواليات المتحدة هو سير الخمسينات 

رايت ملز، ومنظر آخر معاصر هو 

 رالف دهراندورف.

production. 

In the 1950`s the most 

outspoken conflict theorist in 

the United Stated was C. Wright 

Mills, another modern theories, 

Ralf Dahrandorf. 

 

 

 الطريقة العلمية:

يستخدم العلماء الطريقة العلمية، والتي 

تتطلب تطبيق واستخدام خطوات مميزة 

مشكلة معينة يراد تقصيها،  عديدة ألي

 وتشمل هذه الخطوات:
 

 تحديد المشكلة. -

 صياغة الفروض. -

 عمل تصميم البحث. -

 جمع البيانات وتحليلها. -

 وضع االستنتاجات. -

The Scientific Method: 

Scientists use the scientific method, 

which involves the application of 

several distinct steps to any specific 

problem, These steps includes: 

- identifying a problem. 

- formulating hypotheses. 

- developing a research design. 

- collecting and analyzing data. 

- stating conclusions. 

 كيف يتم جمع معلومات

 المسح؟

عن طريق  االستطالعات أو عن 

 المقابالت.طريق 

عبارة عن مجموعة  االستطالعات:

أسئلة مدونة يقوم بتعبئتها 

 المشاركين في االستطالع أنفسهم.

يقوم شخص متدرب في  المقابلة:

عمل المقابالت بإلقاء األسئلة 

 وتسجيل اإلجابات.

How is Information Gathered 

Survey? 

Either through a questionnaire or an 

interview. 

A questionnaire: is a written ser of 

questions that survey participants 

fill out by themselves. 

Interview: a trained interviewer asks 

questions and records answers. 

هناك ثالثة طرق لجمع البيانات في البحث 

 االجتماعي:

 طرح األسئلة على الناس. -

 التصرفات.مالحظة  -

 تحليل المواد الموجودة والسجالت. -

There are three ways of gathering 

data in sociological research: 

- Asking people questions. 

- observing behaviors. 

- analyzing existing materials and 

records. 

 البحث الميداني:

 الطريقة األكثر مالئمة

 االجتماعيلدراسة السلوك 

 الذي ال يمكن

 قياسه كمياً. 
 

والوسائل المستخدمة بصورة شائعة في 

دراسات الحالة  البحث الميداني هي:

 ومالحظة المشارك.

Field Research: 

The most appropriate method for 

studying social behavior that 

cannot be measured 

quantitatively. 

The most widely used techniques 

in field research: Case studies and 

participant observation.  :طرق البحث في علم االجتماع 

 التجربة المقيدة بضوابط:

الفكرة األساسية وراء التجربة المنضبطة 

هي إخراج وإيجاد جميع التأثيرات الممكنة 

لكنها تسهم إسهاماً واحداً وذلك من أجل 

مستقل على متغير غير  رؤية تأثير متغير

 مستقل.

Research Methods in Sociology: 

The Controlled Experiment: 

The basic idea behind the controlled 

experiment is to rule out all possible 

influences but one in order to see the 

effect an independent variable on a 

dependent variable. 

 دورة البحث:

 العالقة بين النظرية

 والبحث شبهت

 بدورة أو بعجلة. 
 

النقطة األساسية هي أن العالقة بين 

النظرية والبحث هي عالقة ديناميكية 

)حركية(، فالعجلة مستمرة في الدوران، 

فالنظريات تثير البحث، والبحث يقود 

إلى نظرية جديدة أو معدلة، والتي 

 أبحاث الحقة.بدورها تقود إلى 

The Research Cycle: 

The relationship between theory 

and research has been described 

as cycle. 

The key point is that the 

relationship between theory and 

research is a dynamic one, The 

cycle is continuous, Theories 

stimulate research, research 

leads to new or revised theories, 

which in turn lead to further 

research. 

 البحث المسحي:

البحث القائم على عمل المسح هو األكثر 

استخداماً بين علماء االجتماع، ألنه مثالي 

 لدراسة أعداد كبيرة من الناس.

Survey Research: 

Survey research is the most widely 

used among sociologists, because it is 

ideal for studying large numbers of 

people.  

 الفرق بين السكان والعينة السكانية:

السكان كلمة تشمل جميع الناس الذين 

يمتازون بالمواصفات التي يريد الباحث أن 

 بحثية معينة.يدرسها داخل إطار مسألة 

 

The difference between a Population 

and a Sample: 

A population consists of all those 

people with the characteristics a 

researcher wants to study within the 

context of a particular research 

question. 

 

 

 



 الثانيمراجعة للمفاهيم والمصطلحات للفصل 

هي المجموعة  مجموعة التجربة:

 الموضوعة تحت متغيرات تجريبية.

Experiment group: The group 

exposed to the experimental 

variable. 

هي غير مدركة كنتيجة لنمط  وظيفة كامنة:

 سلوك معين أو ترتيب اجتماعي معين.

Latent function: The unintended 

and often unrecognized 

consequence of a behavior 

pattern or social arrangement. 

هي بيانات يمكن اختبارها  االفتراضات:

 لمعرفة العالقة بين متغيرات معينة.

Hypothesis: A testable statement 

of relationships between 

particular variables. 

هي مدركة كنتيجة لنمط  رة:وظيفة ظاه

 سلوك معين أو ترتيب اجتماعي معين.

Manifest function: The intended 

and recognized consequence of a 

behavior pattern or social 

arrangement. 

هي مجموعة بيانات مجردة ونسبياً  النظرية:

بصفة عامة وتفسر بعض جوانب العالم 

 الواقعي.

Theory: A set of relatively 

general, abstract statements that 

explain some aspects of the real 

world. 

هي شريحة من السكان توضع تحت  العينة:

 التجربة التي يريد الباحث دراستها.

Sample: That portion of the 

population under investigation 

that the researcher actually 

studies. 

هو المصطلح الذي استخدمه  وسائل اإلنتاج:

 ماركس لتكوين الثروة.

Means of production: Mark`s 

term for the means by which 

wealth is created. 

هو مجموعة من اإلجراءات المتفق  العلم:

 عليها لعمل أرضية تفسر بموجبها الحقائق.

Science: A set of agreed-upon 

procedures for establishing and 

explaining facts. 

هي المجموعة غير  مجموعة الضبط:

 الموضوعة تحت المتغيرات التجريبية.

Control group: The group not 

exposed to the experimental 

variable. 

هم جميع الناس الذين تنطبق فيهم  السكان:

ريد الباحث دراستها في سياق السمات التي ي

 سؤال البحث نفسه.

Population: All those people with 

the characteristics a researcher 

wants to study within the context 

of a particular research question. 

هي التي يجاوب عليها  األسئلة المخططة:

 بمجموعة إجابات محددة مسبقاً.

Structured questions: Questions 

for which a limited 

predetermined set of answers is 

possible. 

هي التي يجاوب عليها  األسئلة العشوائية:

 المجيب بعباراته الخاصة.

Unstructured questions: Ask for 

answers in the respondents own 

words. 

هي المقصود بها دراسة  دراسة الحالة:

مجموعة صغيرة أو مجتمع صغير لتقصي 

 شيء معين ومحدد.

Case study: A through 

investigation of a small group, 

incident, or community. 

المقصود بها أن يصبح  مالحظة المشارك:

الباحث نفسه عضواً في المجموعة التي 

 يدرسها.

Participant observation: The 

researcher becomes a member of 

the group being studied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث/ الثقافة

 تعريف الثقافة:

بالثقافة نعني مجموعة معقدة من المعتقدات 

والعادات والمهارات والتقاليد والعارف 

الشائعة لدى أفراد مجتمع وكلها يمكن أن 

 تشكل قاسماً مشتركاً بينهم.

The Culture Defined: 

By culture we mean that 

complex ser of Learned and 

shared beliefs, customs, skills, 

habits, traditions, and 

knowledge common to the 

members of a society. 

 وظيفة الثقافة:

تعمل الثقافة على حفظ المجتمعات بطريقتين 

 مهمتين:

تنظيم والترتيب توفر الثقافة ال أوالً:

االجتماعي بتقديم الطرق الواجب إتباعها في 

 التصرف في المواقف المعينة.

 

 

الثقافة إرث اجتماعي، يتميز عن  ثانياً:

اإلرث البيولوجي، والثقافة تسمح للناس 

 االستفادة من إنجازات األجيال السابقة.

The Functions of Culture: 

Culture functions to maintain 

societies in two important ways: 

First: culture provides for 

continuing social by handling 

down prescribed ways of 

behaving in specific situations. 

Second: culture is a social 

inheritance distinct from a 

biological inheritance, Culture 

allows people to benefit from 

the achievements of previous 

generations. 

 عناصر الثقافة:

تتكون جميع الثقافات من خمسة 

 عناصر أساسية:

: )أفكار عن كيف يعمل المعتقدات - 1

 العالم(.
 

 : )أفكار عن معنى الحياة(.القيم - 2

 
: إرشادات عن المعايير والعقوبات - 3

 السلوك والتصرف.

: نماذج مادية الرموز المعبرة - 4

 تعبر عن األفكار والقيم

 .اللغة – 4

The Elements of Culture: 

All cultures consists of five basic 

elements: 

1 – beliefs (ideas about how the 

world operates). 

2 – Values (ideas about the meaning 

of life). 

3 – Norms and Sanctions (guidelines 

for behavior). 

4 – Expressive Symbols (material 

representations of idea and values). 

5 – Language. 

 التغيرات الثقافية:

 ثقافة ثابتة.ليس هناك 

Cultural Changes: 

No culture is static. 

 مصادر التغير:

 هناك ثالثة مصادر للتغير

 الثقافي:

: التغير الذي يحدث في البيئة األول

 الطبيعية.
 

االتصال مع المجموعات التي  الثاني:

 تختلف قيمتها ومعاييرها وتقنيتها.

 

 االكتشاف واالختراع الثالث:

The sources of Change: 

There are three sources of cultural 

change: 

First: alteration in the natural 

environment. 

Second: contact with groups whose 

norms, values, and technology are 

different. 

Third: discovery and invention. 

 تحليل الثقافات:

 هناك ثالثة توجهات نظرية:

 

ينظر أصحاب المدرسة البنيوية  –أ 

الوظيفية للثقافة على أنها نظام متكامل 

بدرجة عالية، وكل عنصر فيها يسهم بشيء 

في النظام الكلي، وفي تحليلهم للثقافات، 

فهم يركزون على الطرق التي تؤدي بها 

المعتقدات والممارسات إلرضاء احتياجات 

اإلنسان األساسية ولتحافظ وتبقي على 

 ظام االجتماعي كنظام عامل.الن

 

 
 

البيئيين الثقافيين وهؤالء ينظرون  –ب 

للثقافة كوسيلة للتكيف مع البيئة )بما فيها 

األجواء المتقلبة والضغط السكاني( فهم 

يركزون على التبعات البيئية للمعتقدات 

 المختلفة والممارسات المختلفة.

 

 
المدرسة الثالثة تركز على إنتاج  –ج 

الثقافة، وتبدأ هذه المدرسة بافتراض يقول 

بأن عناصر الثقافة لم تظهر فجأة ولكنها 

 صنعت في مكان ما عن طريق شخص ما

Analyzing Cultures: 

There are three theoretical 

orientations: 

A – Structural functionalists view 

a culture as a highly integrated 

system, each element of which 

contributes smoothing  to the 

whole, In analyzing cultures they 

focus on the ways in which 

beliefs and practices function to 

satisfy basic human needs and to 

maintain a working social 

system. 

B – Cultural ecologists view 

culture as mean of adapting to 

the environment (including such 

things as irregular weather and 

population pressure) they focus 

on the ecological consequences 

of different beliefs and practices. 

C – the third approach focuses on 

the production of culture 

approach begins with the 

assumption that the "elements 

of culture do not spring froth full 

blown but are made somewhere 

by somebody" 

 التنوع وعدم التوافق الثقافي

 

Cultural Inconsistencies and 

Diversities 

 Cultural Similarity التشابه الثقافي

 الثقافات الفرعية والثقافات المضادة:

هناك تنوع كبير خصوصاً في 

المجتمعات الكبيرة، وهذه التنوعات 

الثقافية داخل ثقافة كبيرة تسمى 

 الثقافات الفرعية.

 
إن العرقية هي المصدر الرئيسي 

 للثقافة الفرعية.

 
الثقافة المضادة هي ثقافة فرعية ال 

تختلف معاييرها وقيمها فحسب بل 

تكون في صراع مع تلك الموجودة 

 في الثقافة المسيطرة والغالبة. 

Sub-Cultures and Counter Cultures: 

There are many variations, 

particularly in large and complex 

societies, These cultural variations 

within a large culture are known as 

sub-culture. 

Ethnicity is the most obvious source 

of sub-culture. 

 

A counter culture is a sub-culture 

whose norms and values are not just 

different from but in conflict with 

those of the dominant culture. 

 

 

 



 للمفاهيم والمصطلحات للفصل الثالثمراجعة 

هي األفكار المشتركة التي تتحدث  المعتقدات:

 عن كيفية عمل العالم وسيره.

Beliefs: Shared ideas about how 

the world operates. 

الثقافة المثالية: هي الثقافة التي تجب أن 

تكون مفهومها على ضوء المعاني التي 

 تحملها.

Ideal culture: The view that a 

culture must be understood in 

terms of its own meanings. 

هي الثواب والعقاب الذي يطبقه  العقوبات:

 المجتمع ليلتزم بمعاييره الثقافية.

Sanctions: The socially imposed 

rewards and punishments that 

are used to encourage conformity 

to cultural norms. 

هي مجمعة رموز تعبيرية  الثقافات الفرعية:

وقيم ومعايير وطرق التحدث التي تميز بين 

أعضاء مجموعة من مجموعة أخرى في 

 المجتمع الكبير نفسه.

Sub-Culture: A set of expressive 

symbols, norms, values, and ways 

of speaking that distinguish 

members of a group from other 

member of the larger society. 

هي المقاييس المشتركة العريضة  القيم:

والمجردة لتوضيح ما هو صحيح ومرغوب 

 وما هو جديد باحترامه.

Values: Broad, abstract, shared 

standards of what is right 

desirable, and worthy of respect. 

 هو الجانب المادي من الرمز التعبيري:

الثقافة وهي تمثل المعتقدات والقيم والمعايير 

 تمثيالً مباشراً 

Expressive symbol: The material 

aspect, of culture, which often 

are a direct representation of 

beliefs, values, and norms. 

هي قواعد محددة توضح ما يجب  المعايير:

أن يفعله الناس أو يفكرون فيه في موقف 

 محدد.

Norms: A specific rule or set of 

rules about what people should 

not do, or think in a given 

situation. 

هو مجموعة المعايير  التناسب الثقافي:

والقيم التي يلتزم بها صراحة وبصورة 

 شكلية.

Cultural relativism: Norms and 

values to which people openly 

and formally adhere. 

هي اإلحساس الذي ينتاب  الصدمة الثقافية:

الناس حين يتعرضون لثقافة غريبة عليهم 

 غير مألوفة لديهم.

Cultural shock: the feelings of 

stress that people experience 

when they enter an unfamiliar 

cultural setting. 

هي مجموعة القوانين  األساليب الشعبية:

غير الرسمية والتي يستخدمونها بصورة 

 تلقائية.

Folk ways: Norm that are not 

sacred but are so ingrained that 

people conform to them 

automatically, out of habit. 

تأخير يحدث هو نوع من ال التباطؤ الثقافي:

بين التغيرات التقنية أو الفزيولوجية 

 والتعديالت التي تدخل في المعايير والقيم.

Cultural lag: A delay between 

changes in technology or physical 

conditions and adjustments in 

norms and values. 

هي مجموعة مركبة ومعقدة من  الثقافة:

المعتقدات المشتركة والتي يتعلمها الناس 

والتقاليد والمهارات والعادات والمعرفة 

 العامة بين أعضاء المجتمع.

Culture: A complex set of learned 

and shared beliefs, customs, 

skills, habits, traditions, and 

knowledge common to the 

members of society. 

هي مجموعة من الرموز المشتركة  اللغات:

والقواعد التي بها تتحول الرموز إلى أشياء 

 ذات معاني في حياة الناس.

Languages: A set of snared 

symbols and rules for combining 

symbols in meaningful ways. 

هي مجموعة المعايير التي  القوانين:

رسمية لضبط شئون تستخدمها الجهات ال

 الناس.

Laws: Norms that has been 

established as a formal code by 

officials of the government. 

 

 


