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 الجغرافٌة االجتماعٌة / المالمح و المفاهٌم 

 

 اهتمامه و البسٌطة وجه على االنسان حٌاة بداٌات الى االجتماعٌة بالبٌئة االهتمام ٌرجع

 تطور مع االهتمام وتعمق ، ساكنٌها احوال ومعرفة ، به المحٌطة المناطق باكتشاف

 االجتماعٌة الصفات ذكروا قد العرب والجغرافٌون.  العصور عبر االنسانٌة الحضارة

 ضوء فً التارٌخ خلدون ابن فسر وقد.  للبلدان والمبانً العمران وصفوا كما للسكان

.حضر و بدو الى صنفه ان بعد ، للمجتمع االقتصادٌة االوضاع تطور  

 كانت حٌث ، ذاتها الجغرافٌة تطور الى الجغرافٌة فً االجتماعً المنظور تطور وٌرجع

 التمٌٌز بدأ الجغرافٌة فً الحدٌثة التخصصات وببروز ،( وبشرٌه طبٌعٌة) متكاملة وحدة

،وفً ظل الثنائٌة التً انقسمت لها الجغرافٌة  والبشري الطبٌعً المحورٌن بٌن والفصل

فٌة الطبٌعٌة والبشرٌة ، فان الجغرافٌة االجتماعٌة قد حطت فً حقلً الجغرا بدأتوالتً 

،اذ تشترك برحالها فً رحاب الجغرافٌة البشرٌة ذات التداخل الواضح مع علم االجتماع 

مع العلم االخٌر لمساسها المباشر معه من حٌث االطر العامة والمحتوٌات  الجغرافٌة

ه والمنهجٌة و المفهوم  ،وبذلك فهً تقع والنظرة التحلٌلٌة ، لكنها تختلف من حٌث التوج

ضمن محتوى الجغرافٌة االجتماعٌة المتمثل بدراسة الكائن االجتماعً فً بٌئته المحلٌة 

،وعالقته بتلك البٌئة وسلوكٌاته وانشطته الحٌاتٌة ،وهً بهذا تفسر وتحلل السلوك 

 االجتماعً لالفراد والجماعات.

 ، ذاتها الجغرافٌة قدم قدٌم كمنحى االجتماعٌة الجغرافٌة ان ، تقدم مما ٌستخلص

 دراسة على االمر أول فٌه التركٌز كان وقد.  نسبٌا التكوٌن حدٌث دقٌق وكتخصص

 الجغرافٌة درست السبب ولهذا ،( الدٌموغرافٌة المعطٌات) للسكان التفصٌلٌة الخصائص

 مجالها معالم تؤشٌر دون البشرٌة الجغرافٌة هو عام واسع حقل ضمن اصال االجتماعٌة

 االجتماعً الرفاه مستوٌات لدراسة الجغرافٌون توجه ، هذه االولٌة المرحلة وبعد.  الدقٌقة
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 العملٌات دراسة فً تعمقوا ذلك وبعد.  االجتماعٌة المجامٌع تشكلها التً المكانٌة واالنماط

.  علٌها وتإثر االنماط هذه تكوٌن الى تإدي التً( المعالجات)  

 

االجتماعٌة الجغرافٌة تعرٌف  

 جمٌع محورا وهما ، ببعض وعالقاتهما والطبٌعة االنسان ٌدرس علما الجغرافٌة كانت لما

 فً العلوم جمٌع كنت لم ان العلوم  معظم مع الجغرافٌة تشترك ان بدٌهً لذا ، العلوم

 غٌر هالمٌة تبدو جعلها مما ، التقنٌات و البحثٌة والتداخالت االهتمامات من الكثٌر

 اكثر او لها فهم سوء عن) الجغرافٌون فٌهم بما ، الكثٌرٌن عند والحدود المعالم واضحة

 اهتماماتها تتداخل ةفالجغرافٌ( . الرصٌن الجغرافً الفكر عن واالبتعاد الجدٌد نحو اندفاعا

 والسٌاسة واالجتماع واالجناس واالقتصاد والتارٌخ( الجٌولوجٌا) االرض علوم مع

 اضافة صعوبة العلوم مختلف مع الواسع التداخل هذا ادى وقد.  غٌرها و والتخطٌط

 ن االنسانٌة العلوم ، االرض علوم:  الرئٌسة العلمٌة التخصصات الى كعلم الجغرافٌة

 الحدٌثة الجغرافٌة فروع مع حدة اكثر المشكلة وتكون.  البٌئة علوم ، االجتماعٌة العلوم

 تداخل هناك ٌكون ان وبدٌهً. ومجالها بحثها حدود و معالمها بعد تتضح لم التً التكوٌن

 مختلف فً) االجتماع وعلم االجتماعٌة الجغرافٌة بٌن والمجاالت االهتمامات فً واشتراك

 علم نظرٌات من مشتقة الجدٌد الفرع وافتراضات نظرٌات تكون وان( الدقٌقة تخصصاته

 كان ولما.  االخرى الجغرافٌة النظرٌات و المكانً التحلٌل نظرٌات الى اضافة ، االجتماع

 له رواده تعرٌفات تباٌنت فقد لذا ، بعد ومضمونه شكله ٌتبلور لم طرٌا غضا الفرع هذا

Social geographers المجتمع جغرافٌو واختلف . له موحد تعرٌف صٌاغة حول   

 البحث فً المستقبلٌة وتوجهاتهم العلمٌة خلفٌاتهم و واضعٌها اهتمامات التعارٌف تعكس

 الزمنٌة والمرحلة ومجاله الجدٌد الفرع لمضمون منهم كل تصور تمثل انها.  والتقصً

 االقالٌم تحدٌد بانها االجتماعٌة الجغرافٌة ٌعرف فواتسن.   التعرٌف بها كتب التً

 ركز لقد.   معٌنة اجتماعٌة ظاهرة فً االشتراك على استنادا االرض سطح على الموجودة
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 رئٌس كمعٌار االجتماعٌة للظواهر الجغرافٌة التوزٌعات ، المكانٌة االنماط على واتسن

 تعتمد التً ، المشاكل مناطق حدود لرسم االولى الخطوة فهً.  الجغرافٌة االقالٌم لتحدٌد

 بانها باهل وعرفها.  الحقا وزمنٌا مكانٌا وتباٌناتها لألنماط والمفسرة المكانً التحلٌل فً

 فً اجتماعٌا المعرفٌن السكان فهم فً تساعد التً( العملٌات) والمعالجات االنماط تدرس

. المكانٌة مواقعهم  

 التحلٌل هٌكل من كجزء المكانً الموقع اعتمد حٌث االجتماع علم منحى باهل أخذ لقد 

 هو باهل عند فالهدف.  واتسن و بٌنه االختالف نقطة هً وهذه ، له اساسٌا محورا ولٌس

 االجتماعٌة للجغرافٌا نظرت فقد بوتٌمر اما.  مكانٌا االجتماعٌة المجامٌع واستٌعاب فهم

 ، المحلٌة بٌئاتها ضمن االجتماعٌة للمجامٌع الوظٌفٌة والعالقات المكانٌة  لألنماط كدراسة

 االجتماعٌة للنشاطات عقدا تشكل مواقع فً للعالقات والخارجً الداخلً التركٌب ودراسة

 على) بوتٌمٌر( ركز التعرٌف هذا فً.   االجتماعٌة االتصاالت قنوات مختلف واٌضاح

 كمحور االجتماعٌة بالمجامٌع االهتمام تم كما ، الوظٌفٌة والعالقات الوظٌفً االقلٌم

 االجتماعٌة البٌئة معنى تحدٌد ضرورة الى االنتباه التعرٌف هذا ٌوجه.  االقلٌمً للتصنٌف

.  المختلفة االجتماعٌة للمجامٌع بالنسبة( مثال االمان اقالٌم)  

 عن الناجمة االجتماعٌة والمعالجات لالنماط كتحلٌل االجتماعٌة الجغرافٌة اٌلٌز وٌرى

 العامل بٌن ربط لقد. علٌها والحصول الٌها الوصول امكانات وتباٌن النادرة الموارد توزٌع

 ضوء على االجتماعٌة التباٌنات وفسر ، الموارد الستثمار االداري والتنظٌم االقتصادي

 عن الناجمة لالنماط فهم هً االجتماعٌة الجغرافٌة بان جونز ٌعتقد ، بالمقابل.  ذلك

 للمعالجات واستٌعاب ، ٌروه كما( المجال ، الفضاء) للحٌز االجتماعٌة المجامٌع استخدام

 الذاتً االدراك على منصب جونز تركٌز.  تغٌٌرها على وتعمل االنماط هذه شكلت التً

 جونز ان الى مرده االخٌرٌن بٌن االخر االختالف.  ذلك على استنادا معه والتعامل للحٌز

 ، وتنشط فٌه تعٌش الذي للحٌز واستثمارها وادراكها االجتماعٌة المجموعات على ركز قد

 توزٌعها وسوء الموارد ندرة عن الناتجة المكانٌة – االجتماعٌة بالمعالجات اٌلٌز اهتم بٌنما

 تكون ان واتسن ٌرفض( . للحٌاة الضرورٌة والتسهٌالت العامة والمنافع والخدمات السلع)
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 الجغرافٌة لٌست لذلك ، كعلم قٌمتها ستفقد النها وذلك للتوزٌعات علما الجغرافٌة

 منهجٌة دراسة لٌست فهً.  االجتماع لعلم مكانً اطار مجرد نظره فً االجتماعٌة

 وعالقاتها ، االجتماعً االختالف فً لالسباب تحلٌل انها ، البٌئة الى ونسبته للمجتمع

 المعالجات االجتماعٌة الجغرافٌة تهمل ال ، المعنى بهذا.  االخرى الجغرافٌة بالعوامل

 فالجغرافٌة.  االساسً محورها او  الرئٌس موضوعها تكون ال ولكنها االجتماعٌة

 لتإشر االجتماعً الشكل و لوظٌفةا بٌن وتمزج االقلٌم فً المجتمع تدرس االجتماعٌة

 االرض سطح على المختلفة االقالٌم على التعرف ، ادق بعبارة.  الوظٌفً االقلٌم حدود

 وتمثل.  المحلٌة البٌئات الى تنسب التً االجتماعٌة الظواهر من مترابطة لمجموعة تبعا

 الستكشاف االولى المرحلة فً هدفا.  نفسه الوقت فً وسٌلة و هدفا هذه التعرف عملٌة

 اجتماعٌة ساسات لرسم او التتبعٌة الدراسات فً وسٌلة و ، ودراسته جغرافٌا المجتمع

. وقائٌة و عالجٌة  

 فرع هً االجتماعٌة الجغرافٌة ان على ٌستدل التعارٌف لبعض الموجز العرض هذا من

 هذه تؤثر ومدى وبٌئاتها، اإلِنسانٌة المجتمعات توزٌع ٌدرس البشرٌة الجغرافٌة فروع من

 والمدن كالسكان اإلِجتماعٌة الظاهرات توزٌع وعالقة الطبٌعٌة، بالظروف المجتمعات

 مع بمعطٌاته المكان ٌربط جغرافً امتداد،وهً  العامة الجغرافٌة بالظروف والقرى

. المحلٌة المكانٌة البٌئة ضوء فً تفسٌرها قصد االجتماعٌة المشكالت  

 اثر عن بعٌدا االجتماعٌة المشكالت دراسة عند الحاصل النقص تكملة ، آخر بمعنى 

 االجتماعٌة والمشكالت للظواهر الجغرافً التوزٌع بدراسة تكتفً ال انها.  علٌها المكان

 زمنٌا مساراتها وتإشر( المعالجات) المكانٌة عالقاتها تحلل بل ،( المكانٌة انماطها)

. ومكانٌا  
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الجغرافٌة االجتماعٌة بفروع الجغرافٌة البشرٌة و الطبٌعٌةعالقة   

و العلوم االخرى                              

هناك عالقة وثٌقة بٌن الجغرافٌة االجتماعٌة وطائفة من العلوم االخرى ، تتباٌن من حٌث 

نقتصر على قوة عالقاتها بالجغرافٌة االجتماعٌة ،والن البعد االجتماعً واسع جداً . لذا س

بٌان اهمها .وهذه العلوم تقدم مادة غزٌرة للباحث فً مجال الجغرافٌة االجتماعٌة ،ٌستعٌن 

 بها فً مجال دراسته و ابحاثه . 
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ان الهوٌة الجغرافٌة اصبحت اكثرا وضوحاً من خالل االتجاهات الحدٌثة لعلم الجغرافٌة 

قف على مسافات محددة من العلوم ، ،فقد اتضح ان علم الجغرافٌة من العلوم البٌنٌة التً ت

وانه همزة الوصل بٌن العلوم الطبٌعٌة و البشرٌة ،وهً تقدم خدماتها لجمٌع العلوم 

االصولٌة كالجٌولوجٌا و االقتصاد و الفلك و االجتماع و التارٌخ و الفٌزٌاء والطب ... الخ 

اجته التً تخدمه فً ، كما ٌستعٌن الجغرافً فً دراسته  وابحاثه من تلك العلوم بقدر ح

 مجال بحثه .

من الخصائص التً انفردت بها الجغرافٌة عن بقٌة العلوم ، بل ال ٌكاد ٌشاركها فٌها علم 

اخر ، خاصٌة الشمول ، اذ ٌقوم الجغرافً بدراسة االبعاد المختلفة للظواهر و العالقات 

.تكامل فً اطار المكان التكاملٌة المكانٌة بشكل م  

االجتماع وعلم تماعٌةالجغرافٌة االج  

 االجتماع علم فروع و ٌةـــــــــاالجتماع الجغرافٌة بٌن الكبٌر التداخل ٌعود 

 بٌن الفاصلة الحدود تبقى هذا ومع.  مشتركة مفردات واعتمادهما ذاتها المسائل لدراستهما

 ، االقلٌم فً االجتماعٌة( ٌاتـــــالعمل) المعالجات ٌدرس االجتماع فعلم.  واضحة العلمٌن

 تحدٌد ولٌس االجتماعٌة الناس بحٌاة ترتبط التً االجتماعٌة المعالجات على والتركٌز

 باعتباره االجتماعً والتكوٌن التفاعل على ٌركزون االجتماع وعلماء.  االقلٌم شخصٌة

 المجتمع ٌتركها التً البصمات ولٌس المجتمع فهم وهدفهم.  الدراسة منطقة لتحدٌد اساس

. انالمك على  

 الجغرافٌة الى راجع االجتماعٌة البٌئة وعلم االجتماعٌة الجغرافٌة بٌن الفرقان   

.  واالقلٌمٌة المحلٌة المكانٌة التباٌنات لفهم كوسٌلة االنسان على البٌئة بتاثٌر تهتم

.  بٌنهما الدٌنامً والتفاعل واالرض االنسان:  المغناطٌس قطبً مع ٌتعامل فالجغرافً

.  الثانً المعادلة بطرف االهتمام دون االجتماعً التكوٌن مع االجتماع علماء ٌتعامل بٌنما

 فً بالتفاعل االجتماع علم ٌهتم بٌنما المكانً التفاعل على الجغرافٌة تركز ، اخرى بعبارة

 ذاتها بحد المجتمعات عن بدال االقالٌم دراسة على الجغرافٌة بتركٌز( . المجتمع فً) الحٌاة

 التً االكبر االخرى العوامل مجموعة ضمن االجتماعٌة العوامل على الضوء ٌسلط انما
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 والجغرافٌة.  الممٌزة وسماته شخصٌته االقلٌم تعطً والتً ، الدراسة مجتمع بها ٌتؤثر

 الكٌفٌة تحلل انها ، الخرائط على االجتماعٌة االنظمة توزٌع من اكبر هدف لها االجتماعٌة

 وعالقة ، المعمورة ارجاء مختلف فً بعضها عن االجتماعٌة االنظمة فٌها تختلف التً

. االخرى العوامل من كبٌر بعدد ذلك  

 

 الجغرافٌة االجتماعٌة و علم التارٌخ

ٌعرف التارٌخ بؤنه دراسة تجارب االقدمٌن وانماط حٌاتهم وعالقاتهم والحوادث المتعلقة 

الجغرافٌة ٌوجد ما ٌسمى بالجغرافٌة بالماضً من جمٌع جوانبه ، وضمن فروع علم 

التارٌخٌة التً ال ٌمكن عدها ضمن فروع الجغرافٌة الطبٌعٌة او البشرٌة، ألنها فرع 

مستقل تدرس كل مظاهر الجغرافٌة فً الماضً ، سواء أكانت تلك المظاهر طبٌعٌة ام 

 بشرٌة .

عد التارٌخً للبناء وتتمثل العالقة بٌن التارٌخ و الجغرافٌة االجتماعٌة من خالل الب

االجتماعً فً المجتمع الذي جاء نتٌجة طبٌعٌة للتطورات و االحداث التارٌخٌة التً مرت 

بها المجتمعات ، فعند دراسة الظاهرة االجتماعٌة البد من اعطائها بعدها  التارٌخً 

فسٌر تحاول ت المستقبلٌة .فالجغرافٌة االجتماعٌةللوقوف على اسبابها و تطورها و افاقها 

االنماط المكانٌة للظاهرة االجتماعٌة فً الماضً و تصنٌفها ، وهو االمر نفسه الذي ٌقوم 

 به المتخصصون فً الدراسات التارٌخٌة .

ان اٌة دراسة جغرافٌة او اجتماعٌة للمجتمع االنسانً البد ان تؤخذ على عاتقها اعطاء بعد 

العالقة بٌن التارٌخ والجغرافٌة زمانً للظاهرة المدروسة . ومن النواحً التً تبرز 

تكاملة من جوانبها المتعددة ( ، اثرت فً ـــم اعٌة ، ان العوامل االجتماعٌة )كوحدةاالجتم

التارٌخٌة السابقة .التغٌرات   

اضافة الى ما سبق ، فؤن علم التارٌخ ٌدرس الظاهرة االنسانٌة او التفاعل االنسانً ، وهذا 

الممٌزة بٌن وم علم االجتماع ، اما الحدود الفاصلة و الموضوع ذاته هو محور اهتما
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ٌدرس االحداث االنسانٌة الفرٌدة الجغرافٌة التارٌخٌة وعلم التارٌخ فتكمن فً ان التارٌخ 

غٌر المتكررة المرتبطة بزمان ومكان معٌن ، بٌنما ٌدرس علم االجتماع االنماط المتكررة 

، مع كونهما قد ٌتناوالن الموضوع ذاته .او القابلة للتكرار من االحداث االنسانٌة   

 

 الجغرافٌة االجتماعٌة وعلـــم االقتصــــاد

الجغرافٌة االجتماعٌة و علم االقتصاد ، الن طبٌعة الحالة هنالك ترابط واضح بٌن 

االجتماعٌة وما ٌتعلق بها ماهً اال انعكاس للواقع االجتماعً ، كما ان االنماط االجتماعٌة 

أساس التباٌنات االقتصادٌة ، لذا ٌعتبر علم االقتصاد بفروعه المختلفة من اهم تفسر على 

.وٌؤخذ التؤثٌر االقتصادي شكالً مباشراً او غٌر اعٌة العلوم المإثرة بالجغرافٌة االجتم

فً المجتمع ، كما ٌؤخذ مباشر من خالل مساهمته فً تفشً الظواهر االجتماعٌة الخطٌرة 

 التؤثٌر االقتصادي شكالً جماعٌاً او فردٌاً.

ومن جهة اخرى تختلف االنماط االجتماعٌة باختالف النشاطات االقتصادٌة التً ٌمارسها 

سان ، فالمجتمع الزراعً ٌختلف فً بنائه االجتماعً عن المجتمع الصناعً ، لذا االن

 ظهر فً علم االجتماع ماٌسمى بعلم االجتماع الصناعً و الزراعً ..الخ .

من الناحٌة االجتماعٌة تساهم الصناعة فً تغٌٌر النمط االجتماعً و االقتصادي و 

ٌدي العاملة وتركٌب المهن و النشاطات اال هٌكلٌةالحضاري للمنطقة ، من خالل تغٌٌر 

االقتصادٌة ، فضال عن التغٌٌر فً السلوك البشري بسبب النشاط الصناعً الجدٌد و نشوء 

انماط اجتماعٌة جدٌدة من العالقات و السلوكٌات ، كما ان للصناعة دوراً مهماً فً تطوٌر 

ل متوازن ضمن المناطق االقالٌم السكان فً االقلٌم ثقافٌاً واجتماعٌاً ، وتوزٌع السكان بشك

من ضعف الروابط االجتماعٌة و ، فً حٌن ان االثار السلبٌة للصناعة تتمثل بما ٌحصل 

 انتشار بعض الظواهر االجتماعٌة السلبٌة.
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فضالً عن  تشوٌه النمو العمرانً واختالل التوازن بٌن فروع االنتاج المختلفة و الخدمات 

ع الصناعة و هجرة الشباب الى مناطق الصناعة و افراغ بسبب تركٌز العاملٌن فً قطا

 الرٌف من قواه البشرٌة.

وتدرس الجغرافٌة تباٌن النواحً االجتماعٌة لألنشطة االقتصادٌة . ومن أمثلة ذلك دراسة 

التركٌب السكانً فً االنتاج و االستهالك ، وتحدٌد الصناعة ، وتؤثٌر القٌم و االعراف 

العادات االجتماعٌة فً االستهالك و االنتاج والعمل واختٌار المهن  على قوة العمل ، وأثر

و النشاطات االقتصادٌة و مستوى االسعار ، ودور التعلٌم فً االنتاج وغٌر ذلك من 

 الموضوعات .       

 

 

 

 

 

 

 

 الجغرافٌة االجتماعٌة وعلم األنثروبولوجٌا 

Anthropology  الٌونانً األصل من مشتق ة إنكلٌزٌة كلمة هً  ، أنثروبولوجٌا لفظة إن   

ناالغرٌقً  وبوسأنثر:  مقطعٌن من المكو  Anthropos  ، و ".  علم"  ومعناه ،"  ومعناه

"  اإلنسان علم"  اللفظ حٌث من  األنثروبولوجٌا معنى ٌصبح وبذلكلوجوس ) االنسان( 

. اإلنسان ٌدرس الذي العلم أي  

ف ولذلك،  عضوي كائن هو حٌث من اإلنسان ٌدرس الذي العلم بؤن ها األنثروبولوجٌا، تعر 

ٌ نة ثقافة ظل   فً اجتماعٌة وأنساق نظم تسوده مجتمع فً ٌعٌش حً،  بؤعمال وٌقوم مع

دة، داً؛ سلوكاً  وٌسلك متعد   الحدٌثة والحٌاة البدائٌة، الحٌاة ٌدرس الذي العلم أٌضاً  وهو محد 

ره على معتمداً  اإلنسان بمستقبل التنب إ وٌحاول المعاصرة،  اإلنسانً التارٌخ عبر تطو 
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راً، علماً ( األنثروبولوجٌا) اإلنسان دراسة علم ٌعتبر ولذا. . الطوٌل  اإلنسان ٌدرس متطو 

.وأعماله وسلوكه  

 واالجتماعٌة البٌوفٌزٌائٌة المختلفة، أبعاده فً لإلنسان دراسة بوصفها فاألنثروبولوجٌا

 بعض، عن بعضها ومختلفة متباٌنة ومجاالت مٌادٌن بٌن ٌجمع شامل علم فهً والثقافٌة،

ر تارٌخ عن التشرٌح علم اختالف  دراسة وعن العرقٌة، والجماعات البشري الجنس تطو 

ٌ ة من االجتماعٌة النظم  اإلبداع عن وكذلك..  إلٌها وما وقانونٌة، ودٌنٌة واقتصادٌة سٌاس

 وأنساق القٌم وأنماط الفكري التراث:  تشمل التً المتن وعة الثقافة مجاالت فً اإلنسانً

 المجتمعات فً السلوك ومظاهر والتقالٌد والعادات بل والفنً، األدبً واإلبداع الفكر

.التقلٌدٌة للمجتمعات خاصة عناٌة تعطً تزال ال كانت وإن المختلفة، اإلنسانٌة  

و الجغرافٌة االجتماعٌة من خالل عالقة االثنٌن بعلم  األنثروبولوجٌاوتبرز العالقة بٌن 

االجتماعٌة امتداد لعلم االجتماع  األنثروبولوجٌااالجتماع ، وقد رأى علماء االجتماع ان 

الحضارٌة ، أي دراسة االنسان فً نطاق  األنثروبولوجٌا، لذا تم التؤكٌد على المقارن 

ة فً الجغرافٌة االجتماعٌة ، أما منظومته الحضارٌة . وٌعد مادة اولٌة للدراس

الطبٌعٌة فٌقتصر اهتمامها فً نطاق التركٌب الجسدي لإلنسان وما مر به  األنثروبولوجٌا

من تطورات ، لذا فال تدخل الجغرافٌة االجتماعٌة فً المجال الطبٌعً لألنثروبولوجٌا ، 

الجتماعٌة .االحضارٌة التً تتداخل مع الدراسات  األنثروبولوجٌاعلى العكس من   

االجتماعٌة بدراسة المجتمعات  األنثروبولوجٌاأما االختالف فٌتمثل بانشغال علماء 

الصغٌرة ،و التً تختلف فً طبٌعتها تمام االختالف عن مجتمعاتنا من حٌث انها ال 

االجتماعٌة بدراسة السلوك االجتماعً الذي  األنثروبولوجٌاللتغٌٌر .كما تهتم  تخضع نسبٌاً 

العادة شكل نظم اجتماعٌة كالعائلة ونسق القرابة و التنظٌم السٌاسً ، و  ٌتخذ فً

 االجراءات القانونٌة ، فً الماضً و الحاضر.
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 فـــــروع الجغرافٌــــــــة االجتماعـــــٌة

 أو جماعات فً األفراد تجمع عن تنتج التً االجتماعٌة المظاهر بدراسة االجتماعٌة الجغرافٌة تهتم

 االجتماعً، والتنظٌم والعمران السكان دراسة بذلك فتشمل اجتماعٌا كائنا بوصفه االنسان تفاعل

 هذه كانت سواء االنسانٌة البٌئة مكونات كل وصف تتطلب االجتماعٌة للجغرافٌة العلمٌة فالدراسة

 أن 5491 عام وستٌل جلبرت ذكر كما االقلٌم، شخصٌة ترسم لكً وذلك معنوٌة أو مادٌة المكونات

هً : فروع أربعة على تشتمل االجتماعٌة الجغرافٌة  

األرض سطح على وكثافتهم السكان توزٌع -1  

وشكله الرٌفً العمران توزٌع -2  

الحضارٌة الجغرافٌا" للمدن الجغرافٌة الدراسة-4  

المختلفة البٌئات فً معٌشتها وطرق االجتماعٌة الوحدات توزٌع-5   
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: تشمل االجتماعٌة الجغرافٌة أن 5411 واتسن أوضح بٌنما  

العنصري التركٌب الجنس، السن، فئات االستقرار، مدى ،(الكثافة) السكان دراسة  1-  

والحضر الرٌف، فً (العمران أو السكن دراسة ) 2-  

التعبد التروٌج، العمل، المسكن، فً (االجتماعٌة الوحدات ) 3-  

ووظائفها االجتماعٌة النظم  4-  

اآلتٌة العناصر دراسة 5491 االجتماعٌة للجغرافٌة دراسته فً الجوهري وتناول    

وهدفها االجتماعٌة الجغرافٌا اطار لتحدٌد وذلك" البٌئة" الجغرافً والمسرح اإلنسان  1-  

.السكان -2  

والحضري الرٌفً والعمران البشري التوطٌن مراكز-3  

ٌمكن االلمام بجمٌع فروع الجغرافٌة االجتماعٌة لتشعبها وتعددها ، لذا  انه المن هذا نستدل  

سٌتم االقتصار على فرعٌٌن مهمٌن هما الجغرافٌة الحضارٌة وجغرافٌة االدٌان و 

مإثر على نمط حٌاة المعتقدات ، وهذه الفروع من حٌث التؤثٌر تسٌر باتجاه اجتماعً 

 االنسان .

الجغرافٌة الحضارٌة - 5  

، فاألولى على الرغم من كونها فً البداٌة البد من معرفة مفهوم الحضارة و الثقافة 

نظرٌاً واسع النطاق ٌتسع للعدٌد من الرإى و التفسٌرات ، اال ان اغلب التفاسٌر  مفهوماً 

اكدت على انها ة مجموع االنجازات المادٌة والفكرٌة لمجتمع ما ، فً حٌن ٌقصد بالثقافة 

الذي ٌشمل منظومة القٌم و العادات و االعراف و االفعال وردود االفعال  ، الكل المركب

 لمجتمع ما ، ومعنى ذلك ان الثقافة تعنً تؤثٌر االفعال و القٌم و العادات على االنسان .
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وبهذا فان الثقافة هً روح الحضارة و جوهرها وال تحٌا اال بها  ، ولغوٌا ٌقصد 

البشري ومظهر من مظاهر مستوى الرقً العلمً و  بالحضارة مرحلة من مراحل التطور

وٌشٌر مصطلح الحضارة باللغة االنكلٌزٌة الفنً و االدبً و االجتماعً ،  civilization 

الى منظومة اجتماعٌة تتضمن اسلوباً للمعٌشة بنسق معٌن و مرحلة متقدمة فً مجاالت 

. العلوم و الفنون و الدٌن و المنظمات االجتماعٌة و السٌاسة  

فً ضوء مفهوم الحضارة تعرف الجغرافٌة الحضارٌة بؤنها : دراسة جغرافٌة تسعى الى 

تسلٌط االضواء على التباٌنات المكانٌة لمكونات الحضارات البشرٌة ، والتً تشكلت بفعل 

تفاعل االنسان مع البٌئة التً ٌعٌش فٌها ، التً تتؤلف من مجموع االنجازات التً حققها 

حلٌل هذا التباٌن المكانً و بٌان اسبابه و تفسٌر نتائجه ، وفقاً لمنهج علم االنسان ، مع ت

 الجغرافٌة القائم على اساس التحلٌل و االستقراء.

المهمة للحضارة و التً تناولتها الجغرافٌة الحضارٌة دراسة االدٌان و  ومن العناصر

راكز العمران و اللغات و و القومٌات و االجناس و السالالت البشرٌة ، ودراسة م

كما تقوم الجغرافٌة الحضارٌة  االستقراء البشري على امتداد الحقب الزمنٌة المختلفة.

ارات هجرة السابقة والحالٌة ،  ومن المتغٌرات التً بدراسة النقل باعتباره مجاالً حٌوٌاً لتٌ

تإثر فً االنتاج االقتصادي كالنظم االجتماعٌة و المستوى الحضاري و السٌاسات 

 الحكومٌة و العادات و التقالٌد و السوق.

ان الهدف الرئٌسً من الجغرافٌة الحضارٌة ، وفقاً لمفهوم الحضارة هو معرفة التباٌن 

المكانً للحضارات البشرٌة التً كونها االنسان بمكوناتها المختلفة مع تحلٌل اسباب التباٌن 

د ، علماً بؤنه ال ٌوجد اطار او المكانً وتفسٌره ورصد نتائجه على المدى القرٌب و البعٌ

قالب واحد لمثل هذه الدراسات ،اذ تتعدى القوالب بحسب تعدد مكونات الحضارة البشرٌة 

وتنوع محاور إنجازاتها المادٌة والالمادٌة ، والناجمة عن تفاعل االنسان مع بٌئته المحلٌة، 

تعلق بالجانب الحضاري وبذلك فقد اختلف الجغرافٌون فً تحدٌد اطر اٌة دراسة جغرافٌة ت

النجازات البشرٌة اجدر بالدراسة من ا ايوعناصرها ،بسبب االختالف فً تشخٌص 

 غٌرها .
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جغرافٌة االدٌان و المعتقدات  - 2  

ٌهتم هذا الفرع من الجغرافٌة بتوزٌـع المعتقدات و الدٌانات ، وتحلٌــل عالقة البٌئتٌن : 

ظهورها و انتشارها ، وكذلك تحلٌل اثرها على هاتٌن البٌئتٌن ، الطبٌعٌة و البشرٌة ، فً 

 وتختص جغرافٌة االدٌان و المعتقدات بدراسة ظاهرتها مكانٌاً فً مستوى من التحلٌل .

اثرت االدٌان و المعتقدات فً الحضارة االنسانٌة تؤثٌراً واسع النطاق ، اذ ٌعد الدٌن 

الحال على حضارة وادي الرافدٌن التً تؤثرت ، كما هو  الباعث االول لقٌام الحضارات

 بالدٌن من جمٌع جوانب حٌاتها .

وفً الدٌانات القدٌمة كان للمعبد دور هام فً الحٌاة االجتماعٌة ، اذ ٌعد بإرة النشاط 

فً مدٌنة ارٌدو اقدم ، وٌعد معبد االله انكً الدٌنً و المنظم الرئٌسً للحٌاة االجتماعٌة 

، واوسع المعابد و اشهرها هو معبد االله ال البحث و التنقٌب معبد وصلت الٌه اعم

.مردوخ فً بابل المسمى االٌزاكٌـل  

ٌهتم هذا الفرع الذي ٌعد احد فروع الجغرافٌة االجتماعٌة بالمعتقدات و االدٌان السائدة  

ادلة ، على وجه البسٌطة ، وتوزٌعها الجغرافً ، وعالقاتها المكانٌة وتؤثٌراتها البٌئٌة المتب

 كما انها تبٌن اثر الدٌــن او المعتقد على الواقع االجتمــاعً للشعوب .
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ظل التباٌن المكانً لألدٌان و المعتقدات ٌعد من الظواهر الجغرافٌة التً تصلح  للمسرح 

الجغرافً ، لما تمتاز به من تباٌن و توزٌع و عالقات مكانٌة متنوعة، وال تنفصل دراسة 

عن الدراسات السكانٌة ، اذ ٌعد السكان المادة االولٌة لكال الدراستٌن .المعتقدات و االدٌان   

ومن هنا اتجه جغرافٌو السكان لدراسة التركٌب الد ٌنً للمجتمعات و االقالٌم وفقاً لمنهج 

جغرافٌة السكان الذي ٌهتم بالنمو و التوزٌع و التركٌب ، وال تظهر العالقة بٌن علم 

الجغرافٌة و دراسة االدٌان و المعتقدات من خالل المفاهٌم التً وظفها الجغرافٌون لدراسة 

قط ، وانما من  خالل التؤثٌرات الدٌنً للمكان ، وتختلف المعابد وفقاً لنوعٌة االدٌان ف

المعتقد ، فالمعابد الكاثولٌكٌة تختلف فً طرٌقة بنائها عن الكنائس البروتستانٌة ، كما 

السٌخٌة .تختلف المعابد البوذٌة عن الهندوسٌة او   

لبلدان . كما لعب المسجد دوراً مهماً وتختلف طرٌقة البناء للدٌانة الواحدة تبعاً الختالف ا

وكان ٌعد من المرتكزات االساسٌة لبناء أي مدٌنة اسالمٌة .الشعوب االسالمٌة   فً حٌاة  
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االجتماعٌة الجغرافٌة  مناهج  

 تختبر و،  المعرفة نتاج ال المستعملة البحثٌة االفعال مجموعة:  هو العلمً بالمنهج ٌقصد

 مترابط بشكل المعلومات تلك ٌنظم والمنهج. النتائج ومصداقٌة دقة خالل من المناهج

 فً االجتماعٌة الجغرافٌة شتركـــــــــوت. وتفسٌرها وتحلٌلها تفسٌرها ٌسهل الذي بالشكل

. البشرٌة الجغرافٌة بمنهج بها االلتزام ٌنبغً التً المحددات حٌث من منهجها   

التارٌخً المنهج:  اوالا   

 تتباٌن وانها،  اجتماعٌة ظاهرة لكل تارٌخً بعد وجود اساس على المنهج هذا ٌقوم

 هذا وٌركز،  ومكان زمان كل فً البٌئٌة للمإثرات تبعاً  الحجم و الشدة حٌث من تارٌخٌاً 

 على المنهج هذا وٌعتمد ؛ الزمان عبر االجتماعٌة الظاهرات تغٌر على اهتمامه المنهج

 الظاهرة دراسة تتناول التً الموثوقة التارٌخٌة السجالت و  التارٌخٌة باألحداث

 من تحلٌلها و البشرٌة المجتمعات دراسة الى باإلضافة،  ابعادها جمٌع من االجتماعٌة

 النواة باعتبارها االسر بدراسة ٌهتم المنهج هذا فان،  عالقاتها و تطورها و اصولها حٌث

 برابطة بعضاً  ببعضهم افرادها ٌرتبط جماعة كل وهً،  البشرٌة المجتمعات لتكون االولى

 تلك فً المرأة و الرجل ٌإدٌها التً االدوار و االسرٌة المشكالت بدراسة وٌقوم،  قرابة

الحالً تؤثٌراتها و المجتمعات  . 
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 على قدرة اكثر تجعلنا تارٌخٌة نظر وجهة من االجتماعٌة العملٌات و المشكالت دراسة ان

 اذ،  الظاهرة وجود ألسباب فهماً  اكثر تجعلنا كما،  المدروسة للظاهرة المستقبلً التنبإ

. الماضً ألحداث  تارٌخٌة جذور وجود من البد  

 

 

 

التحلٌلً المنهج:  ثانــــــٌا    

 الوصف كان فاذا.  الحدٌثة العلمٌة االبحاث فً خاصة اهمٌة التحلٌلً المنهج اسالٌب تحتل

 عن ٌكشف التحلٌل فان،  تغٌراتها ورصد الظاهرة خصائص على للتعرف تستعمل وسٌلة

 اسباب معرفة فٌعنً التفسٌر ام.  المتغٌرات و الظواهر بٌن المترابطة و المتبادلة العالقات

حدوثها عوامل و الظاهرة حدوث  .  

 و التفسٌر و الوصف على التركٌز ٌتم حٌث،  االستقراء على التحلٌلً المنهج ٌعتمد

 اي،  االستنباط على المنهج هذا ٌعتمد كما،  العام الى الخاص من وٌنطلق،  االستكشاف

 البدء ثم،  دراستها اهمٌة وبٌان المشكلة تحدٌد خالل من الخاص الى العام من البدء ٌكون

 تحلٌل المنهج هذا خالل من وٌتم. نفٌها او صحتها اثبات او لحل الفرضٌات بوضع

 و الظهور مجال فً البٌئة وتؤثٌر،  البٌئٌة عالقاتها وتفسٌر االجتماعٌة الظاهرة او المشكلة

 و البٌئٌة العالقات و  المختلفة الظاهرات بٌن العالقات تحلٌل و،  للظاهرة المكانً التوزٌع

 . االقتصادٌة

االحصائً المنهج:  ثالثــــــاا    

 و وتحلٌلها وتنظٌمها البٌانات جمع رٌاضٌات هو لإلحصاء االصطالحً المعنى ان

 خالل من المجتمع خواص استدالل طرٌق عن العام الى الخاص من التعمٌم و،  تفسٌرها

 التوزٌع دراسة المنهج هذا  خالل من وٌتم، االحصائٌة العملٌات وفق العٌنة خواص
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 نموها و الظاهرة حجم حٌث من بٌنهما المقارنة و، االجتماعٌة للظاهرة والنسبً العددي

 االنماط وتحدٌد،  الواحدة الدولة داخل االدارٌة الوحدات و االقالٌم و الدول اساس على

المكانٌة التباٌنات عن الناجمة  . 

 اصبحت اذ،  االنسان دراسة فً الكمً المنهج ظهر االجتماعٌة الجغرافٌة مجال وفً

 انفعاالته و ذكائه ومقدار انجازاته و ومهاراته استعداداته و مٌوله و االنسان قدرات

،  اللفظً الوصفً للمنهج بدٌالً  المنهج هذا واصبح،  االحصائً الكمً للمنهج خاضعة

درجة% 121 الذكاء نسبة ان ٌقال الذكاء بحدة الغالم توصف من فبدالً   . 

 الدراسات تخلو ما نادراً  و،  معٌنة نتائج إلظهار مهمة اداة االحصائٌة االسالٌب ان

 وتنقسم.  معٌنة فرضٌات نفً او ألثبات متنوعة احصائٌة لوسائل استعمال من االجتماعٌة

.  متقدمة اخرى و بسٌطة قٌاسٌة احصائٌة وحدات الى االحصائٌة الوسائل و االسالٌب

 التحلٌل هما االحصائٌة التطبٌقات من بنوعٌن االهتمام ٌكون المنهج هذا تطبٌق وعند

.االستداللً االحصائً  التحلٌل و الوصفً االحصائً  

 

االقتصادي المنهج:  رابـــــعا     

 و. الجانبٌن بٌن المتبادلة للتؤثٌرات االجتماعً و االقتصادي  الواقع بٌن الفصل ٌمكن ال

 فالتقالـــــــٌد،  لإلنسان االجتماعٌة االوضاع من العدٌد ٌفسر االقتصادي العامل

 وطبــٌعة االجتمــــاعٌة العالقات طبــــــٌعة و السكنٌة االحٌاء نشوء و االجتماعٌة

 البناء طرٌقة و ومساحته  المسكن ونوع تعلٌمها  و المرأة عمل و االجتماعٌة المشكالت

معٌن اقتصادي  لواقع انعكاس اال ماهً  . 

 ٌتجه حٌث،  المدٌنة داخل السكنٌة لألحٌاء المكانً التوزٌع فً واضحاً  المنهج هذا وٌظهر

المتمٌزة االنـــــشطة و التــــجزئة كتجارة معٌنة اعمال الى المرتفع الدخل ذوو السكان  . 
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 مختلفة مناطق بروز فً ساهم الذي االقتصادي الواقع فؤن،   تقدم ما على تؤسٌسا

 لتفاوت تبعاً  مختلفة اجتماعٌة اوضاع بروز فً أٌضا ٌساهم،  المدن داخل اقتصادٌة

 عن ناتجاً  اجتماعٌاً  تقسٌماً  المدٌنة احٌاء بتقسٌم الجغرافٌون ٌقوم لذا،  االقتصادٌة الطبقات

العالم. دول من العدٌد فً المدن خرائط رسم فً  ساهمت اقتصادٌة اوضاع  

 

 

 

المقارن المنهج:  خامســــــاا    

 الزمنٌة المراحل امتداد على االجتماعٌة الظواهر مقارنة اساس على المنهج هذا ٌقوم

 الظاهرة على تطرأ التً التغٌرات رصد أي،  دوري غٌر او دوري بشكل،  المختلفة

الزٌادة الى ٌشٌر ام النقص الى ٌشٌر المعدل أكان سواء الظاهرة نمو ومعدل،  االجتماعٌة  

. 

 او اقالٌم عدة فً مكانٌاً  االجتماعٌة الظاهرة مقارنة اساس على ٌقوم المنهج هذا ان كما

 الظروف معرفة المنهج هذا خالل من ٌمكن و،  واحدة زمنٌة مدة فً دول او مجتمعات

الزمنٌة المرحلة امتداد على انخفاضها او الظاهرة معدالت بارتفاع العالقة ذات البٌئٌة  . 

 احد فً االخٌرة هذه الن،  الجغرافٌة بعلم ارتباطاً  المناهج اكثر من المنهج هذا وٌعد

 العالقة تفهم على التعرٌف   هذا وفق التركٌز ٌتم حٌث،  المكانٌة العالقات علم،  تعارٌفها

 الجغرافً بالتوزٌع ٌقتـــــــــرن المنهج هذا ان كما.  االنسان و الطبٌعة بٌن المركبة

االجتماعٌة للظاهرة  . 

 ضمنها من اخرى مناهج ٌستعمل،  االجتماعٌة الظاهرة خصائص على التعرف اجل ومن

 المنهج وهذا، االجتماعٌة الدراسات فً البحث مناهج اقدم من ٌعد الذي،  الوصفً المنهج

الرقم او بالكلمة الوصف ٌكون وقد،  علٌه هً التً بالصورة دقٌقاً  وصفاً  الظاهرة ٌصف  . 
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 و مشاهدته خالل من هو كما الواقع رصد اساس على فٌقوم،  االستقرائً المنهج اما

 بمالحظة أي،  الكلٌات قبل بالجزٌئات ٌبدأ المنهج وهذا،  بحواسه الٌه توصل ما و تجربته

التفسٌر فً ٌستعملها(  فرضٌات)  جمالً  نفسه مع ٌبنً ثم من و علمٌة مالحظة الظاهرة  . 

 وقد.  تداخلها و المعارف سعة تقتضٌه الذي الحدٌث المنهج هو التكاملً المنهج ان كما

 و المعلومات جمع تستدعً التً التكاملٌة بالدراسة ٌسمى ما االمرٌكً التعلٌم فً وجد

 جمٌع تتناول و،  علٌه الضوء لتلقً،  معٌن موضوع دراسة عند مٌدان كل من الحقائق

الدٌنٌة و السٌاسٌة و االجتماعٌة و االقتصادٌة زواٌاه و جوانبه  . 
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 مناهج الدراسة فً الجغرافٌة االجتماعٌة

 اوالا : المنهج البٌئً

راسة العالقات التبادلٌة و التفاعلٌة بٌن االنسان و بٌئته الطبٌعٌة ، على د ٌركز هذا المنهج

وقد اصبحت قضٌة هذه العالقة من القضاٌا الشائكة والمختلف علٌها ، وهً قضٌة شغلت 

اذهان المفكرٌن و الفالسفة و الباحثٌن علٌها ولمراحل زمنٌة طوٌلة ، االمر الذي ولد اراء 

وٌمكن اثرت هذه االراء بالمراحل الزمنٌة التً عاشها اصحابها ، ونظرٌات متعددة ، وقد ت

 تصنٌف هذه االتجاهات الى المدارس االتٌة:

المدرسة الحتمٌة-5   

تعد المدرسة الحتمٌة من اقدم المدارس التً حاولت ان تحدد العالقة بٌن البٌئة و االنسان  

وتعمقت بوادر هذه الفلسفة فً اواخر القرن التاسع عشر على ٌد فردرٌك راتزل ، 

( الذي اخذ بمبدأ السببٌة فً تحدٌد العالقة بٌن االنسان و بٌئته الطبٌعٌة 1111-1182)

،فهم ٌعتبرون ان للظروف الطبٌعٌة االثر االكبر فً حٌاة االنسان و فً نظمه االقتصادٌة 

ضوحا على ٌد اتباعه فً مطلع القرن العشرٌن.و الحضارٌة ، وازدادت و  

لظروف البٌئة الطبٌعٌة ، ومن ثم تتضمن هذه وترى هذه المدرسة خضوع االنسان الكامل 

الدراسة ابراز تلك الظروف الطبٌعٌة ، ومتابعة اثر المناخ فً توزٌع السكان مثال 

 وهجراتهم ، وفً توجٌه العالقات بٌن الدول ساسٌا واقتصادٌا.

المدرسة االمكانٌة -2           
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ان لإلنسان لدٌه امكانات  للنظرٌة الحتمٌة ، والتً ترى جاءت نظرٌة المدرسة االمكانٌة كرد فعل

بها. ومن ثم تتركز الدراسة على الظروف  الختٌار ما ٌناسبه ، وهو ٌإثر فً البٌئة مثلما ٌتاثر

البشرٌة واشكال التكٌف البشري مع البٌئة الطبٌعٌة ، وعوامل ومراحل التقدم التقنً ،وانماط 

 العمران البشري من سكان وسكن وتنظٌم اداري وسٌاسً للحٌاة وتحسٌن جودتها.

رى ان البٌئة لٌست مظهراً لقد ظهرت النظرٌة االمكانٌة على ٌد) فٌدال دي البالش( الذي كان ٌ

وهذا المظهر الجغرافً هو فً الواقع موضوع علم  بٌئٌاً طبٌعٌاً ، بل مظهر بٌئً حضاري ،

وغٌرهم ، وهذه هً المدرسة الفرنسٌة التً  الجغرافٌة ، واٌد )البالش( كل من )برون وفالو (

 ترفض خضوع االنسان للبٌئة.

المدرسة التوافقٌة -1  

رسة باراء المدارس السابقة ، فقالت : الحتم مطلق و ال امكانٌة مطلقة . وقد لم تعترف هذه المد

جاءت هذه المدرسة على ٌد ) كرفث توٌلور( الذي حاول التوفٌق بٌن الحتمٌة و االمكانٌة ، وهو 

ٌرى ان االنسان ال ٌستطٌع تغٌر البٌئة تغٌٌراً جوهرٌاً كامالً ، بل ان فعله ال ٌتعدى كونه تعدٌالً 

تحسٌناً بما ٌخدم مصلحته ، وان البٌئة اشبه بشرطً المرور ، فاستغالل البٌئة ال ٌكون اال من  او

 ٌختار وٌفكر  فألنسانمساعدة البٌئة ، ولٌس من الضرورة ان ٌكتب النجاح لذلك الجهد ،  خالل

ة وٌجد و البٌئة تستجٌب و تعطً . وتبدو الجغرافٌة االجتماعٌة فً اطار المدرسة التوافقٌ

 خاضعة لعوامل و متغٌرات تتعلق بدرجة تطور المجتمعات و الشعوب و كٌفٌة تعاملها مع البٌئة.

البٌئً النفس علمثانٌاا :   

 البٌئة او بالمكان المرتبطة الناس احوال بدراسة ٌهتم تطبٌقً مجال هو ، البٌئً النفس علم

 او المعطٌات من نشؤ ، النفس علم فروع من داخلً فرع وهو ، تحسٌنها و خاص بشكل

 االخرى النفس علم مجاالت من العدٌد من المنحدرة النظرٌات و الحقائق او المعلومات

 ، االخالق علم ، االنسان علم ، العمارة ، السٌاسٌة العلوم ، االجتماعً النفس علم:  مثل

 .وغٌرها



 
وفاء هادي حبٌب( مدرس مساعد)            الجغرافٌة االجتماعٌة            المرحلة االولى       

 
 

 السلوك بٌن وثٌقة عالقة ٌرى الذي االجتماعً النفس علم على نشؤته فً الفرع هذا أعتمد

 سلوك على البٌئة تؤثٌر بدراسة االهتمام وظهر ، به المحٌطة الفٌزٌائٌة البٌئة و البشري

 البٌئً النفس بعلم الجغرافٌة عالقة وتظهر وتظهر ، التجرٌبً النفس علم اطار فً االنسان

 على البٌئة وتؤثٌر الفٌزٌائٌة البٌئة و االنسان بٌن المتبادلة بالعالقة االخٌر اهتمام خالل من

العام البٌئً المنظور ضمن االنسانً السلوك دراسة أي ، االنسان سلوك  . 

 ،وان السلوك تشجع او تحد و تإثر البٌئة بان االعتقاد ، البٌئً النفس علم خواص ومن

 و السلوك بٌن العالقة وان ، معها للتكٌف منه محاولة فً البٌئة فً ٌإثر أٌضا االنسان

ومتفاعلة متبادلة البٌئة  . 

 مجاالً  تعد مفرداتها بكل االجتماعٌة البٌئة فان ، االجتماعٌة بالجغرافٌة العالقة حٌث ومن

 الصحة على البٌئٌة العوامل دراسة عن كثٌراً  ٌبتعد ال الذي البٌئً النفس علم لدراسة

 بٌن شتركالم االهتمام ذات المواضٌع ومن.  علٌه وتؤثٌرها لإلنسان العقلٌة و النفسٌة

 المختلفة بعناصره المناخ بٌن العالقة دراسة البٌئً النفس علم و االجتماعٌة الجغرافٌة

 على واثرها الحضرٌة والبٌئة ، االنسان على واالزمات الكوارث وتؤثٌر ، االنسان وسلوك

 فً المعٌشة و الجرٌمة و السكن و البطالة و الفقر تؤثٌر دراسة عن فضالً  ، السلوك

العشوائٌة المناطق  . 

 البٌئً النفس علم ان فً فٌتمثل البٌئً النفس علم و االجتماعٌة الجغرافٌة بٌن االختالف أما

 الجغرافٌة تدرس بٌنما ، متمٌزاً  سٌكولوجٌاً  كٌاناً  او شخصٌة بوصفه الفرد ٌدرس

 على. التارٌخٌة االجتماعٌة النظم و المجتمعات و بالجماعات الخاصة التباٌنات االجتماعٌة

. اخرى ناحٌة من المجتمع و ناحٌة من الفرد بٌن الفصل صعوبة من الرغم  

 

   

الجغــــرافٌــــة السلوكٌـــــةمنهج  ثالثاا :   
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عالقة االنسان بالبٌئة موضوع قدٌم قدم التفكٌر االنسانً بمعرفة ما ٌحٌط به ، وقد تعددت 

زاوٌة النظر الى العالقة بٌن االنسان و البٌئة و ظهرت نتٌجة لذلك العدٌد من المدارس . 

ففً نهاٌة عقد الستٌنات برز منهج ٌدعو لدراسة اثر البٌئة على سلوك االنسان ، وعالقة 

باألنماط المكانٌة للسلوك الجمعً و الظواهر االجتماعٌة المختلفة .ذلك   

هدف الدراسات السلوكٌة ابدال البساطة و االلٌة التً عرفت بها نظرٌة عالقة االنسان 

.االنماط  الى تغٌٌربالبٌئة بؤخرى توضح التعقٌد الموجود فً السلوكٌات التً تإدي   

جغرافٌة السلوكٌة ، كما اطلق على المنهج وٌطلق بعضهم على المنهج السلوكً : ال

التطبٌقً : الجغرافٌة التطبٌقٌة . وسواء أكانت منهجاً ام فرعاً ، فؤنها تدرس سلوك االنسان 

 فً بٌئته ، وهو من المواضٌع التً تهتم بها الجغرافٌة االجتماعٌة .

الكذي الجغرافٌكة : ذلكك الجكزء مكن  فً ضوء ما تقدم ٌمكن تعرٌف الجغرافٌة السلوكٌة بؤنها

ٌدرس العالقات بٌن االنسان و البٌئة عن طرٌق تطبٌق المنهج السكلوكً المككانً . وٌهكدف 

هذا المنهج الى ربط النتٌجة المكانٌكة بالسكبب السكلوكً ، بمعنكى ان هكذا المكنهج ٌهكدف الكى 

 ارجككاع االنمككاط المكانٌككة للسككلوك البشككري الككى مسككبباتها االدراكٌككة الكامنككة مككن العملٌككات

 الذهنٌة.

وللجغرافٌة السلوكٌة عالقة وطٌدة بعلم النفس البٌئً ، حٌث تتمحور الدراسات فً 

الجغرافٌة السلوكٌة التطبٌقٌة حول البعد السلوكً باتجاه البٌئة ومنها : حوادث المرور ، 

االزدحام ، الحوادث االجتماعٌة على اختالف تفصٌالتها . اما علم النفس البٌئً فهو 

ٌة لتؤثٌر البٌئة بجمٌع اشكالها على سلوك االنسان ، وهو ٌنظر كلٌة اجمالٌة دراسة علم

 شمولٌة ولٌس بكونها مجرد مجموعة من المثٌرات.

 

 

البٌئٌة المشكالت و التطبٌقٌة السلوكٌة الجغرافٌة  
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 ومناهجه الجغرافً البحث أسالٌب تطبٌق انها على التطبٌقٌة الجغرافٌة تعرٌف ٌمكن

 و االجتماعٌة و االقتصادٌة و السٌاسٌة)   المعاصرة المشكالت على الحدٌثة وادواته

 عثرة حجر وتشكل المجتمع منها ٌعانً التً االجتماعٌة المشكالت عن فضالً ( ، البٌئٌة

تطلعاته و تقدمه امام  . 

 

 و الحلول لوضع كعلم الجغرافٌة توظٌف عن عبارة،  اخر بمعنى،  التطبٌقٌة الجغرافٌة ان

 البشرٌة المشكالت دور اتسع وقد،   البشرٌة و منها الطبٌعٌة المجتمع لمشكالت المعالجات

 المستمر الضغط عن فضالً  السكان حجم فً المضطرة الزٌادة بسبب الحاضر العصر فً

البشر بٌن النزاعات و الخالفات نشوب و الطبٌعٌة البٌئة موارد على . 

:  االول االتجاه،  الحروب حـــالة فً مهمان اتجاهــان له التطبٌقً الجغرافً الدور ان

 المواقف حسم فً رئٌس دور الجغرافٌة للمعرفة ٌكون حٌث،  المحاربون ٌستعمله

 فً تساهم عوامل كلها،  الطرق اتجاه و المناخٌة الظروف و السطح فطبٌعة،  العسكرٌة

 الجانب مساهمة فً فٌتمثل:  االخر الجغرافً التطبٌقً الدور اما.  القتالً الموقف حسم

،  الحروب و الصراعات عن الناجمة الظروف معالجة فً االجتماعٌة للجغرافٌة التطبٌقً

 طبقات على تنعكس نفسٌة اثاراً  لها ان بل،  ذكره تقد ما على دورها ٌقتصر ال التً

 روح وزرع بالنفس الثقة زعزعة فً تساهم اذ،  االطفال و الشباب السٌما،  المجتمع

المجتمعات لدى الكراهٌة  . 

 و للصناعة ما،  كبٌرة مساهمة التجارة و التصنٌع عملٌة فً التطبٌقٌة الجغرافٌة وتسهم

 للمجتمع العام الذوق تخدم فالصناعة،  متنوعة اجتماعٌة تؤثٌرات من التجارة و الزراعة

 فتظهر الزراعة مجال فً االجتماعٌة االثار اما،  للمجتمع االجتماعً بالواقع ٌتؤثر الذي

 و الثقافً المستوى بحسب تختلف التً الزراعٌة الوسائل و االنتاج حجم خالل من

 بٌنما،  الزراعة فً مهما عامالً  المرأة تدخل المجتمعات بعض وفً،  للفالح االجتماعً

 امام حائالً  التقالٌد و العادات تقف اذ،  الرجال على العمل ٌقتصر اخرى مجتمعات فً

. العاملة االٌدي من الزراعً المجال ٌحرم مما،  المرأة تطور  
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البٌئٌة المشكالت مفهوم   

 بالعوامل واألخرى الطبٌعٌة بالعوامل ٌرتبط بعضها المشكالت من عدٌد البٌئة تواجه

.ذلك وغٌر الثقافٌة بالعوامل والثالث االجتماعٌة . 

 االجتماعً السلوك انحراف أو( المؤلوف عن االنحراف) عامة بصفة المشكالت ونعنً

 للسلوك المجتمع حددها التً القواعد عن واالجتماعً الخلقً التلوث حالة فً هو كما

 ونقص -والتصحر – تلوث مشكلة: ) مثل البٌئٌة المشكالت من عدٌد وهناك. الصحٌح

إلخ...  (السكانً التزاٌد، البطالة،  الغذاء  

 موارد: ) مثل البٌئٌة المشكالت هذه حدة من أوتقلل تزاٌد عوامل عدة هناك وأٌضاً 

 األهلٌة الجمعٌات،  التعلٌم درجة،  البٌئٌة حماٌة باألهمٌة المجتمعً الوعً،  المجتمع

.والحكومٌة  

البٌئة مشكالت  

 فً نسبٌاً  العهد الظواهرالحدٌثة من واحدة البٌئٌة بالمشكالت الجدي وٌعتبر االهتمام

 ببعض االهتمام عن تفصح معٌنة مظاهر دائماً  هناك كانت أنه فمع رالمعاص مجتمعنا

 تقدم ونتٌجة فقط الماضٌة القلٌلة العقود خالل إال ٌحدث لم فإنه بالبٌئة المتصلة القضاٌا

 أن،  واجتماعٌة تكنولوجٌة متسارعة سرٌعة تغٌرات من طرأ ولما خارقة بسرعة العلم

 تماماً  جدٌدة أبعاداً  قبل من موجودة كانت أخرى مشكالت واكتسبت جدٌدة مشكالت برزت

 ٌستحٌل قد بالبٌئة ضارة نتائج عن مجتمعة تسفر البشرٌة األنشطة من كثٌراً  أنو ، 

 فً تنشؤ التً المشكالت بعض إدراك أٌضاً  الجدٌدة الظواهر ومن،  تداركها أو إدراكها

 فً البشري الجنس على تإثر قد،  فٌه تظهر الذي البلد لبٌئة وفقاً  متباٌنة صور عدة

.مجموعة .  

وأسبابها البٌئٌة المشكالت طبٌعة   
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 هذا وٌشكل الكوكب هذا على البشري النوع ظهر أن منذ والبٌئة اإلنسان بٌن تفاعل هنالك

 االجتماعً تطوره عملٌة خالل من تحقق كما اإلنسان تقدم من أصٌالً  جانباً  التفاعل

 على اإلنسان قدرة ختلفةم بؤطوار سرت وقد أساسٌاً  دوراً  التربٌة فٌها لعبت الذي والثقافً

الطبٌعٌة بالبٌئة عالقاته تغٌٌر   

 قدٌماً  البٌئٌة كالتشالم أساس هً البٌئة من اإلنسان مطالب أن على الباحثون وٌجمع

هما أساسٌٌن عنصرٌن من تتكون البٌئة أن فكما وحدٌثاً    

ببعض بعضها المتشابك األربعة البٌئٌة النظم ذات الطبٌعٌة البٌئة -1   

إلنسان شٌدها مادٌة أساسٌة كبنٌة،  الثقافٌة االجتماعٌة البٌئة -2  

 الفقر وعن( السكانً) الدٌمغرافً العامل عن تنشؤ قد التً البٌئٌة المشكالت هنا والننسى

 وجود أن دوماً  التذكر ٌجب كما والثقافً واالجتماعً االقتصادي اإلطار تعقد وعن

فٌه نفٌش الذي والدولً الوطنً المجتمع نوعٌة عن ٌنفصل أن الٌمكن البٌئٌة المشكالت   

بالبٌئة المتعلقة الصحٌة المشكالت   

 العالم فً شخصاً  ملٌون 11 حوالً وتقتل عام كل مستمر تزاٌد فً المعدٌة األمراض إن

 أسباب عن ذلك وٌنتج النامٌة الدول فً السن غارصو الشباب األخص وجه وعلى الواحد

فٌها تحٌا التً البٌئة خالل من البغض بعضها مع تتداخل عدٌدة  

الصحٌة والعناٌة الرعاٌة توفر عدم -1  

األراض لمكافحة مالٌة موارد إتاحة وعدم الفقر -2  

الحاد البٌئة تلوث -3  

 بسهولة وانتقالها األمراض انتشار إلً ٌإدي مما األفرد بٌن واالحتكاك االتصال تزاٌد -4

 - لمكان مكان من والتنقل السفر -5 .  .المستمر السكان التزاٌد كل فً

.ةئاألوب انتشار إحدى والتكنولوجً العلمً مالتقد -6  
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. المناخ تغٌر -1  

  النظـــــــــــــام البٌئً

ة هو الوحدة االساسٌة التً تتكون منها البٌئة ، اذ تشمل البٌئة عدداً من االنظمة المتفاعل

تضم كل العناصر البٌئٌة الحٌة وغٌر الحٌة ، وٌحافظ هذا  والتً فٌما بٌنها تفاعل معقد ،

  النظام على توازن هذه العناصر و بالتالً ضمان دٌمومة النظام البٌئً .

  البٌئً النظام خصائص

 والعضوٌة العضوٌة غٌر األساسٌة المواد وهً حٌة غٌر كائنات من بٌئً نظام كل ٌتكون

 الكائنات وهً التغذٌة ذاتٌة حٌة كائنات رئٌسٌن قسمٌن إلى وتنقسم حٌة وكائنات البٌئة فً

 البناء عملٌات بوساطة بسٌطة عضوٌة غٌر مواد من بنفسها غذائها بناء تستطٌع التً الحٌة

 أنواع لجمٌع والرئٌسً األساسً المصدر الكائنات هذه وتعتبر/ الخضر النباتات/ الضوئً

 من كبٌرة كمٌات باستهالك الكائنات هذ تقوم كما أنواعها بمختلف األخرى الحٌة الكائنات

  . الهواء فً األوكسجٌن بإخراج وتقوم الضوئً التركٌب عملٌة خالل الكربون أكسٌد ثانً

 التً الحٌة الكائنات وهً التغذٌة ذاتٌة غٌر حٌة كائنات فهو الثانً الرئٌسً القسم أما

 فآكالت المحللة والكائنات المستهلكة الكائنات وتضم بنفسها غذائها تكوٌن التستطٌع

 صنعه ما على تعتمد مستهلكة كائنات األعشاب على تتغذى التً الحشرات مثل الحشائش

 هذه مثل وتسمى وأجسامها أنسجتها بها تبنً مختلفة مواد إلى أجسامها فً وتحوله النبات

 هذه على تتغذى التً والحٌوانات النبات على مباشرة تعتمد ألنها األول هلكالمست الكائنات

 المواد على تعتمد ألنها الثانً المستهلك تسمى ولكنها أٌضاً  مستهلكة كائنات الحشرات

 المحللة الكائنات أما نباتً أصل من بدورها نشؤت والتً الحشرات ألجسام المكونة الغذائٌة

 إلى وتحولها والحٌوانٌة النباتٌة الكائنات بقاٌا تفكك على الذاتٌة غٌر التغذٌة فً تعتمد فهً

  . المترممة الكائنات وبعض والفطرٌات البكتٌرٌا أمثلتها ومن النباتات منها تستفٌد بسٌطة مركبات
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المحلٌة بٌئاتها فً حٌاتها ونظم البشرٌة الجماعات توزٌع  

 بٌئة األمازون غابات فبعض تستلزمه، وال فٌها انسان وجود على تدل ال الطبٌعٌة البٌئة

 بٌئة تماماً  السكان من الخالٌة الجنوبٌة القطبٌة القارة وكذلك انسان قدم تطؤها لم طبٌعٌة

 ولذلك لإلنسان، وطناً  بوصفها بل ذاتها بحد الطبٌعٌة بالبٌئة تهتم ال والجغرافٌة. طبٌعٌة

 أنها أي نشاطه، آثار فٌها وٌترك االنسان ٌعمرها التً الجغرافٌة البٌئة هً بحثها فمجال
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 إلى ٌحولها بحٌث الطبٌعٌة، البٌئة فً االنسان وأثر االنسان، فً الطبٌعٌة البٌئة أثر نتاج

. له مالئمة جغرافٌة بٌئة . 

 االسكــــــٌمو

 جماعة وهم. غرٌبة بلغة الناطقٌن او النًء اللحم اكلً تعنً امرٌكٌة هندٌة كلمة االسكٌمو

 بالهنود ٌرتبطون الساللٌة الناحٌة ومن،  الحضارٌة و اللغوٌة الناحٌة من متمٌزة

 طٌة مع الوجنات عظام بروز مع مفلطحة وجوهم القصٌرة بالقامة ٌتمٌزون،  االمرٌكٌٌن

 االسكٌمو قبائل بٌن واالختالف،  البنً الفاتح البشرة ولون الخشن الشعر و المغولٌة العٌن

 علٌه تعتمد الذي الممٌز والمصدر،  صٌدها فً علٌه تعتمد الذي الحٌوان نوعٌة على ٌعتمد

البحر عجل هو الصٌد علٌه ٌعتمد الذي الممٌز المصدر و،  صٌدها فً . 

 و كندا شمال عبر كرٌنالند شرق من الممتدة القطبٌة المنطقة االسكٌمو جماعة تسكن

 لألسكٌمو اللغوٌة المنظومة على المحافظة فً االنعزالٌة ساهمت وقد، سٌبٌرٌا الى االسكا

 لٌست الطبٌعٌة البٌئة مظاهر بؤن علماً .  والتقالٌد العادات و االجتماعً النسق عن فضالً ،  

المحلٌة الحضارات من العدٌد نشؤت لذا االسكٌمو مناطق فً متجانسة . 

 للحٌاة مالئمة طرقهم بعض و احتٌاجاتهم لتلبٌة البٌئة مظاهر بعض االسكٌمو طوع وقد

 عن فضالً  االخشاب السٌما،  للعٌش مهمة اساسٌات تنقصها بٌئتهم ان علماً ، القطبٌة

 واستغل. الصٌد فً تستخدم التً المدربة الكالب وهناك.  الجلٌد احذٌة و الجلدٌة المالبس

حٌاتهم اساسٌات فً الحٌوانات وجلود والعاج والعظام االحجار االسكٌمو . 

 االطعمة و النباتات بعض و الطٌور وجمع المالبس وصناعة المنزل بتدبٌر النساء وتقوم

 صناعة او الصٌد الرجال ٌمتهن حٌن فً،  الطهً و االطفال رعاٌة عن فضالً ،  البحرٌة

الصٌد ادوات  . 

 اوقات فً والسٌما،  العاجزٌن و المسننٌن قتل القبائل هذه لدى االجتماعٌة السلوكٌات ومن

 بحسب االشباح من خوفاً  الجثة من للتخلص االسكٌمو ٌسرع الوفاة حالة وفً. المجاعة

 اسم وٌعطى،  الشخصٌة ممتلكاته بكل مصحوباً  االحجار من كومة تحت فٌدفن،  اعتقادهم

جدٌد مولود الى المتوفً . 

 من االسكا فً تمكنوا وقد. المتناهٌة الثقة و االخرٌن اتجاه بالصداقة االسكٌمو وٌمتاز

 لم الوسطى القطبٌة المناطق وفً، علٌهم للقضاء ذلك ٌإدي ان دون بالعالم االتصال

 وهم،  االبٌض بالرجل االسكٌمو اختلط كرٌنالند وفً. الحدٌثة المدٌنة بتؤثٌرات ٌتؤثروا
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.  الهنود و االبٌض بالرجل االسكٌمو اختلط فقد االسكا فً اما. االغلب على الدنماركٌون

ما حد الى بنقاوتهم محتفظٌن االسكٌمو مازال الوسطى القطبٌة المنطقة وفً .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البـــــورو قبائـــــل  

 ووصول االنسان لتقدم المعوقة البٌئات من تعد التً الغابٌة البٌئة قبائل من القبائل هذه

 من نطاقاً  القبائل هذه تحتل.  النضج ناحٌة من اعلى مستوٌات الى الحضاري المستوى

 موطن ٌقع وتحدٌداً ،  واالكوادور وكولومبٌا البرازٌل تخوم التقاء عند األمازون غابات

االعلى األمازون نهر روافد من وهما،  واسا جابوا نهر بٌن القبائل هذه . 

 تنطقها واحدة لغة فً تشترك،  الجنوبٌة امرٌكا هنود من صغٌرة جماعات البورو و

 قرٌة او محلة 51 نحو فً تعٌش االف بضعة افرادها عدد ٌتجاوز وال.  متعددة بلهجات

 ال،  العامة الجنسٌة الصفات فً الحمر الهنود سائر عن البورو ٌختلف وال. متباعدة شبه

 ٌمٌل ولكنه،  االعم االغلب فً برونزي البشرة فلون.  الدقٌقة التفاصٌل فً ٌختلفون كنهم

 الوجوه و،  مستقٌم خشن اسود الشعر و،  الحمرة تشوبه واحٌاناً  السمراء الصفرة الى

 واجسامهم،  منحرفة صغٌرة قاتمة او سوداء والعٌون،  التقاطٌع حادة لٌست مستقٌمة

ذلك من اقصر النساء و،  للرجال( سم 161) الطول متوسطة  . 
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 االرض واعداد االخشاب كقطع جسمانٌة قوة الى تحتاج التً باألعمال الرجال وٌقوم

 فتقوم النساء اما.  القوارب و االسلحة وصنع القتال و الصٌد و المساكن وبناء للزراعة

البسٌطة الصناعات بعض و الزراعة و الطعام وطهً االطفال بتربٌة . 

،  االلتقاط و الجمع و القنص و الزراعة على االقتصادٌة حٌاتهم فً البورو وٌعتمد

 فً ما واصعب،  الكالب ذلك فً بما المنزلٌة الحٌوانات انواع من نوع أي والٌربون

 هذه حرق ٌتم احٌاناً  و.  الغابات اشجار ازالة و للزراعة االرض اعداد هو الزراعة

المطٌر الفصل اواخر فً االشجار  . 

 مثل الصغٌرة الحٌوانات عن فضالً ،  النهر فرس بصٌدها البورو ٌقوم التً الحٌوانات ومن

واالفاعً الطٌور و النمل اكل و الصغٌر القرد و الغابة خنزٌر  . 

 صٌد على القدرة ولهم،  تعقبها على وقدرة الحٌوانات بطبائع واسعة دراٌة وللبورو

المسمومة القذائف ذات النفخ بنادق وتستعمل.  بالحرب الكبٌرة الحٌوانات  . 

 وتسمى. للضعفاء وقسم،  لألقوٌاء قسم قسمٌن الى مقسمة قرى عن عبارة والمنازل

 وهذه،  االمازون نهر فً للتنقل القوارب وٌستعملون.  الحٌوانات بؤسمائهم عائالتهم

 ٌحركها التً الشرٌرة لألرواح مرضهم اسباب وٌعزون. للجمٌع استعمالها مشاع القوارب

 عظامهم من وٌصنعون،  الحروب اثناء اسراهم لحوم اكل عن ٌتوانون ال وهم،  اعداإهم

بالنصر احتفاالً  جماجمهم ٌعلقون و االساور و العقود  

المـــــاســـــاي قبائـــــــل  

 من وهً. كٌنٌا و تنزانٌا بٌن المشتركة الحدودٌة المناطق تسكن االفرٌقٌة الماساي قبٌلة

 التبشٌرٌة االرسالٌات لعروض تستجب او تخضع لم التً. االفرٌقٌة البدائٌة القبائل

ملحدة،)  بعضهم تعبٌر حسب،  قبائل هً أي.  الثالثة للدٌانات ) . 

 افرادها ٌعٌش.  االرضٌة الحٌاتٌة امورهم ادارة على القبٌلة راس السحرة كبٌر وٌعاون

 على منتصبا   وقوفه،  الماساي لمحارب الجسدي النضج على وكدلٌل الصٌد و الرعً على

الحٌوانات من غنٌمة مرور بانتظار طوٌلة ساعات رمحه على متكئاً  واحدة ساق  . 

.  افرٌقٌا شرقً هضاب فً المدارٌة المنطقة تسكن التً الرعوٌة القبائل اشهر من الماساي

 المتوسط البحر ساللة الى تنتمً التً الحامٌة بالشعوب باختالطهم ساللٌاً  الماساي تؤثر وقد

 البنٌة و القصٌرة القامة و المنسجمة التقاطٌع و الطوٌل بالراس تتمٌز التً و،  الشمال فً

اللغة و الثقافة فً ٌظهر االثر ان بل،  الرقٌقة  . 
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 و الكفوف صغار،  االرجل و االٌدي طوال نحاف،  القامة طوال بانهم الماساي وٌتصف

 ووجوه عالٌة ضٌقة رإوس لهم،  القاتم البنً و الفاتح البنً بٌن ما البشرة لون،  االقدام

 كٌنٌا اراضً فً نسمة االف( 11) على مجموعهم ٌزٌد وال،  التقاطٌع دقٌقة ضٌقة

المهلكة االوبئة الى عددهم نقص وٌعزى،  وتنزانٌا  . 

 ورعً بالزواج ٌتصل فٌما العشائرٌة للنظم ٌخضع أبوي مجتمع الماساي ومجتمع

 حدود ان كما،  سٌاسٌة منها اكثر عائلٌة اهمٌة وللعشٌرة.  االخرى الملكٌات و الحٌوانات

 االقل على او،  الكل وٌخرج،  حلوا متى االفراد منازل وتتقارب، اضحة و لٌست ارضها

الكأل عن بحثاً  الفصلٌة رحالتهم فً سوٌة،  االكبر القسم  . 

          أكبر دٌنً لزعـــٌم بالوالء ٌدٌنون وهم،  سٌاســـٌة بقٌادة ٌعترفون ال والماساي

 انها اال،  التنفٌذٌة الناحٌة من الزعامة هذه ضعف من الرغم على و( ،  لٌبون ٌدعى)

،  البعٌد و الدانً بٌن الحربً خاصة العمل وحدة على تحث ان طوٌلة لمدة استطاعت

الماساي حٌاة ٌمٌز الذي االستقالل و بالفردٌة القوي االحساس من بالرغم . 

 الماساي انقسم و الزعٌم هذا مركز ضعف وقد،  وراثٌة(  لٌبون)  الدٌنً الزعٌم ووظٌفة

 اللٌبون ٌفقد ان وقبل.  ارضهم الى االبٌض الرجل دخل ان منذ المركز لهذا وراثته حول

سلطتهم بعض  . 

االفارقـــــة االقـــــــزام  

 بعد،  االستوائٌة الغابات نطاق فً ٌتمثل ضٌق نطاق فً وٌتوزعون القارة شعوب اقد وهم

 حتى الكونغو وحوض الكامرون سواحل من تمتد حٌث،  اتساعاً  اكثر اوطانهم كانت ان

الغزال ببحر مروراً  البحٌرات هضبة . 

 ومتوسط القامة قصار فهم،  افرٌقٌا قارة سكان بقٌة عن بها ٌمتازون خصائص ولألقزام

 حجم مع تتناسب ال طوٌلة فاالذرع متناسقة غٌر واجسامهم( ، سم 135) الى عندهم الطوا

 البشرة لون اما.  الثمار لجمع علٌها اعتمادهم بسبب لدٌهم الذراع طول ٌرجع وقد.  القامة

،  كبٌرة وعٌونهم،  الخفٌف الشعر من بطبقة مغطى والجسم،  الصفرة الى مائل اسود فهو

العلوي الفك ببروز ٌمتازون كما.  مفلطحة وانوفهم . 

 على باالعتماد صنعت اكواخ فً متمثلة بسٌطة سكنٌة مجموعات فً االقزام ٌعٌش

 اقسام ثالث الى االقزام وٌنقسم. االقزام لدى السائد هو القبلً النظام و.  الغابة منتجات

  : رئٌسٌة

الجابون حتى الكامٌرون جنوب وموطنهم:  البابنجا مجموعة -1  . 
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كاساي ونهر الكونغو نهر بٌن المجموعة هذه وتتوزع:  الباتو مجموعو -2  . 

اوغندا غرب وجنوب الكونغو شرق شمال وموطنهم: البامبوتً مجموعة -3  . 

 و السهم فهً االسلحة اما،  الثمار وجمع الصٌد على كلٌا اعتماداً  االقتصادٌة الحٌاة وتعتمد

 .القوس

،  منهم القرٌبٌن الزنوج على معٌشتهم فً ٌعتمدون االقزام بدأ فقد،  منهم قسم وباستثناء

 بالمحصول الزنوج مع الصٌد منتجات تبادل فٌه ٌتم الذي الصامت التجاري التبادل حٌث

.  عددهم تناقص الى ادى مما،  الزنوج مع التزاوج قلٌلة احٌان فً تم كما.  الزراعً

عندهم معروفة دالالت لها اصوات مجموعة تمثل االقزام لدى الممٌزة واللغة  . 

 

 

 

المنــــعزلة الســـــالالت  

(الهتنتوت)   البوشمـــن:  اوالا    

 و القامة بقصر وٌتمٌزون،  افرٌقٌا وسط فً وتنتشر،  الزنجٌة الساللة الى تعود وهً

 االنف و.  االصفرار الى تمٌل عندهم والبشرة.  القصٌرة االرجل و النحٌلة االطراف

 الرأس و،  البارز السفلً الفك و العرٌض الوجه و،  منخفض غٌر الواسع القصٌر

 بعض جعل ما وهذا،  الضٌقة العٌون و اللولبً الشعر عن فضالً ،  المستدٌر

 الساللة ضمن ولٌس،  الكبرى المغولٌة المجموعة ضمن ٌصنفونهم األنثروبولوجٌن

الكبــــرى االفرٌقٌة . 

األقــــــزام:  ثانٌـــاا   

 حوض فً تعٌش التً( النٌجرلو قبائل) ومنهم،  اٌضاً  الزنجٌة الساللة الى ٌنتمون وهم

 البنً او االصفر البشرة لون و الشدٌد بالقصر هإالء وٌتمٌز،  النٌل اعالً عند و الكونغو
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 المحٌط و البرت بحٌرة بٌن وٌنتشرون.  السٌقان متانة و البطن بضخامة وٌمتازون، 

المالٌو فً و أندمان جزر فً النجرٌتو اٌضاً  ومنهم.  االطلسً  . 

المهجنة السالالت:  ثالثـــــــاا    

.  الرئٌسٌة السالالت افراد بٌن التزاوج و االختالط بفعل تكونت صغٌرة سالالت وهً

 و االختالط حصل حٌث،  السالالت هذه فٌها ظهرت التً الجهات اهم االمرٌكٌتٌن ولعل

. الفرعٌة السالالت جمٌع من المغول و الزنوج و القوقازٌٌن بٌن التزاوج   

 و القوقازٌٌن من خلٌط وهً( ،  المستٌزو)  جماعات ظهرت التً الفرعٌة السالالت ومن

 الوالٌات جنوب وجودهم وٌتركز.  الحمر الهنود مع االٌطالٌٌن او البرتغال و االسبان

القارة سكان ثلث وٌكونون المتحدة  . 

الحمر الهنود و الزنوج من خلٌط وهم( ، الزامبو) السالالت هذه ومن    

 وجمهورٌة الفرنسٌة غٌانة فً و سورٌنام فً الزامبو ٌتواجد كما.  القارة غرب وٌتركزون

(  الموالتو جماعة اٌضاً  السالالت ومن. البرٌطانٌة غٌانة علٌها ٌطلق كانت التً غٌانة

 شرق شمال باهاٌا والٌة تركزهم ومناطق. الزنوج و االوربٌٌن القوقازٌٌن من خلٌط وهم

 و كولومبٌا و فنزوٌال و غٌانة وجمهورٌة الفرنسٌة غٌانة و سورٌنام من كل فً البرازٌل

 . كوبا

 ٌشكلون الزنوج ان ٌتضح،  الثالث البشرٌة للسالالت الجغرافً بالتوزٌع ٌتعلق وفٌما

 نسبة وتبقى% 31 ٌشكلون الذٌن للمغول بالنسبة النسبة وترتفع.  العالم سكان من% 13

العالم سكان من% 48 بنسبة االعلى هً القوقازٌٌن  . 

 االوربٌة القارة فً القوقازٌة الساللة تسود حٌث،  رئٌسٌة تركز منطقة ساللة لكل ان علماً 

 فً المغولٌة الساللة تتركز حٌن فً،  اسٌا غرب و االمرٌكٌتٌن فً واسع بشكل وتنتشر، 

 جنوب افرٌقٌا فً الزنجٌة الساللة تتركز حٌن فً،  منافسة دون ووسطها اسٌا شرق

 .الصحراء
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التوزٌعات الجغرافٌة للظاهرة االجتماعٌة و االنماط المكانـــــٌة    

 حركة فً وكالهما ، االجتماعٌة للظاهرة الجغرافٌة التوزٌعات المكانٌة و االنماط 

 علٌهما تإثر التً والعوامل.  التوزٌع من استقرارٌه اكثر فالنمط ، بالسرعة الفارق لكن و

 العلمً البحث من االولى المراحل فً ضرورٌة دراستهما ولكن ، ومكانٌا زمنٌا متباٌنة

 فً للدراسة هدفا تكون فاالنماط.  المعمق التحلٌل الى النهائٌة محصلتها فً تقود وخطوة

. االولٌة المرحلة  

.  الجغرافٌة االقالٌم لتحدٌد رئٌس كمعٌار االجتماعٌة للظواهر الجغرافٌة التوزٌعاتو  

 المكانً التحلٌل فً تعتمد التً ، المشاكل مناطق حدود لرسم االولى الخطوة فهً

 االنماط تدرس بانها باهل وعرفها.  الحقا وزمنٌا مكانٌا وتباٌناتها لالنماط والمفسرة

 المكانٌة مواقعهم فً اجتماعٌا المعرفٌن السكان فهم فً تساعد التً( العملٌات) والمعالجات

، والمجال الجغرافً قد ٌكون ضمن الحٌز البدوي او الرٌفً ، وتعبر تلك العالقات عن 

ت المتداخلة و المعقدة . نفسها ضمن انماط مكانٌة سلوكٌة من خالل جملة من المتغٌرا
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التوزٌع السكانً فً الحٌز المكانً ، وطبٌعة ذلك التوزٌع و انماطه و  واهم تلك المتغٌرات

عالقته بمواقع المإسسات الخدمٌة و المتغٌرات االخرى ذات الصلة بتوزٌع السكان ، 

 فضال عن حركة و انتقال السكان و ما ٌنجم عن ذلك من تفاعل مكانً .

الحضرٌة . والشك الجغرافٌة االجتماعٌة على دراسة االنماط السلوكٌة المكانٌة لقد اكدت 

البشري الناتج عن تفاعل االنسان و  ان دراسة تلك االنماط تشٌر الى التعرف على النشاط 

البٌئة الحضرٌة ، التً تتمٌز بالدٌنامٌكٌة و التغٌر المستمر . ذلك ان المدٌنة لٌست كٌانا 

سم نابض بالحركة و خلٌة من النشاط االقتصادي و الحراك االجتماعً .ساكنا ، بل هً ج  

وتؤسٌسا على ما تقدم ، فالجغرافٌة االجتماعٌة تحاول وصف االنماط المكانٌة او البنٌة 

المكانٌة الناتجة عن عملٌة اتخاذ قرار مكانً فً المكان الذي نسكن فٌه ، وهذا ٌنطبق على 

سواء ، وتمثل المواقع التً ٌشغلها السكان جزءا من عملٌات االفراد والجماعات على حد 

 االتصال البشري فٌما بٌن الناس وبعضهم بعضا .
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 تأثٌـــــر البٌـــــئة على الســـــلوك

جمٌع االستجابات التً تصدر عن الفرد نتٌجة التصاله بغٌره من  :(بالسلوك )ٌقصد 

االفراد او البٌئة الخارجٌة . و السلوك بهذا المعنى ٌعنً : كل ما ٌصدر عن الفرد من 

عمل حركً او كالم او تفكٌر او انفعاالت او مشاعر .وٌمكن التمٌٌز بٌن نوعٌن من سلوك 

تماعً . و السلوك الفردي هو السلوك الخاص االفراد : السلوك الفردي و السلوك االج

الفرد مع غٌره من بفرد معٌن ، اما السلوك االجتماعً فهو السلوك الذي ٌتمثل فً عالقة 

 الجماعة .

( :  ئةـــــالبٌ)اما 

فتعرف بانها +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

على افراد و جماعات الكائنات الحٌة جمٌع العوامل الطبٌعٌة و البشرٌة الثقافٌة التً تإثر 

فً موطنها و تحدد شكلها و عالقتها و بقاءها ، ومن الناحٌة االجتماعٌة فان البٌئة تعنً 

كل ما ٌإثر على االنسان ، و ٌساهم فً بلورة وصٌرورة انواع معٌنة من السلوك البشري 

ٌئة من مكان الى اخر ، و العالقات و التفاعالت االجتماعٌة فً حٌز المحٌط ، وتختلف الب

، حٌث تحدد البٌئة سلوك االنسان من كما تختلف تفاعالت االنسان ضمن البٌئة الواحدة

خالل تؤثٌرها على مزاج االنسان وقناعاته و بالتالً تحدد درجة تفاعله مع البٌئة وفعالٌاته 

  السلوكٌة المختلفة.

ؤثٌر البٌئة على السلوك وان االخٌر ان العالقة بٌن السلوك االنسانً والبٌئة ال ٌتمثل بت

خاضع للمحددات البٌئٌة فحسب ، ولكن البٌئة فً جزء منها هً نتاج لمعالجة الفرد لها ، 

على انماط سلوكهم من خالل اسلوب معالجتهم ولذلك فالناس ٌمارسون بعض التؤثٌرات 

رات البٌئة ، لكنهم للبٌئة ومن ثم فالناس لٌسوا فقط مجرد ممارسٌن لردود الفعل ازاء المثٌ

قادرون على التفكٌر و االبتكار وتوظٌف عملٌاتهم المعرفٌة لمعالجة االحداث  والوقائع 

 البٌئٌة .
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و الجدٌر ذكره ان البٌئة ال تإثر فقط فً سلوك االنسان ، وانما تإثر فً نموه وتكوٌنه 

لمرض او تمتعه وبنائه وشخصٌته و صحته الجسمٌة و العقلٌة و النفسٌة و مدى اصابته با

بالصحة و العافٌة ، وتإثر البٌئة كذلك فً اتجاهات االنسان و مٌوله وافكاره و آرائه و 

معتقداته . و فً سماته الشخصٌة . وكذلك تؤثٌر االلوان والموسٌقى و االشكال وطرق 

االتصال او التفاعل بٌن عناصر البٌئة التً تإثر فً بعضها بعضاً وتإثر فً االنسان و 

 ثر به.تتؤ

تإثر البٌئة تؤثٌراً مباشراً او غٌر مباشر على حٌاة االنسان ، فنوع العمران و الحالة 

االقتصادٌة و المهنٌة و نوعٌة الغذاء  ماهً اال نتاج البٌئة بمكوناتها المختلفة ، كما ان 

السلوك البشري ٌتؤثر بالبٌئة ، فضالً عن التؤثٌرات البٌئٌة فً ظهور االمراض و تحدٌد 

 اسباب الوفٌات.

وترتبط البٌئة االجتماعٌة بكل مكوناتها بالبٌئة الطبٌعٌة ارتباطاً وثٌقاً ، الن البٌئة الطبٌعٌة 

تحدد طراز المعٌشة  و المهنة و الحرفة السائدة  و انماط السلوك و االستٌطان و طرق 

راوٌة على سبٌل فالبٌئة الصح.البناء و النقل و الصناعة و الغذاء و العالقات االجتماعٌة 

المثال حددت المهنة اذ شجعت على امتهان حرفة الرعً و التجارة الى حد ما ، وكانت 

لها نظرتها االجتماعٌة المتدنٌة للحرف المهنٌة ، كما انها حددت نمط البناء و نوعٌته التً 

قة ومن الناحٌة االجتماعٌة تؤثرت كل منط جاءت استجابة لخشونة العٌش  و ندرة الموارد.

بالعوامل البٌئٌة التً فرضت على اهلها نمطاً اجتماعٌاً فً العالقات و العادات و التقالٌد 

 السائدة.

وفً ضوء ما تقدم ظهر مفهوم البٌئة االجتماعٌة ، وهً بٌئة تحتوي على عدة عناصر ، 

منها العناصر االقتصادٌة و السٌاسة و االجتماعٌة ، فضالً عن العناصر الحضارٌة و 

افٌة ، سواء اكانت تلك العناصر مادٌة ام غٌر مادٌة ، وال ٌمكن التحدث عن البٌئة الثق

االجتماعٌة دون التطرق الى االٌكولوجٌا االنسانٌة ، باعتبارها تلك التغٌرات التً تحدث 

فً توزٌع السكان و النظم فهً تتعدل وفق نشاطات االنسان وما ٌبذله من جهود فً 

صحراوٌة و المائٌة و اراضً الغابات و غٌرها، وبهذا الٌمكن على المناطق الالسٌطرة 
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فصل الظواهر الطبٌعٌة و االجتماعٌة ، الن كال منهما ٌإثر فً االخر وٌشترك معه فً 

 اٌجاد النظام االجتماعً .

مشتركان ال ٌمكن فصل احدهما عن  وهذا ٌعنً ان البٌئة الطبٌعٌة و االجتماعٌة شٌئان

االخر ، اذ ان البٌئة االجتماعٌة تإثر فً البٌئة الطبٌعٌة و تجعلها تتكٌف و تتفاعل م 

بحسب الظروف و المقتضٌات، وفً هذا الصدد ٌشٌر ) هربرت سبنسر ( الى ان المحٌط 

اد ومن ثم الجغرافً و الطبٌعً من مناخ و موقع وغٌرهما له تاثٌر فعال فً حٌاة االفر

كل منها ٌإثر فً  بعضها مع متفاعلة االجتماعٌة و الطبٌعٌة الظواهر، وان حٌاة الجماعة

 االخر وٌشترك معه فً اٌجاد اسلوب خاص للحٌاة.
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 عنـــــوان المحـــــــاضرة                     

 كالت االجتماعٌةـــــــالمش

ظاهرة غٌر طبٌعٌة تحتاج الى  ( بكونهاsocial problemتعرف المشكلة االجتماعٌة )

اتخاذ حلول معٌنة ، وعمل منظم و دقٌق ، بهدف التحرر منها او الحد من اثارها الخطٌرة 

كالجرٌمة او على الفرد و المجتمع ، ولكً تكون هنالك مشكلة البد من وجود المشكلة 

.الخ . اما الشرط االخر ول ..الفقر وعمالة االطفال والتسالصراع الطائفً او العنصري او 

بوجود المشكلة و الذي ٌجب ان ٌتوفر فً المشكلة االجتماعٌة فهو االعتراف المجتمعً 

 الحاجة الى معالجتها ، و الحد من اثارها .

واحٌاناً ال ٌدرك الناس ان هناك مشكلة بسبب االعتقاد بؤن المشكلة هً جزء من الواقع 

اجة الى معالجتها فتناول الممنوعات فً بعض دون االحساس بوجودها ، وال الح

المجتمعات اصبح جزءاً من حٌاتهم ، ولم ٌتبلور لدٌهم وعً كاف بوجود المشكلة 

وضرورة الوقوف على اسبابها او الحد من مضارها و العمل على ازالتها ، كذلك الحال 

بعض بالنسبة لظاهرة العنف ضد االطفال او تسلط بعض الطبقات االجتماعٌة فً 

 المجتمعات.

واضحاً بٌن المشكالت االجتماعٌة ، لذلك فان اي خلل فً البناء  ان هنالك ترابطاً 

االجتماعً ٌإدي الى مجموعة من التعقٌدات االجتماعٌة المترابطة ارتباطاً عضوٌاً ،وهذه 

التعقٌدات ال تخضع الى مإثرات خارجٌة ، الن التطورات التكنلوجٌة فً حد ذاتها تقع 

 .وضغطاً على االنسان  ضمن العوامل االجتماعٌة االكثر تعقٌداً 

ان من العالمات الممٌزة للمشكالت االجتماعٌة انها شدٌدة الصلة بكالقٌم االجتماعٌكة السكائدة 

، ألنها متصلة اتصاالً وثٌقاً بالعالقكات االنسكانٌة ، او هكً مشككالت تمثكل خروجكاً علكى مكا 

هككزة فككً الككنمط نهككا تحككدث خلخلككة و ٌمكككن اعتبككاره صككواباً ، ان المشكككالت تعتبككر كككذلك ال

 .االجتماعً للمجتمع ، وهو امر متغٌر زمانٌاً و مكانٌاً 
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الجرٌـــــمة///   

 على الجماعة تصدره الذي الحكم هو ذاته بحد التجرٌم وأن اجتماعٌة، ظاهرة الجرٌمة

 بٌن البعض ٌمٌز االتجاه، هذا وفً. القانون نص عن النظر بصرف السلوك أنواع بعض

 المبادئ مع لتعارضها والمكان الزمان فً الجماعات عند تختلف ال التً الطبٌعٌة الجرٌمة

 التً المصطنعة والجرٌمة. واألموال األشخاص على االعتداء كجرائم والعدالة اإلنسانٌة

 بؤنها األولى واعتبر والوطنٌة، الدٌنٌة كالعواطف للتحول القابلة للعواطف خرقا تشكل

 الجرٌمة بؤن اآلخر البعض وٌقدر التحلٌلٌة ودراساته لإلجرام الحقٌقً المعنى فً تدخل

 جزاء بفرض علٌه ترد أن وٌمكن ضرورة بسبب الدولة تحرمه الذي السلوك عن عبارة

.بصالحه ٌضر والذي للمجتمع المضاد السلوك ٌشكل عام بوجه وهو  

الجرٌمة خصائص  

 الخصائص وهذه جرٌمة بؤنه ما سلوك على للحكم الخصائص من مجموعة توافر من البد

: هً  

 االضرار إلً ٌودي اإلجرامً فالسلوك للسلوك، الخارجً المظهر وهو الضرر 

 ٌكفً فال للجرٌمة المادي الركن هو وهذا. معا بهما أو االجتماعٌة أو الفردٌة بالمصالح

 .وحدهما النٌة أو القصد

 العقوبات قانون فً علٌه ومنصوصا قانونٌا محرما الضار السلوك هذا ٌكون أن ٌجب 

 .للجرٌمة الشرعً الركن هذا تؤكٌد إلى اإلسالم سبق وقد

 وقوع إلى ٌإدي عمدي غٌر أم عمدٌا سلبٌا أو اٌجابٌا كان سواء تصرف وجود ضرورة

 الركن وهذا اإلكراه عنصر واختفاء الحرٌة عنصر توافر القول هذا من وٌقصد الضرر

 اإلسالم فً تسقط فالمسإولٌة. للجرٌمة االنسانً الركن علٌه ٌطلق فٌما اإلسالم الٌه سبق

 أما المحرم الفعل إباحة وحالة والصغر والجنون والسكر اإلكراه وهً محددة حاالت فً

 . واجب وألداء حقا استعمال
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 الفقــــــــــر/// 

 ال ٌكاد ظاهرة وهً متعددة، اجتماعٌة وامتدادات أبعاد ذات عالمٌة اقتصادٌة مشكلة لفقرا

 أن المعلوم ومن. علٌها المترتبة واآلثار حجمها فً التفاوت مع مجتمع، أي منها ٌخلو

 نتٌجة االقتصادي نموها ٌتآكل التً النامٌة المجتمعات فً وتستشري تتفاقم الفقر ظاهرة

فٌها السكانً للنمو . 

 تعرٌف حول دولً اتفاق ٌوجد وال واألزمنة والثقافات البلدان باختالف الفقر مفهوم ٌختلف

 التعرٌف ذلك تشكل التً والسٌاسٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة العوامل لتداخل نظراً  الفقر

 األساسٌة الحاجات من واإلشباع الفقر بٌن ارتباط بوجود اتفاق هناك أنه إال علٌه، وتإثر

 الحرمان من حالة أنه على الفقر مفهوم حول اتفاق فهناك وعلٌه المادٌة، غٌر أو المادٌة

 الصحً الوضع وتدنً ونوعا، كما الغذاء، استهالك بانخفاض ٌترجم الذي المادي

 المادٌة واألصول المعمرة السلع من والحرمان السكنً، والوضع التعلٌمً والمستوى

 والبطالة واإلعاقة كالمرض الصعبة الحاالت لمواجهة الضمانات وفقدان األخرى،

 باألمان الشعور كعدم للفقر أخرى بؤوجه تتمثل انعكاسات المادي وللحرمان. وغٌرها

 الخارجٌة الصدمات ومواجهة االختٌار حرٌة وممارسة القرارات اتخاذ على القدرة ضعف

. والداخلٌة . 

 

باب الفقرــــــــاس   

اإلنسان بفعل ذاتٌة أي داخلٌة مإثرات ذات أسباب:  أوالً     

خارجٌة مإثرات ذات مصادر أي خارجٌة أسباب:  ثانٌاً   . 

 ٌتحمل األقل على أو نفسه اإلنسان ٌسببها التً الذاتٌة المإثرات هً الداخلٌة فاألسباب

:  مصادر أربعة إلى صنفت. منها كبٌراً  جزءاً   
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أوالقصور العقل، وفقدان اإلعاقة، أو العاهات من أنواع ثالثة إلى وٌنقسم: العجز  // 

 ٌلقى ان ٌبلغها عندما المفترض من اإلنسان إلٌه ٌصل طور أو مرحلة وهً: الشٌخوخة//  

 مجتمعه كان إن أما له، كرٌمة عٌشة تؤمٌن فً متمثلة والدولة المجتمع من وتكرٌماً  مكانةً 

الفقر فسٌواجه ذلك عكس . 

 ال الذي وهو دائم واآلخر ٌنتهً ثم معٌنة لفترة أي طارئ نوعٌن، إلى وقسم: المرض//  

 مجتمع فً طوٌلة لمدة أقعده دائم بمرض أصٌب إذا الفرد أن الطبٌعً ومن شفاإه، ٌرجى

 له سٌسبب المرض هذا أن فالشك صحٌة تؤمٌنات أو زكاة أنظمة تسوده ال مترابط غٌر

 .فقراً 

 المخدرات، عن فضالً  الفقر إلى ٌإدي الخلقً االنحراف أن شك ال: الخلقً االنحراف//  

. والجرٌمة والسرقة، والمسكرات،  

 فالن ظام. ما بلد فً السائد واالقتصادي السٌاسً النظام طبٌعة الداخلٌة األسباب أهم من

. والتعسف الظلم من تحمٌه عدالة إلى واالطمئنان باألمن المواطن فٌه ٌشعر ال الجائر

 السٌاسً االستبداد فٌتعاضد اقتصادي، بعامل السٌاسً العامل تضاعف إذا األمر وٌستفحل

 الفقر رقعة اتساع فً تتسبب التً الحاالت من وهً واالجتماعً، االقتصادي باالستبداد

 األهلٌة الحروب عن فضال الطبٌعٌة بالثروات زاخرا البلد ٌكون عندما حتى

. األمن وانعدام واالضطرابات  
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على االجتماعٌــــــة الــــــــتقالـــــــــٌد و العـــــــادات تأثــــــــــٌر  

,   الصناعً االنتاج,  الحٌوانً و الزراعً االنتاج,  البشرٌة و الطبٌعٌة البٌئة 

.السٌــــــاحة,  التجارة  

تإثر العادات و التقالٌد فً بعض المجتمعات تاثٌرا مباشرا من خالل دورها فً تحدٌد 

الصناعات وتحدٌد حجم التبادل التجاري ، فصناعة المشروبات الكحولٌة التً  تشتهر بها 

دان االسالمٌة ، بها الوجود لها فً البلتبادل التجاري ال عملٌةالبلدان االوربٌة وتنشط  

 وتنطبق الحال بالنسبة للحوم الخنزٌر المحرم فً الشرٌعة االسالمٌة .

تقالٌد االجتماعٌة كذلك على الزراعة ، فبعض المجتمعات تنظر الى تإثر العادات و ال

ٌن نظرة فوقٌة ال الزراعة كحرفة غٌر مرغوب فٌها ، او انها تنظر الى جانب زراعً مع

ترحب بها ، كما هو الحال بالنسبة لزراعة الخضروات فً جنوب العراق ، التً لم تكن 

محل رضا و ترحٌب من السكان ، بٌنما كانت المجتمعات ترحب بزراعة الرز ، االمر 

الذي ادى الى انخفاض المستوى المعاشً للفالح ، فضال عن تدهور التربة و انخفاض 

تد االثر االجتماعً لتربٌة الجاموس التً لم تكن لها نظرة محببة فً وام خصوبتها .

كذلك الحال لمهنة بٌع االسماك ، بل كان ٌنظر لها نظرة اوساط المجتمع العراقً سابقا. 

، اما المهن الحرفٌة او استعالئٌة ، كونها ال تتوافق مع عادات المجتمع العراقً و اعرافه 

على طبقات معٌنة كمهنة الحٌاكة و الصٌاغة و الصباغة و الٌدوٌة فهً االخرى اقتصرت 

 الحدادة و النجارة و صناعة المستلزمات الزراعٌة .

 تلحق التً اآلثار هنا الموصوفة التقلٌدٌة للسٌاحة الثقافٌة-االجتماعٌة اآلثار تشكلو 

 للتعامل ونتٌجة السائحٌن مع المباشرة وغٌر المباشرة لعالقتها نتٌجة المضٌفة بالمجتمعات

 األضعف الطرف المضٌفة المجتمعات تعد ما عادة متعددة وألسباب. السٌاحة صناعة مع

 السٌاحة تجلب عندما السلبٌة اآلثار وتنشؤ.  الخدمات وموفري الضٌوف مع تعامالتها فً

 ما عادة هذا على عالوة.  القومٌة الهوٌة ٌهدد بما والسلوكٌات القٌم نظم فً التغٌرات
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 التقلٌدٌة الجماعٌة الحٌاة وطرق األسرٌة والعالقات المجتمعٌة بالهٌاكل التغٌرات تحدث

 .واألخالقٌات

للسٌاحة االٌجابٌة اآلثار   

السٌاحً اإلقلٌم أو المنطقة فً الثقافً التراث عنصر على المحافظة  . 

 مظاهر وبعض التقلٌدٌة والمناسبات الٌدوٌة والصناعات التقلٌدٌة الفنون إحٌاء 

االجتماعٌة الحٌاة . 

 كل ٌتعلم حٌث ، المحلٌٌن والسكان السٌاح بٌن ، المجتمعات بٌن الثقافً التبادل دعم 

 من قبوال  والعادات القٌم وتالقً ، المشترك التفاهم ٌزٌد مما األخر، ثقافة من منهم

وأساسٌاتها أصولها معرفة بعد الجانبٌن .  

 ٌجتمع حٌث الواحدة، الدولة فً الواحد الشعب أفراد بٌن الوطنٌة الوحدة روح خلق 

 والتجمع والتواد التعارف لهم ٌتٌح مما واحدة سٌاحٌة منطقة فً واحدة دولة من سٌاح

البعض بعضهم وتقالٌد عادات ومعرفة   

 لتطوٌر ورئٌسً هام هدف وهذا المختلفة، المجتمعات بٌن الوحدة روح خلق 

العالم دول من كثٌر فً الداخلٌة أو المحلٌة السٌاحة   

للسٌاحة السلبٌة اآلثار  

 السكان ٌدفع مما السٌاح، ِقبل من األساسٌة الخدمات على والطلب الضغط تزاٌد 

السٌاحة تجاه السلبً الشعور إلى المحلٌٌن . 

 السٌاحً الجذب عناصر ضاقت إذا األجانب السٌاح من الداخلون السٌاح تضاٌق  

األجانب بالسٌاح مناطقهم فً .  

 االستغالل نتٌجة السٌاح وأذواق لتتناسب الٌدوٌة التقلٌدٌة والصناعات الفنون تعدٌل  

المحلٌة الثقافة بقٌمة وإحساس تفهم عدم ٌعكس مما الزائد، التجاري . 



 
وفاء هادي حبٌب( مدرس مساعد)            الجغرافٌة االجتماعٌة            المرحلة االولى       

 
 

 اللغة اختالف نتٌجة والسٌاح المحلٌٌن السكان بٌن والتناقض الفهم سوء ٌنشؤ  

السلوك وأنماط والمعتقدات والقٌم والعادات .  

 بسبب السٌاحٌة، المناطق بعض فً«  أحٌانا»  االجتماعً السلوك تدهور  

الحٌاة وأسلوب والتقالٌد العادات فً الشدٌد االختالف .  

 منها ٌستفٌد التً األخرى الخدمات وفً الطرق، فً واالزدحام المرور مشاكل  

الخ... والكهرباء كالماء المحلٌٌن السكان أو المواطن  .  

الغذائً األمن على السلبٌة اآلثار    . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أثر الدٌانات على العادات و التقالٌد فً العالم 
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كان للدٌن و للمعاٌٌر الدٌنٌة دور هام فً صٌاغة السٌاسات العامة وتكوٌن مالمح الحٌاة 

الحٌاة العامة باختالف  وتختلف درجة تؤثٌر الدٌن علىالعامة فً بلدان عدة من العالم . 

، اذ شهد هذا التؤثٌر تقلبات فً كثٌر من البلدان على مر التارٌخ .الشعوب   

فالتقالٌد هً : مجموعة القواعد التً جرى افراد المجتمع على اتباعها ، كالملبس و المؤكل 

، و المظهر ، و الزٌارات ، و مراسٌم االفراح و المواساة و العزاء ، وتبادل الهداٌا ، و 

وغٌر ذلك .قواعد البٌع و الشراء  ،   

اما االعراف ، فال تختلف كثٌراً عن التقالٌد ، فهً افعال و اقوال متفق علٌها من قبل 

و لمراحل زمنٌة  ألنها متكررة بشكل ٌومً و بفعل تلقائً المجتمع ، اعتاد علٌها األفراد 

طوٌلة . ومع التطور التارٌخً لإلنسان و ظهور التشرٌعات الدٌنٌة لزم العرف كمصدر 

صادر التشرٌع المهمة . وٌعد الدٌن من اهم العوامل التً تحدد التقالٌد واالعراف من م

 ألي مجتمع و توجهها و تنظمها. 

فلم تقم االدٌان و المعتقدات عند حد الشعائر و الطقوس و العقائد و االلهٌات او عند تحدٌد  

القات و نوعها بٌن عالقة االنسان بالخالق ، و انما كان لها اثر مهم فً رسم مستوى الع

اعضاء المجتمع الواحد .كما حددت االدٌان و المعتقدات عالقة اصحاب الدٌانة بؤتباع 

 الدٌانات و الملل االخرى ، واتخذ ذلك شكل التشرٌع.

 وٌمكن اجمال تأثٌرات الدٌن فً حٌاة الناس من خالل الجوانب االتٌة :

  العالقات االجتماعٌة و السلوك العادات الٌومٌة للناس من مؤكل و مشرب فضالً عن

 العام و التعامل مع االخرٌن و الموقف من االخرٌن.

  العادات و التقالٌد التً ترتبط بالدٌن بشكل او باخر ومنها مناسبات الفرح و الحزن و

 الزواج و المرض و الوالدة و الوفاة و طرق دفن الموتى و غٌر ذلك .

 كطقوس الغسل و االحرام و الطهارة و االعتقاد  الشعائر و الطقوس  المتعلقة بالعبادات

 بالسحر و القرابٌن و الرإى و استقراء الغٌب .
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  االعتقادات الخاصة بقدسٌة بعض االمكنة و الجهات و االضرحة المقدسة و المداومة

على الذهاب الٌها و تقدٌم القرابٌن لها و االجتماع عندها و االلتزام ببعض العادات و 

 الخاصة .التقالٌد 

  ٌظهر تؤثٌر الدٌن من خالل نظرة االنسان الى الحٌاة ، و اعتقاداته فً الكائنات العلوٌة

 و السفلٌة كالجن و المردة و المالئكة و ارواح الموتى .

  تإثر االدٌان و المعتقدات السائدة فً منطقة ما على الحكاٌات الفولكلورٌة و الخرافات

التً تلهب مخٌالت االطفال  و الٌافعٌن ، ولم  و االساطٌر و القصص  و الحكاٌات

تقتصر الحكاٌات التً تداولتها الشعوب على االطفال فقد ٌتداولها البالغون لتقوٌم الذات 

 دروسها االخالقٌة النابعة من تعالٌم الدٌن او المعتقد .و االسترشاد بها من خالل 

 ل التحبٌب و التشجٌع على تإثر االدٌان و المعتقدات فً النشاط االقتصادي من خال

 مهن معٌنة وكراهٌة العمل فً مهن اخرى .

ٌتؤثر الواقع االقتصادي بالمإثرات لدٌنٌة من خالل جملة من االتجاهات منها : االنفاق 

االستهالكً ، فقد منعت االدٌان االسراف و التبذٌر كما فً القران الكرٌم حٌث قال : ) 

 .26 –اآلٌة  –االسراء  -ن السبٌل و ال تبذر تبذٌراً (وات ذا القربى حقه و المسكٌن و اب

وتحدد االدٌان و المعتقدات نظرة المجتمع للمرأة ، اذ تشٌر االبحاث الى ان مشاركة المرأة 

فً المإسسات العامة و مشاركتها فً العمل و مقدار حقوقها ٌختلف لٌس من دٌن الى اخر 

احد ، وٌساهم الدٌن او المعتقد فً الكثٌر فحسب ، بل تختلف أٌضا ضمن طوائف الدٌن الو

حقوق الوالٌة عند الزواج ، واالفضلٌة بٌن الذكر تإكد   من البنود و االحكام القانونٌة التً

 و االنثى . وجمٌع اشكال التمٌٌز ضد المرأة.
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