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“أنثروبولوجيا”تتكون كلمة 
:من شقين



Anthropos

“أنثروبوس”
اإلنسان



LOGOS:
“لوجيا”

علم أو دراسة



ات لعلم األنثروبولوجيا مسمي
:متنوعة أهمها



علم اإلنسان



علم األجناس



لماذا نفضل استخدام 
مسمى علم األنثروبولوجيا

علم بدال من مسمى 
؟علم األجناسأو اإلنسان



كن أحدث العلوم االجتماعية، لاألنثروبولوجياعلم 
المصطلح استخدم منذ الحضارتين اإلغريقية

:والرومانية



:أرسطو
:األنثروبولوجي

“الشخص الذي يتحدث عن نفسه”



(:1501)هوندت 
:األنثروبولوجيا

“خصائص جسم اإلنسان من الناحية التشريحية”



(:1533)كوبيلال 
:األنثروبولوجيا

“الصفات الشخصية الفردية”



(1655:)
جليزية ظهر مصطلح األنثروبولوجيا ألول مرة في اللغة اإلن

الطبيعة البشرية من الجوانب”كعنوان كتاب يهتم ب

“النفسية والتشريحية



أصبح المصطلح معروفا وواضحا في
القرن التاسع عشر الميالدي



االستعمار األوروبي لمجتمعات 
األفريقية واآلسيوية



باالهتمام األنثروبولوجيابدأت 

باملجتمعات الصغيرة والبدائية



:إلى قسميناألنثروبولوجياتنقسم 

األنثروبولوجيا الطبيعية( 1)

Physical Anthropology

األنثروبولوجيا االجتماعية( 2)

Social Anthropology



األنثروبولوجيا

ية األنثروبولوجيا االجتماعيةاألنثروبولوجيا الطبيع

(الثقافية)
علم العظام

علم البناء اإلنساني

مقاييس جسم اإلنسان

ةمقاييس األقسام الحي

علم الجراحة اإلنساني

رافيااإلثنوج/ اإلثنولوجيا

علم اآلثار

علم اللغويات

النظرية الثقافية



الطبيعيةاألنثروبولوجيا

Physical Anthropology

تدرس اإلنسان كمخلوق عضوي من 
حيث مكوناته العضوية الطبيعية، أي 
.كحيوان ثديي مثل المخلوقات األخرى



العضوية األنثروبولوجيافروع 

بحسب طبيعة الدراسة

(الباليونتولوجيا)البشرية فرع الحفريات 

(السوماتولوجيا)البشرية فرع األجناس 



ثمّ ومننشأته،منذالبشريالجنسيدرس•
عليهتدلّ ماخاللمنوتطو ره،األوليةمراحله

نعنجهلهمالمعرفة.المكتشفةواآلثارالحفريات
وجهعلىالحياةتطو رتوكيفالبائد،اإلنسان
.الحاليىشكلهاإلىوصلتأنإلىاألرض

القديماإلنسانأنّ الفرعهذانتائجمناتضح•
ا ّحجمأكبركانحيثالحالي،اإلنسانعنيختلف
هعينيوغورفكي هبروزإلىإضافةبنية،وأقوى
.جبهتهوعرض

البشرية فرع الحفريات 
(الباليونتولوجيا)



البشرية فرع األجناس 
(السوماتولوجيا)

نسانواإل(المنقرض)البدائيلإلنسانالعضويةالصفاتيدرس•
مجالفيوخاصةالصفاتهذهبينالفروقلمعرفةالحالي

صائصخعلىاألوّل،المقامفيتعتمدالتيالعرقيةاالختالفات
.الشعروشكلالجلدكلونبسيطةسطحيّة

أخرىفروقإلىيتحولاالهتمامأخذاألخيرةاآلونةفي•
الا وصووغيرهاالعضليةاألجهزةوبينالدمأنواعبينكالفروق

النمو،سرعةحيثمنالمختلفةالفئاتبينالفوارقإلى
.األمراضضدالمناعةومدىالجنسي،النضوجوسنّ 

أساسعلىالبشربنيبينالبيولوجيةالتغيّراتيدرس•
الهياكلمعالمقارنةخاللمنوذلكووراثي،تشريحي
ةالمكتشفالمقابرفيالموجودةالقديملإلنسانالعظمية

خيةتاريدراسةاإلنسانأصلدراسةفيتستعينحيثحديثاا 
.التشريحوعلماألحياءبعلم



من نتائج فرع االجناس البشريى 

حية لإلنسان التي تميزه عن الكائنات الالعضوية الصفات : أوال•
:األخرى

.اثنين انتصاب القامة والسير على قدمين -

.ومكوّناته تركيب الرأس من حيث شكله -

ن الذراعي)أطرافه تركيب الجسم، من حيث شكله العام ومقاييس -
.الجسم ومدى تناسبهما مع األعضاء األخرى في ( والساقين

المساحات التي ينبت فيها الشعر، وتحديد أماكن محدودية -
-.وجودها

ة الطفولة الطويلة، مقابل قصرها عند الكائنات الرئيسفترة -
(.الثدييات)األخرى 



أنواع األجناس البشرية-ثانيا

(األبيض)الجنس القوقازي-1

من صفاته علو األنف ودقّته، اعتدال الشفة وبروز الفكّين، استقامة 
.العينين، تموّج الشعر وتجّعده، وكثرة شعر الجسم وكثافة اللحية

العرق الهندي وعرق البحر األبيض : العرق يندرج ضمن هذا 
اإليرانيون، )النوردي، العرق (أوروبا وسط )األلبيالمتوسط، العرق 

(.األفغان



(األصفر)الجنس المغولي -2

يمتاز هذا العرق ببشرة معتدلة الدكنة، ويتراوح بين اللون 
، واللون األصفر الفاتح (الهنود الحمر)عند النحاسي البنّي كما 

الصينيين الشماليين كما يمتاز هذا العرق باستقامة )عند كما 
.ونعومتهالشعر 

، اليابانيون، الكوريون، األسكيمو)األصليون المغول : العرق يمثّل هذا 
، والهنود األمريكيون، واألندونيسيونوكذلك، األتراك ( والصينيون

التيبتوسكان 



(األسود)الزنجي الجنس -3

من صفات باألنف المتوّسط والشفة الغليظة، والفك البارز بشكل 
العرق بالعيون المستقيمة والشعر القصير يتميزهذاوكذلك .كبير

.المستطيلاألشعث، والرأس 

زنوج أمريكا، زنوج أفريقيا الوسطى، والحاميون : ويمثّل هذا العرق 
النيليون في مصر



االجتماعيةاألنثروبولوجيا

Social Anthropology

تدرس اإلنسان كمخلوق عاقل  يرتبط 
مع اآلخرين بشبكة من العالقات 

.والتفاعل



اإلثنولوجيــــا

Ethnology

أثناء تختص بوصف الثقافات للمجتمعات

الدراسة، والمجتمعات التي انقرضت 

بشرط توفر سجالت مكتوية ألشخاص

عاشوا في تلك الحضارات



اإلثنوجرافيــا

Ethnography

اء تختص بوصف ثقافة مجتمع ما موجود أثن

الدراسة، أو مجتمع منقرض بشرط توفر 

سجالت مكتوية ألشخاص عاشوا في تلك 

الحضارات



فيا؟واإلثنوجرااإلثنولوجياما الفرق بين 

مقارنةتجمع ما بين الوصف والاإلثنولوجيا

افة تقتصر على وصف ثقاإلثنوجرافيا

مجتمع واحد وال تهتم بالمقارنة



علم اآلثار

هو العلم الذي يدرس بقايا حضارات

سابقة بغرض التعرف على أنماط 

كانت الحياة االجتماعية والثقافية التي

.سائدة في تلك الحضارات



االجتماعيةاألنثروبولوجيا

التركيز على البناء االجتماعي



الثقافيةاألنثروبولوجيا

التركيز على البناء الثقافي



علم اللغويات 

ن هو العلم الذي يهتم بدراسة اللغات م

.هاحيث تكوينها وتاريخها واستخدامات



:ينقسم علم اللغويات إلى قسمين

يعلم اللغويات الوصف

علم أصول اللغات



يعلم اللغويات الوصف

اللغات يهتم علم اللغويات الوصفي بتحليل

في زمن محدد ويدرس النظم الصوتية 

.وقواعد اللغة والمفردات



علم أصول اللغات

يختص علم أصول اللغات بالجانب 

ت التاريخي والمقارن حيث يدرس العالقا

ابعة التاريخية بين اللغات التي يمكن مت

.تاريخها عن طريق وثائق مكتوبة



بيقيةالتطاالنثروبولوجيا

؟



Social Anthropology
2



أهم عوامل نشأة األنثروبولوجيا االجتماعية

االتجاه التطوري في دراسة المجتمع عند علماء االجتماع في أواسط-1

.القرن التاسع عشر

االستعمار-2

كتابات الرحالة والمستعمرين والتجار-3

في رسم البيانات التي قدمها علماء اآلثار والتي كان لها النصيب األكبر-4

صورة وثقافة اإلنسان األول

اسع عشرنتائج الدراسات الجيولوجية والحفريات منذ منتصف القرن الت-5



التطور النظري 

يةلألنثروبولوجيا االجتماع



االتجاه التطوري-1

االتجاه االنتشاري-2

ياالتجاه البنائي الوظيف-3



االتجاه التطوري: 1

مع ظهور النظرية 19والنصف األول من القرن 18ظهرا األنثروبولوجيا في القرن 
:التطورية

تأليف هنري مين***    القانون القديم      : 1

تأليف تايلور ***    أبحاث في التاريخ املبكر للجنس البشري      : 2

تأليف مورجان*** أنظمة القرابة واملصاهرة في األسرة البشرية : 3

تأليف تايلور *** املجتمع البدائي : 4

تأليف مورجان*** املجتمع القديم : 5



ما هي أهم العوامل التي دفعت التطوريين 
معات واألنثروبولوجيين األوائل إلى دراسة املجت

البسيطة؟



.لتنقيبالتعرف على خصائص تلك املجتمعات ملقارنتها بما تم كشفه من خالل ا: 1

.م األولىألنهم يعتقدون أن الثقافة البدائية في تلك املجتمعات تمثل ثقافته: 2

سد النقص في املعلومات الغربية عن املجتمعات غير الغربية: 3

.إحكام السيطرة على املجتمعات املستعَمرة: 4

.االستعمار العلمي: 5



تعريف نظرية التطور 

أصلها هي النظرية التي سعت إلى تفسير النظم والظواهر االجتماعية بالرجوع إلى
ى وصل املبسط وكيف كان، ثم كيف تطور هذا األصل تدريجيا وفي مراحل محددة حت

.إلى ما وصل إليه من شكل معقد



:ترتكز نظرية التطور على ثالثة عناصر رئيسية وهي

مر بهذه تفترض النظرية أن جميع املجتمعات اإلنسانية على مر العصور يجب أن ت: 1
(( (القانون الطبيعي لتطور املجتمع))يسمونه )املراحل 

لذي االوصول إلى النموذج األوروبيخاتمة املطاف من وجهة نظر التطوريين هي : 2
يمثل في رأيهم قمة السلم الحضاري 

لذلك . اماحركة التطور الحضاري تتم في كل مجتمع بمعزل عن املجتمعات األخرى تم: 3
.بنظرية التقدم املستقل للمجتمعات اإلنسانيةعرفت نظرية التطور 



إسهامات التطوريين

وتها مؤلفاتهم في وضعوا اللبنة األولى لعلم األنثروبولوجيا من املفاهيم الهامة التي احت: 1
.القرن التاسع عشر 

جمعوا الكثير من املعلومات عن املجتمعات الصغيرة2

أكدوا أهمية مفهوم التغير االجتماعي: 3



سلبيات النظرية التطورية

اعتمدوا على غيرهم في جمع البيانات عن املجتمعات ( 1)
...(الرحالة ، الكنسيين، االستعماريين ، الخ)

.كانت نظرتهم لألفارقة واآلسيويين متعالية( 2)

.لم يوضحوا الكيفية واألسباب لالنتقال من مرحلة حضارية إلى أخرى ( 3)

.حاولوا استخدام قانون التطور البيولوجي لتفسير تطور املجتمعات اإلنسانية( 4)

.عزلوا عادات الشعوب عن أطرها الثقافية( 5)

.حاولوا تفسير ما يعرفون عنه بعض الش يء بما ال يعرفون عنه شيئا( 6)

.افترضوا أن املجتمعات اإلنسانية تنمو بمعزل عن بعضها البعض( 7)



أمثلة لبعض نظريات ومفاهيم التطوريين

:ةنظرية مورجان عن تطور املجتمع اإلنساني بالنسبة للنظم التكنولوجي: 1



:مر اإلنسان بثالث مراحل من حيث نظمه التكنولوجية

الوحشية :1

البربرية: 2

الحضارة: 3



املراحل

املراحل الفرعية

املرحلة العليااملرحلة الوسطىاملرحلة الدنيا



املراحل

املراحل الفرعية

املرحلة العليااملرحلة الوسطىاملرحلة الدنيا

الوحشية
الجمع )مرحلة التوحش الدنيا 

(وااللتقاط



املراحل

املراحل الفرعية

املرحلة العليااملرحلة الوسطىاملرحلة الدنيا

الوحشية
الجمع )مرحلة التوحش الدنيا 

(وااللتقاط
اكتشاف النار وصيد 

األسماك



املراحل

املراحل الفرعية

املرحلة العليااملرحلة الوسطىاملرحلة الدنيا

الوحشية
الجمع )مرحلة التوحش الدنيا 

(وااللتقاط
اكتشاف النار وصيد 

األسماك
اكتشاف السهم والقوس



املراحل

املراحل الفرعية

املرحلة العليااملرحلة الوسطىاملرحلة الدنيا

الوحشية
الجمع )مرحلة التوحش الدنيا 

(وااللتقاط
اكتشاف النار وصيد 

األسماك
اكتشاف السهم والقوس

البربرية
اكتشاف األواني الفخارية



املراحل

املراحل الفرعية

املرحلة العليااملرحلة الوسطىاملرحلة الدنيا

الوحشية
الجمع )مرحلة التوحش الدنيا 

(وااللتقاط
اكتشاف النار وصيد 

األسماك
اكتشاف السهم والقوس

البربرية
اكتشاف األواني الفخارية

اكتشاف الزراعة 
واستئناس الحيوان



املراحل

املراحل الفرعية

املرحلة العليااملرحلة الوسطىاملرحلة الدنيا

الوحشية
الجمع )مرحلة التوحش الدنيا 

(وااللتقاط
اكتشاف النار وصيد 

األسماك
اكتشاف السهم والقوس

البربرية
اكتشاف األواني الفخارية

اكتشاف الزراعة 
واستئناس الحيوان

صهر الحديد واستخدام 
اآلالت املصنوعة منه



املراحل

املراحل الفرعية

املرحلة العليااملرحلة الوسطىاملرحلة الدنيا

الوحشية
الجمع )مرحلة التوحش الدنيا 

(وااللتقاط
اكتشاف النار وصيد 

األسماك
اكتشاف السهم والقوس

البربرية
اكتشاف األواني الفخارية

اكتشاف الزراعة 
واستئناس الحيوان

صهر الحديد واستخدام 
اآلالت املصنوعة منه

الحضارة
اكتشاف الكتابة والحروف 

الهجائية



املراحل

املراحل الفرعية

املرحلة العليااملرحلة الوسطىاملرحلة الدنيا

الوحشية
الجمع )مرحلة التوحش الدنيا 

(وااللتقاط
اكتشاف النار وصيد 

األسماك
اكتشاف السهم والقوس

البربرية
اكتشاف األواني الفخارية

اكتشاف الزراعة 
واستئناس الحيوان

صهر الحديد واستخدام 
اآلالت املصنوعة منه

الحضارة
اكتشاف الكتابة والحروف 

الهجائية
(مستمرة)



نظرية مورجان لتطور الزواج: 2

:تطور اإلنسان بالنسبة لنظام الزواج عبر خمس مراحل أساسية

(.عدم وجود نوع محدد من الزواج)مرحلة اإلباحية :1

(.الزواج الدموي ) مرحلة زواج األخوان واألخوات :2

مرحلة زواج عدد من األخوة بعدد من الزوجات :3
(.الزواج البونالواني)

(.ميانيالزواج السندياس)زواج امرأة لرجل واحد دون اقتصار العالقات الجنسية عليهما :4

مرحلة الزواج الفردي :5



مفاهيم متصلة

الزواج االندوقامي:1

الزواج االكزقامي:2



:نظرية تايلور في التطور الديني

(االعتقاد في األرواح)مرحلة األنمزم :1

مرحلة االعتقاد في اآللهة املتعددة :2

مرحلة االعتقاد في اإلله الواحد: 3



نظرية االنتشار الثقافي



ظرية التي ترى هي الن( أو  النظرية االنتشارية)نظرية االنتشار الثقافي 
ؤولة عن هي املسعملية انتشار الثقافة وتسربها من مجتمع آلخرأن 

.حركة التقدم الحضاري 



.......ســـــؤاالن

ما هي نظرية التطور املستقل؟ وملاذا سميت بهذا االسم؟( 1)

ما هي نظرية التطور االعتمادي؟ وملاذا سميت بهذا االسم؟( 2)



:هناك ثالثة مجموعات من االنتشاريين



أي مجتمع إنساني يمكن ( 1)
أن يؤثر على اآلخر



كانت هناك مجتمعات ( 2)
ة محددة منها انتشرت الثقاف



كان هناك مركز واحد ( 3)
تشرت للثقافة اإلنسانية منه ان
الثقافة لبقية املجتمعات

ثيرواقتصرت عليه عملية التأ



النظرية البنائية الوظيفية( 3)



النظرية التطورية

النظرية االنتشارية

النظرية البنائية 

الوظيفية

من أسرة النظريات 

التاريخية



ير الحاضر النظريات التاريخية هي التي تسعى إلى تفس
بالرجوع إلى املاض ي



:  ة عنترى النظرية البنائية الوظيفية أن المجتمع عبار

بناء(  1)



....و 

مجموعة (  2)
وظائف



تعريف الوظيفة

هي الدور الذي يقوم به الجزء من 

أجل استمرارية الكل



تعريف البناء

هو مجموعة العلاقات بين الأجزاء

أي بين الأدوار التي تؤديها هذه)

(الأجزاء



جوهر النظرية البنائية 

الوظيفية

أولوية الكل على الجزء



فيةأهم رواد النظرية البنائية الوظي

رادكليف براون-1

إيفانز برتشارد-2

مالينوسكي-3



محور اهتمام النظرية 

البنائية الوظيفية في

:الدراسة
النظم الاجتماعية



ظيفيةسلبيات النظرية البنائية الو

تقدم مفهوما استاتيكيا -1

للمجتمع
ضد التغير الاجتماعي-2

أهملت التحليل التاريخي-3





تعريف البناء االجتماعي

لتي البناء االجتماعي نسيج يتكون من العالقات ا”

تربط بين األعضاء أو الجماعات األساسية في

“مجتمع ما

:“ونك”تعريف قاموس ( 1)



تي عن يقصد بالبناء االجتماعي النظم االجتماعية ال”

امل طريقها تصل مجموعة من السكان إلى حالة التك

“والترابط، وهي الحالة الالزمة لتكوين المجتمع

:للبناء االجتماعي“ كيسنج”تعريف ( 2)



مرة البناء االجتماعي هو الجماعات اإلنسانية المست”

فاظ في الوجود لوقت كاف بحيث تستطيع االحت

ألفراد بكيانها كجماعات رغم التغيرات التي تحدث ل

“الذين يكونون تلك الجماعات

:يللبناء االجتماع“ إيفانز برتشارد”تعريف ( 3)



البناء االجتماعي يشتمل على ثالثة مجموعات من الظواهر ”

:االجتماعية هي

زمن، الجماعات اإلنسانية المستمرة في الوجود لفترة كافية من ال-1

وتعرف باألشكال المورفولوجية

كل العالقات االجتماعية بين فرد وفرد في مجتمع معين-2

ظواهر التنوع بين أفراد وجماعات مجتمع ما متمثلة في األدوار-3

.“االجتماعية والمراكز

للبناء “ رادكليف براون”تعريف ( 4)

:االجتماعي



.البناء االجتماعي يتكون من أنماط العالقات االجتماعية(  1)

خصائص البناء االجتماعي

.البناء االجتماعي كل أو نسيج متشابك األجزاء(  2)

.الدالبناء االجتماعي مستقر ومستمر، ولكنه ليس جامد وليس خ(  3)



املركز والدور االجتماعي( 3)



(أ)

املركز



نسبة املركز هو الوضع االجتماعي لفرد ما بال
لغيره من أفراد املجتمع، 

:واملراكز نوعان



مراكز مفروضة أو موروثة( 1)

مراكز محصلة ( 2)



:املراكز مفروضة أو موروثة

يالد أو هي املراكز التي يتحصل عليها الفرد من خالل امل
امليراث أو النظام االجتماعي دون أن يكون قد سعى

.لتحقيقها



:أمثلة للمراكز املفروضة أو املوروثة



مراكز مفروضة أو موروثة( 1)

مراكز أساسها السن



مراكز مفروضة أو موروثة( 1)

مراكز أساسها النوع



مراكز مفروضة أو موروثة( 1)

مراكز أساسها الزواج



مراكز مفروضة أو موروثة( 1)

مراكز أساسها الطبقة



مراكز مفروضة أو موروثة( 1)

مراكز أساسها توارث صفات غير عادية



مراكز مفروضة أو موروثة( 1)

مراكز أساسها توارث الثروات أو املناصب 

السياسية



مراكز محصلة( 2)

وهي المراكز التي يصل إليها الفرد
بمجهوداته وعن طريق أداء األدوار 

الخاصة بها بإتقان



(ب)

الدور 



ف الدور هو مجموعة من أنماط السلوك املتعار 

:عليها واملصاحبة ملركز محدد، وهي نوعان



(1)

أدوار نشطة



(2)

أدوار كامنة



م بها األدوار النشطة هي أنماط السلوك التي يقو 

الشخص صاحب مركز محدد في لحظة معينة



(2)

أدوار كامنة



م بها األدوار الكامنة هي أنماط السلوك التي ال يقو 
يأِت الفرد في لحظة معينة ألن الوقت املناسب لم

.بعد



(الثقافة والشخصية)
4

األنثروبولوجيا النفسية 



الشخصية
استجابة الفرد المميزة للمثيرات 

االجتماعية وكيفية توافقه مع المظاهر 

. بهالمحيطهاالجتماعية 

تتميز الشخصية بالنمو والتكامل 

والشعور بالهوية والثبات والتغير



الثقافة

البناء الثقافي



تعريف تايلور للثقافة( 1)

مل الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي يش

المعرفة والعقائد والفنون واألخالق 

والقانون والعرف والعادات وغيرها من 

القدرات التي يحصل عليها الفرد 

.باعتباره عضوا في المجتمع



تعريف روبرت بيرستيد( 2)

لف الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي يتأ

من كل ما نفكر فيه، أو نقوم بعمله أو

نمتلكه، كأعضاء في المجتمع



تعريف جيمس سبرادلي( 3)

ثقافة المجتمع تتكون من كل ما يجب على

طريقة الفرد أن يعرفه أو يعتقده بحيث يعمل ب

يقبلها أفراد المجتمع، وهي ليست ظاهرة 

مادية فحسب، أي أنها ال تتكون فقط من 

األشياء أو الناس أو السلوك أو االنفعاالت،

وإنما هي تنظيم لهذه األشياء في شخصية

فهي ما يوجد في عقول الناس من . اإلنسان

.أشكال لهذه األشياء



(1982)تعريف إعالن املكسيك ( 4)

الثقافة هي جميع السمات الروحية 

ا والمادية والعاطفية، التي تميز مجتمع

وهي. بعينه، أو فئة اجتماعية بعينها

تشمل الفنون واآلداب وطرائق الحياة،

كما تشمل الحقوق األساسية لإلنسان

.ونظم القيم والمعتقدات والتقاليد



التعريف العام

الثقافة هي مجموعة األفكار ، والقيم، والمعتقدات، 

والتقاليد، والعادات، واألخالق، والنظم، والمهارات، وطرق

والنحت، , التفكير، وأسلوب الحياة ، والعرف، والفن

والتصوير، والرقص الشعبي، واألدب، والرواية، 

ه واألساطير، ووسائل االتصال واالنتقال، وكل ما توارث

.عيناإلنسان وأضافه إلى تراثه نتيجة عيشه في مجتمع م



قافية على ثالثة بناء على ذلك ركز كثير من الباحثين في األنثروبولوجيا الث

:مفهومات أساسية هي

التحيزات الثقافية(  1)

العالقات االجتماعية(  2)

أنماط أساليب الحياة(  3)



عناصر الثقافة

العناصر املادية(  1)

يقصد بها مما أنتجه اإلنسان ويمكن 

.اختباره بالحواس المعروفة



عناصر الثقافة

العناصر غير املادية(  2)

اعد يقصد بها العناصر التي تتضمن قو

السلوك واألخالق والقيم والعرف 

ب والعادات والتقاليد والفن وكل األسالي

.غير المحسوسة التي تستخدمها األمة



إنسانية(  1)

مكتسبة(  2)

اجتماعية(  3)

تكاملية/تطورية( 4)

خصائص الثقافة

انتقالية/ استمرارية(  5)



:تبدو تأثيرات الثقافة على الفرد من النواحي التالية

الناحية الجسمية(  1)

الناحية العقلية(  2)

الناحية االنفعالية( 3)

الثقافة والشخصية

الناحية الخلقية(  4)



توفر الثقافة للفرد صور السلوك والتفكير واملشاعر التي ينبغي أن يكون عليها(  1)

توفر الثقافة للفرد تفسيرات جاهزة عن الطبيعة والكون ودور اإلنسان في الحياة( 2)

وما هو خاطئتوفر الثقافة للفرد املعاني واملعايير التي يستطيع أن يميز في ضوئها ما هو صحيح( 3)

تأثير الثقافة على النسق االجتماعي

تنمي الثقافة الضمير الحي عند األفراد(  4)

تنمي الثقافة املشتركة شعور االنتماء والوالء للمجتمع(  5)

.اعةتكسب الفرد االتجاه السليم لسلوكه العام في إطار السلوك املعترف به من قبل الجم(  6)



طرق البحث في األنثروبولوجيا

5



العملي إلى تصنف البحوث من حيث صلتها بالتفكير النظري أو

:نوعين



البحوث األساسية أو البحتة-1

(Basic Research)

هتم كثيرا تشمل البحوث التي تهدف إلى تطوير النظريات وال ت

.بالتطبيق



البحوث التطبيقية-2

(Applied Research)

تهدف إلى تحسين الواقع العملي من خالل اختبار

في مواقف حقيقيةالنظريات



:نتصنف البحوث من حيث طبيعتها املنهجية إلى نوعي



البحوث الكمية-1

(Quantitative Research)

الدراسة البحوث التي تعنى بجمع البيانات لعينة من مجتمع
مية يتم اختيارها لتمثله من خالل استعمال أدوات قياس ك

صائيا تخضع لشروط الصدق والثبات، وتعالج بياناتها إح

 .ويمكن تعميم نتائجها على مجتمع الدراسة



البحوث الكيفية-2

(Qualitative Research)

الظاهرة البحوث الكيفية هى البحوث التي تعتمد على دراسة
يانات في ظروفها الطبيعية باعتبارها مصدرا مباشرا للب

فات التي وتحاول الحصول على الفهم املتعمق للمعاني والتعري

، .يقدمها املبحوثون ملوقف ما عند سؤالهم حوله



"  و" ?ماذا"ـ يهتم البحث الكيفي في األساس باإلجابة عن تساؤالت تبدأ ب(   1)
:  ئلة حول بينما يهتم املنهج الكمي بصورة أكبر باألس"كيف؟"و" ?متى" و" ?ملاذا

كم الثمن؟ كم العدد؟ كم في الغالب؟ وإلى أي مدى؟

 :الكميالفروق الرئيسة بين املنهج الكيفي واملنهج



خبرات املنهج الكيفي يهتم باآلراء، ووجهات النظر، والتجارب وال(  2)
ية أكثر اإلنسانية، وأحاسيس وشعور األفراد، فهو يقدم لنا بيانات ذات

 .من كونها موضوعية



بيعيااملنهج الكيفي يصف لنا الظاهرة االجتماعية كما تحدث ط(   3)



لي والشامل في املنهج الكيفي يتم فهم الوضع من خالل املنظور الك(  4)

 .غيراتللموضوع، بينما يعتمد املنهج الكمي على تحديد عدد من املت



بناء وتطوير في املنهج الكيفي يتم استخدام البيانات واملعلومات ل(   5)
، بينما ( اءاستقر )مفاهيم ونظريات تساعدنا على فهم العالم االجتماعي 

(تنباطاس)املنهج الكمي يقوم باختيار نظريات موجودة وتم اقتراحها 



 .جمع املعلومات يستهلك وقتا طويال(   6)



دق والثبات املعايير املستخدمة في املنهج الكيفي للتحقق من الص(  7)

 .تختلف عن تلك املعايير املستخدمة في املنهج الكمي



يار العيناتال تستخدم في املنهج الكيفي تقنيات مختلفة عند اخت(   8)



حوث العينات في البحوث الكمية احتمالية، وغير احتمالية في الب

 .النوعية 



التقاليد البحثية في املنهج الكيفي



(1)
(الظاهراتية)الفينومنولوجيا 

PHENOMENOLOGY

ي تسعى الفينومنولوجيا لفهم التجربة املعاشة لألفراد ونواياهم ف

عاملهم املعاش



(2)
(منهجية النظام االجتماعي)اإلثنومثودولوجيا   

ETHNOMETHODOLOGY

تبدي عناية مكثفة بدراسة املعرفة الناجمة عن الفهم 
لدى األفراد (Commonsense)املشترك



(3)
االستدالليات 

HERMENEUTICS

عاشة للفهم يسعى البحث االستداللي الستخدام تفسيرات التجربة امل
ة التي تجري األفضل لألطر السياسية والتاريخية والثقافية االجتماعي

ئرة فيها تلك التجارب، وهي أيضا تتطلب من الباحث دخول الدا

.اتيةالتفسيرية للفعل املقصود من خالل استخدام التجربة الذ



(4)
تاريخ الحياة 

LIFE HISTORY

عمق يعتمد على أسلوب املقابلة املتعمقة للحصول على سرد مت

.لقصة حياة الفرد بما فيها من قضايا جوهرية ونقاط تحول 



(5)
اإلثولوجيـــا  البشرية 

HUMAN  ETHOLOGY

رحلة منهج يهتم بدراسة سلوك اإلنسان في إطاره الطبيعي عبر م
بة، زمنية محددة من خالل تسجيل أنماط السلوك الثابت املتعاق

.ي سعيا للوصول إلى قاعدة عامة حول السلوك والتفاعل اإلنسان



ما يجب مراعاته عند القيام بدراسة كيفية













املرحلة الحقلية( 2)



ثيرةكنت تسمى مرحلة أنثروبولوجيا املقاعد الو 

ملاذا؟؟



جمعوا بيانات بطرق غير مباشرة

(استعماريين/ مبشرين/ رحالة/ مكتبات)

االنتشاريون 

سطحية/عشوائية/معلومات متحيزة



:أهم الرواد



1906درس جزر األندمان عام 



1909درس جنوب السودان عام 



1914درس سكان التروبرياند عام 



عشريناتدرس قبائل الزاندي والنوير والدينكا في ال



أهم طرق جمع املعلومات في 
:األنثروبولوجيا االجتماعية



املالحظة ابملشاركة( 1)

التدخل 

الوظيفي

المالحظة 

غير المنظمة



محاولة 

ةكسب الثق



شروط إيفانز برتشارد لنجاح 

:المالحظة بالمشاركة



تماع التخصص في األنثروبولوجيا أو علم االج( 1)

على األقل



المعايشة لفترة كافية( 2)



عدم انقطاع الصلة مع المجتمع المدروس( 3)



استخدام لغة األهالي( 4)



دراسة المجتمع دراسة شاملة( 5)



الشخصية والمزاج والرغبة( 6)



التنازل عن بعض القيم الحضارية( 7)



المهارة األدبية والكتابية( 8)



تدوين 

المعلومات 

المالحظة



أفضل الظروف للتدوين هي مكان المالحظة أثناء حدوث 

....الشيء المالحظ 

ناء أو في أقرب فرصة متاحة إذا لم يتيسر التدوين أث... 

....حدوث الشيء المالحظ 

....وبصورة يومية ... 



المقابلة غير الموجهة( 2)

طرح أسئلة مفتوحة 

يتحدث عنها المبحوث 

بحرية



:تتلخص أهمية هذه الطريقة في أنها

.تتيح فرصة لألفراد إلظهار سمات شخصياتهم-1

دور توفير معلومات تفصيلية عن الموضوعات التي ت-2

.حولها المقابلة



سيرة الحياة( 3)



:أهمية تبادل الثقة بين الباحث واإلخباري

ات يساعد على إضفاء صفة الموضوعية على المعلوم-1

.المقدمة

.يساعد ف عدم إخفاء المعلومات بطريقة مقصودة-2



:“سيرة الحياة”العقبات أمام طريقة 

.صعوبة تذكر الحوادث القديمة-1

.إمكانية اإلدالء بمعلومات كاذبة-2



المقابلة الموجهة( 4)

تستخدم فيها 

استمارة استبيان

ا يقوم الباحث بتعبئته

نيابة عن المبحوث



طريقة االختبارات النفسية( 5)



اختبار رورشاخ

(نقطة الحبر)







طريقة المقارنة-6



؟ماهو تقليد مالينوسكي



ت كثيرة، أال يدرس مجتمعااألنثروبولوحييقول بأن على الباحث 
ى وأن يحصر دراساته في مجتمع واحد أو ثالثة مجتمعات عل

.األكثر



:سلبيات تقليد مالينوسكي

.ةال يساعد على إجراء المقارنات مع األبنية االجتماعي-1

.يؤدي إلى قلة عدد الدراسات-2



ما هو البديل الذي قدمه إيفانز برتشارد لتقليد 

مالينوسكي؟



ماته في بالتحقق من صحة معلو األنثروبولوجيأن يقوم الباحث 
.مجتمعات أخرى 

أطلق على هذا االقتراح 

“المنهج التجريبي”اسم 



المخبرون-7



:يستفاد من املخبرين في اآلتي

ن التأكد من المعلومات التي حصل عليها الباحث ع-1

.طريق المالحظة

الحصول على معلومات يصعب الحصول عليها -2

(كالمعلومات الخاصة والحساسة)

.الحصول على معلومات حدثت في الماضي



الطريقة الجينالوجية( 8)

هي طريقة جمع المعلومات بواسطة 

سالسل النسب والقرابة



عناصر الثقافة( 9)

المادية و غير المادية



التعداد األسري ( 10)



الوثائق والنصوص( 11)



ما الفرق ما بين الوثائق والنصوص؟

ما هو مكتوب عن مجتمع الدراسة بشتى أشكاله: الوثائق

األهالي بناء على طلب الباحثما يكتبه: النصوص




