
 المحاضرة الرابعة

 فوائد الثقافة وأنواع الثقاف الفرعیة

الثقافة ذات أھمیة كبیرة بالنسبة للمجتمع من ناحیة وبالنسبة لألفراد من ناحیة أخرى 
 فھي:

تكسب أفراد المجتمع شعورا الوحدة وتھیئ لھم سبل العیش والعمل دون إعاقة  -1
 واضطراب.

تمد األفراد بمجموعة من األنماط السلوكیة فیما یتعلق بإشباع حاجاتھم البیولوجیة -2
 من مأكل ومشرب وملبس لیحافظوا علي بقائھم واستمرارھم .

تمدھم بمجموعة  القوانین واألنظمة التي تتیح لھم سبل التعاون والتكیف مع المواقف -3
یحدث ھناك نوع من الصراع أو  الحیاتیة وتیسر سبل التفاعل االجتماعي بدون أن

 االضطراب.

تجعل الفرد یقدر الدور التربوي الذي قامت وتقوم بھ ثقافتھ حق التقدیر خاصة إذا -4
 اختبر ثقافة أخرى غیر ثقافتھ من عادات وتقالید تطغى علي وجوده . 

تقدم للفرد مجموعة من المشكالت التي أوجدت لھا  الحلول المناسبة وبذلك توفر -5
یھ الجھد والوقت بالبحث  عن حلول تلك المشكالت . كذلك تقدم لھ مثیرات ثقافیة عل

عادیة علیھ أن یستجیب لھا بالطرق العادیة الموجودة  في ثقافتھ كمجموعة المواقف 
الحیاتیة المتوقعة والتي حللتھا الثقافة وفسرتھا والتي یستجیب لھا الفرد عن طریق 

الفرد إلي ثقافة أجنبیة یقابل فیھا مثل تلك المثیرات فسیجد  الثواب والعقاب فإذا ما انتقل
 استجابات مختلفة مما یحدث عنده القلق واالضطراب .

تقدم للفرد تفسیرات تقلیدیة مألوفة بالنسبة لثقافتھ یستطیع أن یحدد شكل سلوكھ علي -6
داث ضوئھا فھي توفر لھ المعاني والمعاییر التي بھا یمیزون بین األشیاء واألح

صحیحة كانت أم خاطئة عادیة أو شاذة وھي أیضا تنمي لدى الفرد شعورا باالنتماء 
 أو الوالء فتربطھ بمجتمعھ رابطھ الشعور الواحد .

إذن فالعالقة بین الفرد والثقافة عالقة عضویة دینامیة والثقافة من صنع األفراد أنفسھم 
الل قیامھم بنشاطھم في فھي توجد في عقول األفراد وتظھر صریحة في سلوكھم خ

المجاالت المختلفة وقد تتفاوت في درجة وضوحھا كما أن الثقافة لیست قوة في حد 
ذاتھا تعمل مستقلة عن وجود األفراد فھي من صنع أفراد المجتمع وھي ال تدفع 
اإلنسان إلى أن یكون سویا أو غیر سوى بل یعتمد في ذلك على درجة وعى كل فرد 

ة ونوع استجابتھ لھا وجمود الثقافة وحیویتھا یتحددان بمدى فاعلیة بالمؤثرات الثقافی
 أفرادھا ونوع الوعي المتوافر لھم.



 أنواع الثقاف الفرعیة:

 otakus.أوتاكو: 1

أوتاكو ھو مصطلح یاباني یطلق على األشخاص المھووسین بھوایة ما خاصة األنمي، 
 المنغا أو ألعاب الفیدیو.

لمتقدمة من أوتاكو اي ان تقوم بتجسید أحد شخصیاتك الكوسبالي: ھي المرحلة ا
 المفضلة.

 punk.البانك: 2

 ھو عبارة عن ثورة ضد المبادئ الموضوعة وھو یفضل التعبیر الصریح والعفوي. 

) ھو نوع موسیقي متفرع من موسیقى الروك متذمر punk rockالبانك روك (
 ومعارض. 

 .المیتال3

ر في ستینات القرن العشرین من البلوز والروك. لون من ألوان موسیقى الروك تطو
 drumsالقوي مع استعمال الدرامز  Guitarیمتاز الھیفي میتال بصوت الجیتار 

. وتختلف كلمات األغاني من نوع إلى آخر وتتحدث في Bass Guitarوالباس جیتار 
المجمل عن الموت وقصص الفنتازیا ومیثولوجي والحروب والحزن وخصوصا 

 االجتماعیة وغیرھا الكثیر. والستایل الخاص بھا ھي الشعر الطویل المجعد. المشاكل

 gothic.الغوثیك: 4

ھي ثقافة متأثرة بقصص الرعب والدمویة، ویتعمد اتباعھا ان یكونوا مخیفي الشكل 
 واللباس االسود...

.الھیب ھوب: فالھیب ھوب تعتبر حركة أمریكا أو األمریكیین األفارقة وھم 5
ونشأت كرد فعل لما تعرضوا  1970یون من أصول أفریقیة وقد بدأت منذ عام األمریك

لھ من العنصریة ثقافیة للسود في وإلظھار ثقافة وفن مستقل فیھم وكنوع من التعبیر 
 عن أنفسھم وعن المشاكل من الفقر والبطالة والعنصریة والظلم.

"ثقافة الھیب ھوب  یقول االستاذ باترسون وھو أستاذ نشط في موسیقى الھیب ھوب
ھي رد على الظلم والعنصریة الذي تعرض لھ السود من البیض وھو أیضا نظام 
لالتصال بین السود في جمیع أنحاء الوالیات المتحدة"، ومالبسھم تكون واسعة 

 وفضفاضة مع القبعات الغریبة.

 



 .اإلیمو:6

 Emotive) ھو اختصار لمصطلح ذو نفسیة حساسة (emoاإلیمو (باإلنجلیزیة: 
Driven Hardcore Punk أو شخصیة حساسة بشكل عام، وقد أخذت ھذه ،(

 الظاھرة في االنتشار بین الشباب المراھقین.

 .عشاق الریاضة:7

وھم الذین یعشقون نوعا من الریاضة سوآءا كرة قدم او مصارعة ولھم فریق مفضل 
 او العب مفضل یقومون بمتابعتھ.

 .المثقفین:8

ھو الشخص الذي یستخدم الذكاء والتفكیر النقدي، إما بطریقة مھنیة أو بصفة شخصیة. 
وھم االشخاص الذین یشغلون كل اوقاتھم بدراسة نوع معین من العلوم سواء آداب او 

 فیزیاء. ویشغلون اغلب اوقاتھم بالمطالعة والقراءة والكتابة. 

 الثقافة الفرعیة والسیاق الذي تعیشھ:

ّور األشخاص في بیئات معیّنة تُسّمى ِسیاقًا، وعلیھ، فنحن جمیعًا نِتاج ینشأ ویتط
یاقات التي نعیشھا. الممیّزات الشخصیة، العالقات الذھنیة المعرفیة، والعالقات  الّسِ

 االجتماعیة، تختلف بین ثقافة وأخرى.

في المرَكز  فمثالً: النظام االجتماعّي والتوقعات االجتماعیة في الثقافة الیابانیة، تضع
أنماط السلوك الملتزمة باألعراف والعادات، من قبیل دماثة األخالق، احترام الكبیر، 
السیطرة الذاتیة والِكیاسة أو اللطافة. وفي المقابل، ففي الثقافة األمریكیة، تقف في 

 المرَكز قیمة الفردیة واستقاللیة الفرد.

الثقافات، لكن بما أنھم ینشأون في  لألطفال احتیاجاتھم األساسیة المتشابھة في جمیع
ثقافات مختلفة، توجد بینھم اختالفات سلوكیة كبیرة. فمثالً، یّدعي أغلب الناس في 
الوالیات المتحدة أّن األطفال المعتادین على النوم في سریر والدیھم یحصلون على 

مثالً، حیث تربیة منقوصة، في حین تجد ذلك مختلفًا في بلدان أخرى، كالھند والیابان، 
من المقبول فیھما أن ینام األھل مع أطفالھم، ویُعتبر إبعاد األطفال عن والدیھم ساعة 

 النوم عمالً قاسیًا.

 أنواع من الثقافات مع ِسیاقات مختلفة:

 .ثقافات قائمة على الرسالة المباشرة.1

ھي یكون التواصل في ھذه الثقافات واضًحا ومباشًرا؛ أي أّن الرسالة المكشوفة 
 نقلھا بدقة. –قدر المستطاع  –الرسالة وال رسالة غیرھا، لذا فإّن الناس یحاولون 



 .الثقافات القائمة على الرموز والرسائل غیر الكالمیة.2

تستخدم وسائل اإلعالم في ھذه الثقافات وسائل تعبیریة أو رموًزا إضافیة، عدا تلك 
الصوت، تعابیر الوجھ، وإیماءات الجسد. المكتوبة أو التي تقال شفھی�ا. مثالً: نبرة 

یاق ھو ما یُكّمل الرسالة المباشرة. مثالً،  الكثیر من األمور ال تقال، حیث یكون الّسِ
یوّضح مدیر یابانّي لنظیره األمریكّي أسلوب االتصال حَسب الثقافة الیابانیة: "نحن 

نقول كلمة واحدة نفھم  أناس متجانسون، ولسنا بحاجة إلى الحدیث كثیًرا مثلكم. فعندما
عشر كلمات، لكنّكم ھنا بحاجة إلى أن تقولوا عشر كلمات لتفھموا كلمة واحدة". 
فالثقافة الفرعیة ھي مجموعة تختلف قناعاتھا، قیمھا، وقواعد سلوكھا من عّدة نواحٍ، 

ة عن تلك الخاّصة بالثقافة الُمھیمنة. وأحیانًا، تصطدم قیم الثقافة الفرعیة بتلك الخاصّ 
 بالثقافة الُمھیمنة. أمثلة على ذلك:

. ینشأ األطفال في ھاواي في مجموعات ویعتني كّل منھم باآلخر. إنّھم معتادون 1 
على التعاون في الدروس واالمتحانات. وفي المقابل، یُعتبر مثل ھذا التعاون في 

 الوالیات المتحدة ِغش�ا.

كاملة متكاملة، في حین أنّھ من الُمتّبَع . یعلّم الھنود الُحمر أوالدھم من خالل عملیة 2
في الوالیات المتحدة تعلیم تدریس الحساب خطوة بخطوة. أوالد الھنود الُحمر غیر 

 معتادین ھذه الطریقة وحقیقة أّن نجاحھم في الصّف متعلق بالتعلّم على مراحل.

مالیة، متعلق 3 بالقیَم  –بیر إلى حّد ك –. مدى نجاح الطالب في صّف یمیّز أمریكا الّشِ
والمعاییر التي تشّربھا. فإذا كانت ھذه المعاییر تتماشى مع تلك الخاّصة بالثقافة 
الُمھیمنة، فمن الُممكن أن ینجح في دراستھ. والیوم، یُثبت الكثیر من األدلّة أّن التحصیل 

 عیة.الدراسّي یتحّسن عندما یأخذ المربّون بعین االعتبار االختالفات بین الثقافات الفر

 الثقافة في علم االجتماع:

أخذ علماء االجتماع على عاتقھم وضع تعریف دقیق للثقافة، ومن أشھر التعریفات 
وأكثرھا شموالً القول بأّن الثقافة ھي المركب الشامل الذي یضّم المعارف البشریّة، 

الذي  بما في ذلك العقیدة، واألخالق، والقوانین، وكّل ما یكتسبھ اإلنسان من المجتمع
یعیش فیھ، وبذلك یمكن أن تكون الثقافة لدى شعب معیّن ھي كّل ما یرتبط بأسلوب 
معیشتھ االجتماعي، والفكرّي، والمادّي أیضاً، ولیس فقط اإلنتاج الفنّي واألدبّي 

 المرتبطین بفئة محدودة للغایة من فئات المجتمع.

 أنماط الثقافة في علم االجتماع:  

االجتماع یجب التمییز بین أربعة أشكال أو أنماط ثقافیة یمكن أن لفھم الثقافة في علم 
نالحظھا في المجتمع الواحد، وتبدأ بالثقافة المادیة، والتي تشمل جمیع ما ینتجھ اإلنسان 
ویكون لھ استخدام مباشر، كالمالبس، وأدوات الطعام، والتكنولوجیا، واستخدام المواّد 



تي تضم العادات، والتقالید، واألفكار الشعبیة، الطبیعیّة، والثقافة المعنویة ال
واألساطیر، والدیانات، والثقافة العاّمة التي تمیّز المجتمع ككّل أو أكثر من مجتمع 
متجاور تجمع بینھما روابط قومیّة أو عرقیّة، والثقافة الفرعیة والتي تمیّز كّل جماعة 

ثقافة الطبقات الشعبیّة وغیر في المجتمع عن األخرى، كثقافة الریف وثقافة الحضر و
ذلك، ومن خالل التمییز الواضح بین األنواع األربعة السابقة یمكن الوصول إلى 

 طبیعة الثقافة في كّل مجتمع بسھولة.

 خصائص الثقافة في علم االجتماع: 

تتمتع الثقافة بالنسبة لعلماء االجتماع بالعدید من الخصائص كاالستقاللیّة عن األفراد  
یحملونھا، فاندثار ثقافة ما من الثقافات الموجودة في العالم یعد أمراً مستحیالً  الذین

حتى في حالة فناء األفراد الذین یحملون تلك الثقافة، وذلك لوجود اآلثار الثقافیة المادیة 
التي تراكمت عبر سنوات من النشاط البشري، وبذلك فإّن الثقافة تتمتع أیضاً 

ن الثقافة تتمثل بالكلیة أي المجموع الكلي للعناصر التي تكونھا، باالستمراریة، كذلك فإ
وال یمكن اعتبار عنصر واحد أو أكثر من العناصر التي تكون الثقافة مفھوماً مستقالً 
لھا، كذلك فإّن الثقافة انتقائیة، وھذا مفھوم في إطار التطور االجتماعي، فالجیل الذي 

ً من التعلیم یصب ح أكثر قدرة على نبذ األنشطة والعناصر الثقافیّة یتلقى قدراً معینا
الموروثة والتي تحمل سمات التخلّف الحضاري، وأفضل مثال على ھذا في العصر 

 الحدیث نبذ جمیع المجتمعات لثقافة العبودیّة والرّق.


