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 الملخص   

تناول البحث الحالى أبرز معالم النظرية النقدية وتطبيقاتها التربوية عند عالم اإلجتماع  

التى  النظرية  ونقد  اإلجتماعى  الواقع  نقد  بين  ربط  حيث   ،  " ميلز  رايت  األمريكى" 

عالم  تفسر ذلك الواقع . ويُعد الخيال السوسيولوجى أحد أهم المنطلقات الفكرية وأبرز م

النظرية النقدية عند " رايت ميلز ". وملخص هذا المفهوم أن مشكالت الفرد الشخصية 

مع  الكلى،  سياقها  فى  إليها  نظر  إذا  إال  إستيعابها  أو  حلها  اليمكن  منها  يعانى  التى 

.  اجتماعية وليست مجرد مشكلة فرديةإمتالك الفرد القدرة على إدراكها بوصفها مسألة  

على منهج التحليل الفلسفى بشقيه التحليل والتركيب. وتوصل البحث  واستند هذا البحث  

الحالى الى عدة نتائج وتوصيات أبرزها : أن الواقع اإلجتماعى دائم التغيير ، فينبغى 

أن يمتلك الفرد المهارات والقدرات العقلية التى تمكنه من فهم الواقع وتفسيره وتطويره  

أن الضرورة  وتقتضى  علمى،.  أساس  بالواقع    على  الصلة  وثيق  التعليم  يكون 

 اإلجتماعى ومشكالته وقضاياه، بما يساهم فى تنمية الخيال واإلبداع .   
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Abstract 

The current research deals with the most prominent worlds 

of critical theory and its educational applications for the 

American sociologist Wright Mills , as he linked social 

critique of the theory that explains that reality. Sociological 

imagination is one of the most important intellectual starting 

points and the most prominent features of critical theory for 

"Wright Mills , It means that the individual's personal 

problems that he suffers from cannot be solved or 

understood unless he is viewed in their overall context, with 

the individual having the ability to perceive them as a social 

issue and not just an individual problem. This research was 

based on the two- fold approach to philosophical analysis, 

analysis and syntax.the current research several 

conclusions, that social reality is constantly changing, so the 

individual should possess mental skills and capabilities that 

enable him to understand, interpret and develop reality on a 

scientific basis, .It is imperative that education be closely 

related to social reality, its problems and issues, thus 

contributing to the development of imagination and 

creativity. 

Key words: Monetary theory, Educational applications, Wright 
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  مقدمهمقدمه

   ، المتقدم  التكنولوجي  الرأسمالي  المجتمع  سطوة  في  النقدية  النظرية  مشكلة  تمثلت 

للمجتمع  ونقده  ماركس  بكال  ذلك  في  متأثرة   ، وعيه  وتزييف  لإلنسان  وقهره 

  ، االستقرار  وعدم  التناقض  مواطن  استكشاف  النقدية  النظرية  وتحاول  البرجوازي. 

دور تلعب  بحيث  التناقض  وتطويرها  من  قدراً  يعانى  أصبح  الذى  النسق  تغير  في  اً 

  ، النقد    1(149-144،  2002بهدف خلق شكل نسق جديد . )عبد الجواد  أن  . ونجد 

الخيال   إعمال  ضرورة  على  يؤكد  ميلز"  "رايت  ريادته  تولى  الذى  االجتماعي 

اإلستغالل السوسيولوجى لتحليل المجتمع تحليالً كلياً وشامالً بهدف الكشف عن آليات  

و الوعى.  تطورت  وتزييف  التى  اإلبداعية  اإلنسان  لقدرات  سجل  جوهره  فى  الخيال 

عبر التاريخ ، والخيال يمثل حجر الزاوية فى النشاط اإلنسانى ، لكونه مكن اإلنسان  

من غزو العالم وإستكشافه ، ومحاولة السيطرة عليه وحل مشكالته ، كما أنه ضرورة 

االج التغيير  ضرورات  االجتماعي  من  التغيير  تحقيق  صعوبة  مع  خاصة  تماعي 

  .بالمقارنة بالتغير العلمي والتكنولوجي

 
 )*( اسم المؤلف فى قائمة المراجع  ، التاريخ ، رقم الصفحة  1



ومنننن ثنننم تزايننند إهتمنننام التربنننويين بتنمينننة الخينننال بظعتبننناره أداة فاعلنننة لنظنننام ومنننن ثنننم تزايننند إهتمنننام التربنننويين بتنمينننة الخينننال بظعتبننناره أداة فاعلنننة لنظنننام 

تعليمننننى يتسننننم بالكفننننا ة والفاعليننننة ، ويقنننندم خبننننرات تربويننننة أكثننننر عمقننننا تعليمننننى يتسننننم بالكفننننا ة والفاعليننننة ، ويقنننندم خبننننرات تربويننننة أكثننننر عمقننننا 

بضننننرورة اإلهتمننننام بتنميننننة بضننننرورة اإلهتمننننام بتنميننننة     وإنطالقنننناً مننننن أهميننننة الخيننننال نننننادى التربننننويينوإنطالقنننناً مننننن أهميننننة الخيننننال نننننادى التربننننويين..

المننننناهج الدراسننننية المختلفننننة بهنننندف تزوينننندها ،) بننننالمكون الخيننننالى ( وهننننو المننننناهج الدراسننننية المختلفننننة بهنننندف تزوينننندها ،) بننننالمكون الخيننننالى ( وهننننو 

المكنننننون المفقنننننود فنننننى مجنننننال التربينننننة ،  وتتعننننندد أنمننننناط الخينننننال بتعننننندد المكنننننون المفقنننننود فنننننى مجنننننال التربينننننة ،  وتتعننننندد أنمننننناط الخينننننال بتعننننندد 

والخينننننال والخينننننال   ..((464464،،5757، ، 90029002جواننننننب الحيننننناة المختلفنننننة ، )  عبننننند الحميننننند ،جواننننننب الحيننننناة المختلفنننننة ، )  عبننننند الحميننننند ،

نبغنننننى اإلهتمنننننام نبغنننننى اإلهتمنننننام السوسنننننيولوجى واحنننننداً منننننن أهنننننم أنمننننناط الخينننننال التنننننى يالسوسنننننيولوجى واحنننننداً منننننن أهنننننم أنمننننناط الخينننننال التنننننى ي

خاصننننة فننننى سننننن مبكننننر ، خاصننننة فننننى سننننن مبكننننر ،   ––والسننننيما المتعلمننننين والسننننيما المتعلمننننين   --بتنميتهننننا لنننندى األفننننرادبتنميتهننننا لنننندى األفننننراد

لمالنننننه منننننن أهمينننننة فنننننى إعننننندادهم كمنننننواطنين فننننناعلين داخنننننل المجتمنننننع   لمالنننننه منننننن أهمينننننة فنننننى إعننننندادهم كمنننننواطنين فننننناعلين داخنننننل المجتمنننننع   

وليصننننبحوا قننننوة مننننؤثرة فننننى حركننننة التغييننننر اإلجتمنننناعى ، وطننننر  هننننذا وليصننننبحوا قننننوة مننننؤثرة فننننى حركننننة التغييننننر اإلجتمنننناعى ، وطننننر  هننننذا 

الننننمط منننن الخينننال منننن قبنننل عنننالم اإلجتمننناع األمريكنننى" راينننت ميلنننز" فنننى الننننمط منننن الخينننال منننن قبنننل عنننالم اإلجتمننناع األمريكنننى" راينننت ميلنننز" فنننى 

، وهننننو"  نمننننط مننننن التفكيننننر ، وهننننو"  نمننننط مننننن التفكيننننر 97919791الخيننننال السوسننننيولوجى " عننننام الخيننننال السوسننننيولوجى " عننننام كتابننننه " كتابننننه " 

يسنننناعد األفننننراد فننننى المجتمننننع علننننى اسننننتخدام المعلومننننات وتطننننوير قنننندراتهم يسنننناعد األفننننراد فننننى المجتمننننع علننننى اسننننتخدام المعلومننننات وتطننننوير قنننندراتهم 

علنننى التفسنننير واإلسنننتنباط كنننى يتمكننننوا منننن فهنننم وإسنننتيعاب مجمنننل مايننندور علنننى التفسنننير واإلسنننتنباط كنننى يتمكننننوا منننن فهنننم وإسنننتيعاب مجمنننل مايننندور 

( ( mmiillllss،،11995599،،2200حننننننولهم ، ويحنننننندث لهننننننم فننننننى العننننننالم الخننننننارجى" ) حننننننولهم ، ويحنننننندث لهننننننم فننننننى العننننننالم الخننننننارجى" ) 

ان ضنننننننرورة تنمينننننننة الخينننننننال ان ضنننننننرورة تنمينننننننة الخينننننننال .وبنننننننذلك تصنننننننبح منننننننن األهمينننننننة بمكننننننن.وبنننننننذلك تصنننننننبح منننننننن األهمينننننننة بمكننننننن

  --أحنننند أبننننرز منطلقننننات ومعننننالم النظريننننة النقديننننة عننننند ميلننننزأحنننند أبننننرز منطلقننننات ومعننننالم النظريننننة النقديننننة عننننند ميلننننز  --السوسننننيولوجىالسوسننننيولوجى

لنننندى الطننننالب فننننى كافننننة المراحننننل التعليميننننة ، إذ أنننننه يسننننهم فننننى تطننننوير لنننندى الطننننالب فننننى كافننننة المراحننننل التعليميننننة ، إذ أنننننه يسننننهم فننننى تطننننوير 

قننننندراتهم علنننننى إدراك العالقنننننة بيننننننهم وبنننننين واقعهنننننم اإلجتمننننناعى ككنننننل ، قننننندراتهم علنننننى إدراك العالقنننننة بيننننننهم وبنننننين واقعهنننننم اإلجتمننننناعى ككنننننل ، 

محنننيطهم محنننيطهم   وتنننوعيتهم بمنننا يجنننرى حنننولهم ، واسنننتيعاب وفهنننم مايحننندث داخنننلوتنننوعيتهم بمنننا يجنننرى حنننولهم ، واسنننتيعاب وفهنننم مايحننندث داخنننل

اإلجتمنننناعى ، ومسنننناعدتهم علننننى الكشننننف عننننن العالقننننات غيننننر المرئيننننة بننننين اإلجتمنننناعى ، ومسنننناعدتهم علننننى الكشننننف عننننن العالقننننات غيننننر المرئيننننة بننننين 

األفكننننار والمعتقنننندات ، وبننننين مايترتننننب عليهننننا مننننن سننننلوكيات ، وتزينننند هننننذه األفكننننار والمعتقنننندات ، وبننننين مايترتننننب عليهننننا مننننن سننننلوكيات ، وتزينننند هننننذه 

األهميننننة مننننع تزاينننند معنننندالت المشننننكالت اإلجتماعيننننة وتراجننننع حنننندة التغيننننر األهميننننة مننننع تزاينننند معنننندالت المشننننكالت اإلجتماعيننننة وتراجننننع حنننندة التغيننننر 
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اإلجتمننننناعى مقارننننننة بننننننالتغير العلمنننننى والتكنولننننننوجى المتسنننننارع عالمينننننناً اإلجتمننننناعى مقارننننننة بننننننالتغير العلمنننننى والتكنولننننننوجى المتسنننننارع عالمينننننناً 

( ،كمنننا أننننه يسنننهم فنننى تننندريب الفنننرد علنننى اإلنتقنننال ( ،كمنننا أننننه يسنننهم فنننى تننندريب الفنننرد علنننى اإلنتقنننال 3333، ، 20022002لخطينننب، لخطينننب، )ا)ا

بنننين مننناهو شخصنننى النننى مننناهو عنننام وبنننين مننناهو حاضنننر وماضنننى الننننى بنننين مننناهو شخصنننى النننى مننناهو عنننام وبنننين مننناهو حاضنننر وماضنننى الننننى 

منننناهو آت مسننننتقبال، فضننننالً عننننن إكسننننابه وعينننناً حقيقينننناً بمشننننكالت المجتمننننع منننناهو آت مسننننتقبال، فضننننالً عننننن إكسننننابه وعينننناً حقيقينننناً بمشننننكالت المجتمننننع 

    ((oopp..cciitt،،mmiillllss،،66والمشاركة فى حلها )والمشاركة فى حلها )

 مشكلة البحث

ي وهننننو لمنننناذا يصننننعب تحقيننننق ي وهننننو لمنننناذا يصننننعب تحقيننننق وينطلننننق البحننننث الحننننالي مننننن تسنننناؤل بننننديهيوينطلننننق البحننننث الحننننالي مننننن تسنننناؤل بننننديهي

التغييننننر االجتمنننناعي مقارنننننة بننننالتغيير العلمنننني والتكنولننننوجي   ومننننن حقيقننننة  التغييننننر االجتمنننناعي مقارنننننة بننننالتغيير العلمنننني والتكنولننننوجي   ومننننن حقيقننننة  

اليكننننناد اليختلنننننف عليهنننننا  إثننننننان أن المجتمنننننع اليتحنننننرك نحنننننو الخينننننال اليكننننناد اليختلنننننف عليهنننننا  إثننننننان أن المجتمنننننع اليتحنننننرك نحنننننو الخينننننال 

االجتمنننناعي بنننننفس القنننندر فننننى تحركننننة نحننننو الخيننننال العلمننننى حيننننث تسننننارع االجتمنننناعي بنننننفس القنننندر فننننى تحركننننة نحننننو الخيننننال العلمننننى حيننننث تسننننارع 

منننناعى مماثننننل ، منننناعى مماثننننل ، معنننندالت النمننننو العلمننننى والتكنولننننوجى ولننننم يقابلننننه تغيننننر إجتمعنننندالت النمننننو العلمننننى والتكنولننننوجى ولننننم يقابلننننه تغيننننر إجت

النننننخ فنننننى النننننخ فنننننى ....فمعننننندالت الفقنننننر والمجاعنننننة والبطالنننننة والتطنننننرف واالرهنننننابفمعننننندالت الفقنننننر والمجاعنننننة والبطالنننننة والتطنننننرف واالرهننننناب

إزدينننناد. كمننننا أن التغيننننر التكنولننننوجى لننننيس لننننه دائمنننناً جوانننننب إيجابيننننة فقنننند إزدينننناد. كمننننا أن التغيننننر التكنولننننوجى لننننيس لننننه دائمنننناً جوانننننب إيجابيننننة فقنننند 

( . ( . 31023102  يننننننؤدى إخننننننتالالت إجتماعيننننننة شننننننديدة العمننننننق والتأثير.)سننننننالمة،يننننننؤدى إخننننننتالالت إجتماعيننننننة شننننننديدة العمننننننق والتأثير.)سننننننالمة،

  وفننننى المقابننننل ووفننننق مؤشننننرات الواقننننع التعليمننننى الحننننالى ، تعننننانى منظومننننةوفننننى المقابننننل ووفننننق مؤشننننرات الواقننننع التعليمننننى الحننننالى ، تعننننانى منظومننننة

التعلنننيم منننن حينننث المنننناهج وطنننري وأسننناليب التننندريس وأنظمنننة التقنننويم منننن التعلنننيم منننن حينننث المنننناهج وطنننري وأسننناليب التننندريس وأنظمنننة التقنننويم منننن 

غلبنننة أنمننناط تقليدينننة منننن التفكينننر تجعنننل الطنننالب، بعيننندين كنننل البعننند عنننن غلبنننة أنمننناط تقليدينننة منننن التفكينننر تجعنننل الطنننالب، بعيننندين كنننل البعننند عنننن 

، ، ، يفتقنننندون للننننوعى بمنننا يجننننرى حننننولهم ، يفتقنننندون للننننوعى بمنننا يجننننرى حننننولهم   الواقنننع اإلجتمنننناعي بكافننننة مشنننكالتهالواقنننع اإلجتمنننناعي بكافننننة مشنننكالته

عنننناجزين عننننن إسننننتيعاب مننننا يحنننندث داخننننل محننننيطهم اإلجتمنننناعي  وعننننن عنننناجزين عننننن إسننننتيعاب مننننا يحنننندث داخننننل محننننيطهم اإلجتمنننناعي  وعننننن 

غيننننر المرئيننننة بننننين األفكننننار والمعتقنننندات وبننننين مايترتننننب غيننننر المرئيننننة بننننين األفكننننار والمعتقنننندات وبننننين مايترتننننب إدراك العالقننننات إدراك العالقننننات 

ومنننن ثنننم تقتضنننى الضنننرورة اإلهتمنننام بتنمينننة الخينننال ومنننن ثنننم تقتضنننى الضنننرورة اإلهتمنننام بتنمينننة الخينننال   ..عليهنننا منننن سنننلوكياتعليهنننا منننن سنننلوكيات

السوسنننيولوجى كقنننندرات عقليننننة تقتضنننى تنميننننة مهننننارات وقنننيم مرتبطننننة بهننننا السوسنننيولوجى كقنننندرات عقليننننة تقتضنننى تنميننننة مهننننارات وقنننيم مرتبطننننة بهننننا 

تتبلننننور مشننننكلة الدراسننننة  تتبلننننور مشننننكلة الدراسننننة  لذذذذ ا لذذذذ ا لنننندى الطننننالب فننننى كافننننة المراحننننل التعليميننننة. لنننندى الطننننالب فننننى كافننننة المراحننننل التعليميننننة. 



لى : منننا أبنننرز معنننالم النظرينننة النقدينننة عنننند راينننت لى : منننا أبنننرز معنننالم النظرينننة النقدينننة عنننند راينننت فنننى التسننناؤل النننرئيس التنننافنننى التسننناؤل النننرئيس التنننا

ميلنننز   ومنننا أهنننم تطبيقاتهنننا التربوينننة   ويتفنننرع منننن هنننذا التسننناؤل النننرئيس ميلنننز   ومنننا أهنننم تطبيقاتهنننا التربوينننة   ويتفنننرع منننن هنننذا التسننناؤل النننرئيس 

  األسئلة الفرعية التالية :األسئلة الفرعية التالية :

   عية التى أثرت على فكر رايت ميلزما التأثيرا ت الفكرية والمجتم -1

 ما أبرز المنطلقات الفكرية للنظرية النقدية عند رايت ميلز    -2

 ا أبرز معالم النظرية النقدية عند رايت ميلز  م -3

   ما أهم التطبيقات التربوية للنظرية النقدية عند رايت ميلز    -4

مننننا التصننننور المقتننننر  لإلسننننتفادة مننننن النظريننننة النقديننننة عننننند رايننننت ميلننننز  -7

 في مجال التربية   

هننندف البحنننث: يهننندف البحنننث الحنننالي الوقنننوف علنننى أبنننرز معنننالم النظرينننة  

يننننت ميلننننز  وأهننننم تطبيقاتهننننا التربويننننة، مننننع وضننننع تصننننور النقديننننة عننننند را

 مقتر  لإلستفادة من هذه النظرية في التربية.

منننننهج البحننننث : اسننننتخدم البحننننث الحننننالي منننننهج التحليننننل الفلسننننفى بشننننقيه  

التحليننننننل والتركيننننننب ، والننننننذى يعنننننننى بتحليننننننل ا را  واألفكننننننار وإعننننننادة 

لبحنننث وتفسنننير تركيبهنننا منننرة أخنننرى فنننى صنننياغة جديننندة لتحقينننق أهنننداف ا

والتحليننننل والتركيننننب شننننقان لمنننننهج واحنننند ، فمننننن يقننننوم بتحليننننل  .الظنننناهرة 

موقنننف مركنننب إلنننى عناصنننره  يقصننند الوصنننول إلنننى تلنننك العناصنننر ليننندرك 

وال يقننننف مننننن يقننننوم بالتحليننننل عننننند هننننذا الحنننند ، . الغننننامض فيننننه ويوضننننحه

وإنمنننا يريننند ترتينننب منننا وصنننل إلينننه منننن عناصنننر ترتيبننناً جدينننداً، أويصننننفها 

ت جدينننننندة بننننننين تلننننننك العناصننننننر اً جديننننننداً ، أو اكتشنننننناف عالقنننننناتصنننننننيف

وهنننننننذا يعننننننننى إعنننننننادة قنننننننرا ة الننننننننص  .(  123-122، 1955،)زيننننننندان

وإعننننادة صننننياغته  –معننننالم النظريننننة النقديننننة عننننند رايننننت ميلننننز  –المكتننننوب 

فنننى قالننننب معرفنننى جدينننند هننننو " التطبيقنننات التربويننننة للنظرينننة النقديننننة عننننند 



 د / صفاء طلعت مدكور 

النننب معرفنننى تربنننوى وتطبيقنننى ، وذلنننك راينننت ميلنننز " وإعنننادة طرحنننه فنننى ق

لحاجنننننة الواقنننننع التربنننننوى والتعليمنننننى إلنننننى أفكنننننار إصنننننالحية فلسنننننفية ذات 

نظننننرة عميقننننة لجزمننننة المجتمعيننننة التننننى تعيشننننها المجتمعننننات فننننى عصننننر 

 .تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ومافرضه من تحديات

  مصطلحات البحث  مصطلحات البحث  

،  ،  شار واسع النطاي في الوقت الراهن شار واسع النطاي في الوقت الراهن انت انت هى" اتجاه فكرى وفلسفى له  هى" اتجاه فكرى وفلسفى له      النظرية النقديةالنظرية النقدية    --

النظام   لنقد  إطاراً  تشكل  القضايا  من  مجموعة  المفكر  أو  الفيلسوف  من خالله  النظام  يتناول  لنقد  إطاراً  تشكل  القضايا  من  مجموعة  المفكر  أو  الفيلسوف  من خالله  يتناول 

هذه   فيه  ينتفى  اجتماعى  نظام  عن  بحثاً   ، تناقضاته  عن  والكشف  القائم  هذه  االجتماعي  فيه  ينتفى  اجتماعى  نظام  عن  بحثاً   ، تناقضاته  عن  والكشف  القائم  االجتماعي 

تصل بعلم  تصل بعلم  التناقضات ، والمدرسة النقدية في أصلها هى إحدى المدارس الفلسفية التى تالتناقضات ، والمدرسة النقدية في أصلها هى إحدى المدارس الفلسفية التى ت

رايت   رأسهم:  المفكرين على  من  من خالل جهود عديد  نشأ  الذى   ، الجديد  رايت  اإلجتماع  رأسهم:  المفكرين على  من  من خالل جهود عديد  نشأ  الذى   ، الجديد  اإلجتماع 

ليفين  CCoolleemmaann  ، كولمان، كولمان    ,,WWrriigghhtt  MMiillllssميلز  ميلز   ليفين  ،   ،LLeevviinnee      وجنكز  ، وجنكز ،GGeennggzz    

نصار&أحمد،    ( نصار&أحمد،  وغيرهم   ( التناقضات  41024102وغيرهم  تلك  عن  الكشف  أثنا   المفكر  يحاول   ، التناقضات  (  تلك  عن  الكشف  أثنا   المفكر  يحاول   ،  )

  قة الجدلية بين الفرد والمجتمع.   قة الجدلية بين الفرد والمجتمع.   المجتمعية تنمية وعى اإلنسان بطبيعة العالالمجتمعية تنمية وعى اإلنسان بطبيعة العال

هننننو " إمننننا إعننننادة لصننننورة الشنننن  ذاتهننننا ، وإمننننا إعننننادة لصننننورة هننننو " إمننننا إعننننادة لصننننورة الشنننن  ذاتهننننا ، وإمننننا إعننننادة لصننننورة الخيذذذذال الخيذذذذال     --

( ( 0404أخنننننرى شنننننبيهة أو قريبنننننة الشنننننبة بالشننننن  األصنننننلى ") عبننننند الحميننننند ، أخنننننرى شنننننبيهة أو قريبنننننة الشنننننبة بالشننننن  األصنننننلى ") عبننننند الحميننننند ، 

والخينننال وفنننق البحنننث الحنننالى هنننو قننندرات عقلينننة تسنننتند النننى مجموعنننة منننن والخينننال وفنننق البحنننث الحنننالى هنننو قننندرات عقلينننة تسنننتند النننى مجموعنننة منننن ..

  ..األفكار تترجم الى صور وتمثالت فى الواقع  األفكار تترجم الى صور وتمثالت فى الواقع  

يعرفننننه "رايننننت ميلننننز" بأنننننه " طريقننننة فننننى التفكيننننر يعرفننننه "رايننننت ميلننننز" بأنننننه " طريقننننة فننننى التفكيننننر   والخيذذذذال السوسذذذذيولوجىوالخيذذذذال السوسذذذذيولوجى  --

تسننننناعد األفننننننراد علنننننى اسننننننتخدام المعلومنننننات وتطننننننوير تفسنننننيرهم لهننننننا تسننننناعد األفننننننراد علنننننى اسننننننتخدام المعلومنننننات وتطننننننوير تفسنننننيرهم لهننننننا 

واإلسنننتنباط منهنننا كنننى يتمكننننوا منننن فهنننم واسنننتيعاب مجمنننل مايننندور حنننولهم واإلسنننتنباط منهنننا كنننى يتمكننننوا منننن فهنننم واسنننتيعاب مجمنننل مايننندور حنننولهم 

( ، فنننننى حنننننين ( ، فنننننى حنننننين oopp..cciitt،،mmiillllss،،2200ومايحننننندث لهنننننم فنننننى العنننننالم الخنننننارجى )ومايحننننندث لهنننننم فنننننى العنننننالم الخنننننارجى )

فنننى علنننم اإلجتمننناع بأننننه " نمنننط غينننر منننألوف منننن فنننى علنننم اإلجتمننناع بأننننه " نمنننط غينننر منننألوف منننن يعرفنننه بعنننض البننناحثين يعرفنننه بعنننض البننناحثين 

التفكينننننر يلجنننننأ الينننننه علمنننننا  اإلجتمننننناع لفهنننننم السنننننلوك اإلجتمننننناعى )عبننننند التفكينننننر يلجنننننأ الينننننه علمنننننا  اإلجتمننننناع لفهنننننم السنننننلوك اإلجتمننننناعى )عبننننند 



وينننننرى آخنننننرون بأننننننه " رؤينننننة اجتماعينننننة وينننننرى آخنننننرون بأننننننه " رؤينننننة اجتماعينننننة   ( ،( ،7777الجنننننواد، مرجنننننع سنننننابق،الجنننننواد، مرجنننننع سنننننابق،

وأسننننلوبا للنظننننر إلننننى العننننالم الخننننارجى يمكننننن الفننننرد مننننن ادراك اإلرتبنننناط وأسننننلوبا للنظننننر إلننننى العننننالم الخننننارجى يمكننننن الفننننرد مننننن ادراك اإلرتبنننناط 

ى الظننناهر والقضنننايا المهمنننة ى الظننناهر والقضنننايا المهمنننة ية فنننية فنننبنننين المشنننكالت الفردينننة التنننى تبننندو شخصنننبنننين المشنننكالت الفردينننة التنننى تبننندو شخصننن

والمتأمنننننننل لمفهنننننننوم الخينننننننال السوسنننننننيولوجى والمتأمنننننننل لمفهنننننننوم الخينننننننال السوسنننننننيولوجى ..((352352،،  11021102سنننننننكوت ،سنننننننكوت ،")")

يجنننند أن البنننناحثيين انقسننننموا الننننى فننننريقين : الفريننننق األول ، ربننننط الخيننننال يجنننند أن البنننناحثيين انقسننننموا الننننى فننننريقين : الفريننننق األول ، ربننننط الخيننننال 

السوسننننيولوجى بقنننندرة الفننننرد علننننى الفهننننم واإلسننننتيعاب لمننننا يحنننندث لننننه فننننى السوسننننيولوجى بقنننندرة الفننننرد علننننى الفهننننم واإلسننننتيعاب لمننننا يحنننندث لننننه فننننى 

ان ان حياتننننننه وربطهننننننا بواقننننننع المجتمننننننع بهنننننندف تغييرالمجتمننننننع ، واإلتيننننننحياتننننننه وربطهننننننا بواقننننننع المجتمننننننع بهنننننندف تغييرالمجتمننننننع ، واإلتينننننن

بممارسنننننات جديننننندة تسننننناعد علنننننى اإلرتقنننننا  بنننننالمجتمع وتنميتنننننه . الفرينننننق بممارسنننننات جديننننندة تسننننناعد علنننننى اإلرتقنننننا  بنننننالمجتمع وتنميتنننننه . الفرينننننق 

الثننننانى، اعتبننننر الخيننننال السوسننننيولوجى قنننندرة تسنننناعد األفننننراد علننننى نقنننند الثننننانى، اعتبننننر الخيننننال السوسننننيولوجى قنننندرة تسنننناعد األفننننراد علننننى نقنننند 

الواقننننننع اإلجتمنننننناعى السننننننائد ، وتغييننننننر ظننننننواهره المختلفننننننة ، وتحليننننننل الواقننننننع اإلجتمنننننناعى السننننننائد ، وتغييننننننر ظننننننواهره المختلفننننننة ، وتحليننننننل 

مشننننكالته وقضنننناياه وبحننننث عواملهننننا المتداخلننننة بهنننندف إعننننادة بنائننننه مننننن مشننننكالته وقضنننناياه وبحننننث عواملهننننا المتداخلننننة بهنننندف إعننننادة بنائننننه مننننن 

وكننننال الفننننريقين يتكننننامالن معنننناً فننننى ايجنننناد وكننننال الفننننريقين يتكننننامالن معنننناً فننننى ايجنننناد   ..فننننه المختلفننننة فننننه المختلفننننة جدينننند وفقنننناً ألهداجدينننند وفقنننناً ألهدا

  ..صيغة متناسقة لمفهوم الخيال السوسيولوجىصيغة متناسقة لمفهوم الخيال السوسيولوجى

والتعريننننف اإلجرائننننى للخيننننال السوسننننيولوجى وفننننق البحننننث الحننننالى هننننو " والتعريننننف اإلجرائننننى للخيننننال السوسننننيولوجى وفننننق البحننننث الحننننالى هننننو " 

مجموعنننننة منننننن المهنننننارات والقننننندرات العقلينننننة التنننننى يمتلكهنننننا الطنننننالب ، مجموعنننننة منننننن المهنننننارات والقننننندرات العقلينننننة التنننننى يمتلكهنننننا الطنننننالب ، 

ت فنننى اطنننار ت فنننى اطنننار تمكننننهم منننن فهنننم منننا يننندور حنننولهم ومنننا يحننندث لهنننم منننن مشنننكالتمكننننهم منننن فهنننم منننا يننندور حنننولهم ومنننا يحننندث لهنننم منننن مشنننكال

السننننياي السياسننننى واإلجتمنننناعى والتنننناريخى الننننذى يتسننننبب فننننى حنننندوثها ، السننننياي السياسننننى واإلجتمنننناعى والتنننناريخى الننننذى يتسننننبب فننننى حنننندوثها ، 

ممنننا يجعلهنننم أكثنننر قننندرة علنننى فهمهنننا وتفسنننيرها ، وايجننناد حلنننوال لهنننا فنننى ممنننا يجعلهنننم أكثنننر قننندرة علنننى فهمهنننا وتفسنننيرها ، وايجننناد حلنننوال لهنننا فنننى 

  ..سياقها الزمنى والمكانى "سياقها الزمنى والمكانى "

  الدراسات السابقة  الدراسات السابقة  

توجننننند العديننننند منننننن الدراسنننننات التنننننى أظهنننننرت بعنننننض جواننننننب القصنننننور توجننننند العديننننند منننننن الدراسنننننات التنننننى أظهنننننرت بعنننننض جواننننننب القصنننننور 

إذ تعتمنننننند علننننننى سننننننرد المعلومننننننات ، إذ تعتمنننننند علننننننى سننننننرد المعلومننننننات ،   المرتبطننننننة بالمننننننناهج التعليميننننننة،المرتبطننننننة بالمننننننناهج التعليميننننننة،

وتتضنننننمن حشنننننواً منننننن المعنننننارف والحقنننننائق التنننننى يحفظهنننننا الطالنننننب دون وتتضنننننمن حشنننننواً منننننن المعنننننارف والحقنننننائق التنننننى يحفظهنننننا الطالنننننب دون 
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اإلهتمنننننام بنننننالتفكير فيهنننننا أو توظيفهنننننا فننننني دراسنننننة المشنننننكالت الحالينننننة اإلهتمنننننام بنننننالتفكير فيهنننننا أو توظيفهنننننا فننننني دراسنننننة المشنننننكالت الحالينننننة 

والمسننننتقبلية لننننه ولمجتمعننننه . فضننننالً عننننن اسننننتخدام الطننننري التقليديننننة فنننني والمسننننتقبلية لننننه ولمجتمعننننه . فضننننالً عننننن اسننننتخدام الطننننري التقليديننننة فنننني 

ى حفنننننظ ى حفنننننظ التننننندريس التنننننى تتمركنننننز حنننننول المعلنننننم ، وتوجنننننه الطنننننالب إلنننننالتننننندريس التنننننى تتمركنننننز حنننننول المعلنننننم ، وتوجنننننه الطنننننالب إلننننن

المعلومننننات واسننننترجاعها ، األمننننر الننننذى يننننؤدى إلننننى عنننندم إتاحننننة الفننننرص المعلومننننات واسننننترجاعها ، األمننننر الننننذى يننننؤدى إلننننى عنننندم إتاحننننة الفننننرص 

للطنننننالب إلنننننى إعمنننننال خينننننالهم وعقنننننولهم فيمنننننا يدرسنننننونه منننننن مشنننننكالت للطنننننالب إلنننننى إعمنننننال خينننننالهم وعقنننننولهم فيمنننننا يدرسنننننونه منننننن مشنننننكالت 

وقضننننايا اجتماعيننننة تتصننننل بننننواقعهم اإلجتمنننناعى ، وومننننن ثننننم تننننؤدى بهننننم وقضننننايا اجتماعيننننة تتصننننل بننننواقعهم اإلجتمنننناعى ، وومننننن ثننننم تننننؤدى بهننننم 

تلنننننك الدرلسنننننات ، دراسنننننة ) أبنننننو تلنننننك الدرلسنننننات ، دراسنننننة ) أبنننننو إلنننننى غيننننناب النننننوعى وتزييفنننننه . أبنننننرز إلنننننى غيننننناب النننننوعى وتزييفنننننه . أبنننننرز 

( ، ( ، 40024002( ، ) عبننننننننند الفتنننننننننا  ، ( ، ) عبننننننننند الفتنننننننننا  ، 40024002، ،   ( ، ) بينننننننننومى( ، ) بينننننننننومى50025002، ، شوشنننننننننهشوشنننننننننه

  (  . (  . 41024102ودراسة ) صبحى ، ودراسة ) صبحى ، 

(  وهنننندفت إلننننى قينننناس فاعليننننة برنننننامج (  وهنننندفت إلننننى قينننناس فاعليننننة برنننننامج 61026102وكننننذلك دراسننننة ) فرغلننننى ، وكننننذلك دراسننننة ) فرغلننننى ، 

مقتنننننر  فننننني علنننننم اإلجتمننننناع اإلنسنننننانى فننننني تنمينننننة مهنننننارات الخينننننال مقتنننننر  فننننني علنننننم اإلجتمننننناع اإلنسنننننانى فننننني تنمينننننة مهنننننارات الخينننننال 

السوسننننيولوجي وقننننيم التضننننامن اإلجتمنننناعى لنننندى طننننالب المرحلننننة الثانويننننة السوسننننيولوجي وقننننيم التضننننامن اإلجتمنننناعى لنننندى طننننالب المرحلننننة الثانويننننة 

. بظسننننننتخدام المنننننننهج الوصننننننفى . وتوصننننننل . بظسننننننتخدام المنننننننهج الوصننننننفى . وتوصننننننل الدارسننننننين لعلننننننم اإلجتمنننننناع الدارسننننننين لعلننننننم اإلجتمنننننناع 

الباحننننث إلننننى عنننندة نتننننائج أبرزهننننا : ضننننرورة تنميننننة الخيننننال السوسننننيولوجي الباحننننث إلننننى عنننندة نتننننائج أبرزهننننا : ضننننرورة تنميننننة الخيننننال السوسننننيولوجي 

لننننندى طنننننالب المرحلنننننة الثانوينننننة ، وتضنننننمين موضنننننوعات وقضنننننايا علنننننم لننننندى طنننننالب المرحلنننننة الثانوينننننة ، وتضنننننمين موضنننننوعات وقضنننننايا علنننننم 

اإلجتمننننناع اإلنسنننننانى ضنننننمن منننننناهج علنننننم اإلجتمننننناع بالمرحلنننننة الثانوينننننة ، اإلجتمننننناع اإلنسنننننانى ضنننننمن منننننناهج علنننننم اإلجتمننننناع بالمرحلنننننة الثانوينننننة ، 

جتمننناع بالمرحلنننة جتمننناع بالمرحلنننة كنننذلك دمنننج قنننيم التضنننامن اإلجتمننناعى فننني منننناهج علنننم اإلكنننذلك دمنننج قنننيم التضنننامن اإلجتمننناعى فننني منننناهج علنننم اإل

( هنننننندفت إلننننننى الوقننننننوف علننننننى دور ( هنننننندفت إلننننننى الوقننننننوف علننننننى دور 51025102الثانويننننننة . ودراسننننننة )محمنننننند،الثانويننننننة . ودراسننننننة )محمنننننند،

الباحننننث فنننني العلننننوم اإلجتماعيننننة عننننند ميلننننز ، وتطرقننننت للنقنننند اإلجتمنننناعى الباحننننث فنننني العلننننوم اإلجتماعيننننة عننننند ميلننننز ، وتطرقننننت للنقنننند اإلجتمنننناعى 

عنننند ميلنننز . وتوصنننلت النننى عننندة نتنننائج أبرزهنننا : تصنننور ميلنننز لننندور عنننالم عنننند ميلنننز . وتوصنننلت النننى عننندة نتنننائج أبرزهنننا : تصنننور ميلنننز لننندور عنننالم 

اإلجتمننناع والنننذى يكشنننف عنننن ثنننورة الباحنننث علنننى كنننل بننننا  جنننائر ومحاولنننة اإلجتمننناع والنننذى يكشنننف عنننن ثنننورة الباحنننث علنننى كنننل بننننا  جنننائر ومحاولنننة 

ر أى بنننننا  يهنننندم كرامننننة الفننننرد وحريتنننه ، كمننننا نننننادى ميلننننز بضننننرورة ر أى بنننننا  يهنننندم كرامننننة الفننننرد وحريتنننه ، كمننننا نننننادى ميلننننز بضننننرورة تغيينننتغييننن

أن يلتننننننزم الباحننننننث فنننننني العلننننننوم إلجتماعيننننننة بقننننننيم العقننننننل والحريننننننة أن يلتننننننزم الباحننننننث فنننننني العلننننننوم إلجتماعيننننننة بقننننننيم العقننننننل والحريننننننة 



واإلسنننننتقاللية وأن يوجنننننه بحوثنننننه نحنننننو خدمنننننة أغنننننراض إنسنننننانية . أمنننننا واإلسنننننتقاللية وأن يوجنننننه بحوثنننننه نحنننننو خدمنننننة أغنننننراض إنسنننننانية . أمنننننا 

( هنننندفت إلننننى الكشننننف عننننن فاعليننننة وحنننندة ( هنننندفت إلننننى الكشننننف عننننن فاعليننننة وحنننندة 41024102دراسننننة ) أبننننو نعمننننة ، دراسننننة ) أبننننو نعمننننة ، 

الخينننال اإلجتمننناعى فننني تنمينننة قنننيم الخينننال اإلجتمننناعى فننني تنمينننة قنننيم   مقترحنننة فننني علنننم اإلجتمننناع قائمنننة علنننىمقترحنننة فننني علنننم اإلجتمننناع قائمنننة علنننى

المشنننناركة المجتمعيننننة ، ومهننننارات التفكيننننر التحليلننننى لنننندى طننننالب المرحلننننة المشنننناركة المجتمعيننننة ، ومهننننارات التفكيننننر التحليلننننى لنننندى طننننالب المرحلننننة 

الثانوينننننة . واسنننننتخدمت الدراسنننننة مقيننننناس هاريسنننننون وبرلمسنننننون للتفكينننننر الثانوينننننة . واسنننننتخدمت الدراسنننننة مقيننننناس هاريسنننننون وبرلمسنننننون للتفكينننننر 

التحليلننننى . وقنننند كشننننفت نتننننائج الدراسننننة وجننننود فننننروي بننننين متوسننننطات التحليلننننى . وقنننند كشننننفت نتننننائج الدراسننننة وجننننود فننننروي بننننين متوسننننطات 

طننننننالب طننننننالب   درجننننننات التطبيننننننق القبلننننننى والبعنننننندى ألدوات الدراسننننننة علننننننىدرجننننننات التطبيننننننق القبلننننننى والبعنننننندى ألدوات الدراسننننننة علننننننى

المجموعنننننة التجريبينننننة لصنننننالح التطبينننننق البعننننندى فننننني نمنننننو قنننننيم )العمنننننل المجموعنننننة التجريبينننننة لصنننننالح التطبينننننق البعننننندى فننننني نمنننننو قنننننيم )العمنننننل 

التطنننننوعى ، المشننننناركة السياسنننننية واإلجتماعينننننة ، نمنننننو مهنننننارات التفكينننننر التطنننننوعى ، المشننننناركة السياسنننننية واإلجتماعينننننة ، نمنننننو مهنننننارات التفكينننننر 

التحليلننننى ( . وانطالقنننناً مننننن أن أى بحننننث علمننننى فننننى أى مجننننال هننننو عمليننننة التحليلننننى ( . وانطالقنننناً مننننن أن أى بحننننث علمننننى فننننى أى مجننننال هننننو عمليننننة 

تراكمينننة ، ومنننن ثنننم تنننأتى أوجنننه اإلسنننتفادة العلمينننة منننن الدراسنننات السنننابقة تراكمينننة ، ومنننن ثنننم تنننأتى أوجنننه اإلسنننتفادة العلمينننة منننن الدراسنننات السنننابقة 

سنننبق ذكرهنننا فيمنننا يلنننى : دعمنننت الدراسنننات السنننابقة إحسننناس الباحثنننة سنننبق ذكرهنننا فيمنننا يلنننى : دعمنننت الدراسنننات السنننابقة إحسننناس الباحثنننة التنننى التنننى 

بأهميننننة موضننننوع البحننننث الحننننالى ، كننننذلك تعميننننق فهننننم الباحثننننة بمشننننكلة بأهميننننة موضننننوع البحننننث الحننننالى ، كننننذلك تعميننننق فهننننم الباحثننننة بمشننننكلة 

البحنننننث ومداخلنننننه ومفاهيمنننننه المختلفنننننة. وسنننننوف يحننننناول البحنننننث الحنننننالى البحنننننث ومداخلنننننه ومفاهيمنننننه المختلفنننننة. وسنننننوف يحننننناول البحنننننث الحنننننالى 

القنننا  الضنننو  علنننى: أبنننرز المنطلقنننات الفكرينننة للنظرينننة النقدينننة عنننند راينننت القنننا  الضنننو  علنننى: أبنننرز المنطلقنننات الفكرينننة للنظرينننة النقدينننة عنننند راينننت 

وهننننو" الخيننننال السوسننننيولوجى "كننننأداة نقديننننة تهنننندف وهننننو" الخيننننال السوسننننيولوجى "كننننأداة نقديننننة تهنننندف   ميلننننز، وأبننننرز معالمهنننناميلننننز، وأبننننرز معالمهننننا

النننننى فهنننننم الواقنننننع اإلجتمننننناعي وتفسنننننيره ، وأهنننننم التطبيقنننننات التربوينننننة النننننى فهنننننم الواقنننننع اإلجتمننننناعي وتفسنننننيره ، وأهنننننم التطبيقنننننات التربوينننننة 

  للنظرية النقدية ومعالمها عند رايت ميلز .للنظرية النقدية ومعالمها عند رايت ميلز .

المحذذذذذورا ول أ التذذذذذكثيرات الفكريذذذذذة والمجتمعيذذذذذة التذذذذذى أثذذذذذرت علذذذذذى فكذذذذذر المحذذذذذورا ول أ التذذذذذكثيرات الفكريذذذذذة والمجتمعيذذذذذة التذذذذذى أثذذذذذرت علذذذذذى فكذذذذذر 

  رايت ميلزرايت ميلز

ية فكرينننة معيننننة لننندى ية فكرينننة معيننننة لننندى لعنننل أفضنننل بداينننة يمكنننن منننن خاللهنننا أن نتنننناول قضنننلعنننل أفضنننل بداينننة يمكنننن منننن خاللهنننا أن نتنننناول قضننن

مفكرهننننا هننننو أن نتعننننرض أوالً لحياتننننه ، ومالمننننح عصننننره ، وأهننننم أفكنننناره مفكرهننننا هننننو أن نتعننننرض أوالً لحياتننننه ، ومالمننننح عصننننره ، وأهننننم أفكنننناره 

، فنننذلك قننند يكنننون بمثابنننة التمهيننند للحنننديث عنننن القضنننية األساسنننية ، وسنننوف ، فنننذلك قننند يكنننون بمثابنننة التمهيننند للحنننديث عنننن القضنننية األساسنننية ، وسنننوف 
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نحنننناول قنننندر جهنننندنا أن يكننننون هننننناك ثمننننة تننننرابط فكننننرى بننننين حينننناة عننننالم نحنننناول قنننندر جهنننندنا أن يكننننون هننننناك ثمننننة تننننرابط فكننننرى بننننين حينننناة عننننالم 

اً إلننننى اً إلننننى اإلجتمنننناع األمريكننننى "رايننننت ميلننننز "، وعصننننره ، وأفكنننناره ، اسننننتناداإلجتمنننناع األمريكننننى "رايننننت ميلننننز "، وعصننننره ، وأفكنننناره ، اسننننتناد

  بعض مؤلفات رايت ميلز نفسه.  بعض مؤلفات رايت ميلز نفسه.  

رايننننت ميلننننز عننننالم اجتمنننناع أمريكننننى راديكننننالى ، يعتبننننر مننننن رايننننت ميلننننز عننننالم اجتمنننناع أمريكننننى راديكننننالى ، يعتبننننر مننننن أوالً أ حياتذذذذه  أوالً أ حياتذذذذه  

فنننننى الوالينننننات المتحننننندة األمريكينننننة فنننننى فنننننى الوالينننننات المتحننننندة األمريكينننننة فنننننى   22أعنننننالم ) اليسنننننار الجديننننند (*أعنننننالم ) اليسنننننار الجديننننند (*

خمسنننينيات القنننرن العشنننرين ، تبننننى ميلنننز خنننالل حياتنننة موقفنننا لعنننل أفضنننل خمسنننينيات القنننرن العشنننرين ، تبننننى ميلنننز خنننالل حياتنننة موقفنننا لعنننل أفضنننل 

--2121،،11021102ى )فينننناض ، ى )فينننناض ، وصننننف لننننه أنننننه جمنننناهيرى ليبرالننننى منننننه اشننننتراكوصننننف لننننه أنننننه جمنننناهيرى ليبرالننننى منننننه اشننننتراك

  61916191أغسنننننطس عنننننام أغسنننننطس عنننننام   4242( .ولننننند ميلنننننز فنننننى ( .ولننننند ميلنننننز فنننننى 3333،،،،60026002(، )جيننننندنز،(، )جيننننندنز،3131

فنننى مديننننة ) واكنننو (بوالينننة تكسننناس بالوالينننات المتحننندة ألبنننوين منننن الطبقنننة فنننى مديننننة ) واكنننو (بوالينننة تكسننناس بالوالينننات المتحننندة ألبنننوين منننن الطبقنننة 

إثننننر أزمننننة قلبيننننة . درس ميلننننز الفلسننننفة إثننننر أزمننننة قلبيننننة . درس ميلننننز الفلسننننفة   26912691الوسننننطى وتننننوفى فننننى عننننام الوسننننطى وتننننوفى فننننى عننننام 

واإلجتمننناع بجامعنننة تكسننناس ، ولبنننث فيهنننا النننى أن حصنننل علنننى الماجسنننتير واإلجتمننناع بجامعنننة تكسننناس ، ولبنننث فيهنننا النننى أن حصنننل علنننى الماجسنننتير 

، وأثننننننا  تواجنننننده فنننننى تلنننننك الجامعنننننة اتصنننننل ب" كالرننننننس ، وأثننننننا  تواجنننننده فنننننى تلنننننك الجامعنننننة اتصنننننل ب" كالرننننننس 93919391ام ام عنننننعننننن

الننننذى وجهنننننه الننننى قنننننرا ة كتابنننننات الننننذى وجهنننننه الننننى قنننننرا ة كتابنننننات   CCLLaarreennccee  AAyyrreess  ايننننرسايننننرس

وهننننى كتابننننات تنننندور فننننى جوهرهننننا حننننول " وهننننى كتابننننات تنننندور فننننى جوهرهننننا حننننول "   TToorrsstteeiinn  VVeebblleennفننننبلنفننننبلن

دراسنننننة العالقنننننات المتبادلنننننة بنننننين المتغينننننرات اإلقتصنننننادية واإلجتماعينننننة ، دراسنننننة العالقنننننات المتبادلنننننة بنننننين المتغينننننرات اإلقتصنننننادية واإلجتماعينننننة ، 

د سننننلوك األفننننراد فننننى ظننننل د سننننلوك األفننننراد فننننى ظننننل وتنتقنننند بعنننننف المعننننايير اإلجتماعيننننة التننننى تحنننندوتنتقنننند بعنننننف المعننننايير اإلجتماعيننننة التننننى تحنننند

النظننننام الرأسننننمالى ، وبخاصننننة أبنننننا  الطبقننننة العليننننا الننننذين وصننننفهم بننننأنهم النظننننام الرأسننننمالى ، وبخاصننننة أبنننننا  الطبقننننة العليننننا الننننذين وصننننفهم بننننأنهم 

 

))     ط  ط  اليسار هو " حركة نفى للعالم القائم ، وأنه يمثل قوة بناء ترفض العالم من أجل تغييره .ويرتب اليسار هو " حركة نفى للعالم القائم ، وأنه يمثل قوة بناء ترفض العالم من أجل تغييره .ويرتب

معينة يعملون  معينة يعملون      اابتصور فكرى أويوتوبي بتصور فكرى أويوتوبي     ––فى أذهان اليساريين  فى أذهان اليساريين      ––رفض العالم من أجل تغييره الى األفضل  رفض العالم من أجل تغييره الى األفضل  

، كما يرتبط بحركة  ، كما يرتبط بحركة      جتماعية تماما  جتماعية تماما  ويرتبط اليسار الجديد بالحركات ال ويرتبط اليسار الجديد بالحركات ال     لى واقع .لى واقع .إإعلى تخطيها وتحويلها  على تخطيها وتحويلها  

جتماعى  جتماعى  حتجاج الحتجاج الر نفسه بحركات الر نفسه بحركات الجتماعى الواسعة النطاق للنظام الرأسمالى . فقد ربط اليسا جتماعى الواسعة النطاق للنظام الرأسمالى . فقد ربط اليسا النقد  الالنقد  ال

: حركة الزنوج ، وحركة الطلبة والشباب ، وحركة السالم . وكانت حركة النقد التى قادها زعماء اليسار : حركة الزنوج ، وحركة الطلبة والشباب ، وحركة السالم . وكانت حركة النقد التى قادها زعماء اليسار 

جتماعية . وهكذا تقاطع الفكر مع العمل فى جتماعية . وهكذا تقاطع الفكر مع العمل فى الجديد ومعاصروه بمثابة المحرك والمساند لهذه الحركات الالجديد ومعاصروه بمثابة المحرك والمساند لهذه الحركات ال

  ..  ((229229--209 209   ،،20092009مواجهة مثالب النظام القديم )زايد،مواجهة مثالب النظام القديم )زايد،

 



اليقومنننون بنننأى جهننند. وبعننند حصنننول ميلنننز علنننى درجنننة الماجسنننتير، انتقنننل اليقومنننون بنننأى جهننند. وبعننند حصنننول ميلنننز علنننى درجنننة الماجسنننتير، انتقنننل 

للحصنننننول علنننننى الننننندكتوراه ، للحصنننننول علنننننى الننننندكتوراه ،     WWiissccoonnssiinnالنننننى جامعنننننة " ويسكنسننننننالنننننى جامعنننننة " ويسكنسنننننن

وكننننان موضننننوعها " علننننم اإلجتمنننناع والبرجماتيننننة " وكننننان الهنننندف منهننننا وكننننان موضننننوعها " علننننم اإلجتمنننناع والبرجماتيننننة " وكننننان الهنننندف منهننننا 

حاولننننة فهننننم اإلتجاهننننات الفكريننننة لكننننل مننننن " بيننننرس ، جننننيمس ، وجننننون حاولننننة فهننننم اإلتجاهننننات الفكريننننة لكننننل مننننن " بيننننرس ، جننننيمس ، وجننننون مم

ديننننوى" فنننننى ضنننننو  حيننننناة كنننننل مننننننهم الخاصنننننة ، وفنننننى اطنننننار المجنننننال ديننننوى" فنننننى ضنننننو  حيننننناة كنننننل مننننننهم الخاصنننننة ، وفنننننى اطنننننار المجنننننال 

اإلجتمنننناعى التنننناريخى العننننام ، فحصننننل بهننننا علننننى النننندكتوراه فننننى اإلجتمنننناع اإلجتمنننناعى التنننناريخى العننننام ، فحصننننل بهننننا علننننى النننندكتوراه فننننى اإلجتمنننناع 

.  وأثننننننا  تواجنننننده فنننننى جامعنننننة ويسكنسنننننن .  وأثننننننا  تواجنننننده فنننننى جامعنننننة ويسكنسنننننن 14911491واالنثروبولوجينننننا عنننننام واالنثروبولوجينننننا عنننننام 

الننننذين هنننناجروا الننننى الواليننننات المتحنننندة الننننذين هنننناجروا الننننى الواليننننات المتحنننندة اتصننننل بعنننندد مننننن العلمننننا  األلمننننان اتصننننل بعنننندد مننننن العلمننننا  األلمننننان 

بعننند وصنننول الننننازيين النننى الحكنننم ، وكنننان علنننى رأسنننهم " مننناكس فيبنننر " . بعننند وصنننول الننننازيين النننى الحكنننم ، وكنننان علنننى رأسنننهم " مننناكس فيبنننر " . 

--347347، ، 75917591للمزيننننند منننننن التفاصنننننيل يمكنننننن الرجنننننوع إلنننننى ) حسنننننن ، للمزيننننند منننننن التفاصنننننيل يمكنننننن الرجنننننوع إلنننننى ) حسنننننن ، 

( . ومننننن خننننالل تتبننننع رحلننننة ميلننننز األكاديميننننة ، كننننان محننننور اهتمامننننه ( . ومننننن خننننالل تتبننننع رحلننننة ميلننننز األكاديميننننة ، كننننان محننننور اهتمامننننه 747747

أن الواليننننات أن الواليننننات   هننننو اسننننتخدام السننننلطة واسننننا ة اسننننتخدامها. فقنننند كننننان يننننرىهننننو اسننننتخدام السننننلطة واسننننا ة اسننننتخدامها. فقنننند كننننان يننننرى

المتحنننندة األمريكيننننة تحكمهننننا نخبننننة صنننناحبة قننننوة وسننننلطة ، مننننع جمنننناهير المتحنننندة األمريكيننننة تحكمهننننا نخبننننة صنننناحبة قننننوة وسننننلطة ، مننننع جمنننناهير 

( وعليننننه يصننننبح ( وعليننننه يصننننبح 7171،،11021102الشننننعب التننننى تمثننننل قنننناع المجتمننننع .)فينننناض ، الشننننعب التننننى تمثننننل قنننناع المجتمننننع .)فينننناض ، 

ميلنننننز األب المؤسنننننس لإلتجننننناه النقننننندى فنننننى علنننننم اإلجتمننننناع المعاصنننننر، ميلنننننز األب المؤسنننننس لإلتجننننناه النقننننندى فنننننى علنننننم اإلجتمننننناع المعاصنننننر، 

ويتمينننز هنننذا التينننار بمعارضنننته لعلنننم اإلجتمننناع األمريكنننى المنننرتبط بمشنننكلة ويتمينننز هنننذا التينننار بمعارضنننته لعلنننم اإلجتمننناع األمريكنننى المنننرتبط بمشنننكلة 

أو مايسننننميه المجتمننننع األمريكننننى" األقليننننة المزعجننننة ". كمننننا شننننكل أو مايسننننميه المجتمننننع األمريكننننى" األقليننننة المزعجننننة ". كمننننا شننننكل   النظننننام النظننننام 

ميلنننز نقطنننة  تحنننول هامنننة فنننى مسنننار الفكنننر اإلجتمننناعى النننذى ظنننل أسنننيراً ميلنننز نقطنننة  تحنننول هامنننة فنننى مسنننار الفكنننر اإلجتمننناعى النننذى ظنننل أسنننيراً 

لنزعننننة محافظننننة تسننننعى للنننندفاع عننننن األوضنننناع القائمننننة ومعارضننننة آيننننه لنزعننننة محافظننننة تسننننعى للنننندفاع عننننن األوضنننناع القائمننننة ومعارضننننة آيننننه 

  ( .  ( .  0707--9494(،) جيدنز ،  (،) جيدنز ،  347347تغيرات بنائية شاملة )حسن،  تغيرات بنائية شاملة )حسن،  



 د / صفاء طلعت مدكور 

  ثانياً أ مالمح عصرهثانياً أ مالمح عصره

      اسى واإلجتماعىاسى واإلجتماعىالواقع السيالواقع السي  --11

ولننند ميلنننز فنننى الربنننع األول منننن القنننرن العشنننرين ، ولهنننذا فقننند حمنننل فنننى ولننند ميلنننز فنننى الربنننع األول منننن القنننرن العشنننرين ، ولهنننذا فقننند حمنننل فنننى   

داخلنننه قلنننق هنننذا العصنننر ، وشنننهد منننا فينننه منننن متغينننرات وتحنننديات سياسنننية داخلنننه قلنننق هنننذا العصنننر ، وشنننهد منننا فينننه منننن متغينننرات وتحنننديات سياسنننية 

واقتصننننادية ، فضننننالً عننننن تننننأثره بمختلننننف الفلسننننفات والقننننيم التننننى شننننكلت واقتصننننادية ، فضننننالً عننننن تننننأثره بمختلننننف الفلسننننفات والقننننيم التننننى شننننكلت 

  جيله.جيله.كما تأثر بهاغيره من مفكرى كما تأثر بهاغيره من مفكرى   ––ثقافة هذا القرن والتى تأثر بها ثقافة هذا القرن والتى تأثر بها 

مننننننن األحننننننداث اإلجتماعيننننننة مننننننن األحننننننداث اإلجتماعيننننننة فقننننند شننننننهد الواقننننننع االجتمنننننناعى مجموعنننننة فقننننند شننننننهد الواقننننننع االجتمنننننناعى مجموعنننننة 

، التنننى كنننان لهنننا تنننأثيراً بنننالا األهمينننة. فعلنننى الصنننعيد اإلجتمننناعى ، التنننى كنننان لهنننا تنننأثيراً بنننالا األهمينننة. فعلنننى الصنننعيد اإلجتمننناعى والسياسنننيةوالسياسنننية

األمريكنننننى نجننننند أن الطبقنننننة الوسنننننطى أصنننننبحت تعنننننانى منننننن مشننننناكل أدت األمريكنننننى نجننننند أن الطبقنننننة الوسنننننطى أصنننننبحت تعنننننانى منننننن مشننننناكل أدت 

الننننى تغيننننر مالمحهننننا وتزييننننف وعيهننننا نتيجننننة لسننننيطرة النخبننننة التننننى كانننننت الننننى تغيننننر مالمحهننننا وتزييننننف وعيهننننا نتيجننننة لسننننيطرة النخبننننة التننننى كانننننت 

المجتمننننع األمريكننننى .أمننننا علننننى الصننننعيد السياسننننى فكانننننت المجتمننننع األمريكننننى .أمننننا علننننى الصننننعيد السياسننننى فكانننننت تننننتحكم بقيننننادة تننننتحكم بقيننننادة 

الحننننرب العالميننننة الثانيننننة التننننى جلبننننت معهننننا النننندمار والخننننراب للنننندول ، الحننننرب العالميننننة الثانيننننة التننننى جلبننننت معهننننا النننندمار والخننننراب للنننندول ، 

حينننث وضنننعت هنننذه الحنننرب العنننالم أجمنننع علنننى أبنننواب حنننرب عالمينننة ثالثنننة حينننث وضنننعت هنننذه الحنننرب العنننالم أجمنننع علنننى أبنننواب حنننرب عالمينننة ثالثنننة 

بسنننننبب الصنننننراع بنننننين اإلتحننننناد السنننننوفيتى والوالينننننات المتحننننندة األمريكينننننة بسنننننبب الصنننننراع بنننننين اإلتحننننناد السنننننوفيتى والوالينننننات المتحننننندة األمريكينننننة 

القنننرارات الدولينننة التنننى تثبنننت وجنننود القنننرارات الدولينننة التنننى تثبنننت وجنننود   علنننى السنننيطرة علنننى العنننالم وصنننناعةعلنننى السنننيطرة علنننى العنننالم وصنننناعة

كنننل دولنننة منهنننا علنننى أنهنننا تمتلنننك زمنننام األمنننور بالعنننالم ) فيننناض ، مرجنننع كنننل دولنننة منهنننا علنننى أنهنننا تمتلنننك زمنننام األمنننور بالعنننالم ) فيننناض ، مرجنننع 

(. وفنننننى ظنننننل هنننننذا الواقنننننع السياسنننننى  واالجتمننننناعى فقننننند (. وفنننننى ظنننننل هنننننذا الواقنننننع السياسنننننى  واالجتمننننناعى فقننننند 1212--0202سنننننابق ،سنننننابق ،

اجتاحننننت المجتمعننننات الغربيننننة فننننى الخمسننننينيات والسننننتينيات عنننندة تغيننننرات اجتاحننننت المجتمعننننات الغربيننننة فننننى الخمسننننينيات والسننننتينيات عنننندة تغيننننرات 

ي مننننن جانننننب ي مننننن جانننننب الواسننننعة النطنننناالواسننننعة النطننننا  33وصننننلت الننننى أشنننندها فننننى حركننننة التمننننردوصننننلت الننننى أشنننندها فننننى حركننننة التمننننرد
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التنننننى التنننننى   ––. ولقننننند أنتجنننننت هنننننذه التغينننننرات . ولقننننند أنتجنننننت هنننننذه التغينننننرات 46914691الطلبنننننة والشنننننباب عنننننام الطلبنننننة والشنننننباب عنننننام 

ارسننننا  دعننننائم تفكيننننر نقنننندى ، كمننننا ارسننننا  دعننننائم تفكيننننر نقنننندى ، كمننننا   ––ارتبطننننت بمثالننننب النظننننام الرأسننننمالى ارتبطننننت بمثالننننب النظننننام الرأسننننمالى 

ووضنننننعت األسننننناس لظهنننننور اتجاهنننننات نقدينننننة راديكالينننننة ، انبثنننننق منهنننننا ووضنننننعت األسننننناس لظهنننننور اتجاهنننننات نقدينننننة راديكالينننننة ، انبثنننننق منهنننننا 

االتجننننناه النقننننندى المبكنننننر فنننننى علنننننم اإلجتمننننناع والنننننذى تمثنننننل فنننننى آرا  " االتجننننناه النقننننندى المبكنننننر فنننننى علنننننم اإلجتمننننناع والنننننذى تمثنننننل فنننننى آرا  " 

  (.(.242242--142142يلز ") زايد ،  يلز ") زايد ،  تشارلز رايت متشارلز رايت م

ونتيجننننة دراسننننة ميلننننز لمعطيننننات هننننذا الواقننننع االجتمنننناعى ، جعلننننه يكشننننف ونتيجننننة دراسننننة ميلننننز لمعطيننننات هننننذا الواقننننع االجتمنننناعى ، جعلننننه يكشننننف 

عننننن التناقضننننات البنائيننننة والفكريننننة داخننننل المجتمننننع الرأسننننمالى ومننننا ينتابننننه عننننن التناقضننننات البنائيننننة والفكريننننة داخننننل المجتمننننع الرأسننننمالى ومننننا ينتابننننه 

مننننن مظنننناهر قلننننق واغتننننراب ناتجننننه عننننن سننننيطرة وتحكننننم قننننوى سياسننننية ، مننننن مظنننناهر قلننننق واغتننننراب ناتجننننه عننننن سننننيطرة وتحكننننم قننننوى سياسننننية ، 

ائيذذذذة ، ائيذذذذة ، وعبذذذذر ميلذذذذز عذذذذن تلذذذذ  التناق ذذذذات البنوعبذذذذر ميلذذذذز عذذذذن تلذذذذ  التناق ذذذذات البنواقتصننننادية وعسننننكرية بننننه. واقتصننننادية وعسننننكرية بننننه. 

  والتى تبلورت في  وئها معالم نظريتة النقدية فى اآلتى أوالتى تبلورت في  وئها معالم نظريتة النقدية فى اآلتى أ

يعننننيف الفننننرد داخننننل المجتمننننع الصننننناعى غيننننر مكتننننرث بماينننندور حولننننه ، يعننننيف الفننننرد داخننننل المجتمننننع الصننننناعى غيننننر مكتننننرث بماينننندور حولننننه ،   ••

  فكانت الالمباالة حاجزاً يمنع الفرد من اإلتصال بمشاكل العصر.فكانت الالمباالة حاجزاً يمنع الفرد من اإلتصال بمشاكل العصر.

يعننننيف الفننننرد حالنننننة مننننن اإلغتننننراب ، تفرضنننننها عليننننه عالقننننات العمنننننل يعننننيف الفننننرد حالنننننة مننننن اإلغتننننراب ، تفرضنننننها عليننننه عالقننننات العمنننننل     ••

نتنننناو ، والتننننى تفننننرض عليننننه نوعنننناً مننننن التخصننننص نتنننناو ، والتننننى تفننننرض عليننننه نوعنننناً مننننن التخصننننص الرأسننننمالية وأسنننناليب اإلالرأسننننمالية وأسنننناليب اإل

  الدقيق الذى يعمل على وجود الضبط والرقابة .الدقيق الذى يعمل على وجود الضبط والرقابة .

يترتننننب علننننى ظننننروف العمننننل الصننننعبة أن يسننننلم الفننننرد نفسننننه إلننننى وسننننائل يترتننننب علننننى ظننننروف العمننننل الصننننعبة أن يسننننلم الفننننرد نفسننننه إلننننى وسننننائل   ••

اإلعنننننالم والترفينننننه ، التنننننى تتننننننافس فنننننى أن تنتقنننننل إلينننننه أخبنننننار العنننننالم ، اإلعنننننالم والترفينننننه ، التنننننى تتننننننافس فنننننى أن تنتقنننننل إلينننننه أخبنننننار العنننننالم ، 

  وتحشد ذهنه بمايريده صناع السياسة . وتحشد ذهنه بمايريده صناع السياسة . 

فنننى المجتمنننع الرأسنننمالى سننناهم فنننى خلنننق أزمنننة اإلنسنننان فنننى المجتمنننع الرأسنننمالى سننناهم فنننى خلنننق أزمنننة اإلنسنننان نسنننق القنننوة السنننائد نسنننق القنننوة السنننائد     ••

منننن الالمبننناالة واإلغتنننراب . هنننذا النسنننق يعتمننند علنننى أسننناليب غينننر معلننننة منننن الالمبننناالة واإلغتنننراب . هنننذا النسنننق يعتمننند علنننى أسننناليب غينننر معلننننة 

للقهننننر السياسننننى مننننن خننننالل عنننندة أسنننناليب كنننناإلعالم والترفيننننة ، ونظننننم للقهننننر السياسننننى مننننن خننننالل عنننندة أسنننناليب كنننناإلعالم والترفيننننة ، ونظننننم 

 



 د / صفاء طلعت مدكور 

اإلنتنننناو  فيننننتحكم فننننى األفننننراد دون أن يعننننرف األفننننراد مننننن هننننو المسننننئول  اإلنتنننناو  فيننننتحكم فننننى األفننننراد دون أن يعننننرف األفننننراد مننننن هننننو المسننننئول  

  (  .(  .75917591،،562562ة ) السوا  ،  ة ) السوا  ،  الحقيقى عن مشكالتهم الحياتيالحقيقى عن مشكالتهم الحياتي

ترتننننب علننننى هننننذه التناقضننننات أن ضنننناقت الفرصننننة أمننننام الفننننرد ألن يصننننبح ترتننننب علننننى هننننذه التناقضننننات أن ضنننناقت الفرصننننة أمننننام الفننننرد ألن يصننننبح   ••

انسننناناً حنننراً ، كمنننا تننندهور العقنننل فنننى النننتحكم فنننى مسنننار الحيننناة اليومينننة ، انسننناناً حنننراً ، كمنننا تننندهور العقنننل فنننى النننتحكم فنننى مسنننار الحيننناة اليومينننة ، 

فنظنننام العمنننل فنننى المجتمنننع الرأسنننمالى النننذى يقنننوم علنننى الترشنننيد، وأسنننلوب فنظنننام العمنننل فنننى المجتمنننع الرأسنننمالى النننذى يقنننوم علنننى الترشنننيد، وأسنننلوب 

المشنننكالت قننند قلنننل منننن المشنننكالت قننند قلنننل منننن   اإلنتننناو النننذى يقننندم للفنننرد حلنننوالً فورينننة لمختلنننفاإلنتننناو النننذى يقننندم للفنننرد حلنننوالً فورينننة لمختلنننف

قننندرة الفنننرد علنننى اتخننناذ القنننرارات وإعمنننال فكنننره فيمنننا يننندور حولنننه منننن قننندرة الفنننرد علنننى اتخننناذ القنننرارات وإعمنننال فكنننره فيمنننا يننندور حولنننه منننن 

(. وبقننننرا ة هننننذه التناقضننننات التننننى عبننننر (. وبقننننرا ة هننننذه التناقضننننات التننننى عبننننر 59915991، ، 1313--0303أحننننداث ) زكننننى، أحننننداث ) زكننننى، 

عنهنننا ميلنننز يتضنننح أننننه اهنننتم بأزمنننة اإلنسنننان المعاصنننر ومشنننكالته، ولكننننه عنهنننا ميلنننز يتضنننح أننننه اهنننتم بأزمنننة اإلنسنننان المعاصنننر ومشنننكالته، ولكننننه 

سنننناليب سنننناليب ربطهننننا بتناقضننننات بنائيننننة عامننننة ) نسننننق القننننوة، عالقننننات العمننننل ، أربطهننننا بتناقضننننات بنائيننننة عامننننة ) نسننننق القننننوة، عالقننننات العمننننل ، أ

اإلنتنننننناو ، أجهننننننزة اإلعننننننالم ( ، وهننننننذا األسنننننناس الننننننذى وضننننننعه للنقنننننند اإلنتنننننناو ، أجهننننننزة اإلعننننننالم ( ، وهننننننذا األسنننننناس الننننننذى وضننننننعه للنقنننننند 

اإلجتمنننناعى النننننابع مننننن الخيننننال السوسننننيولوجى جعلننننه يرتفننننع مننننن مسننننتوى اإلجتمنننناعى النننننابع مننننن الخيننننال السوسننننيولوجى جعلننننه يرتفننننع مننننن مسننننتوى 

النقنننند اإلجتمنننناعى الننننى مسننننتوى النقنننند السوسننننيولوجى األمننننر الننننذى ميننننز النقنننند اإلجتمنننناعى الننننى مسننننتوى النقنننند السوسننننيولوجى األمننننر الننننذى ميننننز 

آرا ه النقدينننننة عنننننن آرا  معاصنننننريه منننننن جينننننل النقننننناد . وبمقاربنننننة تلنننننك آرا ه النقدينننننة عنننننن آرا  معاصنننننريه منننننن جينننننل النقننننناد . وبمقاربنننننة تلنننننك 

ة بننننالواقع التعليمنننننى والتربنننننوى الحننننالى نجننننند أن الفعنننننل ة بننننالواقع التعليمنننننى والتربنننننوى الحننننالى نجننننند أن الفعنننننل التناقضننننات البنائينننننالتناقضننننات البنائيننننن

التربننننوى ظننننل فنننني الماضننننى والحاضننننر أيضنننناً أداة فاعلننننة بأينننندى القننننوى التربننننوى ظننننل فنننني الماضننننى والحاضننننر أيضنننناً أداة فاعلننننة بأينننندى القننننوى 

المهيمنننننننة علننننننى حركننننننة المجتمننننننع لتشننننننكيل األجيننننننال الصنننننناعدة وفننننننق المهيمنننننننة علننننننى حركننننننة المجتمننننننع لتشننننننكيل األجيننننننال الصنننننناعدة وفننننننق 

اسننننتراتيجيات إعننننادة إنتنننناو المجتمننننع الحننننالى أى اسننننتمراره فنننني الوجننننود اسننننتراتيجيات إعننننادة إنتنننناو المجتمننننع الحننننالى أى اسننننتمراره فنننني الوجننننود 

  ..    مع احتفاظة بتوازناته وخصائصة القائمةمع احتفاظة بتوازناته وخصائصة القائمة



جننننناه الراديكنننننالى أو منننننايطلق علينننننه جننننناه الراديكنننننالى أو منننننايطلق علينننننه وتصنننننبح التربينننننة وفنننننق منظنننننور اإلتوتصنننننبح التربينننننة وفنننننق منظنننننور اإلت

، أو اإلتجنننناه النقنننندى ( ، والننننذى يعنننند رايننننت ، أو اإلتجنننناه النقنننندى ( ، والننننذى يعنننند رايننننت   44اتجنننناه الصننننراع اإلجتمنننناعىاتجنننناه الصننننراع اإلجتمنننناعى))

ميلنننننز أحننننند أهنننننم منظرينننننه ، أدة منحنننننازة تسنننننتخدمها الطبقنننننات الحاكمنننننة ميلنننننز أحننننند أهنننننم منظرينننننه ، أدة منحنننننازة تسنننننتخدمها الطبقنننننات الحاكمنننننة 

والقننننوى المهيمنننننة فنننني كننننبح امكانيننننات اإلنسننننان فنننني المجتمننننع الرأسننننمالى ، والقننننوى المهيمنننننة فنننني كننننبح امكانيننننات اإلنسننننان فنننني المجتمننننع الرأسننننمالى ، 

رتها وتكننننريس الوضننننع القننننائم بمننننا ينطننننوى عليننننه مننننن ظلننننم رتها وتكننننريس الوضننننع القننننائم بمننننا ينطننننوى عليننننه مننننن ظلننننم وإعننننادة سننننيطوإعننننادة سننننيط

وقهنننننر وال مسننننناواة ، كمنننننا تسنننننتخدمها قنننننوى المقاومنننننة للقهنننننر ، والوضنننننع وقهنننننر وال مسننننناواة ، كمنننننا تسنننننتخدمها قنننننوى المقاومنننننة للقهنننننر ، والوضنننننع 

  (.(.153153، ، 50025002القائم ، من أجل تغييره ) المنوفى ،  القائم ، من أجل تغييره ) المنوفى ،  

  الواقع الفكرى والثقافى  الواقع الفكرى والثقافى    --22

لقننند صننناحب ظهنننور اليسنننار الجديننند ومنننا ارتنننبط بنننه منننن حركنننات اجتماعينننة لقننند صننناحب ظهنننور اليسنننار الجديننند ومنننا ارتنننبط بنننه منننن حركنننات اجتماعينننة 

عننننن رفضننننها للمجتمننننع عننننن رفضننننها للمجتمننننع   ––ى المسننننتوى الفكننننرى ى المسننننتوى الفكننننرى ، حركننننة فكريننننة عبننننرت علنننن، حركننننة فكريننننة عبننننرت علنننن

الرأسنننمالى ومنننايرتبط بنننه منننن نظرينننات وأينننديولوجيات . ولقننند اتخنننذت هنننذه الرأسنننمالى ومنننايرتبط بنننه منننن نظرينننات وأينننديولوجيات . ولقننند اتخنننذت هنننذه 

الحركنننة الفكرينننة طابعننناً نقننندياً موجهننناً إلنننى بننننا  المجتمنننع نفسنننه منننن ناحينننة ، الحركنننة الفكرينننة طابعننناً نقننندياً موجهننناً إلنننى بننننا  المجتمنننع نفسنننه منننن ناحينننة ، 

وإلننننى البنننننا  النظننننرى مننننن ناحيننننة أخننننرى . واعتمنننند ميلننننز فنننني تكننننوين وإلننننى البنننننا  النظننننرى مننننن ناحيننننة أخننننرى . واعتمنننند ميلننننز فنننني تكننننوين 

ن التينننارات الفكرينننة ، أبرزهنننا منننا ن التينننارات الفكرينننة ، أبرزهنننا منننا أرضنننيته المعرفينننة اسنننتنادا الننني عننندد منننأرضنننيته المعرفينننة اسنننتنادا الننني عننندد مننن

  يلي : يلي : 

.والننننننذي انعكنننننس فنننننني جننننننانبين .والننننننذي انعكنننننس فنننننني جننننننانبين   التذذذذذراث الفلسذذذذذفى للفلسذذذذذفة البرجماتيذذذذذةالتذذذذذراث الفلسذذذذذفى للفلسذذذذذفة البرجماتيذذذذذة  --أأ

اساسننننننيين علننننننى فكننننننر ميلننننننز : رفضننننننه القنننننناطع للنزعننننننة األمبيريقيننننننة اساسننننننيين علننننننى فكننننننر ميلننننننز : رفضننننننه القنننننناطع للنزعننننننة األمبيريقيننننننة 

اإلحصنننائية التنننى كاننننت سنننائدة بنننين زمالئنننه ، وادراكنننه لتعقننند العالقنننة بنننين اإلحصنننائية التنننى كاننننت سنننائدة بنننين زمالئنننه ، وادراكنننه لتعقننند العالقنننة بنننين 

  الفاعل الفردى والبنا  االجتماعى . الفاعل الفردى والبنا  االجتماعى . 
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. التننننننى أجريننننننت علننننننى الحننننننراك االجتمنننننناعى . التننننننى أجريننننننت علننننننى الحننننننراك االجتمنننننناعى   ت االمبيريقيذذذذذذةت االمبيريقيذذذذذذةالدراسذذذذذذاالدراسذذذذذذا  --بب

واالتصننننال الجمنننناهيرى .وقنننند مهنننندت تلننننك الدراسننننات الطريننننق الننننى دراسننننة واالتصننننال الجمنننناهيرى .وقنننند مهنننندت تلننننك الدراسننننات الطريننننق الننننى دراسننننة 

ميلنننننز المكثفنننننة عنننننن " صنننننفوة القنننننوة"، ودراسنننننته األخنننننرى عنننننن " ذوى ميلنننننز المكثفنننننة عنننننن " صنننننفوة القنننننوة"، ودراسنننننته األخنننننرى عنننننن " ذوى 

الياقننننننات البيضننننننا ". وينننننندل ذلننننننك علننننننى اهتمامننننننه بالبنننننننا  االجتمنننننناعى الياقننننننات البيضننننننا ". وينننننندل ذلننننننك علننننننى اهتمامننننننه بالبنننننننا  االجتمنننننناعى 

  ..تغيير المجتمع أوتثبيتهتغيير المجتمع أوتثبيته  األمريكى ، واكتشافه للقوة القادرة علىاألمريكى ، واكتشافه للقوة القادرة على

النازى  --تت الحكم  الالجئين من  ا لمان  اإلجتماع  النازىعلماء  الحكم  الالجئين من  ا لمان  اإلجتماع  العلما  ذوى أ  أ  55**علماء  العلما  ذوى ولقد كان هؤال   ولقد كان هؤال  

اتجاهات راديكالية نقدية . فهو مزيج ألعمال ماكس فيبر وماركس وفرويد . ولقد ألم  اتجاهات راديكالية نقدية . فهو مزيج ألعمال ماكس فيبر وماركس وفرويد . ولقد ألم  

  ميلز بتراث ثالثتهم على يد "هانز جيرث " فى جامعة ويسكنسن .  ميلز بتراث ثالثتهم على يد "هانز جيرث " فى جامعة ويسكنسن .  

ة والصذذذذراع ا يذذذذديولوجى بذذذذين الواليذذذذات المتحذذذذدة ة والصذذذذراع ا يذذذذديولوجى بذذذذين الواليذذذذات المتحذذذذدة ظذذذذروف الحذذذذر  البذذذذاردظذذذذروف الحذذذذر  البذذذذارد  --ثث

فقنننند اعتبننننر أن الحننننروب مننننن المشننننكالت التننننى تتسننننبب فقنننند اعتبننننر أن الحننننروب مننننن المشننننكالت التننننى تتسننننبب السذذذذوفيتى السذذذذوفيتى   واإلتحذذذذادواإلتحذذذذاد

فننننى الكثيننننر مننننن اضننننطرابات الشخصننننية . وأصنننندر ميلننننز كتابنننناً بعنننننوان " فننننى الكثيننننر مننننن اضننننطرابات الشخصننننية . وأصنننندر ميلننننز كتابنننناً بعنننننوان " 

، ربننننط  فيننننه بننننين أسننننباب ، ربننننط  فيننننه بننننين أسننننباب 47914791أسننننباب الحننننرب العالميننننة الثالثننننة " عننننام  أسننننباب الحننننرب العالميننننة الثالثننننة " عننننام  

ن تركنننننز القنننننوة فنننننى المجتمنننننع ن تركنننننز القنننننوة فنننننى المجتمنننننع احتمنننننال قينننننام حنننننرب عالمينننننة ثالثنننننة وبنننننياحتمنننننال قينننننام حنننننرب عالمينننننة ثالثنننننة وبننننني

األمريكننننى بأينننندى جماعننننة صننننغيرة اليمننننارس عليهننننا الشننننعب أي رقابننننة . األمريكننننى بأينننندى جماعننننة صننننغيرة اليمننننارس عليهننننا الشننننعب أي رقابننننة . 

(،) حسنننننن (،) حسنننننن ((MMiillllss,,11995588للمزيننننند منننننن التفاصنننننيل يمكنننننن الرجنننننوع إلنننننى للمزيننننند منننننن التفاصنننننيل يمكنننننن الرجنننننوع إلنننننى 

  (.     (.     642642--742742(، )زايد ،مرجع سابق،  (، )زايد ،مرجع سابق،  547547--647647،مرجع سابق  ،مرجع سابق  

وبنننذلك يوجننند ننننوعين منننن التنننأثيرات سننناهم كنننل ننننوع فنننى تكنننوين عنصنننر وبنننذلك يوجننند ننننوعين منننن التنننأثيرات سننناهم كنننل ننننوع فنننى تكنننوين عنصنننر 

ر رايننننت ميلننننز. النننننوع األول : تننننأثيرات فكريننننة انحصننننرت ر رايننننت ميلننننز. النننننوع األول : تننننأثيرات فكريننننة انحصننننرت معننننين مننننن فكننننمعننننين مننننن فكنننن

فنننى تنننأثره بالفلسنننفة البرجماتينننة وبفكرمننناركس وفرويننند وفيبنننر ، النننذى آثنننار فنننى تنننأثره بالفلسنننفة البرجماتينننة وبفكرمننناركس وفرويننند وفيبنننر ، النننذى آثنننار 

االهتمنننام بنننه علمنننا  االجتمننناع األلمنننان . وقننند سننناهم هنننذا الننننوع فنننى خلنننق االهتمنننام بنننه علمنننا  االجتمننناع األلمنننان . وقننند سننناهم هنننذا الننننوع فنننى خلنننق 

 

  )  )فرانزنيومان األلمان:  العلماء  هؤالء  فرانزنيومانمن  األلمان:  العلماء  هؤالء  ،  ،  ..    وتيودورأدرنووتيودورأدرنومن 

  ( . ( . 586586) عبد الباسط حسن ، ) عبد الباسط حسن ،   ..    وماكس هوركهايمروماكس هوركهايمر

 



جانننننب مننننن ثننننورة ميلننننز علننننى النظريننننات الكالسننننيكية التقليديننننة ، وأسننننلوب جانننننب مننننن ثننننورة ميلننننز علننننى النظريننننات الكالسننننيكية التقليديننننة ، وأسننننلوب 

موضنننوعات ، وتصنننورهم لننندور العلنننم فنننى المجتمنننع . موضنننوعات ، وتصنننورهم لننندور العلنننم فنننى المجتمنننع . العلمنننا  فنننى تنننناول الالعلمنننا  فنننى تنننناول ال

فكاننننننت بمثابنننننة )ثنننننورة فكرينننننة أكاديمينننننة (. والننننننوع الثنننننانى : التنننننأثيرات فكاننننننت بمثابنننننة )ثنننننورة فكرينننننة أكاديمينننننة (. والننننننوع الثنننننانى : التنننننأثيرات 

المجتمعيننننة ، ويضننننم تننننأثره بخبننننرة  الواقننننع اإلجتمنننناعى نفسننننه ، مننننن خننننالل المجتمعيننننة ، ويضننننم تننننأثره بخبننننرة  الواقننننع اإلجتمنننناعى نفسننننه ، مننننن خننننالل 

البحننننوث االمبيريقيننننة المبكننننرة التننننى قننننام بهننننا ، وتننننأثره بظننننروف الحننننرب البحننننوث االمبيريقيننننة المبكننننرة التننننى قننننام بهننننا ، وتننننأثره بظننننروف الحننننرب 

لتناقضننننات الفكريننننة والبنائيننننة فننننى المجتمننننع لتناقضننننات الفكريننننة والبنائيننننة فننننى المجتمننننع البنننناردة ، أيضننننا ظهننننور وتفنننناقم االبنننناردة ، أيضننننا ظهننننور وتفنننناقم ا

الرأسننننمالى . فكانننننت بمثابننننة )ثننننورة اجتماعيننننة ( أو ضننننرب مننننن ضننننروب الرأسننننمالى . فكانننننت بمثابننننة )ثننننورة اجتماعيننننة ( أو ضننننرب مننننن ضننننروب 

النقننند اإلجتمننناعى . وعلينننه فقننند جمنننع ميلنننز فنننى دراسننناته بنننين ضنننربين منننن النقننند اإلجتمننناعى . وعلينننه فقننند جمنننع ميلنننز فنننى دراسننناته بنننين ضنننربين منننن 

ضننننروب النقنننند : النقنننند االجتمنننناعى  والنقنننند السوسننننيولوجى بحيننننث يصننننعب ضننننروب النقنننند : النقنننند االجتمنننناعى  والنقنننند السوسننننيولوجى بحيننننث يصننننعب 

ا ه النقديننننة عننننن آرا  ا ه النقديننننة عننننن آرا  وضننننع خطننننوط بينهمننننا فننننى نظرياتننننه . وهومننننا ميننننز آروضننننع خطننننوط بينهمننننا فننننى نظرياتننننه . وهومننننا ميننننز آر

  معاصريه من جيل النقاد.معاصريه من جيل النقاد.

  أبرز المنطلقات الفكرية للنظرية النقدية عند رايت ميلز  أبرز المنطلقات الفكرية للنظرية النقدية عند رايت ميلز    --33

كانننننت نظرتننننه إلننننى المجتمننننع والعننننالم ، بوصننننفه كياننننناً يتسننننم بعنننندم كانننننت نظرتننننه إلننننى المجتمننننع والعننننالم ، بوصننننفه كياننننناً يتسننننم بعنننندم   ❖❖

اإلسننننننتقرار والتغيننننننر مننننننن خننننننالل الصننننننراع بننننننين المصننننننالح والقننننننوى اإلسننننننتقرار والتغيننننننر مننننننن خننننننالل الصننننننراع بننننننين المصننننننالح والقننننننوى 

النننذاتى فننني الكنننون النننذاتى فننني الكنننون اإلجتماعينننة المتعارضنننة ، كمنننا كنننان يشنننجع فكنننرة التأمنننل اإلجتماعينننة المتعارضنننة ، كمنننا كنننان يشنننجع فكنننرة التأمنننل 

والعنننالم والتفكينننر فننني الواقنننع الفعلنننى والنننربط بنننين مجننناالت ثالثنننة فننني العنننالم والعنننالم والتفكينننر فننني الواقنننع الفعلنننى والنننربط بنننين مجننناالت ثالثنننة فننني العنننالم 

) عنننننالم الطبيعنننننة الخارجينننننة ، عنننننالم المجتمنننننع ، العنننننالم النننننداخلى للفنننننرد( . ) عنننننالم الطبيعنننننة الخارجينننننة ، عنننننالم المجتمنننننع ، العنننننالم النننننداخلى للفنننننرد( . 

وهومننننا يتطلننننب معننننه تربيننننة جدينننندة قننننادرة علننننى مواكبننننة هننننذه التغيننننرات ، وهومننننا يتطلننننب معننننه تربيننننة جدينننندة قننننادرة علننننى مواكبننننة هننننذه التغيننننرات ، 

  تغير .تغير .تربية تعد انساناً فاعالً ومبدعاً من أجل مجتمع متربية تعد انساناً فاعالً ومبدعاً من أجل مجتمع م

أما عن نظرته للطبيعة اإلنسانية، فهى متغيرة وليسنت جامندة وثابتنة ، تقنوم علنى أما عن نظرته للطبيعة اإلنسانية، فهى متغيرة وليسنت جامندة وثابتنة ، تقنوم علنى   ❖❖

الوحدة والتعرف التقسيم ، ومن ثم اليمكن الفصل بنين جواننب اإلنسنان المختلفنة ، فكنل الوحدة والتعرف التقسيم ، ومن ثم اليمكن الفصل بنين جواننب اإلنسنان المختلفنة ، فكنل 

تلك الطبيعة اإلنسنانية هنى تلك الطبيعة اإلنسنانية هنى   جوانبه المادية والعقلية والروحية تشكل كالً متسقاً ومتكامالً .جوانبه المادية والعقلية والروحية تشكل كالً متسقاً ومتكامالً .

مر بفضل انتشار العلم وسيطرة الفكير العلمى ، كما أن قدرات اإلنسان غينر مر بفضل انتشار العلم وسيطرة الفكير العلمى ، كما أن قدرات اإلنسان غينر في تقدم مستفي تقدم مست
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  فاإلنسنان   فاإلنسنان   محدودة ، لديه القدرة على تغيير الواقع المادى واإلجتماعى النذى يعنيف فينهمحدودة ، لديه القدرة على تغيير الواقع المادى واإلجتماعى النذى يعنيف فينه

ينتج ذاته وثقافته وعالمه ووجوده اإلجتماعى فني الحيناة، وبالتنالى تتجلنى قندرة اإلنسنان ينتج ذاته وثقافته وعالمه ووجوده اإلجتماعى فني الحيناة، وبالتنالى تتجلنى قندرة اإلنسنان 

لتأثير في أحداثه ممنا يعكنس امتالكنه للنوعى اإلجتمناعى  . لتأثير في أحداثه ممنا يعكنس امتالكنه للنوعى اإلجتمناعى  . وفاعليته في صنع تاريخه واوفاعليته في صنع تاريخه وا

وينطلق ميلز من سلبية اإلنسان في المجتمع الرأسمالى، فنظن أغلبينة النناس فني المجتمنع وينطلق ميلز من سلبية اإلنسان في المجتمع الرأسمالى، فنظن أغلبينة النناس فني المجتمنع 

تننابعون ومحكومننون بواسننطة القلننة ، لكنننه بحكننم ننندرة المصننادر واإلمتيننازات وقلتهننا تننابعون ومحكومننون بواسننطة القلننة ، لكنننه بحكننم ننندرة المصننادر واإلمتيننازات وقلتهننا 

والصننراع فنني الطبيعننة والصننراع فنني الطبيعننة السننلطة والثننروة والقننوة ..الننخ( تتطننور خاصننية التنننافس السننلطة والثننروة والقننوة ..الننخ( تتطننور خاصننية التنننافس ))

--591591، ، 941941( ، )وهبه ، ،  ( ، )وهبه ، ،  442442--342342( ، ) عبد الجواد ،  ( ، ) عبد الجواد ،  311311،،901901اإلنسانية.)عودة ،  اإلنسانية.)عودة ،  

  ( .( .3636،،3131،  ،  50025002( ، ) سبيال ، ( ، ) سبيال ، 991991

وتجسننننندت نظرينننننة المعرفنننننة عنننننند راينننننت ميلنننننز فننننني : أن األفكنننننار وتجسننننندت نظرينننننة المعرفنننننة عنننننند راينننننت ميلنننننز فننننني : أن األفكنننننار   ❖❖

والنظرينننننات ليسنننننت لهنننننا قيمنننننة فنننننى ذاتهنننننا ، ألن النننننذى يحننننندد قيمتهنننننا والنظرينننننات ليسنننننت لهنننننا قيمنننننة فنننننى ذاتهنننننا ، ألن النننننذى يحننننندد قيمتهنننننا 

اقننننع . ولننننذلك كننننان يننننربط دائمننننا بننننين الحقننننائق اقننننع . ولننننذلك كننننان يننننربط دائمننننا بننننين الحقننننائق ماتسننننتطيع أن تفعلننننه فننننى الوماتسننننتطيع أن تفعلننننه فننننى الو

وقواعننند وأسننناليب العمنننل التنننى يجنننب اتخاذهنننا ، حينننث كنننان يصنننف ويحلنننل وقواعننند وأسننناليب العمنننل التنننى يجنننب اتخاذهنننا ، حينننث كنننان يصنننف ويحلنننل 

العالقننننات اإلنسننننانية ، ويقنننندم فننننى الوقننننت ذاتننننه حلننننوالً للمشننننكالت التننننى العالقننننات اإلنسننننانية ، ويقنننندم فننننى الوقننننت ذاتننننه حلننننوالً للمشننننكالت التننننى 

، ، ألمريكنننى) عبننند المعطنننى ، مرجنننع سنننابقألمريكنننى) عبننند المعطنننى ، مرجنننع سنننابقيتعنننرض لهنننا البننننا  اإلجتمننناعى ايتعنننرض لهنننا البننننا  اإلجتمننناعى ا

بينننننهم ميلننننز علننننى أن  بنننننا  بينننننهم ميلننننز علننننى أن  بنننننا  ( .ويننننرى أنصننننار النظريننننة النقديننننة مننننن ( .ويننننرى أنصننننار النظريننننة النقديننننة مننننن 322322

المعرفننننة اإلنسننننانية اليقننننوم علننننى مجننننرد إعننننادة صننننياغة نصننننوص ا خننننرين المعرفننننة اإلنسننننانية اليقننننوم علننننى مجننننرد إعننننادة صننننياغة نصننننوص ا خننننرين 

واإلكتفنننا  بتفسنننيرها واإلسننننتناد إليهنننا، وإنمننننا يتضنننمن أيضنننناً توجينننه السننننؤال واإلكتفنننا  بتفسنننيرها واإلسننننتناد إليهنننا، وإنمننننا يتضنننمن أيضنننناً توجينننه السننننؤال 

النننندائم عننننن الواقننننع الفعلننننى والواقننننع المعنننناف ، فالمعرفننننة أصننننبحت سننننلطة النننندائم عننننن الواقننننع الفعلننننى والواقننننع المعنننناف ، فالمعرفننننة أصننننبحت سننننلطة 

تمر ومتجنننندد ، تمر ومتجنننندد ، التعننننرف حنننندوداً .كمننننا أنهننننا نسننننبية فنننني حالننننة تغيننننر مسننننالتعننننرف حنننندوداً .كمننننا أنهننننا نسننننبية فنننني حالننننة تغيننننر مسنننن

وفنننننى هنننننذا السنننننياي، كنننننان وفنننننى هنننننذا السنننننياي، كنننننان (   (   091091خاضنننننعة للتجربنننننة العملينننننة ) وهبنننننه ، خاضنننننعة للتجربنننننة العملينننننة ) وهبنننننه ، 

"ميلنننز" يوكننند علنننى أننننه ثمنننة فرقننناً بنننين أن يفهنننم الفنننرد ويعنننرف لينننرفض "ميلنننز" يوكننند علنننى أننننه ثمنننة فرقننناً بنننين أن يفهنننم الفنننرد ويعنننرف لينننرفض 

ويقنننناوم ، وبننننين أن يننننرفض ويقنننناوم دون فهننننم ووعننننى . وهوبننننذلك ينننندعو ويقنننناوم ، وبننننين أن يننننرفض ويقنننناوم دون فهننننم ووعننننى . وهوبننننذلك ينننندعو 

  إلى ضرورة توظيف المعرفة بما يساهم فى تنمية الوعى.إلى ضرورة توظيف المعرفة بما يساهم فى تنمية الوعى.



نقديننننة للمجتمننننع والعننننالم واإلنسننننان والمعرفننننة، نقديننننة للمجتمننننع والعننننالم واإلنسننننان والمعرفننننة، ووفننننق رؤيننننة ميلننننز الووفننننق رؤيننننة ميلننننز ال    ❖❖

دعننننا فننننى كتاباتننننه إلننننى ضننننرورة األخننننذ بننننالنظرة الشنننناملة فننننى دراسننننة دعننننا فننننى كتاباتننننه إلننننى ضننننرورة األخننننذ بننننالنظرة الشنننناملة فننننى دراسننننة 

مشننننكالت وقضننننايا المجتمننننع، بحيننننث يركننننز الباحننننث علننننى مسننننتويات ثالثننننة مشننننكالت وقضننننايا المجتمننننع، بحيننننث يركننننز الباحننننث علننننى مسننننتويات ثالثننننة 

هننننننى )اإلنسننننننان ، المجتمننننننع ، التنننننناريخ ( ، علننننننى أسنننننناس أن المتاعننننننب هننننننى )اإلنسننننننان ، المجتمننننننع ، التنننننناريخ ( ، علننننننى أسنننننناس أن المتاعننننننب 

ى العننننام ، وأنهمننننا ى العننننام ، وأنهمننننا الشخصننننية لجفننننراد تننننرتبط بمشننننكالت البنننننا  اإلجتمنننناعالشخصننننية لجفننننراد تننننرتبط بمشننننكالت البنننننا  اإلجتمنننناع

  معا يرتبطان بمشكالت التاريخ .معا يرتبطان بمشكالت التاريخ .

، انطلنننق ميلنننز منننن اإليمنننان بنننأن القنننيم ، انطلنننق ميلنننز منننن اإليمنننان بنننأن القنننيم أمنننا عنننن رؤيتنننه للقنننيم واألخننناليأمنننا عنننن رؤيتنننه للقنننيم واألخنننالي  ❖❖

األخالقيننننة مننننن أهننننم المعننننانى فننننى الحينننناة ، وهننننى مكتسننننبة فننننى مجموعهننننا، األخالقيننننة مننننن أهننننم المعننننانى فننننى الحينننناة ، وهننننى مكتسننننبة فننننى مجموعهننننا، 

وأنهننننا قابلننننة للتغييننننر والتعننننديل عننننن طريننننق التربيننننة والتوجيننننه. وأن الغايننننة وأنهننننا قابلننننة للتغييننننر والتعننننديل عننننن طريننننق التربيننننة والتوجيننننه. وأن الغايننننة 

تحقيننننق انسننننانية اإلنسننننان المهنننندورة فننننى عصننننر تحقيننننق انسننننانية اإلنسننننان المهنننندورة فننننى عصننننر   القصننننوى للقننننيم األخالقيننننةالقصننننوى للقننننيم األخالقيننننة

تسننننوده الفوضننننى الفكريننننة واألخالقيننننة وتعننننوذه القننننيم اإلنسننننانية الموجهننننة . تسننننوده الفوضننننى الفكريننننة واألخالقيننننة وتعننننوذه القننننيم اإلنسننننانية الموجهننننة . 

ومنننن بنننين القنننيم األساسنننية التنننى أكننند عليهنننا "ميلنننز"  ويجنننب تكوينهنننا لننندى ومنننن بنننين القنننيم األساسنننية التنننى أكننند عليهنننا "ميلنننز"  ويجنننب تكوينهنننا لننندى 

اإلنسننننان المعاصننننر: اإليمننننان بالحريننننة الموجهننننة فننننى اإلطننننار اإلجتمنننناعى ، اإلنسننننان المعاصننننر: اإليمننننان بالحريننننة الموجهننننة فننننى اإلطننننار اإلجتمنننناعى ، 

ورة لتغيينننننر المجتمنننننع ، واإليمنننننان بقنننننيم ورة لتغيينننننر المجتمنننننع ، واإليمنننننان بقنننننيم اإليمنننننان بمظننننناهر التغيينننننر كضنننننراإليمنننننان بمظننننناهر التغيينننننر كضنننننر

العمننننل المنننننتج النننننافع اجتماعينننناً ، وأيضنننناً اإليمننننان بالتنننناريخ وأثننننره علننننى العمننننل المنننننتج النننننافع اجتماعينننناً ، وأيضنننناً اإليمننننان بالتنننناريخ وأثننننره علننننى 

تطنننور اإلنسنننان ودفعنننه للتطنننور. وينبغنننى أن تتجسننند هنننذه القنننيم علنننى أرض تطنننور اإلنسنننان ودفعنننه للتطنننور. وينبغنننى أن تتجسننند هنننذه القنننيم علنننى أرض 

اإلجتمنننناعى ، ألن اإللتننننزام بهننننذه القننننيم هننننو وحننننده القننننادر علننننى اإلجتمنننناعى ، ألن اإللتننننزام بهننننذه القننننيم هننننو وحننننده القننننادر علننننى الواقننننع الواقننننع 

ص يشننننكلون الجمهننننور الحقيقننننى . ص يشننننكلون الجمهننننور الحقيقننننى . ااتحويننننل األفننننراد المنعننننزلين إلننننى أشننننختحويننننل األفننننراد المنعننننزلين إلننننى أشننننخ

  ( . ( . 402402( ، ) وهبه ، مرجع سابق ،  ( ، ) وهبه ، مرجع سابق ،  541541، ، 74917491الحسينى، ،  الحسينى، ،  ))

دعنننا ميلنننز النننى تنمينننة الخينننال السوسنننيولوجى النننذى يتنننألف فنننى جزئنننه دعنننا ميلنننز النننى تنمينننة الخينننال السوسنننيولوجى النننذى يتنننألف فنننى جزئنننه   ❖❖

األكبننننر مننننن القنننندرة علننننى النظننننر الننننى األمننننور مننننن زاويننننة معينننننة ، ثننننم األكبننننر مننننن القنننندرة علننننى النظننننر الننننى األمننننور مننننن زاويننننة معينننننة ، ثننننم 

اإلنتقننننال الننننى زاويننننة أخننننرى ، والتوصننننل إلننننى وجهننننة نظننننر متكاملننننة عننننن اإلنتقننننال الننننى زاويننننة أخننننرى ، والتوصننننل إلننننى وجهننننة نظننننر متكاملننننة عننننن 

  مجتمع ومكوناته .مجتمع ومكوناته .الال



 د / صفاء طلعت مدكور 

حننننندد ميلنننننز دور عنننننالم االجتمننننناع فنننننى محاولنننننة تغيينننننر أى بننننننا  حننننندد ميلنننننز دور عنننننالم االجتمننننناع فنننننى محاولنننننة تغيينننننر أى بننننننا      ❖❖

اجتمنننناعى يهنننندم كرامتننننه وحريتننننه ، وعليننننه أن يلتننننزم  بمجموعننننة مننننن القننننيم  اجتمنننناعى يهنننندم كرامتننننه وحريتننننه ، وعليننننه أن يلتننننزم  بمجموعننننة مننننن القننننيم  

)البحنننث عنننن الحقيقنننة بكنننل دالالتهنننا السياسنننية ، الحرينننة ، العقنننل ( ، يعنننيف )البحنننث عنننن الحقيقنننة بكنننل دالالتهنننا السياسنننية ، الحرينننة ، العقنننل ( ، يعنننيف 

فننننى قلننننب الواقننننع ال مننننن أجننننل دراسننننته فقننننط  والتعننننرف علننننى مابننننه مننننن فننننى قلننننب الواقننننع ال مننننن أجننننل دراسننننته فقننننط  والتعننننرف علننننى مابننننه مننننن 

كالت عامننننة . بننننل مننننن أجننننل أن يسنننناعد االنسننننان علننننى تجنننناوز الواقننننع كالت عامننننة . بننننل مننننن أجننننل أن يسنننناعد االنسننننان علننننى تجنننناوز الواقننننع مشننننمشنننن

المحنننندد الننننذى يعننننيف فيننننه ليجنننند تفسننننيراً لمشننننكالته علننننى أسنننناس البنننننا  المحنننندد الننننذى يعننننيف فيننننه ليجنننند تفسننننيراً لمشننننكالته علننننى أسنننناس البنننننا  

( . ويتضنننننننننح منننننننننن ( . ويتضنننننننننح منننننننننن 952952، ، 452452--352352اإلجتمننننننننناعى ذاتنننننننننه ) زايننننننننند ، اإلجتمننننننننناعى ذاتنننننننننه ) زايننننننننند ، 

المنطلقننننات الفكريننننة للنظريننننة النقديننننة عننننند رايننننت ميلننننز والتننننى لننننم يتسننننع المنطلقننننات الفكريننننة للنظريننننة النقديننننة عننننند رايننننت ميلننننز والتننننى لننننم يتسننننع 

عالمهنننننا اعتمننننناد مفهنننننوم الخينننننال عالمهنننننا اعتمننننناد مفهنننننوم الخينننننال المجنننننال لنننننذكرها أجمنننننع ، أن أبنننننرز مالمجنننننال لنننننذكرها أجمنننننع ، أن أبنننننرز م

كننننننأداة نقديننننننة تهنننننندف كننننننأداة نقديننننننة تهنننننندف     ssoocciioollooggiiccaall  iimmaaggiinnaattiioonnالسوسننننننيولوجى السوسننننننيولوجى 

  الى فهم الواقع االجتماعى فهما سوسيولوجيا تكامليا . الى فهم الواقع االجتماعى فهما سوسيولوجيا تكامليا . 

  أبرز مؤلفاتهأبرز مؤلفاته  --44

انطلنننق ميلنننز فنننى معظنننم كتاباتنننه منننن وجهنننة نظرنقدينننة ملتزمنننة حننناول فيهنننا انطلنننق ميلنننز فنننى معظنننم كتاباتنننه منننن وجهنننة نظرنقدينننة ملتزمنننة حننناول فيهنننا   

مريكننننا والعنننالم علننننى حنننند مريكننننا والعنننالم علننننى حنننند جتماعيننننة السننننائدة فنننى أجتماعيننننة السننننائدة فنننى أالتنننأثير علننننى التينننارات اإلالتنننأثير علننننى التينننارات اإل

سنننوا  . ولنننه العديننند منننن المؤلفنننات فنننى نقننند المجتمنننع والسياسنننة وبننننا  القنننوة سنننوا  . ولنننه العديننند منننن المؤلفنننات فنننى نقننند المجتمنننع والسياسنننة وبننننا  القنننوة 

  فى أمريكا منها ) ويكيبيديا(  فى أمريكا منها ) ويكيبيديا(  

الطبقة الوسطى األمريكية )  -- البيضا  :  الياقات  الطبقة الوسطى األمريكية )ذوى  البيضا  :  الياقات    wwhhiittee--ccoollllaarr::  tthhee    11995511))ذوى 

AAmmeerriiccaann  mmiiddddllee  ccllaasssseess . .  

  cchhaarraacctteerr  aanndd  ssoocciiaall  ssttrruuccttuurree              11995533الشخصية والبنا  االجتماعى الشخصية والبنا  االجتماعى   --

  tthhee  ppoowweerr  EElliittee                                                                                                11995566صفوة القوة  صفوة القوة    --

  tthhee  ccaauusseess  ooff  wwoorrlldd  wwaarr  tthhrreeee  11995588                أسباب الحرب العالمية الثالثةأسباب الحرب العالمية الثالثة  --

  tthhee  ssoocciioollooggiiccaall  iimmaaggiinnaattiioonn    11995599                                الخيال السوسيولوجى الخيال السوسيولوجى   --



ا - أيها  كوبا   استمع  فى  الثورة   :  listen Yankee: the      1960ألمريكى 

revolution in Cuba 

 the Marxists                                                      1962الماركسيون -

 sociology and pragmatism   1964             علم االجتماع والبرجماتية  -

 power politics and people 1969              السلطة والسياسة والشعب  -

 أبرز معالم النظرية النقدية عند رايت ميلز  المحور الثانىأ  

تمثلننننت القضننننايا النظريننننة التننننى اعتمنننند عليهننننا ميلننننز فنننني إخننننراو مشننننروعه 

النقننندى إلنننى حينننز الواقنننع األكننناديمى فننني عننندة معنننالم أساسنننية هنننى : اعتمننناد 

نقدينننة تهننندف إلنننى فهنننم الواقنننع مفهنننوم الخينننال السوسنننيولوجي البننننائى كنننأداة 

اإلجتمنننننناعى فهمنننننناً سوسننننننيولوجياً تكاملينننننناً، وتعميننننننق مبنننننناد  اإللتننننننزام 

األخالقننننننى والحريننننننة األكاديميننننننة لعننننننالم اإلجتمنننننناع ، وتوظيننننننف البعنننننند 

التننننناريخى فننننني مجنننننال الدراسنننننات اإلجتماعينننننة لفهنننننم البننننننا  اإلجتمننننناعى. 

التنننى شنننكلت  وسنننتحاول الدراسنننة الحالينننة التركينننز علنننى أبنننرز تلنننك المعنننالم 

 فى جوهرها مباد  النظرية النقدية عند رايت ميلز كالتالى :

أوالً أ اعتماد مفهوم الخيال السوسيولوجي البنائى أداة نقدية تهدف إلى فهم الواقع  

 ً  اإلجتماعى فهماً سوسيولوجياً تكامليا

 :، وستحاول الدراسة الحالية وفق هذا المحور القا  الضو  على العناصر التالية 

 مفهوم الخيال السوسيولوجي  وأهميته      -1

اإلجتماع   عالم  طرحه  المفهوم  هذا   ، الخيال  أنماط  من  نمطاً  السوسيولوجى  الخيال 

عام   السوسيولوجى"  الخيال  كتابه"  فى  ميلز"   " ميلز"  1979األمريكى  به  .ويقصد 

لها تفسيرهم  وتطوير  المعلومات  استخدام  على  األفراد  تساعد  التفكير  فى    طريقة 

واإلستنباط منها كى يتمكنوا من فهم واستيعاب مجمل مايدورحولهم وما يحدث لهم فى 

فى   –(. هكذا تجسد دور الخيال السوسيولوجى  mills،20،1959العالم الخارجى ")
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ميلز   ماطرحه  وتجارب    –ضو   الفرد  لتجارب  واإلستيعاب  واإلدراك  الفهم  فى 

أقرب الى طريقة للبحث العلمى مفيدة    ا خرين ، وصوال ًإلى وعى حقيقى جديد ، وهو

للباحث اإلجتماعى فى فهم الذات وفهم الواقع ، وإدراك العالقة بينهما ، وطر  البدائل  

واإلحتماالت المستقبلية الخاصة بخروو المجتمعات من أوضاعها الراهنة وصوالً الى 

 أوضاع مستقبلية أفضل . 

لنننننى النننننربط بنننننين لنننننى النننننربط بنننننين وتقنننننوم فكنننننرة الخينننننال السوسنننننيولوجى عنننننند "ميلنننننز" عوتقنننننوم فكنننننرة الخينننننال السوسنننننيولوجى عنننننند "ميلنننننز" ع

مسنننننتويين منننننن التحلينننننل : مسنننننتوى البننننننا  االجتمننننناعى ومسنننننتوى الفنننننرد ، مسنننننتويين منننننن التحلينننننل : مسنننننتوى البننننننا  االجتمننننناعى ومسنننننتوى الفنننننرد ، 

وذلننننك انطالقننننا مننننن مسننننلمة أساسننننية مؤداهننننا : أن حينننناة الفننننرد أو تنننناريخ وذلننننك انطالقننننا مننننن مسننننلمة أساسننننية مؤداهننننا : أن حينننناة الفننننرد أو تنننناريخ 

المجتمنننننع اليمكنننننن فهنننننم أحننننندهما دون فهنننننم ا خنننننر ، فنننننظذا كنننننان األفنننننراد المجتمنننننع اليمكنننننن فهنننننم أحننننندهما دون فهنننننم ا خنننننر ، فنننننظذا كنننننان األفنننننراد 

اليملكننننون القنننندرة علننننى فهننننم العالقننننة بننننين اإلنسننننان والمجتمننننع ، أوبننننين اليملكننننون القنننندرة علننننى فهننننم العالقننننة بننننين اإلنسننننان والمجتمننننع ، أوبننننين 

يخ اإلنسننننان وتنننناريخ المجتمننننع ، أوبننننين الننننذات والعننننالم المحننننيط بهننننا ، يخ اإلنسننننان وتنننناريخ المجتمننننع ، أوبننننين الننننذات والعننننالم المحننننيط بهننننا ، تننننارتننننار

فننننظنهم بحاجننننة إلننننى مجموعننننة مننننن المهننننارات العقليننننة تمكنننننهم مننننن تكننننوين فننننظنهم بحاجننننة إلننننى مجموعننننة مننننن المهننننارات العقليننننة تمكنننننهم مننننن تكننننوين 

فكنننرة واضنننحة لمايننندور حنننولهم ومنننا سنننوف يحننندث لهنننم تنننأثراً بهنننذا العنننالم فكنننرة واضنننحة لمايننندور حنننولهم ومنننا سنننوف يحننندث لهنننم تنننأثراً بهنننذا العنننالم 

((55,,oopp..cciitt,,MMiillllss وقنننند وضننننع" ميلننننز" عننننددا مننننن األسننننس الهامننننة التننننى .) وقنننند وضننننع" ميلننننز" عننننددا مننننن األسننننس الهامننننة التننننى .)

ى إلنننى فهنننم واقعنننى لمجتمعنننه أن يضنننعها نصنننب عينينننه ى إلنننى فهنننم واقعنننى لمجتمعنننه أن يضنننعها نصنننب عينينننه يتعنننين علنننى منننن يرمنننيتعنننين علنننى منننن يرمننن

  (.(.771771،،14911491وهى كالتالى : )عبد المعطى ،  وهى كالتالى : )عبد المعطى ،  

 ماهو البنا  االجتماعى   و ما هي مكوناته   وكيف تتغير هذه المكونات   ❖

 ما هي داللة كل مكون اجتماعي   ❖

 أين يقع هذا المجتمع من تاريخ اإلنسانية  ❖

 ما هي مراحله  وكيف يؤثر في التاريخ  ❖

  اك مميزات بينهما في اطار السلطةا نوعيه الرجال والنسا  في هذا المجتمع  وهل هنم ❖

 ما هي الطبيعه اإلنسانيه التي تظهر من خالل هذا السلوك  ❖

 ما داللة كل سمة من سمات المجتمع الذي ندرسه   ❖



السوسيولوجى الخيال  أهمية  اإلطار    وعن  فهم  من  مالكه  "يمكن  أنه  على  ميلز  أكد 

الخارجى  التاريخ والعمل  الشخصية  الذاتية  للحياة  بالنسبة  معناه  ضو   فى  األوسع  ى 

لعدد مختلف من األفراد ، ويمكنه من أن يفسر كيف يصبح لدى األفراد فى ظل حياتهم  

وهذا    (. op.cit ,Mills,9-5)  اليومية المضطربه وعياً زائفاً بأوضاعهم اإلجتماعية"  

يتيحه للتحليل  مستويين  عن  يكشف  األول:  النص  المستوى  السوسيولوجى:  الخيال  ا 

يسوده   مجتمع  فى  حياته  عليه  تفرضها  اضطرابات  من  يعانيه  وما  الفرد  مستوى 

البنا   هذا  به  يزخر  ما  بكل  المجتمع  مستوى  الثانى:  والمستوى  والسيطرة.  اإلستقالل 

  من مشكالت عامة . وقدرة الباحث وفق هذين المستويين من التحليل تتجلى فى الربط 

بين مظاهر اإلضطراب الشخصى وبين مشاكل البنا  اإلجتماعى . .وبذلك تكمن أهمية  

خبراتهم   حدود  تجاوز  على  األفراد  تدريب  فى  السوسيولوجى  للخيال  الواعدة  القدرة 

جلية  فكرة  وتكوين  ككل"  للمجتمع  العامة  والمشكالت  القضايا  فهم  الى   ، الشخصية 

( . ولفهم العالقة بين  2000،20) الغزاوى ،    لمايدور حولهم من أحداث يومية جارية

نوع   لفهم  كأداة  السوسيولوجى  الخيال  مفهوم  "ميلز"   والفعل صاغ  االجتماعى  البنا  

الواعى   الفرد  كون  الفرد( ، والبنا  اإلجتماعى . فمثالً  المدركة )   الذات  العالقة بين 

الغير متخصص بينما  بأنه مفصول من وظيفته أمر عادى بالنسبة لإلنسان البسيط أو  

باألوضاع   وظيفته  من  العامل  تسريب  ربط  وجوب  يرى  اإلجتماع  علم  فى  الباحث 

االقتصادية واإلجتماعية التى تحيط بالعامل، إذ أنه ثمة عالقة بين المحيط اإلجتماعى  

والذات المدركة بأمر الفصل من الوظيفة . ويضيف " ميلز" التأكيدعلى ضرورة أن  

السوس  الخيال  تعد  يكون  فلم   ، العصر  لهذا  الثقافية  الحياة  فى  مشتركاً  قاسماً  يولوجى 

الصراع    –الفيزيا    حلبة  إلى  ودخولها  الهيدروجينية  القنبلة  إلى  توصلها  بعد 

التقدم    –األيديولوجي   من  المزيد  الى  بحاجة  فلسنا   . العلوم  بين  المشترك  القاسم  هى 

لقلق والالمبااله التى يسببها النظام  العلمى ، بقدر مانحن بحاجة الى أن نزيل مصادر ا

القائم بكل مافيه من عناصر التحكم والسيطرة . ويستطيع الباحث أن ينجز هذه المهمة  
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ووجهة نظر ميلز فى   (.Mills, 15,1959)من خالل تبنيه " الخيال السوسيولوجى"  

الذات المدركة والبنا  اإلجتماعى ، تقتضى الضرو أبعاد العالقة  بين  رة اتخاذ  إبراز 

البعد   اغفال  بعدم  وذلك  للمجتمع  واقعى  وفهم  تنوير  كأداة  السوسيولوجى  الخيال 

التاريخى للظاهرة االجتماعية ، وعدم تجاهل األفراد وأدوارهم كفاعلين مؤثرين وقوة  

التعليمى فى   النظام  للتغيير اإلجتماعى نحو األفضل . وهنا البد أن يعول على  دافعة 

أو الملكة  تلك  بظعتبارهم    تنمية  الطالب  لدى  مهارات  من  بها  ومايرتبط  العقلية  القدرة 

 قوى التغيير الحقيقية فى المجتمع . 

على   تساعدهم  عقلية  خاصة  هو  األفراد  مايحتاجه  أن  "ميلز"  إليه  أشار  ما  وهو 

اإلستفادة بمالديهم من معارف ومعلومات ، وتنمية العقل بما يمكنهم من تكوين صورة  

يدور حولهم من ناحية ، ومايحدث لهم من ناحية أخرى ، هذه الخاصة  واضحة  لما ما

  (.Mills, 5,1959) العقلية يسميها " الخيال السوسيولوجى " 

 الفلسفة التى يستند إليها مفهوم الخيال السوسيولوجى عند رايت ميلز   -2

السوسيولوجى     الخيال  الخيال    –يستند   " كتابه  فى   " ميلز   " ماطرحه  وفق 

"  السو  القرن  1979سيولوجى  منتصف  فى  بأمريكا  ظهر  الذى  الراديكالي  التيار  .إلى 

القائم   النظام اإلجتماعى  تغييرات جذرية فى  يدعو إلحداث  نقدياً  تياراً  العشرين بوصفه 

التيار الراديكالى بتنظيم    56،2006واستبداله بنظام آخر جديد) أنور ،   (. وقد بدأ هذا 

عمل ومؤتمرات، وإصدار دوريات يطالبون من خاللها   شباب علم اإلجتماع مجموعات

اإلجتماعى  التغيير  إحداث  أجل  من  الصراع  فى  مؤثرة  قوة  اإلجتماع  علم  يصبح  بأن 

من  عدد  تحقيق  إلى  التيار  هذا  سعى  وقد  تطويره  بهدف  بالمجتمع  المنشود  الجذرى 

اإلنس وبين  بينه  العالقة  وتحديد  المجتمع  فهم  فى  تمثلت  التى  أساس  األهداف  على  ان 

علمى سليم ، وإخضاع األوضاع والتفسيرات اإلجتماعية السائدة للتحليل بهدف الكشف 

جانب   ،الى  بها  واإللتزام  اإلنسانية  بالقيم  التمسك  الى  والسعى   ، الكامن  مضمونها  عن 

( .وتعتبر كتابات " رايت    249-244،  2006تنمية قدرات اإلنسان الحقيقية ) نعيم ،  



النقدي  " والمنهجية  ميلز  النظرية  وللمسلمات  األمريكى  بالمجتمع  القائمة  لجوضاع  ة 

( . ويستند  56،، مرجع سابق أنور الشائعة فى علم اإلجتماع ، الروافد الرئيسة لهذا التيار)

تشكل فى مضمونها   النظرية  والمباد   اإلفتراضات  إلى مجموعة من  الراديكالى  التيار 

 لسفة التى يستند إليها . أبرز هذه المباد  : مفهوم الخيال السوسيولوجى والف 

 قدرات اإلنسان غير محدودة ، إذ يمكنه تطوير واقعه الذى يعيف فيه . ❖

على  ❖ وتطويره  الواقع  هذا  فهم  إلى  السعى  ينبغى  لذلك  التغيير،  دائم  اإلجتماعى  الواقع 

 أساس علمى . 

تشمل ❖ أن  ينبغى  للمجتمع،لذلك  األساسية  السمة  اإلجتماعى  تطوير    الصراع  عملية 

 ( .277-270المجتمع كافة قطاعاته وفئاته.)نعيم ، مرجع سابق ، 

 توجد عالقة وثيقة بين الفرد والبنا  اإلجتماعى واليمكن فهم أحدهما دون ا خر.  ❖

 أبعاد ومهارات الخيال السوسيولوجى  -3

 يشتمل الخيال السوسيولوجى على مجموعة من الخصائص التى لوامتلكها الفرد لصار

 (   Ruggiero،   13،2008ممارساً حقيقياً له، أبرزها : ) 

 النقد ، عدم التمسك بالمعتقدات المتوارثة ، واخضاعها للنقد .  ❖

 الجدل ، تقييم جوانب كل حجة ، بدالً من اإلتفاي معها فوراً. ❖

استخدام الحجج ، وذلك لتشكيل آرا  مدعمة باألدلة حول قضايا معينة ، وتحديد مدى   ❖

 دلة . صدي تلك األ

ثقافة  ❖ مع  اإليجابى  والتفاعل   ، قبول غيرها  مع   ، النظر  تغيير وجهات  فى   ، المرونة 

 التغيير واألفكار الجديدة . 

 التفكير الواعى، ونقد المعتقدات .   ❖

الخيال   مباد   وفق  التفكير  على  الفرد  تساعد  مؤشرات  الخصائص  تلك  وتعد 

يمكنه ما  مشكلة  الفرد  يواجه  وحينما   . من    السوسيولوجى  مجموعة  عبر  ممارسته 

 الخطوات تكمن داخلها مهارات عدة ، حددها " جون جيرموف" فى ا تى : 
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التفكير التأملى ، ويشير إلى القرا ة ، واإلستماع ، والمراقبة مع الفضول العقلى . هذا   ✓

النمط من التفكير يطر  أسئلة بسيطة مثل : لماذا صارت األمور هكذا   ما العالقات  

ين مختلف األمور والقضايا   وماوجهات النظر البديلة المتاحة   كيف يمكن القائمة ب

 تحسين األمور    

هذا   ✓ وينطوى   ، اإلجتماعية  القضايا  محل  الفكر  إنتاو  الى  ويشير   ، اإلبداعى  التفكير 

 النمط من التفكير على استخدام المفاهيم والنظريات وتكييفها لشر  مايحدث .  

✓   ، أوغيره  الفرد  يستخدمها  التى  والنظريات  المفاهيم  تقييم  الى  ويشير   ، الناقد  التفكير 

هناك   هل  مناسبة    المستخدمة  األدلة  هل   : مثل   ، األسئلة  ببعض  اإلستعانة  ويمكن 

طرحت  )   مما  أفضل  بديلة  تفسيرات  من  هل  ،  18-17مشكالت   

2009،Germov   

يلز " الى أن هناك عدة خطوات يمكن منن خاللهنا تنمينة وفى هذا السياي يشير " رايت م       

 :ارات الخيال السوسيولوجى   ومنهاوإثرا  مه

تحقيق المستوى األكثر تحديدا ، يجب على الفنرد إعنادة ترتينب معلوماتنه كظحندى طنري  ❖

استدعا  الخيال ، وفق الخطوات التالية : فرغ مجلداتك التى كونتهنا حتنى ا ن ، واخلنط 

ثم أعد ترتيبها وفرزها ، توقع مستقبالً مجموعة من النروابط غينر المتوقعنة ، محتوياتها  

 .يب الملفات يختلف من مشكلة ألخرىمع األخذ فى الحسبان أن إعادة ترت

البحننننث عننننن المترادفننننات، لكننننل المصننننطلحات الرئيسننننة الخاصننننة بننننك فننننى   ❖

 القواميس  لتعرف دالالتها   بما يوضح المشكلة ، وكيفية مواجهتها. 

التصننننننيف المنهجنننننى للفكنننننر ، وذلنننننك بتقسنننننيم العناصنننننر وفنننننق القواسنننننم  ❖

المشنننننتركة بينهنننننا ، وأن تكنننننون معنننننايير التصننننننيف منهجينننننة وواضنننننحة ، 

ويمكنننننن اسنننننتخدام  بعنننننض الوسنننننائل ، كالمخططنننننات البصنننننرية ، والرسنننننوم 

 البيانية والجداول .



التحلينننننل النننننواعى للفكنننننر، القنننننائم علنننننى التنبنننننؤ وتوقنننننع العقبنننننات ، أو  ❖

ت التننننى قنننند تنننننجم عننننن تطبيننننق فكننننرة معينننننة ، والتبننننؤ باإليجابيننننات األزمننننا

 التى قد تنجم عن تطبيق فكرة أخرى ) الفكرة وضدها.  

الحصننننول علننننى أفضننننل الفكننننر ، وذلننننك بننننالنظر فننننى األفكننننار المتناقضننننة  ❖

أو الفكننننرة وضنننندها ، وفننننرز وإنتقننننا  األفضننننل بنننننا  علننننى الحجننننج الداعمننننة 

تلننننننك الخطننننننوات تنميننننننة عنننننندة (. ويننننننرتبط بMills,2000,24-28لننننننذلك )

 مهارات ، حددها " ميلز " فى ا تى : 

تحدينننند المفنننناهيم التننننى تعبننننر عننننن وعننننى الفننننرد بالموضننننوع أو المشننننكلة  ✓

 موضوع اإلهتمام .

تحديننننند العالقنننننات المنطقينننننة بنننننين هنننننذه المفننننناهيم ، وعناصنننننرها علنننننى  ✓

 المستويين : الشخصى واإلجتماعى .

اغفننننال بعننننض العناصننننر  القضننننا  علننننى وجهننننات النظننننر الخطننننأ  نتيجننننة ✓

المطلوبنننننة والتعريفنننننات غيرالواضنننننحة ، والتركينننننز علنننننى مننننناهو مهنننننم ، 

 ومرتبط بالمشكلة فقط .

إعننننادة طننننر  األسننننئلة ، لمعرفننننة العناصننننر المتبقيننننة ، والتننننى لننننم يتطننننري  ✓

 .Mills,1959,28-34)الى دراستها )

لدى الطنالب ،   وهنا يعول على النظام التعليمى فى تنمية مهارات الخيال السوسيولوجى 

وفق الخطوات السابق ذكرها ،  بما يؤدى إلى اثرا  الفكنر والمعرفنة واإلرتقنا  بنالوعى 

اإلجتماعى لديهم وقدرتهم على اتخاذ القرارات . وهذا لن يتأتى إال بتغيير فلسفة وأهداف 

النظام التعليمى وطري وأساليب التعلنيم ونظنم التقنويم وطبيعنة المنناهج  بمنا يسناهم فنى 

 نمية مهارات الخيال السوسيولوجى لدى الطالب .ت
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 مؤثرات الخيال السوسيولوجى -3

إن الكثيننننر مننننن العالقننننات اإلجتماعيننننة صنننننعتها البيئننننة والوراثننننة وكالهمننننا 

ينننننؤثر علنننننى تصنننننورات وتخنننننيالت اإلنسنننننان ، لهنننننذا يمكنننننن فهنننننم التننننننوع 

الحاصننننل فننننى العننننادات والتقالينننند والغننننذا  والملننننبس وغيرهننننا مننننن السننننلوك 

اتج السنننلوك النننذى يسنننتند علنننى تصنننور خينننالى تنننم التخطنننيط لنننه وتطنننور أو نننن

علنننى منننر الزمنننان القرينننب والبعيننند . وبنننذلك يتضنننح لننننا لمننناذا يختلنننف سنننلوك 

اإلنسنننننان المتنننننوحف عنننننن المتمننننندن ، أو سنننننلوك القبائنننننل المنعزلنننننة عنننننن 

المجتمنننننع المننننندنى أو عنننننادات وتقاليننننند وممارسنننننات حياتينننننه لننننندول عنننننن 

دور للعقننننننننل أو المعرفننننننننة أو الننننننننتعلم   أخننننننننرى. وهننننننننذا اليعنننننننننى أن ال

فاليتنننناقض الخينننال منننع العقنننل ، بنننل يعمنننل علنننى  إثرائنننه وتنشنننيطه. بنننل إن 

مننننن انتنننناو  –كمننننا يقننننول بعننننض المفكننننرين المعارضننننين  –العقننننل نفسننننه 

الخينننننال )عبننننند الحميننننند، مرجنننننع سنننننابق ( ، ) السننننناعدى (. فمنننننثال : إذا منننننا 

الماديننننة بننننين ريننننف  حاولنننننا أن نسننننأل بموضننننوعية لمنننناذا تختلننننف البيئننننة

الصننننين وريننننف العننننراي مننننع أنهننننا تتشننننابه ومننننع هننننذا فننننظن نتننننائج التشننننكيل 

والتعمننننيم لجشننننيا  فننننى مسنننناحة أحنننندهما تتفنننناوت عننننن ا خننننر ، والمعنننننى  

هننننناك إبننننداع فننننى الصننننين  مننننثال فننننى تحويننننل الخامننننات الموجننننودة فننننى 

الطبيعنننننة إلنننننى نننننناتج يننننندل عنننننن حضنننننارة وعبقرينننننة وامنننننتالك النننننوعى 

الفكننننر والخيننننال والمننننادة الموجننننودة . ولننننذا سنننننجد أنفسنننننا  باإلسننننتفادة مننننن

أمننننام عنننندة تسنننناؤالت : منننناذا ينننندل هننننذا األمننننر   وأيننننن جوانننننب القصننننور   

وكيننننف يمكننننن تشننننخيص الواقننننع وتحدياتننننه   وهننننل للتربيننننة دور فننننى هننننذا 

 السياي ،  وقد يرجع ذلك الى عدة مؤثرات هى :

 بداع واإلبتكار .الوراثة التى تعنى الجينيات التى لها قابلية اإل ✓



البيئننننة المعنويننننة وهننننى مجموعننننة مننننن العوامننننل الثقافيننننة والتعلننننيم والتننننراكم  ✓

المعرفنننننى والحركنننننة والنظنننننام النننننذى سنننننار علينننننه المجتمنننننع وماتقتضنننننيه 

 الحاجة , وكلها عوامل لها الدور الفعال فى إنتاو المخيلة واألفكار . 

 فنننننى اخنننننتالف البيئنننننة المادينننننة ومننننناتفرزه علنننننى مراحنننننل يتنننننرك أثنننننراً  ✓

تصننننورات الشننننعوب واألفننننراد لطننننري السننننكن والملننننبس والم كننننل والعننننادات 

 والتقاليد المرتبطة بها )الساعدى (.  

واذا مننننا حاولنننننا وفننننق هننننذه النننندوافع والمننننؤثرات فهننننم أيننننه سننننلوك فننننى أيننننة 

دولننننة البنننند وأن يكننننون لنننندينا وعننننى تنننناريخى بأبعنننناد الظنننناهرة اإلجتماعيننننة 

، اإلجتمننننننناعى ، السياسنننننننى ، المنننننننراد دراسنننننننتها ) كالبعننننننند التننننننناريخى 

اإلقنصنننننادى ، والثقنننننافى ( , وبنننننذلك يعتمننننند الخينننننال السوسنننننيولوجى مبننننندأ 

السنننننببية اإلجتماعينننننة ، حينننننث أن خبنننننرات األفنننننراد اليومينننننة هنننننى اإلطنننننار 

المرجعننننى لفهننننم المجتمننننع الحننننديث ، وهننننذا يتطلننننب الننننوعى بالعالقننننة بننننين 

وبنننننين  التجنننننارب الخاصنننننة فنننننى الحيننننناة اليومينننننة ومشنننننكالتها منننننن ناحينننننة

المجتمننننع األوسننننع والتغيننننر اإلجتمننننناعى والتنننناريخى مننننن ناحيننننة أخنننننرى ، 

وبالتنننالى يمكنننن تحوينننل المسنننائل والمشننننكالت الشخصنننية إلنننى قضنننايا عامننننة 

كنننالموظف النننذى يفصنننل منننن عملنننه ، أو الشنننباب النننذى يبحنننث عنننن فرصنننة 

عمنننننل ) البطالنننننة ( ....النننننخ منننننن المشنننننكالت اإلجتماعينننننة واإلقتصنننننادية ذات 

ينننة للمجتمنننع . وللتربينننة  دورهنننا الفاعنننل فنننى إثنننرا  وتنمينننة تلنننك أبعننناد تاريخ

العقليننننة السوسننننيولوجية الناقنننندة مننننن خننننالل حننننث النشنننن  والشننننباب علننننى 

التخينننل والتصنننور واقتنننرا  األفكنننار مهمنننا كاننننت صنننغيرة ، بمنننا ينننؤدى النننى 

تحسننننين وتطننننوير المجتمعننننات وذلننننك مننننن خننننالل آليننننات التعلننننيم المختلفننننة 

خنننل ة إالنننى أنطمنننة التقنننويم والعالقنننات اإلنسنننانية دابننند اً منننن أهنننداف التربيننن

 .  المؤسسات التعليمية والتربوية
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 إجراءات وآليات تطبيق مفهوم الخيال السوسيولوجى فى الواقع التربوى    -4

يسننننننننهم الخيننننننننال أوالً أ أهميذذذذذذذذة تنميذذذذذذذذة الخيذذذذذذذذال السوسذذذذذذذذيولوجى ، 

 السوسننننيولوجى بمجموعننننة مننننن الفوائنننند العامننننة لجفننننراد منهننننا علننننى سننننبيل

 المثال ال الحصر :

 فهم مدى تأثير المشكالت الكبرى للمجتمع فى تجاربهم الشخصية اليومية . ✓

عبرهذه   ✓ مصيرهم  الخاصة،وقياس  تجاربهم  وفهم  العامة،  القضايا  فى  المشاركة 

 القضايا. 

المكونات   ✓ تلك  ارتباط  وكيفية   ، ومكوناته   ، مجتمعهم  بهيكل  األفراد  فهم  فى  يسهم 

    ضها   وأسباب استمرارها أوتغيرهاالنظم اإلجتماعية عن بع  ببعضها   وكيف تختلف

داخل   ✓ التاريخ  مع  الذاتية  سيرهم  تقاطع  من  لهم  ومايحدث   ، العالم  فى  مايجرى  فهم 

 المجتمع . 

 يجعل من البيئة اإلجتماعية المحلية الخاصة بهم مجاالً مفتوحاً لتجاربهم الشخصية .  ✓

الس  ✓ وقيم   ، الالمبااله  من  الفرد  ويتحرير   ، مشكالته لبية  حل  نحو  به  سعى 

 ( .  Glenn,65الشخصية.)

كما وردت فى العديد من   –وتتجلى أهمية تنمية الخيال السوسيولوجى بالنسبة للطالب   

  18( ، )74األدبيات المرتبطة بهذا المجال ، فى ا تى : )عبد الحميد ،  

Mills,.1959,( ، )Germov,op,cit,416  . ) 

جتمننننننناعى للطنننننننالب ، حينننننننث يسنننننننهم الخينننننننال اإلرتقنننننننا  بنننننننالوعى اإل ❖

السوسننننيولوجى فننننى اكتسنننناب الطننننالب وعينننناً حقيقينننناً بمشننننكالت مجننننتمعهم ، 

بمننننا يجعلهننننم قننننادرين علننننى ربننننط مشننننكالتهم الخاصننننة بمشننننكالت المجتمننننع ، 

والننننوعى بننننأن الفننننرد والمجتمننننع كليهمننننا كيننننان واحنننند كننننل منهمننننا جننننز  

يخ وحقبنننه بكنننل اليتجنننزأ منننن ا خنننر ، وكالهمنننا يشنننترك فنننى مراحنننل التنننار



مافيهنننننا منننننن أحنننننداث ، ووقنننننائع، ومشنننننكالت، ممنننننا يسنننننهم فنننننى اإلرتقنننننا  

 بوعيهم تجاه قضايا مجتمعهم .

دعننننم المشنننناركة المجتمعيننننة للطننننالب داخننننل مجننننتمعهم ، بمننننا يسننننهم فننننى  ❖

تجنننناوز حنننندود واقعهننننم الشخصننننى ، وخبننننراتهم الذاتيننننة إلننننى فهننننم القضننننايا 

مينننة   ممنننا يشنننجعهم علنننى العامنننة فنننى مجنننتمعهم ، وفهنننم أحنننداث الحيننناة اليو

 المشاركة فى مواجهة تلك المشكالت والمساهمة فى حلها . 

تنمينننننة التفكينننننر التحليلنننننى للطنننننالب   فالخينننننال السوسنننننيولوجى نوعننننناً منننننن  ❖

التفكيننننر التحليلننننى ، فهننننو عمليننننة مسننننتمرة تتضننننمن تحليننننل كافننننة األوجننننة 

 المختلفة من الخبرات ، والتفاعالت اإلنسانية المعقدة .

رات الطننننالب علننننى نقنننند الواقننننع اإلجتمنننناعى ، وامننننتالك آليننننات تنميننننة قنننند ❖

النقنننند كتوجيننننة الطننننالب الننننى إثننننارة عنننندد مننننن التسنننناؤالت حننننول قناعنننناتهم 

المختلفننننة عننننن المجتمننننع ، ويسنننناعد ذلننننك فننننى ممارسننننة التفكيننننر الناقنننند لكننننل 

 مايدور حولهم من قضايا وأحداث.  

مسننننننناهمة الطنننننننالب فنننننننى تنمينننننننة المجتمنننننننع وتطنننننننويره   فالخينننننننال  ❖

سوسننننيولوجى كمننننا أشننننار " ميلننننز " نننننوع مننننن التفكيننننر اإلبننننداعى التركيبننننى ال

" اإلستبصنننارى " . لنننذلك يصنننفه بأننننه " لنننيس نظنننام تحلينننل فقنننط بنننل عملينننة 

مسننننتمرة تتضننننمن تحليننننل كافننننة األوجننننه واألبعنننناد المختلفننننة مننننن الخبننننرات 

والتفنننناعالت اإلنسننننانية المتغيننننرة ، ممننننا يسننننهم فننننى طننننر  ممارسننننات ورؤى 

 ن معدالت تنمية المجتمع وتطويره .جديدة تسرع م

تلنننك الفوائننند التنننى تعنننود علنننى الطنننالب منننن ممارسنننة الخينننال السوسنننيولوجى 

 ( .75تكسبهم عدة مهارات أبرزها : ) فرغلى ، مرجع سابق،  

 نقد الممارسات اإلجتماعية لجفراد والمؤسسات داخل المجتمع . •

 تأويل األحداث والظواهر االجتماعية الراهنة . •
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التننننأثيرا ت االجتماعيننننة المترتبننننة علننننى الحنننندث االجتمنننناعى . اقتننننرا  توقننننع  •

 حلول لمشكالت المجتمع .

تعنننديل األفكنننار بهننندف تطويرهنننا وذلنننك بنننالنظرفى األفكنننار المتناقضنننة وانتقنننا   •

 أفضلها وسالمتها .

يضنناف إلننى ماسننبق ، فوائنند أخننرى لممارسننة الخيننال السوسننيولوجى فننى مجننال 

 التعليم مثل أنه :

 أنماط تفكير الطالب ، بحيث يدرك كل طالب كيف تعمل آليات تفكيرة .  يطور من ✓

يسمح للطالب باإلنخراط فى عمليات مختلفة من التفكير ، وإنتاو مزيد من الفكر لحل   ✓

 وتجاوز القضايا والمشكالت على المستويين الشخصى واإلجتماعى .

حداث والقضايا المجتمعية  تنمية قدرات الطالب على ممارسة التقييم الذاتى / النقدى لج  ✓

 وربطها بحياتهم الخاصة وظروفها .

 تدريب الطالب على مهارات البحث والتقصى واإلستكشاف . ✓

تحوينننننل إهتمنننننام الطنننننالب منننننن القضنننننايا الذاتينننننة النننننى القضنننننايا ذات بعننننند  ✓

 اجتماعى وثقافى وتاريخى .

 التثقيف الذاتى مما يسمح للطالب بتكوين وعيه الحقيقى . . ✓

 ا  وأفكار الطالب حول العالم اإلجتماعى وقضاياه ومشكالته. تشكيل آر  ✓

 معوقات تنمية الخيال االسوسيولوجى  ثانياًأ  

تعننننانى المنظومننننة التعليميننننة ،مننننن العدينننند مننننن التحننننديات تمثننننل عائقنننناً أمننننام 

 تغيير المجتمع أبرزها:

التعلنننيم يسنننهم فنننى اقامنننة حننناجز بنننين الطنننالب وبنننين ادراك واقعهنننم كمننناهو ،  -

ير تناقضننننات هننننذا الواقننننع تفسننننيراً حقيقينننناً ، ممننننا يسننننهم فننننى تزييننننف وتفسنننن

 وعى الطالب .

 .، ويمهد إلغتراب االنسان المصرى  التعليم يعزز التناقضات اإلجتماعية -



التعلننننيم يعينننند انتنننناو التخلننننف اإلجتمنننناعى،  مننننن خننننالل إعننننادة إنتاجننننه ألبعنننناد  -

 ( .56-57،  1944الواقع االجتماعي )عبد المعطى ، 

الفهنننم ، ين ، الحفنننظ ، التنننذكر ( بننندال منننن )لتعلنننيم علنننى ثالثينننة ) التلقنننيتأسنننس ا -

( . باإلضننننننافة إلننننننى 106، 2013الننننننوعى ، النقنننننند( .)بنننننندران ، نجيننننننب  

 تحديات أخرى :

 عجز التعليم عن اإلستجابة لمتطلبات الواقع الجديد وتداعياته .  -

تجزئننننه المعرفننننة والشخصننننية االنسننننانية ، ممننننا يننننؤدى الننننى تكننننوين معرفننننى  -

عنننناجز عننننن أن يمنننننح الطننننالب رؤى معرفيننننة ومهاريننننة شنننناملة أو ادراكنننناً 

 شامالً لجشيا  والمواقف من حولهم .

لفظيننننة التعلننننيم وفقنننندان المعلومننننات والمعننننارف التننننى يننننتم اكتسننننابها صننننالحيتها  -

لفهننننم وتفسنننننير وتغييننننر الواقنننننع اإلجتمنننناعى وتجننننناوز مشننننكالته وقضننننناياه، 

 .وهذا يفرض تحدياً فى عصر المعلوماتية

يقتصنننر دور التعلنننيم علنننى تنمينننة قننندرات المنننتعلم علنننى التكينننف والتغينننر ،  -

وهننننذا لننننم يعنننند كافينننناً للتعامننننل مننننع متطلبننننات عصننننر العلننننم / تكنولننننوجى 

 المعاصر . . 

 ثالثاًأ المهارات المرتبطة بتنمية الخيال السوسيولوجى   

منننن خنننالل اسنننتقرا  العديننند منننن األدبينننات فنننى هنننذا المجنننال ، توصنننل البحنننث 

، رتبطنننة بتنمينننة الخينننال السوسننننيولوجىالى النننى عننندد منننن المهننننارات المالحننن

 ( 1كما يوضحها الشكل رقم )
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 ( يوضح المهارات المرتبطة بتنمية الخيال السوسيولوجى 1الشكل رقم )

 إعداد الباحثة  

الطالب على تجاوز حدو المهارات جميعها تستند إلى ضرورة تدريب  د قدراتهم  هذه 

لما   جلية  فكرة  وتكوين  اإلجتماعية  والمشكالت  القضايا  فهم  إلى  الشخصية  وخبراتهم 

 يدور حولهم من أحداث يومية جارية .

 آليات وسبل تنمية الخيال السوسيولوجى فى مجال التعليم   

 تنمية العقلية التى تتقبل التغيير وتتحكم فى مساره .  -1

قضايا   -2 تتضمن:  تعليمية  برامج  وواقعهم  تصميم  الطالب  بحياة  تتصل  ومشكالت 

 اإلجتماعى . 

 تصميم اإلستراتيجيات التدريسية واألنشطة لتدريب الطالب على : -3

 المرونة فى التفكير 

 

 

 

 

 



 نقد الممارسات اإلجتماعية المختلفة لجفراد والمؤسسات .  ❖

اصنننننندار أحكننننننام علننننننى بعننننننض الممارسننننننات اإلجتماعيننننننة كالسننننننلوكيات  ❖

 .والقرارات واألحداث من قبل األفراد والمؤسسات  

 اتخاذ القرار المناسب تجاه المواقف المختلفة. ❖

صننننياغة أفكننننار جدينننندة تسننننتند لننننرؤى علميننننة ومنطقيننننة مدروسننننة لمواجهننننة  ❖

 مشكالت المجتمع.

اإلنفتننننا  علننننى المجتمننننع ومتابعننننة أحداثننننه، و تحليننننل  تشننننجيع الطننننالب علننننى: -4

 ظواهر المجتمع، ورصد األبعاد المشتركة بين الظواهر.

تحليننننل مننننا ينقننننل الننننيهم مننننن أخبننننار،  فيمننننا تشننننجيع الطننننالب علننننى: فهننننم و -7

 يعرض عليهم من رؤى وتوجهات والتمييز بينها  

تفسنننننير  تننننندريب الطنننننالب علنننننى إعمنننننال عقنننننولهم بمنننننا يمكننننننهم منننننن : -6

المتغيننننرات المجتمعيننننة وربطهننننا بسننننياقها الزمنننننى والمكنننناني ، الننننربط بننننين 

 تجاربهم ومشكالتهم  الشخصية  وقضايا ومشكالت المجتمع.

متنوعننننة إلشننننتراك الطننننالب فننننى مناقشننننات  متعلقننننة بأفكننننارهم اتاحننننة فننننرص  -5

 والرؤى المطروحة حول القضايا التى يدروسونها.

توليننند أفكنننار جديننندة منننن خنننالل النننربط بنننين  تنمينننة قننندرات الطنننالب علنننى : -4

الفكننننرة ونقيضننننها، واقتننننرا  بنننندائل  وآليننننات لتطننننوير األفكننننار المطروحننننة 

 وتوسيع نطاي تطبيقها.

ات تحدينننند ا ثننننار المتوقننننع ظهورهننننا فننننى المجتمننننع إمننننتالك الطننننالب مهننننار -9

 نتيجة ظواهر اجتماعية.

مفننننناهيم   تننننندريس دورات فنننننى الثقافنننننة الشنننننعبية بمنننننا يسننننناهم فنننننى تغيينننننر -10

 الطالب ومعتقداتهم والسيما السلبية منها.
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تحرير الطالب من التبعية الفكرية من أجل انتاو نظام اجتماعى جديد يستند إلى قيم   -11

 ع احتياجات االنسان. انسانية ويتوافق م

ضنننننمن منننننناهج  6كنننننذلك تضنننننمين موضنننننوعات علنننننم االجتمننننناع االنسنننننانى*

 كليات التربية . 

ولتنميننننة مهننننارات الخيننننال السوسننننيولوجى فننننى مجننننال التعلننننيم ،توجنننند عنننندة 

 (2آليات ومتطلبات ، يوضحها الشكل رقم )

 

 لخيال السوسيولوجى فى مجال التعليم( يوضح آليات تنمية مهارات ا2الشكل رقم )

 إعداد الباحثة  

ويتضنننننح ممنننننا سنننننبق وفنننننق رؤينننننة ميلنننننز ، أن الفنننننرد صننننننيعة تننننناريخ 

اجتمنننناعى عننننام ، كمننننا أن مشننننكالته اليمكننننن حلهننننا أو حتننننى فهمهننننا ، دون 

 
6

 

 

 



ادراكننننه لمشننننكالت ا خننننرين فننننى محيطننننه اإلجتمنننناعى المحلننننى والعننننالمى . 

سننننان الننننى فهننننم واقعننننه علننننى وفننننى هننننذا السننننياي ، ينننندعو " ميلننننز " كننننل ان

ضننننو  خبراتننننه الشخصننننية والسننننياي اإلجتمنننناعى الكلننننى الننننذى يعننننيف فيننننه ، 

والسننننياي التنننناريخى الننننذى حنننندد كننننل مننننن أوضنننناعه الشخصننننية وأوضنننناع 

مجتمعنننه فنننى فتنننرة تاريخينننة محننندودة . و اذا كنننان الفنننرد هنننو صننننيعة تننناريخ 

منننع اجتمننناعى عنننام ، لنننذا تقتضنننى الضنننرورة إعنننادة النظنننر فنننى أنظمنننة المجت

التنننننى تعنننننانى منننننن مشنننننكالت  –والسنننننيما منظومنننننة التعلنننننيم  –المختلفنننننة 

وتحنننننديات لهنننننا انعكاسننننناتها المباشنننننرة وغينننننر المباشنننننرة علنننننى الطنننننالب 

باعتبنننننارهم القنننننوة المنننننؤثرة والدافعنننننة لحركنننننات التغيينننننر اإلجتمننننناعى فنننننى 

المجتمنننع . لنننذا يعنننول علنننى النظنننام التعليمنننى بظعتبننناره سنننال  ذو حننندين فنننى 

 اإلجتماعى للمجتمع فى تجاوز قضاياه ومشكالته .  مسيرة التغيير  

 المحور الثالث أ أهم التطبيقات التربوية للنظرية النقدية عند رايت ميلز  

أن المجتمننننع اليتحننننرك نحننننو الخيننننال أن المجتمننننع اليتحننننرك نحننننو الخيننننال تنطلننننق الرؤيننننة المقترحننننة مننننن تنطلننننق الرؤيننننة المقترحننننة مننننن 

االجتمنننناعي بنننننفس القنننندر فننننى تحركننننة نحننننو الخيننننال العلمننننى حيننننث االجتمنننناعي بنننننفس القنننندر فننننى تحركننننة نحننننو الخيننننال العلمننننى حيننننث 

ولنننننوجى ولنننننم يقابلنننننه تغينننننر ولنننننوجى ولنننننم يقابلنننننه تغينننننر تسنننننارع معننننندالت النمنننننو العلمنننننى والتكنتسنننننارع معننننندالت النمنننننو العلمنننننى والتكن

إجتمننننناعى مماثنننننل ، فمعننننندالت الفقنننننر والمجاعنننننة والبطالنننننة والتطنننننرف إجتمننننناعى مماثنننننل ، فمعننننندالت الفقنننننر والمجاعنننننة والبطالنننننة والتطنننننرف 

كمننننا أن التغيننننر التكنولننننوجى لننننيس لننننه كمننننا أن التغيننننر التكنولننننوجى لننننيس لننننه   ..الننننخ فننننى إزديننننادالننننخ فننننى إزدينننناد....  ..واالرهننننابواالرهنننناب

دائمنننناً جوانننننب إيجابيننننة فقنننند يننننؤدى اخننننتالالت اجتماعيننننة شننننديدة العمننننق دائمنننناً جوانننننب إيجابيننننة فقنننند يننننؤدى اخننننتالالت اجتماعيننننة شننننديدة العمننننق 

وفننننى المقابننننل تعننننانى منظومننننة التعلننننيم مننننن حيننننث المننننناهج وفننننى المقابننننل تعننننانى منظومننننة التعلننننيم مننننن حيننننث المننننناهج   ..والتننننأثيروالتننننأثير

طنننري التننندريس وأسننناليبها وأنظمنننة التقننننويم منننن غلبنننة أنمننناط تقليديننننة طنننري التننندريس وأسننناليبها وأنظمنننة التقننننويم منننن غلبنننة أنمننناط تقليديننننة وو

منننننن التفكينننننر تجعنننننل الطنننننالب، بعيننننندين كنننننل البعننننند عنننننن الواقنننننع منننننن التفكينننننر تجعنننننل الطنننننالب، بعيننننندين كنننننل البعننننند عنننننن الواقنننننع 

االجتمننننناعي بكافنننننة مشنننننكالته ، يفتقننننندون للنننننوعى بمنننننايجرى حنننننولهم ، االجتمننننناعي بكافنننننة مشنننننكالته ، يفتقننننندون للنننننوعى بمنننننايجرى حنننننولهم ، 

عننننناجزين عنننننن إسنننننتيعاب منننننا يحننننندث داخنننننل محنننننيطهم اإلجتمننننناعي ، عننننناجزين عنننننن إسنننننتيعاب منننننا يحننننندث داخنننننل محنننننيطهم اإلجتمننننناعي ، 
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ر والمعتقنننندات وبننننين ر والمعتقنننندات وبننننين وعننننن إدراك العالقننننات غيننننر المرئيننننة بننننين األفكنننناوعننننن إدراك العالقننننات غيننننر المرئيننننة بننننين األفكننننا

ومنننن ثنننم تقتضنننى الضنننرورة اإلهتمنننام ومنننن ثنننم تقتضنننى الضنننرورة اإلهتمنننام   ..مايترتنننب عليهنننا منننن سنننلوكياتمايترتنننب عليهنننا منننن سنننلوكيات

بتنميننننننة الخيننننننال السوسننننننيولوجى كقنننننندرات عقليننننننة تقتضننننننى تنميننننننة بتنميننننننة الخيننننننال السوسننننننيولوجى كقنننننندرات عقليننننننة تقتضننننننى تنميننننننة 

مهنننننارات وقنننننيم مرتبطنننننة بهنننننا لننننندى الطنننننالب فنننننى كافنننننة المراحنننننل مهنننننارات وقنننننيم مرتبطنننننة بهنننننا لننننندى الطنننننالب فنننننى كافنننننة المراحنننننل 

التعليمينننة ، فنننظذا أردننننا البننننا  والتطنننوير والتنمينننة ، فلنبننندأ بظعنننادة  بننننا  التعليمينننة ، فنننظذا أردننننا البننننا  والتطنننوير والتنمينننة ، فلنبننندأ بظعنننادة  بننننا  

نسنننننان يمتلنننننك النننننوعى الحقيقنننننى بمشنننننكالت المجتمنننننع ، نسنننننان يمتلنننننك النننننوعى الحقيقنننننى بمشنننننكالت المجتمنننننع ، اإلنسنننننان ، إاإلنسنننننان ، إ

ويمتلننننك مننننن القنننندرات والمهننننارات مايؤهلننننه علننننى المشنننناركة فننننى هننننذا ويمتلننننك مننننن القنننندرات والمهننننارات مايؤهلننننه علننننى المشنننناركة فننننى هننننذا 

. وفننننى ضننننو  المنطلقننننات الفكريننننة للنظريننننة النقديننننة . وفننننى ضننننو  المنطلقننننات الفكريننننة للنظريننننة النقديننننة البنننننا  والتطننننويرالبنننننا  والتطننننوير

عننننند "ميلننننز" تتضننننح أهننننم مجنننناالت تطبيقننننات تلننننك النظريننننة ومبادئهننننا عننننند "ميلننننز" تتضننننح أهننننم مجنننناالت تطبيقننننات تلننننك النظريننننة ومبادئهننننا 

  الفلسفية فى مجال التربية  كالتالى :الفلسفية فى مجال التربية  كالتالى :

: أهنننننداف التربينننننة ، حينننننث ركنننننزت علنننننى عننننندة أهننننندف : كتننننندريب : أهنننننداف التربينننننة ، حينننننث ركنننننزت علنننننى عننننندة أهننننندف : كتننننندريب أوالً أوالً 

المتعلمننننين علننننى ممارسننننة النقنننند اإلجتمنننناعى ، تشننننجيع الذاتيننننة واإلسننننتقاللية المتعلمننننين علننننى ممارسننننة النقنننند اإلجتمنننناعى ، تشننننجيع الذاتيننننة واإلسننننتقاللية 

لنننندى المتعلمننننين ، واإلهتمننننام بتنميننننة القننننيم اإلجتماعيننننة لنننندى األفننننراد مننننن لنننندى المتعلمننننين ، واإلهتمننننام بتنميننننة القننننيم اإلجتماعيننننة لنننندى األفننننراد مننننن 

خننننالل عمليننننة التربيننننة ، وتطننننوير الشننننعور بالمسننننئولية اإلجتماعيننننة ،وتقننننديم خننننالل عمليننننة التربيننننة ، وتطننننوير الشننننعور بالمسننننئولية اإلجتماعيننننة ،وتقننننديم 

ة واقعيننننة لإلصننننال  المجتمعننننى لبنننننا  مجتمننننع أفضننننل ، وأن ة واقعيننننة لإلصننننال  المجتمعننننى لبنننننا  مجتمننننع أفضننننل ، وأن بننننرامج دراسننننيبننننرامج دراسنننني

يكنننننون المنننننتعلم مركنننننز عملينننننة التربينننننة وأن تسنننننعى لتلبينننننة احتياجاتنننننه ، يكنننننون المنننننتعلم مركنننننز عملينننننة التربينننننة وأن تسنننننعى لتلبينننننة احتياجاتنننننه ، 

والتركيننننننز علننننننى التربيننننننة المتغيننننننرة لإلنسننننننان ، واإلهتمننننننام بالتربيننننننة والتركيننننننز علننننننى التربيننننننة المتغيننننننرة لإلنسننننننان ، واإلهتمننننننام بالتربيننننننة 

المسنننتقبلية بظدخنننال مكنننون المسنننتقبل فنننى التعلنننيم ، والتأكيننند علنننى المسنننئولية المسنننتقبلية بظدخنننال مكنننون المسنننتقبل فنننى التعلنننيم ، والتأكيننند علنننى المسنننئولية 

  اه طالبها . اه طالبها . األخالقية للمدرسة تجاألخالقية للمدرسة تج

ثانيننناً : المنننناهج الدراسنننية ، حينننث ركنننزت علنننى عننندة جواننننب أبرزهنننا : أن ثانيننناً : المنننناهج الدراسنننية ، حينننث ركنننزت علنننى عننندة جواننننب أبرزهنننا : أن 

بنننننا  المنننننهج عمليننننة اجتماعيننننة تخضننننع لفلسننننفة المجتمننننع وتتننننأثر بظروفننننه بنننننا  المنننننهج عمليننننة اجتماعيننننة تخضننننع لفلسننننفة المجتمننننع وتتننننأثر بظروفننننه 

وأحوالننننننه ، مننننننع تركيننننننز المنننننننهج علننننننى أساسننننننيات العلننننننم والمعرفننننننة ، وأحوالننننننه ، مننننننع تركيننننننز المنننننننهج علننننننى أساسننننننيات العلننننننم والمعرفننننننة ، 

    واإلهتمننننام بتعلننننيم القننننيم المجتمعيننننة للطننننالب مننننن خننننالل المنننننهج الدراسننننى ،واإلهتمننننام بتعلننننيم القننننيم المجتمعيننننة للطننننالب مننننن خننننالل المنننننهج الدراسننننى ،



وتضننننمين جانننننب المسننننتقبل فننننى المننننناهج الدراسننننية ، وإخضنننناع المننننناهج وتضننننمين جانننننب المسننننتقبل فننننى المننننناهج الدراسننننية ، وإخضنننناع المننننناهج 

  للنقد والتحليل المستمرين.للنقد والتحليل المستمرين.

للتعليم   فعالة  وأساليب  طري  عدة  على  ركزت  حيث   ، التعليم  وأساليب  طري  ثالثاً: 

التواصل   حلقات   ، والمناقشة  الحوار   ، المتعلمين  مجموعات   ( أساليب   : أبرزها 

التوجي التعليمى،  التعليم  اإلجتماعى   ، وحاجاته  المتعلم  لقدرات  وفقاً  التدريس  أثنا   ه 

بمواقف   شبيهة  مواقف  فى  الطالب  تعليم  بفاعلية  المعلم  وعى  مع   ،  ) العملية  بالقدوة 

الفرد   ومشكالت  بقضايا  والوعى  اإلجتماعى  الخيال  لديهم  ينمى  بما  اليومية  الحياة 

الناجحة التعليم  المعلم أن طري  الطالب على   والمجتمع ، وأن يدرك  أن تدرب  يجب 

 ممارسة طري التفكير النقدى المنطقى واإلبداعي .  

رابعاً: المتعلم حقوقه وواجباته ، حيث ركزت النظرية النقدية على : أنه يجب مساعدة  

المتعلم على إدراك الصلة بين ما يتعلمه وبين الحياة اإلجتماعية والواقع المحيط بهم ،  

العقل الناقد ، واإلرتباط بأهداف أبعد أثراً  للمتعلم ، بظعتبار   وتنمية قدرته على استخدام 

التعليم عملية مستقبلية أكثر منها عملية وقتية ، كما يجب على المتعلم أن يدرس العلوم  

بطريقة نقدية من خالل اعمال العقل المفكر الناقد ، كما ينبغى اإلهتمام بتنمية أخالقيات  

أكبر قدر من الحرية فى التصرف والتعامل مع زمالئه وفى حجرة    المتعلم ، ومنحه 

 الدراسة، وذلك  لتنمية ملكات إعمال العقل الناقد واإلبداعى والتحليلى لديه . 

خامساً: المعلم وأدواره ، حيث ركزت النظرية النقدية على أن المعلم هو حجر الزاوية  

حقائقه العلمية ومنجزاته فى العملية التعليمية ، وعليه أن يدرك أنه يعيف فى عالم له  

الطبيعية ، وأن واجبه التوسط بين العالم كامل النمو وعالم الطفل . وأن يكون المعلم  

مؤهالً تأهيالً مناسباً من النواحى العقلية والمهنية واألكاديمية واألخالقية ليستطيع القيام  

معلومات، وإنما بمهامه ، وأن تأثير المعلم فى نمو تالميذه اليحدث بحشو رؤوسهم بال

الحلول  إيجاد  في  واالبتكاري  والمنطقي  النقدى  التفكير  استخدام  على  تالميذه  بتدريب 
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المهني   وأدائه  وطريقته  وفكره  ذاته  من  يقف  وأن   . للمشكالت  والمبتكرة  الجديدة 

 والتربوي موقفاً نقدياً. 

تطبيق ضرورة  على  النقدية  النظرية  ركزت  حيث   ، التربوى  المناخ   : مباد     سادساً 

الديمقراطية داخل أسوار المدرسة ، وتشجيع التعاون بين أفراد المجتمع المدرسى وفري 

  ، إنسانى  مجتمع  أى  فى  اإلجتماعى  البنا   إعادة  فى  والمشاركة   ، المختلفة  العمل 

،  ربوية والتصدى لجزمات المجتمعيةوالمشاركة فى وضع تصور إلدارة المشكالت الت

المسا ل مباد   تطبيق  يكون مع  وأن   ، والمؤسسات  األفراد  مستوى  على  والمحاسبية  ة 

على   المرتكز  والتعلم  المدرسة  فاعلية  ومدى  األدا ،  على  مستنداً  التربوى  العمل  تقييم 

 المخرجات. 

التركيز على   يجب  أنه  ميلز  عند  النقدية  الفلسفة  ترى  ، حيث  التربوى  التقويم  سابعاً: 

ب يسترشد  عالية  أكاديمية  مستويات  بين  وضع  والربط   ، التقويم  أساليب  تحديد  فى  ها 

والجماعى  الفردى  التقويم  وسائل  واستخدام   ، التعليم  وأساليب  وطري  التقويم  وسائل 

نتائج أدا  الجماعة ، وترى   من  انطالقاً  للتالميذ  المكاف ت  التعليمية ، وتقديم  لجنشطة 

المتعلم عملياً وخلقياً ،    هذه الفلسفة أن التقويم التربوى يجب أن يركز على إعادة بنا 

. لديهم  الذات  تقويم  طري  وتنمية   ، للتالميذ  والموضوعى  النقدى  التفكير  تنمية    مع 

)سبيال،   إلى  الرجوع  يمكن  التفاصيل  من  ،  63،  2005للمزيد  وهبه   (  ،)2014  ،
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ال   فى  وء  المقترحة  التربوية  الرؤية  مداخل  أ  الرابع  عند  المحور  النقدية  نظرية 

 رايت ميلز  

وهى مداخل ومنطلقات نابعة من اإلطار النظرى للدراسة الحالية واألدبيات التربوية 

 وطبيعة التحليالت السوسيولوجية والفلسفية النقدية عند" رايت ميلز" . 

 أن المدخل ألساسى إلصال  التعليم هو: -1



المجت ✓ فلسفة  من  مشتقة  واضحة  أهداف  ذات  موجهة  وتاريخة  فلسفة  وأهدافه  مع 

 والمعرفة المتاحة فى عصر العلم / تكنولوجى المعاصر ومتغيراته. 

تخطيط السياسة التعليمية وفق مباد  :التخطيط الجيد ، التغيير التقدمى الشامل ، تعليم   ✓

 وتثقيف المجتمع  وتوعيته من أجل تحديثه ، التعليم المنتج النافع اجتماعياً . 

إعداد وتأهيل المعلم تربوياً ومهنيا داخل كليات التربية . وأن  إعادة النظر فى برامج   ✓

 تنطوى برامج اإلعداد على مباد  التربية النقدية المعاصرة .

✓   ، المتغيرة  التربية   : مثل  العصر  تواكب  التى  الحديثة  التربية  أنماط  على  التركيز 

إلنسانية ، التربية التحررية  التربية المستقبلية ، التربية للعمل ، التربية للحياة ، التربية ا 

، التربية التوقعية ، التربية اإلنفتاحية ، التربية مدى الحياة ، بما يسهم فى خلق مجتمع 

 دائم التعلم والساعى الى العلم والمعرفة .

ينتج   ✓ الذى  المعمل  بيئته  ألنها  التلميذ عن طريق  يتعلم  بحيث  الدراسية  تغييرالمناهج 

بيل إلى محواغتراب التلميذ عن عالمه وسيطرته على موارد  منه العلم والمعرفة والس 

 الثروة . 

 ربط التعليم بالقضايا المجتمعية والمستقبلية .  ✓

اإلنطالي من فلسفة تربوية مرنة   وذلك لتهيئة األفراد للتغيير، ومراعاة التناقضات   ✓

المناسبة لجميع األفر  الفرص  . وتوفير  للمجتمع  المعيارى  النسيج  اد حتى  الجارية فى 

 يستطيعوا قبول التغيرات المستقبلية . 

أهداف   ✓ وتحديد  التربوية  السياسات  رسم  عند  وحتميته  التغيير  بضرورة  اإلعتراف 

 التربية وأغراضها . 

تمارسها  ✓ التى  بالقوة  اإلجتماعى  التطبيع  عملية  من  وتحريره  المتعلم  وعى  تنمية 

 ، قابالً للتعلم مدى الحياة . المؤسسة التعليمية   ليكون قادراَ على تغيير مجتمعه 

تحويله إلى تعليم ديمقراطى بحيث تتشكل أجيال قادرة على تأسيس الحياة الديمقراطية   ✓

 فى مصر كأسلوب حياة ، وللتخلص من آفة اإلستبدلد التى تسيطر على حياتنا عامة .
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بوصف   ✓  ) المعلمبن   ( عليها  القائمين  وتحرير   ، للطالب  المقدمة  المعرفة  تحرير 

 عرفة منتجاً اجتماعياً يعبر عن تطور الواقع  فى لحظة ما . الم

 تثوير المناهج حتى تستطيع مواكبة الجديد لتحقيق التأثير التربوى الفاعل  .  ✓

أركان  ✓ كل  له  وفقاً  تخطط  جديداً  وقيمياً  تربوياً  توجهاً  التعليمية  السياسيات  تبنى 

من بالقيم  اإللتزام  يصبح  بحيث   ، التعليمية  يشجع  المنظومة  عام  وتربوى  مجتمعى  اخ 

 اإلنسان المعاصر على جعل هذه القيم أساس حياته . 

 بنا  فلسفة تربوية معاصرة ، ترتكز على عدة مقومات :   -2

 إعادة النظر فى طبيعة ووظيفة وأدوار عملية التربية . 

تنمية رأس المال البشرى، فاإلنسان محور التربية ، فهو الذى يحرك المجتمع والتاريخ   

 وبسكونه يسكن المجتمع والتاريخ .، 

من   به  علق  ما  بكل  التربوى  النظام  تنقية  يتطلب  وهذا  الفكرى  المال  رأس  تنمية 

 اختراقات معرفية وثقافية . 

األهداف    له  وترسم  نتائجه  وتفسر  التربوى  العمل  مسار  توجه  تربوية  نظرية  بنا  

 اطارها . والوسائل المطلوبة ، داعمة للقيم والممارسات التربوية فى

الفعالية ، وربط المتعلم بين ما يتعلمه وبين واقعه ، وأن يكون للتعليم مردوداً اجتماعياً   

 فى واقع المتعلم والمحيط به ، مع األخذ فى اإلعتبار امكانات وأهداف المجتمع . 

بنا  الوعى ، فاليمكن ألى بنا  تربوى أن يتم بدون وعى به ويشمل الوعى بالذات ،   

 ماضى والحاضر والمستقبل .  الوعى بال

التربوى  البنا   أبعاد  العقلية المصرىة وإعادة بنا  اإلنسان فى شتى  السيما بنا    -تغيير 

العقلية الناقدة التى تمتلك الوعى اإلجتماعى بكل ما يدور حولها فى الواقع اإلجتماعى، 

 والتى تمتلك مهارات العصر وقيمه وتتعامل بنجا  مع متغيراته .  



ر الخذذذذذذذامس أ أوجذذذذذذذه اإلسذذذذذذذتفادة مذذذذذذذن التحلذذذذذذذيالت الفلسذذذذذذذفية المحذذذذذذذو

 والم امين التربوية للنظرية النقدية عند رايت ميلز  

وفق تحليالت رايت ميلز الفلسفية والسوسيولوجية النقدية ، تتبلور أوجه اإلستفادة من هذه  

 النظرية فى مجال التربية  كالتالى :

ال ✓ تمتلك  التى  المصرى  اإلنسان  شخصية  قدراته  بنا   وتنمية   ، والمسئولية  وعى 

 ومهاراته كطاقة منتجة ومبدعة ، ويحترم قوانين الحياة وتطورها .

العمل  ✓ مجاالت  فى  العالمية  المنافسة  مع  التعامل  بمهارات  المصرى  اإلنسان  تزويد 

 والعلم واإلنتاو . 

 .إعداد اإلنسان المصرى للتكيف مع المستقبل وسرعة اإلستجابة للتغيير المجتمعى ✓

التعليمية   ✓ المؤسسة  واعتبار   ، اإلجتماعى  البنا   إعادة  أجل  من  التربوى  العمل  توجيه 

 وسيلة لبنا  نظام اجتماعى جديد يتوافق مع قوى العالم المعاصر . 

بلورة فلسفة تربوية معاصرة قوامها تحقيق العدل التربوى ، فى أن يصل التعليم إلى   ✓

سلوكيات   تكون  وأن   ، تمييز  دونما  فرد  على كل  قائمة  التربوى  الحقل  فى  العاملين 

والسيما من جانب المعلمين فى تعاملهم مع الطالب حسب الجدارة    –العدل اإلجتماعى  

 العلمية المبنية على اإلجتهاد والتفوي الدراسى . 

 أن يكون التعليم لإلبتكار وتكوين العقلية السوسيولوجية الناقدة .   ✓

لتن ✓ والجامعى  المدرسى  المسر   )تفعيل  السوسيولوجى  الخيال  (    اإلجتماعىمية 

 فالمسر  معمل للخيال اإلجتماعى .

تفعيل األفالم التعليمية والوثائق التاريخية ألهميتها فى تغيير األفكار، ومساعدة الطالب   ✓

 على اعتماد منظور عالمى لمواجهة القضايا والعالقات بين األعراي . 

لتعزيز  ✓ الشعبية  الثقافة  فى  دورات  والمشكالت    تدريس  بالموضوعات  الطالب  فهم 

 اإلجتماعية . 
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التلميذ وذات   ✓ التعليم ، وتكون وظيفية متصلة بحياة  مناهج  التربية االجتماعية فى  تفعيل 

صلة بالواقع اإلجتماعى الذى يعيف فيه. فظن أى تغيير اجتماعى يتطلب تغيير سلوك  

ائماً من حضارة، إلى أساليب  اإلنسان من األساليب التقليدية التى كانت تناسب ماكان ق

 جديدة مالئمة للتغيير الحاصل ليتمكن من التكيف معه .

أن   ✓ أن يحدث وتحاشيه. والبد  ما يمكن  تقوم على توقع  التى   ، التوقعية  التربية  تفعيل 

القدرات   والتجدي.وتنمية  والتطبيق  والتفكير  واإلبتكار  لإلبداع  الفرد  التربية  تهي  

للفر  النقدية  ويقرر  التحليلية  لنفسه  يختار  بحيث   ، التربية  وأساليب  التعليم  من خالل  د 

لنفسه فال يكون تابعاً فكرياً وعقلياً إلى غيره . للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى  

 ( . 14-14، 1941) بوتكن وآخرون ، 

العربى   ✓ العالم  خلق  على  القادر  اإلنسان  لتكوين   ، الخالقة  اإلبداعية  التربية  تفعيل 

 تكنولوجيا العربية والثقافة العربية . وال

✓   ، والقهر  والطاعة  واإلكراه  القسر  سمات  عليها  يغلب  التحررية،التى  التربية  تفعيل 

حالت   التى   ، التربية  هذه  سمات  تغيير  على  تعمل  التربوية  للحرية  فلسفة  إلى  تحتاو 

 .   (124، 2000ه ، دون تقدم المجتمع . للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى ) وطف

الواقع   فى  مبادئها  وترسيخ  للتربية  الحداثية  واألنماط  التربوية  اإلجرا ات  تلك  بتفعيل 

التربوى واإلجتماعى بفلسفته وأهدافه مع تعاون كافة المؤسسسات المجتمعية التربوية 

التعليمية واإلعالمية والدينية ، عندها تؤدى التربية دوراً تنويرياً لمجتمع متغير تقدمى 

 ى جميع مجاالته .ف



 الخالصة  

وفننننق رؤيننننة ميلننننز وتحليالتننننه السوسننننيولوجية النقديننننة ، توجدعالقننننة تفاعليننننة 

بنننننين ) اإلنسنننننان ، المجتمنننننع ، التننننناريخ( ، حينننننث أن مشنننننكالت ومتاعنننننب 

األفننننراد الشخصننننية تننننرتبط بمشننننكالت البنننننا  االجتمنننناعى العننننام وأنهمننننا معننننا 

ت التقنننندم العلمننننى يرتبطننننان بمشننننكالت التنننناريخ ، ووفننننق مؤشننننرات ومعنننندال

والتكنولننننننوجى المتسننننننارعة . وفننننننى المقابننننننل  ينبغننننننى أن يمتلننننننك الفننننننرد 

 -السنننننيما العقلينننننة السوسنننننيولوجية الناقننننندة  –المهنننننارات والقننننندرات العقلينننننة 

التنننى تمكننننه منننن فهنننم الواقنننع وتفسنننيره وتطنننويره، وفنننق نظنننام تعليمنننى وثينننق 

را  ملكننننات الصنننلة بمشننننكالت وقضنننايا المجتمننننع ،لتنمينننة وعننننى األفنننراد واثنننن

العقننننل البشننننرى فننننى اإلبننننداع واإلبتكننننار مننننن أجننننل تغييننننر المجتمننننع نحننننو 

 األفضل .
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 المراجع 

 أوالًأ المراجع العربية

،  الواقع اإلفتراضى ، عالم المعرفة من الكهف الى   –( : الخيال 2009عبد الحميد ، شاكر )  -

 ( ، الكويت .360ع)

-    ( ، ريهام حسين  بالمفاهيم ( . دور منهج ع2005أبوشوشه  الوعى  تنمية  لم اإلجتماع فى 

كلية    . ماجستير  رسالة   " العامة  الثانوية  المرحلة  لطالب  المعاصرة  اإلجتماعية  والقضايا 

 جامعة المنصورة . –التربية بدمياط 

-    ( حلمى  هنا    ، الخيال    (2014أبونعمة  على  قائمة  اإلجتماع  علم  فى  مقترحة  وحدة   .

المشا قيم  لتنمية  المرحلة  اإلجتماعى  طالب  لدى  التحليلى  التفكير  ومهارات  اإلجتماعية  ركة 

للدراسات   التربوية  الجمعية   ، اإلجتماعية  للدراسات  التربوية  الجمعية  مجلة  الثانوية، 

 .   95 -1( ، ص ص 101اإلجتماعية ، ع ) 

عة  دراسة نقدية ، دارالهانى للطبا  –( : النظرية فى علم اإلجتماع  2006أحمد، سمير نعيم )  -

 والنشر، القاهرة. 

 (. نحو نظرية اجتماعية نقدية.القاهرة : دار النهضة العربية . 1947الحسينى ، السيد )  -

الحميد )    - المعاصر .اإلسكندرية:   2002الخطيب ، سلوى عبد  ( . نظرة فى علم اإلجتماع 

 منشأة المعارف  .

حسن    - ،آمال  تشا1957السوا   عند  السوسيولوجية  النظرية   . رسالة  (  ميلز.  رايت  رلز 

 جامعة االسكندرية . -ماجستير، كلية ا داب 

( .عمان : دار  2(.المدخل الى علم اإلجتماع . ط)2000الغزاوى، فهمى سليم، وآخرون )  -

 الشروي  . 

-    ( إبراهيم  محمد   ، دراسة 2005المنوفى   : قبانى"  "نزار  خطاب  فى  المقاومة  تربية   .  )

( ، ع ) 13لعربية . المركز العربى للتعليم والتننمية . القاهرة ، مج )تحليلية .مستقبل التربية ا

 . 474 -369( ، ص ص 45

 (:النظرية اإلجتماعية واأليديولوجية. القاهرة: المحروسة للطباعة والنشر  2006أنور،أحمد ) -



-    ( وآخرون  جيمس   ، العزيز 1941بوتكن  عبد  ترجمة   . المستقبل  وتحديات  التعليم   .  )

 . القاهرة : المكتب المصرى.   القوصى

-    ( المرحلة 2004بيومى ، هند محمد  الكاريكاتير فى تنمية وعى طالب  ( . فاعلية رسوم 

  –الثانوية بالقضايا اإلجتماعية الواردة فى مقرر علم اإلجتماع. رسالة ماجستير . كلية التربية  

 جامعة عين شمس .

-  ( أنتونى  علم2006جيدنز‘  فى  نقدية  مقدمة   .)    . )وآخرون(  زايد  أحمد  ترجمة  اإلجتماع. 

 جامعة القاهرة : مطبوعات مركز البحوث والدراسات االجتماعية.  -( .  كلية ا داب 2ط)

-  ( ، صابر  التربية  2009جيدورى  فلسفة  فى  والمتحول  الثابث  لجدل  التربوية  األبعاد   .)–  

مجلة كلية التربية . جامعة دمشق   دراسة تحليلية مقارنة فى األنساي الفكرية للتربية العربية .

 . 134 -93( . ص ص 1،2(، ع ) 27. مج)

( . تشارلز رايت ميلز وفلسفة البحث فى علم اإلجتماع ، 1957حسن ،عبد الباسط محمد )    -

 .  302-275( ، ص ص 2( ، ع)6عالم الفكر . الكويت ، مج)

( . القاهرة :  2والنقدية . ط)النظريات الكالسيكية    –( . علم اإلجتماع  2009زايد ،أحمد )    -

 دار النهضة . 

-  ( رمزى   ، الثالثة  1995زكى  الصناعية  الثورة  فى  تأمالت   ، الوسطى  للطبقة  وداعا   .  )

 والليبرالية الجديدة . القاهرة :  دار المستقبل العربى  . 

 تاب.( .مناهج البحث الفلسفى .القاهرة : الهيئة المصرية العامة للك1955زيدان ، محمود )  -

الدار البيضا  : دار    –(. المغرب  2( . الحداثة وما بعد الحداثة . ط)2005سبيال، محمد )    -

 توبقال للنشر .

دراسة نقدية . سلسلة بحوث ودراسات –(. التعليم المصرى  2001سكران ،محمد محمد )  -

 تربوية .القاهرة : دار الثقافة للنشر والتوزيع .

( ، المجلد  2(. موسوعة علم االجتماع . ط)2011ن )  سكوت ، جون ، مارشال ،جوردو  -

 الثالث . ترجمة محمد الجوهرى ) وآخرون(. القاهرة : المركز القومى للترجمة . 
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-    ( نجيب  كمال   ، بدران  ثورة  2013شبل  بعد  المستقبلى  التغيير  وأفق  التعليم  أزمة   :  )

(ن  94( ، ع)30. القاهرة،  س). التربية المعاصرة  . رابطة التربية الحديثة    2011يناير  27

 . 265-237ص ص 

( . فاعلية برنامج قائم على الذكا ات المتعددة فى تدريس 2014صبحى ، تهانى محمد )    -

علم اإلجتماع على تنمية التفكير اإلبداعى لدى طالب المرحلة الثانوية ، رسالة دكتوراة ، كلية  

 جامعة عين شمس .  –التربية 

(. قرا ات معاصرة فى نظرية علم اإلجتماع . ترجمة  2002خلف )عبد الجواد ، مصطفى    -

البحوث   مركز   . اإلجتماعية  والدراسات  البحوث  مركز  مطبوعات   . الجوهرى  محمد 

 جامعة القاهرة .  –والدراسات االجتماعية . كلية ا داب 

-   ( جمعه  آمال   ، الفتا   المعرفي2004عبد  اإلستراتيجيات  بظسستخدام  برنامج  ة (.فاعلية 

وماورا  المعرفية فى تدريس القضايا اإلجتماعية وعلى تنمية الوعى بها والتفكير الناقد لدى  

 جامعة الفيوم  -الطالب المعلمين شعبة الفلسفة واإلجتماع ". رسالة دكتوراه . كلية التربية 

ع ( . اتجاهات نظرية فى علم اإلجتماع ، عالم المعرفة،  1941عبد المعطى ،عبد الباسط )    -

 ( . الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون وا داب . 44)

. مجلس  1944)    ----------  - التربوية  العلوم  اإلجتماعى. مجلة  الوعى  التعليم وتزييف   .)

 . 55-77(، ص ص  4( ، ع)12النشر العلمى . الكويت ، مج )

 بية . عودة ، محمود ) د.ت( . أسس علم اإلجتماع . بيروت : دار النهضة العر -

-    ( سيد  محمد   ، الخيال 2016فرغلى  لتنمية  اإلنسانى  اإلجتماع  علم  فى  برنامج   .  )

السوسيولوجى وقيم التضامن اإلجتماعى لدى طالب المرحلة الثاانوية المرحلة الدارسين لعلم  

جامعة عين شمس ،    -االجتماع ، مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية . كلية التربية  

 . 47-45، ص ص (47ع)

دراسة تحليلية لفكر   –(. دور الباحث فى العلوم االجتماعية  2015محمد ، زهرة البشير )  -

،ع) ليبيا   . للكتاب  الزاوية  دار  للدراسات.  الليبية  المجلة  ميلز.  ،ص  13تشارلزرايت   )

 . 167-177ص



التربوى فى الوطن  2000وطفه، على أسعد )    - التسلط  السلطة واشكالية  العربى .  ( . بنية 

 ( . بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية . 2ط)

( . مالمح رؤية تربوية لبنا  اإلنسان المصرى فى ضو   2014وهبه ، عماد صموئيل )    -

الرابع "  العلمى  المؤتمر  المعاصرة : دراسة تحليلية ، بحوث وأوري عمل ،  النقدية  الفلسفة 

مقراطية " ، كلية التربية . جامعة المنوفية .ص  التربية و بنا  اإلنسان فى ظل التحوالت الدي

 . 224-157ص 
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university., 
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 ثالثاً أ المواقع االلكترونية 

السوسيولوجى       - الخيال   ، الجدد  – http:// www.new educatorsالتربويون 

Hanna radwan .blogs .com. 

 الخويلدى ،زهير. الخيال االبداعى والخيال االجتماعى ن الملتقى  -

www.almultaka.org/site,php?id=977 

 الساعدى ، رحيم . فى الخيال السوسيولوجى من مخطوط فلسفة الخيال .  -

?www.alnoor,se/profil,phphttp://  

رؤية راديكالية ملتزمة .        –النقدية عند رايت ميلز    (. النظرية2011فياض ، حسام الدين )    -

 ?http:// www. Facebook.com / profil.php صفحة نحو علم اجتماع تنويرى.

 ا /http: //ar,wikipedia.org/wikiميلز –رايت              ويكيبديا . رايت ميلز -

 معات ، الشري األوسط ،( . الخيال اإلجتماعى .. وتغيير المجت 2013سالمة ، صفات )  -

)    3االثنين   ع   ،  /http:// archive.aawsat.com(12606يونيو 

details.asp?article=/ 

http://www.almultaka.org/site,php?id=97736
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