
 (Sorokin and Zemermanخامسا : بيترم سوروكن وزمرمان )

 انتهى كل من سوروكن وزمرمان الى مجموعة من الخصائص التً تمٌز المجتمع الرٌفً عن الحضري حٌث 

 ركز على الفروق المهنٌه وحجم المجتمع وكثافة السكان وتجانسهم أو تباٌنهم ومدى الحراك االجتماعً واتجاه 

 القدره وغٌر ذلك من السمات وٌمكن توضٌح تلك السمات بصوره مختصره فً الجدول األتً :

 السمات       ت

 

 المجتمع الحضري          ًالمجتمع الرٌف           

 1                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                 
 حجم المجتمع 

                                                              
 حجم مجتمع اقل سكان اقل ,كثافة اقل ,

                                              
سكان اكثر كثافة عالٌه حجم مجتمع         

 اكبر
 

2 

                                

 الحركه السكانٌه

                                                       
 ومستنزف لعقول الشبابمجتمع طارد ,

 لحساب المجتمع الحضري

 

                                              
 مستقبل لعقول الشبابمجتمع جاذب ,

 فً الرٌف
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 البٌئه 

                                                         
 ٌرىزراعٌة ,هادئه ,صافٌه ,خضراء ,

 سكانها قدرة هللا فً كل شً

 

                                                 
 صاخبهٌة ,خدمجارٌة ,تصناعٌة ,

 التعامل مع أشٌاء جامدهضوضاء , 

 

 

4 

                                       

 

 األسره

 ممتده , اكثر عددا , وغالباعائله مركبه ,

 ما تشمل على اكثر من جٌل , الزواج فٌها

 فً شؤون اإلفراد و تدخل اكثرداخلً ,

 خاصة من الناحٌه الزوجٌه 

 

 فردٌه , بسٌطه , اقل عددا , تشمل 

 جٌل واحد فً الغالب , الزواج فٌها 

 تدخل اقلخارجً فً اغلب االحٌان ,

 فً شؤون االفراد
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 المهنه

 اكتفاء ذاتً غالبا وحدهزراعٌة , ورعً ,

 منتجه للغذاء

 

 

 

 صناعه , تجاره , خدمات , تعدد 

 المهن , اعتماد على الغٌر فً الغذاء 

 والمواد االولٌه أي أنها وحده مسهلكه

 ثم منتجه 
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 التجانس 

 لغه عائدهتجانس اجتماعً عائلً ,مهنً ,

 تجمع معٌشه اجتماعٌه لكل إبعادها 

 

 

 

 اجماعً أو مهنً أو عائلً ال تجانس 

 وعٌش,قلة التفاهم لغات متعدده ,

 الفرد فً قطاعات مختلفه فً المجتمع 
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 التماسك

                                                       
 مجتمع متماسك ,متكامل ,سٌطرة الروح

 الجماعٌه

                                                         
 مجتمع ٌسوده التفكك , متنافس,

 متصارع , فً اغلب االحٌان سٌطرة

 الروح الفردٌه علٌه
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 التدٌن

                                                                    
 تدٌن قوي ,اعتماد على وسائل القوه ال العقل

 البٌئه وظروف الحٌاة تساهم فً ذلك 

                                                           
 تدٌن اقل واضعف,اعتماده على العقل

 تساعد البٌئه بشكل واضح فً ذلك
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 الكرم

                                                                      
 اكثر كرما نتٌجة التمسك الدٌنً وكذلك

 التمسك بنمط الثقافه السائده والعادات و 

 التقالٌد

                                                            
 اقل كرما نتٌجة التدٌن الضعٌف وعدم

 االلتزام بالعادات والتقالٌد وتساهم 

 الثقافه بشكل واضح
 

 

11 

                                 

 

 الضبط االجتماعً

                                                                 
 سٌطرة نمط الضبط غٌر الرسمً قائم على

 العادات والتقالٌد والعرف والدٌن نتٌجة 

 س على مستوى االسره والجماعهالتجان

 

                                                                     
 سٌطرة نمط الضبط الرسمً القائم 

 على النظم والقوانٌن واللوائح ومراكز

 الشرطه ومؤسسات القضاء 
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 التعلٌم

                                                                      
 تنشئه اجتماعٌه تقلٌدٌه ,انتشار االمٌه , 

 نقص فً الفنون واآلداب ومؤسسات التعلٌم 

 محدوده

 

 

                                                               
 تنشئه اجتماعٌه اكثر تحررا وتسامحا

 تمثٌل ثقافً اكبر انتشار لمظاهر 

 الفنون واآلداب ,اقل أمٌه ,انتشار 

 المؤسسات

                                                                                                                                                                     



 

12 

 

 الحراك االجتماعً

 ممكن ولكن بشكل قلٌل ,من خالل الطبقه

 عمودٌا ونادر ,ثبات ٌكون ماذاتها وغالبا 

 نسبً نتٌجة سٌادة العالقات )الوجه لوجه(

  االولٌه

 ممكن وبشكل اكبر عمودي من خالل

 الطبقات االخرى ,وافقً من خالل 

 الطبقه الواحده ,حرٌة الحركه نتٌجة 

 انفتاح المجتمع على غٌره من 

 المجمعات االخرى
 


