
 (Homogeneous and Heterogeneousرابعا : التجانس والالتجانس )

 ٌبدو التجانس فً الرٌف أكثر منه فً الحضر فاتصال االفراد فً الرٌف وخاصة فً االصل والبلده الواحده و

 دخولهم كل هذه األمور متشابه الى حد كبٌر ,وأن الجماعات فً الرٌفالثقافه العامه ومدى حصول االفراد على 

 متجانسه ومعقده داخلٌا أكثر من الجماعات الحضرٌه نتٌجه للوظٌفه الواحده الموجوده فً المجتمع الرٌفً وعلى 

 مختلفٌن فً الجانب األخر فتحوي المدٌنه افرادا مختلفٌن اشد اختالف فً الثقافه واألصل واٌضا فسكان المدٌنه 

 ( ٌذهب لتذوٌب الفوارق بٌنSocialinteractionالعادات واألفكار والمهن ومستوى الحٌاة واللغه وأن التفاعل )

 الطبقات لخلق جماعات متجانسه .

 از األسره الرٌفٌه بالتماسك بعكس األسره الحضرٌه الً تبدو فٌها مظاهر التفكك ,ومن مظاهر التماسك فًتوتم

 ه بناء نظام العائله المركبه أو الممتده فً كثٌر من األحٌان ولعل صفة التجانس هً التً تمٌزاألسره الرٌفٌ

 فأعطى )دوركهاٌم( فكرة اآللٌه و العضوٌه المجتمعات ذات المهنه الواحده عن المجمعات متعددة المهن وهذا 

 المجتمع الواحد ترابط ألٌا خصوصاللتفرقه بٌن المجتمعات البسٌطه والمعقده ففً حالة التجانس تترابط أعضاء 

 إذا كان العمل واحد بالنسبه لجمٌع افراد المجتمع ,أما فً حالة الالتجانس فأن أعضاء المجتمع مترابطون ترابطا 

 عضوٌا على أساس تقسٌم العمل وقٌام كل فئه بنوع معٌن منه ٌكمل األنواع األخرى وبذلك ٌكون أعضاء المجتمع

 كل منهم ٌؤدي وظٌفة خاص هبه ولكنهم حتمٌا ٌعملون على دٌمومة وقٌام هذا الكائنكأعضاء الجسم البشري 

 )المجتمع(.

 (Specializationخامسا : التخصص )

 هناك عالقة ارتباط بٌن حجم المجتمع والتخصص المهنً فالحضرٌه مثال تساعد على زٌادة عدد التخصص كما

 وللقرٌه لحضرٌه ومما ال شك فٌه أن للمدٌنه أنماطها الحضرٌه أن زٌادة نسبة العمال الكتابٌن فً المجتمعات ا

 أنماطها الرٌفٌه وعلى سبٌل المثال فأن نسبة عالٌه من رجال القرٌه ٌشتغلون فً العمل الزراعً .

 (Environmentسادسا : البيئه )

 بشوارعها الواسعه ٌرى البعض أن من الممكن الحكم على المدٌنه من مظهرها الخارجً حٌث أن المدٌنه تمتاز



 وأبنٌتها الشاهقه ومن مظاهرها الجذابه وتنوع المؤسسات فٌها )تربوٌه ,ترفٌهٌه ,خدمٌه ,...........الخ(

 وعلى العكس ٌمكن الحكم على القرٌه إذ تسٌطر الطبٌعه على البٌئه االجتماعٌه وتصبح ثمة عالقه بشرٌه مباشره

 ره عن الطبٌعه وال ٌعد هذا المقٌاس صحٌحا إذ أن الرٌف فً البالد على الطبٌعه أما فً الحضر فهناك عزله كبٌ

 المقدمه بلغ مستوى لم تبلغه المدٌنه فً مجمعاتنا العربٌه النامٌه


