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التعددية الثقافية، اىل اين؟

مرياف نقار سدي

غري  املجموعات  دمج  خطاب  تجاه  الثقافية  التعددية  دراسات  تتّخذه  التي  اإليجايب  املوقف  من  الرغم  عىل  ملخص. 

داخل  تدور  املجتمعية  الفئات  بني  املشرتكة  الحياة  قواعد  مناقشة  زالت  ما  الليربالية،  غري  او  العلامنية  وغري  الغربية 

مساحة اجتامعية أخالقية موازية خالية من مفاهيم االخالق، العدل واملجتمع املستحّقة لتلك الفئات. استناًدا إىل منهجية 

التعددية  منوذج  ضمن  املتبّعة  الجانب  أحادية  للمعايري  بديل  مفهوم  البحثية  الورقة  هذه  تطرح  الذاتية  االثنوغرافيا 

الثقافية من خالل املشاركة واالنخراط داخل مجموعة اجتامعية ناشطة، تتألف من ناشطني اجتامعيني من شتى الثقافات 

واملعتقدات يف املجتمع االرسائييل. حيث قمت بتحليل تجربتي الشخصية خالل انخراطي التام داخل املجموعة كباحثة 

اجتامعية خمسينية ناقدة لديها مفاهيم ذاتية، تساؤالت كثرية ومواقف عّدة مبختلف املجاالت االقتصادية واملجتمعية 

والقومية. هذه الورقة البحثية ليست وثيقة بديلة لنموذج التعددية الثقافية ولكنها تقّدم آليـّات عملية لكيفية تطبيق 

منهجية االثنوغرافيا الذاتية. أبرزها القاء نظرة معّمقة عىل تجربة الباحث الشخصية من اجل فهم واستكشاف السياقات 

االجتامعية والثقافية للفئة االجتامعية املدروسة.

كلامت مفتاحية: التعددية الثقافية، حياة مشرتكة، ما بعد العلامنية، ما بعد الليربالية

بني الطبقية والقومية-االثنية: ظاهرة االستطباق يف املجتمع

العريب يف املدينة املختلطة

ياعيل شامرياهو-يشورون

ملخص. معظم دراسات علم االجتامع الحرضي، وال سيّام بحوث االستطباق، تسلّط الضوء عىل العالقة املبارشة بني االنزياح 

الطبقي واالنزياح االثنوقومي او العرقي. الدراسة الحالية تتحّدى الخطاب السائد من خالل تسليط الضوء عىل ظاهرة 

جديدة اال وهي، ظاهرة االستطباق يف املجتمع العريب لدى رّواد اعامل عرب أثرياء سّكان مدينة عكا القدمية. تكشف 

هذه الظاهرة عن العالقات املركّبة بني الطبقة االجتامعية والهوية االثنوقومية. استناًدا إىل مقابالت شخصية معّمقة مع 

رّواد أعامل ومواطنني عرب وتحليل وثائق وتقارير صحفيّة متنّوعة، تُظهر الدراسة أن رّواد األعامل ومستأجري املساكن 

العامة يف مدينة عكا القدمية يعيشون يف رصاٍع دائٍم بني مصالحهم الخاصة وهويتهم االثنوقومية ومكانتهم االجتامعية. 

نيوليبريايل  واقتصادي  واقع جيوسيايس  تعمل يف  العريب  املجتمع  االستطباق يف  ان ظاهرة  اىل  الحايل  البحث  كام ويشري 

مركّب وميلء بالرصاعات، مام يزيد من حدة التوتّر واملنافسة بني الطبقات االجتامعية داخل املجتمع العريب عىل املوارد 
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وفهم  دراسة  عرب  االثنوقومي  الطبقي  بالتقاطع  النظر  إعادة  يف  البحث  هذا  نتائج  تساهم  املكان.  وطبيعة  االقتصادية 

تداعيات االستطباق عىل مختلف الطبقات االجتامعية داخل األقليّات االثنوقومية. كام وتشري نتائج البحث اىل الطّرق التي 

تعمل بها الهوية الطبقية كقّوة انقسامية لرشذمة االقليّات االثنوقومية. 

كلامت مفتاحية: استطباق، تقاطع، طبقة، اثنوقومية 

زواج مجهول الهوية: تجزئة العالقة الرسيّة يف عرص “تندر”

مرياف برييز

ملخص. تطرح الدراسة الحالية السؤال التايل: هل تطبيقات املواعدة مثل “تندر” ميكنها تغيري طبيعة العالقات الحميمة 

مبراقبة 394 حسابا  الباحثة  قامت  الرقمية،  االثنوغرافيا  منهجية  اىل  استناًدا  الزواج؟  والرسية خارج مؤسسة  والجنسية 

الكرتونيا لرجال متزوجني مجهويل الهوية عرب تطبيقات “تندر” و “OkCupid” واجراء مقابالت مع 28 رجالً عن بعد. 

تلك  استخدام  يف  الرجال  يقوم  حيث  الحايل.  العرص  يف  الرسية  للعالقات  وجديدة  قدمية  امناط  عن  الدراسة  كشفت 

التطبيقات من اجل التعويض عن الشغف الجنيس املفقود يف عالقاتهم الزوجية. هذا الخطاب املألوف يرّبر إقامة عالقات 

رسيّة خارج نطاق الزواج. كام وتسمح هذه التطبيقات يف استخدام اسرتاتيجيات جديدة ملساعدة الرجال عىل التحّكم، 

إخفاء، وانهاء عالقاتهم الثانوية بنجاح. هؤالء الرجال يجّندون املنصة الرقمية التكنولوجية من اجل اقامة عالقاتهم الرسيّة 

وصياغة مشاعرهم بطريقة براغامتية، غري متواصلة، مؤقتة ورسية، تقترص فقط عىل مامرسة الجنس. لذلك تساعد هذه 

التطبيقات عىل تحقيق رغبة الرجال يف إقامة عالقات رسيّة خارج نطاق الزواج وإدارتها دون تعريض عالقاتهم الزوجية 

للخطر. باإلضافة تـظهر هذه الدراسة ان التكنولوجيا الحديثة تعمل عىل تحسني مؤسسة الزواج األحادي التقليدي بدون 

اية عراقيل او مضايقات. 

كلامت مفتاحية: عالقات خارج نطاق الزواج، مواعدة عرب املنصة الرقمية، علم االجتامع الرقمي، اثنوغرافيا رقمية
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الوالدين بني رصاع األدوار واالثراء واالحساس بالتوازن 

ليئات قوليق

ملخص. تتناول الدراسة الحالية العالقة بني رصاع األدوار واالثراء واالحساس بالتوازن من جهة وبني رفاهية الوالدين من 

جهة اخرى يف ثالثة أنظمة مختلفة: العائلة-العمل، العائلة-التعليم والتعليم-العمل. يتألف البحث من عيّنة دراسية غري 

احتاملية تشمل 256 مشرتك/ة )161 نساء, 95 رجال(، حيث تم جمع البيانات عن طريق رابط الكرتوين عرب االنرتنت. 

االثراء  األدوار،  اعاله: رصاع  املذكورة  األنظمة  يف  متغرّيات  ثالثة  بني  مرتابطة  عالقة  وجود  عن  الحالية  الدراسة  كشفت 

والرفاهية. ولكن نوعية العالقات بني تلك املتغرّيات كانت مختلفة يف كل نظام. اشارت النتائج اىل وجود نسبة قليلة من 

رصاع األدوار بني نظام العائلة-التعليم ونظام التعليم-العمل، ونسبة كبرية بني نظام التعليم-العائلة ونظام العمل-التعليم. 

كام وكشفت النتائج عن نسبة قليلة من االحساس بالتوازن يف نظام العائلة-التعليم. حيث رأينا نسبة كبرية من اإلحساس 

بالتوازن لدى الرجال مقارنة بالنساء. يف حني حّدة رصاع األدوار كانت اعىل لدى النساء. تبنّي ايضا ان ال وجود لفروقات 

بني الجنسني يف تجربة اإلثراء. نتائج البحث تسلّط الضوء عىل مساهمة األرسة يف متكني الوالدين الذين يدرسون ويعملون 

يف املجتمع اإلرسائييل رغم املتطلبات االرسية، الدراسية والعمليّة. 

كلامت مفتاحية: رصاع االدوار، اثراء الّدور، التوازن بني االدوار، الرفاهية، الّنـوع االجتامعي

عدم املساواة االجتامعية الطبقية يف الصحة والوفيات يف إرسائيل: 
مراجعة نظرية وتجريبية

اسحاق ساسون وعتاليا ريغيف

ملخص. كام هو الحال يف دول أخرى، هناك عالقة وثيقة بني الطبقة االجتامعية-االقتصادية وبني الصحة يف إرسائيل، بل 

وتزداد توثًّقا يف العقود األخرية. يتمتع أولئك الذين يتمتعون مبستويات تعليم ودخل عالية، بصحة بدنية وذهنية أفضل، 

إىل جانب انخفاض يف احتامالت اإلصابة باألمراض وارتفاع متوسط العمر املتوقع. عىل الرغم من تأثري الفوارق الطبقية يف 

الصحة وعىل الرغم من كونها ساحة رئيسية لعدم املساواة والتفاوت االجتامعي، مل تحظ القضية باهتامم كبري يف البحث 

السوسيولوجي يف إرسائيل. يف ظل هذا، يربز بشكل خاص غياب الرؤى السوسيولوجية املدروسة فيام يتعلق بعدم املساواة 

لألدبيات  مراجعة  الورقة  تقدم هذه  واألكادميي.  العام  املجتمعي  الخطاب  معها يف  التعامل  وأسبابها وطرق  الصحة  يف 

النظرية التي تتناول الفروقات الطبقية يف الصحة، وتشمل تركيز عىل ثالثة مناهج: نظرية منط الحياة الصّحي، ونظرية 

املسار الحيايت، ومنوذج اإلجهاد املُزمن. يليها كشف تجريبي للفجوات الطبقية يف الصحة والوفيات يف إرسائيل، حيث يتم 
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وصف التغرّيات يف هذه الفجوات يف العقود األخرية. يف نهاية املطاف، من خالل الربط بني هذين األمرين، يتم وصف 

األمناط والسريورة الفريدة للمجتمع اإلرسائييل مقارنًة مع ما يحدث يف العامل، ويتم اقرتاح اتجاهات بحثية جديدة وخصبة 

المكانيات استمرار البحث حول عدم املساواة يف الصحة يف السياق املحيل.

كلامت مفتاحية: سوسيولوجيا الصّحة، عدم املساواة يف الصحة والوفيّات، تفاوت اجتامعي، طبقة اجتامعية-اقتصادية.

التحّول الكبري كنظرية اقتصادية-سياسية:
رسالة بوالين للحركات اليسارية يف عرص األزمات الكربى

آرييه كرامبف

ملخص. يسعى هذا املقال إىل فك رموز االهتامم املُجّدد الذي يجده الكثريون يف فكر كارل بوالين يف السنوات األخرية، وال 

سيام يف كتابه التحّول الكبري. ما مييّز بوالين هو أنه يقدم نقًدا للنظام الرأساميل، دون االعتامد عىل افرتاضات ماركسية، بل 

أنه يتحّداها. أجادل يف املقال، أن بوالين يقرتح ثالث حجج أساسية تتحدى كالً من خطاب اليمني الليربايل وخطاب اليسار 

االجتامعي. أوالً، فهو يعزو القوة الدافعة للتحّول الكبري يف القرن التاسع عرش إىل السريورة العاملية لتدويل النقود )العوملة 

املالية(، وليس إىل العوامل املحلية. ثانيًا، فإنه يقلّص من دور الرصاع الطبقي يف بلورة الرأساملية الحديثة. يف نظره، لعبت 

التاسع  القرنني  الرأساميل يف  النظام  أكرث أهمية يف تشكيل  الدويل دوًرا  االقتصادي  القومية والنظام  الدول  العالقات بني 

عرش والعرشين. ثالثًا، نقطة ضعف النظام الرأساميل يف نظره، ليست عدم املساواة التي يخلق، ولكن ضعفه نتيجة عدم 

االستقرار والرضر الذي يلحق بالبنى البرشية واالجتامعية والطبيعية التي تجعل وجوده ُممكًنا. ترشح هذه االدعاءات 

ملاذا يجد كثريون يف فكر بوالين إجابات ألسئلة ظهرت مجدًدا يف عرص األزمات الكربى يف أوائل القرن الحادي والعرشين.

كلامت مفتاحية: الحركة املزدوجة، العوملة املالية، اقتصاد سيايس
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قامئة البيانات اإلحصائية اإللكرتونية الوحيدة يف إرسائيل:
التمثيل، اخذ العينات االحصائية وعملية الّتجنيد املوّسعة

سيغال الون, عنات اورن وكارين بالنريو

ملخص. تعرض هذه الورقة البحثية قامئة البيانات اإلحصائية اإللكرتونية الوحيدة يف إرسائيل، والتي طّورها وبناها معهد 

ب.ي ولوسيل كوهني لدراسات الرأي العام يف جامعة تل أبيب. كام وتطرح هذه الورقة خصائص القامئة واستخداماتها 

املتاحة وكيفية إنشاء عيّنة متثيليّة مقارنة بقوائم احصائية متوفّرة حاليا يف إرسائيل. فعملية تجنيد املشرتكني يف االستطالعات 

واضافتهم للقامئة والحفاظ عليها هي عملية مركّبة وتتطلب: اخذ عيّنة متثيلية احتاملية من قامئة االفراد الفعليّة املوجودة 

نسبة  لرفع  االلكرتوين(  والربيد  الهاتف  )عرب  مختلفة  تجنيد  استخدام طرق  عشوايّئ؛  بشكل  السكاين  السجل  بيانات  يف 

ميّزات  للقامئة  ومتنح  كاملطلوب،  مطلقة  بشفافية  العملية  هذه  تـُـَنّفذ  مستمر.  بشكل  وتحديثها  القامئة؛  يف  التمثيل 

وخصائص منهجية بحثية متيّزها عن سائر القوائم املتوفّرة حاليا يف إرسائيل مثل القدرة عىل حساب خطأ املعاينة. هذه 

القامئة اإللكرتونية الوحيدة يف إرسائيل التي تلتزم بأعىل املعايري املنهجية وميكنها أن تحل محل االستطالعات الوجاهية أو 

الهاتفية. جودتها املنهجية عالية للغاية وتكلفتها منخفضة مقارنة بتكاليف طرق الجمع التقليديّة. 

كلامت مفتاحية: استطالع رأي عام عرب االنرتنت، قامئة الكرتونية احصائية، اخذ العينات اإلحصائية، عينة متثيلية وعملية 

تجنيد موسعة
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علم االجتامع اإلرسائييل
التي  للمقاالت  بالكامل  تأّسست عام 1998 ومخّصصة  االجتامع اإلرسائييل هي مجلّة علميّة نصف سنويّة،  مجلّة علم 

األبحاث  مع  تتواصل  التي  املحلّية  العلميّة  لألبحاث  منرب  عن  عبارة  املجلّة  العربيّة.  باللغة  االجتامع  علم  مجال  تتناول 

العلميّة العامليّة يف مجال علم االجتامع. تستقطب املجلّة عدًدا كبريًا من املقاالت العلميّة املنّوعة من حيث املناهج البحثيّة 

والتوّجهات النظريّة التي تعكس التنّوع يف مجال علم االجتامع. باإلضافة إىل ذلك، تُخّصص املجلّة حيّزًا واسًعا ملراجعات 

االجتامع  علم  مجلّة  أُّسَست  اإلرسائييل.  االجتامع  علم  ملشهد  موّسعة  نظرة  فيه  تُعرض  حيث  العلميّة،  للكتب  نقديّة 

اإلرسائييل عىل يد قسم علم االجتامع واالنرثوبولوجيا يف جامعة تل أبيب، بدعم من معهد البحوث االجتامعيّة )الذي 

أنشأه قسم علم االجتامع واالنرثوبولوجيا يف جامعة تل أبيب(، معهد دافيد هوروفيتس للبحوث االجتامعيّة واالقتصاديّة 

ورابطة علم االجتامع اإلرسائيليّة.

املحّررة: ألكسندرا كاليڤ

محّرر قسم الكتب: توم بيسح

مساعدة التحرير: دانا شاي

تعليامت للمؤلّفني/ات:

تضّم مجلّة »علم االجتامع اإلرسائييّل« مقاالت إمربيقية من مختلف املناهج البحثيّة ذات اإلسهام النظري واإلمربيقي   •

الخاص بعلم االجتامع اإلرسائييل، املحيّلّ والعاملّي.

ترُشف هيئة تحرير املجلّة عىل نرش مقاالت مل تُراجعها أو تنرشها مجاّلت علميّة أخرى بالعربيّة أو بأّي لغة أخرى.  •

تخضع املقاالت التي يتم إرسالها املجلّة إىل تحكيم أكادميّي رّسّي من قبل قرّاء مختّصني.  •

يجب أاّل يتجاوز عدد كلامت املقال املقّدم للتحكيم 9,000 كلمة مبا يف ذلك الهوامش، قامئة املراجع الكاملة وملّخص   •

البحث  استنتاجات  البحث،  منهجيّة  البحث،  سؤال  يشمل  واالنجليزية،  العربية  باللغتني  كلمة   051 عىل  يحوي 

وإسهامه.

يجب كتابة املخطوطة يف ملّف Word بخّط David، بحجم 12 وفراغ مزدوج بني السطور.  •

املؤلفني/ات  اسم  البحث،  عنوان  التالية:  التفاصيل  وإدخال  واإلنجليزيّة،  العربيّة  باللغتني  العنوان  صفحة  إضافة   •

باللغتني العربيّة واإلنجليزية، عنوان البيت، رقم الهاتف، عنوان الربيد اإللكرتويّن واالختصاص األكادميّي أو املهنّي.

وضع الجداول والرسوم البيانيّة يف مكانها الصحيح بحسب سياق البحث وبصيغة ميكن تعديلها. كام ويجب أدراج   •

الصور املوجودة يف البحث وإرفاقها بصيغة صورة منفصلة.

يف حال تّم قبول املقال، عىل الكاتب/ة أو الباحث/ة إضافة املصادر داخل البحث وكتابة قامئة املراجع وفًقا لقواعد   •

الـ APA، مع كتابة األسامء الشخصيّة الكاملة ملؤلّفي املصادر.

كتابة املقاالت باللغة العربيّة فقط. حيث ميكن قبول املقاالت باللغة اإلنجليزيّة يف حاالت استثنائيّة فقط، مع إلزام   •

املؤلّفني/ات برتجمتهام إىل اللغة العربيّة.

socis@tauex.tau.ac.il :يجب إرسال الورقة البحثية اىل الربيد اإللكرتويّن التايل  •

تعليامت للمؤلفني/ات


