
1 
 

 مجاالت التطبيق في األنثروبولوجيا  

 

األنثروبولوجيا التطبيقية بالتنوع والتعدد. وقد أدى ذلك الى بروز المزيد من تتميز مجاالت التطبيق في 

الحقول المعرفية الفرعية المتداخلة مع حقل األنثروبولوجيا األم. بعض هذه الحقول التي ظهرت للوجود في 

والترحيل مطلع القرن الحادي والعشرين أمثال التنمية، والزراعة، والبيئة، والصحة، والطب، والتغذية، 

القسري، وقطاع التجارة واألعمال، والصناعة، والتربية، والشيخوخة. وفي أدناه وصف موجز مجاالت كل 

 واحد من هذه الفروع المعرفية وأنشطته.

، بتطبيق )Peter D. Little(: تُعنى أنثروبولوجيا التنمية، حسبما يبيَن بيتر دي لتلقطاع التنمية

وجية بهدف إيجاد الحلول للمشكالت المزمنة التي تواجهها البلدان النامية أمثال المعارف والخبرات األنثروبول

الفقر، والجوع، والتدهور البيئي. بدأ هذا النوع من األنثروبولوجي، بوصفه فرعاً معرفياً له أسسه وإشتغاالته 

ومية، والزيادة الهائلة الخاصة، في سبعينيات القرن العشرين، في أعقاب التغيرات التي شهدتها السياسات الحك

في فرص العمل المتاحة أمام األنثروبولوجيين في المستويين الدولي والمحلي، والزيادة في عدد الدراسات 

واألدبيات المعنية بالتنمية ومشكالتها. وفي حديثه عن التنمية، يُبدي لتل حرصاً بالغاً على تناول مشكالتها ضمن 

ية، واالجتماعية، واالقتصادية مشفوعة بجملة من األمثلة المستمدة من سياق أشمل يتناول الظروف التاريخ

 .الدراسات األنثروبولوجية

وباإلنتقال الى النقاشات الخاصة بالجوانب الوظيفية والتدريبية والنظريات والمناهج األنثروبولوجية، 

وعدٍد من المنظمات والجهات عرض لتل للعالقات االقتصادية والوظيفية القائمة بين أنثروبولوجيا التنمية 

الدولية الممولة أمثال الحكومة األمريكية، أو المنظمات التي تحصل على تمويل من مصادر خاصة أمثال 

الوكاالت التنموية البيروقراطية الثرية، ومنظمات المجتمع المدني، والمعاهد األكاديمية الصغيرة، والجماعات 

رسات أنثروبولوجيا التنمية بوصفها ممارسات متداخلة ما بين معرفية والمجتمعات المحلية. كما وصف لتل مما

قائمة على التعاون يشترك فيها الى جانب األنثروبولوجيين العديد من العاملين في الفروع المعرفية األخرى 

بين أمثال علماء االجتماع، واالقتصاد، والبيئة، والزراعة وغيرهم. والحظ لتل فوائد هذا الجهد التعاوني 

غير انه  .(PAR) المعرفي في إثراء عدٍد من المناهج األنثروبولوجية األساسية أمثال أبحاث الفعل التشاركية



2 
 

شدَد، في الوقت نفسه، على ضرورة اعتماد العلماء في حقل أنثروبولوجيا التنمية، في عملهم، على جملة من 

م عن زمالئهم األنثروبولوجيين العاملين في الخبرات والمهارات المالئمة لطبيعة تخصصهم؛ مهارات تميَزه

الحقول المعرفية األخرى، وعن علماء االجتماع كذلك. وفضالً عن ذلك، تحدث لتل عن ضرورة مسارعة 

انثروبولوجَي التنمية الى إستكمال أدواتهم المعرفية، وإستدماج الجوانب النظرية، والمنهجية، والممارساتية 

 .ي وتطوير نوعية إسهاماتهلتعزيز مكانة حقلهم المعرف

، دراسته عن هذا القطاع )Robert E. Rhoades(: أستهل روبرت أي راودز، قطاع الزراعة

مجمل الجوانب  -وتأثيرها في -بالحديث عن أهمية الزراعة وموقعها المحوري في حياة البشر لجهة تداخلها مع

ية. وبناًء على ذلك، يُعرف راودز علم األنثروبولوجيا الثقافية، والتكنولوجية، واالقتصادية، والمجتمعية، والدين

بمراحله كافة، ” العنصر البشري في النظام الزراعي الشامل“الزراعية بأنها األنثروبولوجيا المعنية بدراسة 

من اإلنتاج الى اإلستهالك الى نُظم الثقافة الرمزية؛ ومن أصول الزراعة الى التطورات المستقبلية. ويتحدث 

عن الجهود الحثيثة التي يبذلها األنثروبولوجيون الزراعيون لترجمة معارفهم عن األنشطة الزراعية،  راودز

ومما تجدر اإلشارة له ان عمل ”. مقاربات تقنية وسياسية“بوصفها ممارسة اجتماعية وثقافية، الى 

المؤسسات األكاديمية  األنثروبولوجيين الزراعيين ال يقتصر على قطاع الزراعة فحسب، إذ يعمل بعضهم في

على حين أختار آخرون العمل في المؤسسات والهيئات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والوكاالت 

 .الحكومية

وما زالت األنثروبولوجيا الزراعية من األنظمة المعرفية الحديثة نسبياً، ربما بسبب بقاء الزراعة خارج 

ن االوائل، على الرغم من الحضور القوي للمجتمعات الزراعية في نطاق اإلشتغاالت الفكرية لألنثروبولوجيي

الدراسات االثنوغرافية، وتشكيل القطاع الزراعي مصدراً مهماً لتوفير فرص العمل في ظل عمل العديد من 

الممارسين األنثروبولوجيين كحلقات وصل في ما بين الحكومات، والمستعمرات، والمزارعين. وفي السياق 

ث راودز عن تأسيس )دائرة الحفاظ على التربة( التابعة لمشروع البرنامج الجديد الذي طُبق في ذاته، تحد

أمريكا في ثالثينيات القرن العشرين بوصفها المرة األولى التي عمل فيها األنثروبولوجيون في قطاع الزراعة. 

عية المنشورة في أدبيات الحقول وعلى الرغم من ان الدراسات التطبيقية والنظرية الخاصة بالممارسات الزرا

المعرفية األخرى، أمثال علم االجتماع واالقتصاد، قد وظفت األبحاث الحقلية األنثروبولوجية، لم تكتمل عملية 

إستدماج علم األنثروبولوجيا بالعلوم الزراعية حتى سبعينيات القرن العشرين حينما شرع عدُد من حملة شهادة 

 .وظائف بوصفهم أنثروبولوجيين مختصين في القطاعات الخاصة وغير الربحيةالدكتوراه في البحث عن ال
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وفضالً عن ذلك، تحدث راودز في دراسته عن الصور النمطية الشائعة التي لعبت دوراً في تأخير 

عملية إستدماج الحقلين، وحدد مالمح االستراتيجيات الالزمة لتطوير نماذج أفضل لضمان زيادة عدد الوظائف 

احة أمام األنثروبولوجيين في القطاع الزراعي، فضالً عن تطوير آليات التواصل في ما بين العاملين في المت

العلمية وإتقان التعامل معها، وتأكيد -كال القطاعين. ومن هذه االستراتيجيات دراسة المصطلحات البيولوجية

راعي بمراحله المختلفة بدءاً من زيادة أهمية المناهج األنثروبولوجية ودورها في تطوير مخرجات القطاع الز

اثنونباتيين “المداخيل االقتصادية وتحسين مستويات التغذية، فضالً عن االنتباه الى حقيقة كون المزارعين 

بالفطرة بالنظر الى حيازتهم معلومات ومعارف محلية على قدٍر عاٍل من األهمية في مجال المساعدة ” خبراء

، وتعزيز قدرة األنثروبولوجيين على التفاوض للحصول على مواقع وظيفية أفضل، في تحقيق أهداف المشاريع

وإسهامهم بوقٍت مبكٍر في كتابة الدراسات والبحوث، ومحاولة تشجيع العاملين في القطاع الزراعي والحقول 

طبيقية على قدم المعرفية األخرى على معاملة المواقع الوظيفية التي يشغلها األنثروبولوجيون وإشتغاالتهم الت

المساواة. ولم ينس راودز أهمية تعزيز دراسته بثالث حاالت دراسية أسهمت فيها الجهود التي بذلها 

األنثروبولوجيون الزراعيون الذين عملوا في مركز البطاطا الدولي في ليما، بيرو في إحداث تغيرات سياسية 

 .وتكنولوجية قيمة في المستويين المحلي والوطني

، في دراسته المعنونة )علم )Thomas R. McGuire(وصف ثوماس ر. مكغوير،  :البيئة

األنثروبولوجيا والزراعة( حزمة متنوعة من المواقف المناسبة لتفعيل األنشطة األنثروبولوجية التطبيقية ذات 

بالبيئة  الصلة بالبشر والبيئة. وعليه، ليس بمستغرب أن تتخذ الدراسات التي يكتبها الممارسون المختصون

ومشكالتها من إدارة الموارد المتجددة والشرائح السكانية المعتمدة عليها في معيشتها، وتحديد السبيل األمثل 

لتوظيف المعارف المحلية لبناء مجتمعات لها القدرة على البقاء ومستدامة بيئياً، وربما الحركة البيئية بوصفها 

، أكد مكغوير على أهمية اعتماد األسس النظرية المناسبة لتنفيذ حركة اجتماعية، محاور لها. وفي السياق ذاته

هذه األنشطة؛ وناقش التصورات المفاهيمية الشائعة في األبحاث األنثروبولوجية البيئية، أمثال علم البيئة الثقافي، 

الذي حدثت فيه واالقتصاد السياسي، وعلم البيئة السياسي. ويالحظ دراسته هذه المفاهيم طبقاً للتسلسل الزمني 

 .التحوالت النظرية في هذا الحقل المعرفي من الحرب العالمية الثانية الى الوقت الحاضر

كما تحدث مكغوير عن خمسينيات القرن العشرين بوصفها مرحلة زمنية شاخصة أنصب فيها اهتمام 

الباحثين في األنثروبولوجيا البيئية على دراسة األنظمة البيئية البشرية. وكانت األسئلة الرئيسة المطروحة تدور 
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حول تمكين األفراد والمجتمعات المحلية أكثر منهم قوى السوق، من الحصول على الموارد الضرورية والتحكم 

وجيين البيئيين، في ثمانينيات القرن العشرين فيها في مناطقهم. والحظ  مكغوير كذلك اهتمام األنثروبول

كيف “معاً، ومعرفة  -السياسي والبيئي–وتسعينياته، في توظيف علم البيئة السياسي بغية إستدماج المستويين 

وبالنظر ”. تتفاعل القوى السياسية والبيئية وتتداخل في ما بينها إلحداث التغيرات االجتماعية والبيئية المطلوبة

تمام الشديد بالعامل السياسي، كان من الطبيعي ان يرمي األنثروبولوجيون البيئيون هذه األبحاث بتهمة الى االه

اإلنحياز للسياسة أكثر منه للبيئة لجهة افتراضها ضرورة احتالل القوى الخارجية الصدارة في إشتغاالت 

رف بـ )ايكولوجيا الحدث( أو )علم بيئة الدراسات البيئية. ولهذا، مال انثروبولوجيو البيئة الى أعتماد ما يُع

الحدث( في دراساتهم والتركيز على تاريخ التغير البيئي الضروري لتوفير حلول أكثر واقعية لصانعي السياسة. 

وفي مقابل ذلك، هناك من األنثروبولوجيين من ينتقد الدراسات البيئية ويرميها بالتقصير لقلة اهتمامها بالجانب 

نزعوا نحو تبني ما يُعرف بـ )ايكولوجيا التحرير( أو )علم بيئة التحرير(، وسعوا الى إيجاد  السياسي، وهؤالء

 .استراتيجيات تنمية بديلة باستعمال خبرات المجتمعات المحلية ومعارفها

األسس النظرية لألنثروبولوجيا “ولهذا، شجع مكغوير الممارسين األنثروبولوجيين على العناية بـ 

تعالج كل من الوسائل الخاصة والعامة التي يُوظفها البشر لتحويل بيئاتهم والتكيف معها، فضالً  التي” البيئية

عن االقتصاد السياسي بمعناه ونطاقه الواسعين الذي يلعب دوراً في صياغة اآلليات الالزمة إلنجاز هذا النشاط 

يفية تفاعل المفاهيم والتطبيقات في حقل تارةً، ووضع المعوقات أمام إنجازه تارةً اخرى. ولتسليط الضوء على ك

األنثروبولوجيا البيئية، درس مكغوير التأثيرات التي تمارسها السياسات في المستويين المحلي المناطقي 

والوالياتي في مجتمعات الِسماكة )صيد السمك( المحلية. وبصرف النظر عن طبيعة المقاربات المستعملة، 

خرى المرتبطة باألنثروبولوجيا البيئية، أكد مكغوير على ضرورة ان يبذل والحقول المعرفية الفرعية األ

الممارسون األنثروبولوجيون المزيد من الجهود إلثراء معارفهم الثقافية وتعزيزها في المستوى المحلي عن 

طريق توظيفهم مفاهيم االقتصاد السياسي الخاص بالمناطق قيد الدراسة. ويطبق بعض الممارسين مهارات 

ومناهج أنثروبولوجية متنوعة من مثل أنظمة رسم الخرائط لمعالجة التحوالت التي يحتمل ان تشهدها المناطق 

المبحوثة، وبالتالي الشرائح السكانية المعتمدة في معيشتها عليها. وفضالً عن ذلك، عمل آخرون مع المجتمعات 

صائص الطوبولوجية )الوصفية( الرئيسة المحلية إلعداد خرائط مضادة تعكس خبراتهم ومعلوماتهم عن الخ

لمناطقهم، واستعمال رسم الخرائط االثنوغرافية بوصفه وسيلةً مناسبةً لكسب اعتراف الدولة بحقوق الجماعات 

 .المحلية وحماية التنوع االحيائي
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في آواخر تسعينيات  1وتناول مكغوير ظاهرة بروز أنثروبولوجيا المناطق المحلية أو الفناء الخلفي

تأكيد أهمية المناهج واإلشتغاالت األنثروبولوجية في الجهود المبذولة “القرن العشرين بوصفه وسيلةً مناسبةً لـ 

وبولوجيين من ذوي ، وهو مجال خصب لتوظيف األنثر”لحماية البيئة المعتمدة في بقائها على المجتمع المحلي

الخبرة، في مجال ضمان العدالة البيئية وااللتزام بالدفاع عن قضاياها. وفي السياق ذاته، أكد مكغوير ان الطلب 

على األنثروبولوجيين من ذوي الخبرة في استعمال التقنيات االثنوغرافية والقدرة على فهم أبعاد التغير البيئي 

حياة صحية مثمرة ومنسجمة مع الطبيعة “لضمان أعتراف الجميع ان توفير  الجيوسياسية ما برح يزداد بإطَراد

 .مكفول للجميع” هي حق انساني

).Linda M : تُعنى األنثروبولوجيا الطبية، طبقاً لكل من لندا م وايتفوردقطاع الصحة والطب

Whiteford) ولندا أ. بينيت (Linda A. Bennett)الثقافية  ، بإستكشاف الدور الذي تلعبه أنظمة المعتقدات

ثقافية( الحد في صياغة الخبرات البشرية الخاصة بالصحة والمرض. ويُمثل تطبيق ما يُعرف بـ )التركيبة البيو

ضع المادي او الذي يتجاوز فيه علم األنثروبولوجي حدود العلوم االجتماعية الطبية التقليدية لجهة وضعه الو

لعوامل األهمية االستثنائية التي تتمتع بها ا“هني للفرد ضمن شبكة أكبر من الممارسات التي تعكس الذ

تنظيرية، ما في الحفاظ على الصحة. وعلى الرغم من خضوع هذه العالقة للمتغيرات ال” البايولوجية والثقافية

ية على بُعد ي األنثروبولوجيا الطببرحت وايتفورد وبينيت  تؤكدان في دراستهما على انطواء كافة األبحاث ف

قتصر على تطبيقي مميز. ومن الجدير بالمالحظة ان عمل الممارسين األنثروبولوجيين في الوقت الحاضر ال ي

ائلة أمثال هالمؤسسات األكاديمية، بل يمتد الى الحقول المعرفية األخرى التي تنطوي على امكانات تطبيقية 

ة بالغة تماعي، والصحة العامة التي حظيَت فيها بحوثهم ودراساتهم بأهميالتخصصات الطبية، والعمل االج

ة أو بعض لدورها في تحديد السياسات والبرامج األنسب لمعالجة المشكالت التي تعانيها المجتمعات المحلي

 .أفرادها

قافي في ويوظف األنثروبولوجيون التطبيقيون المعاصرون خبراتهم ومهاراتهم في التحليل الث         

مجموعة متنوعة من أنظمة الرعاية الصحية والطبية. إذ يدرسون االختالفات القائمة بين الشعوب في ممارسات 

الوالدة، ويستكشفون العوامل التي تؤثر في أوضاع األفراد الصحية ومفاهيم الصحة العامة وممارساتها في 

                                                           
ُيعنى هذا النوع من األنثروبولوجيا بتطبيق المهارات والمعارف األنثروبولوجية في معالجة المشكالت واالحتياجات في المدن والمجتمعات المحلية  1

 .التي تقع داخل البلد
 
Backyard anthropology can be understood as “work that involves the application of anthropological skills and 
knowledge to problems and needs in the towns and communities we call home.”  Barbara Rose Johnston (2010 
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تماعي واالقتصادي، والطبقة االجتماعية واألثنية. مجتمع ما. ومن هذه العوامل ما يتصل بالجندر، والوضع االج

وأفاضت الكاتبتان في الحديث عن المقاربات التي يحتمل توظيفها، أمثال مقاربة االقتصاد السياسي، في رسم 

سياسات الرعاية الصحية، والمقاربة البيئية/التطورية، والمقاربة التأويلية التي تفيد ان التجارب البشرية الخاصة 

رض واإلعتالل الصحي والسقم هي في واقع األمر بنى ثقافية دالة تنطوي على أبعاد تتجاوز حدود اإلعتالل بالم

الجسدي أو الذهني المجرد. وتضطلع تقنيات إعداد النماذج والموافقة العامة بدوٍر رئيس في تبيَان العالقة بين 

 .الحسية والوضع الصحي للمصابين-نماذج المرض االدراكية

وتؤكد وايتفورد وبينيت حقيقة تمثيل االعتبارات األخالقية ثيمةً ثابتةً وركناً أساسياً في          

األنثروبولوجيا الطبية بالنظر الى ميل األبحاث في هذا الفرع نحو التعامل مع ظروف صحية خطرة أو مواد 

لتطبيقيون الطبيون ابحاثهم بيولوجية. وبصرف النظر عن الظروف المحيطة بعملهم، يجري األنثروبولوجيون ا

لتحسين الواقع الصحي وتقديم خدماتهم لكل من الوكالة او المؤسسة الراعية، وللمجتمعات المحلية قيد الدراسة 

كذلك. ويستعمل األنثروبولوجيون العاملون في المواقع الطبية عادةً األنماط التقليدية لجمع البيانات أمثال 

ت المتعمقة والمسوحات الميدانية، والمناهج الوبائية، فضالً عن بعض المالحظة بالمشاركة، والمقابال

االستراتيجيات األحدث امثال التقويمات السريعة. وعرضت كل من وايتفورد وبينيت لحالة دراسية مفصلة 

تقديم تصورات أكثر “تسلط الضوء على دور المنظور البيوثقافي الشائع في علم األنثروبولوجيا الطبية في 

عن طريق توظيف المقاربات ما بين المعرفية التعاونية التي تطبق التقنيات ” ولية للجوانب الصحيةشم

االثنوغرافية لفهم األنظمة الطبية. واختتمت الكاتبتان دراستهما بالتأكيد مرةً اخرى على أهمية أدبيات العلوم 

بيقية الطبية في توظيفها لحل المشكالت التي االجتماعية واإلنسانوية المجتمعية التي دأبت األنثروبولوجيا التط

يواجهها عالمنا المعاصر أمثال وباء نقص المناعة المكتسب/األيدز. وترى كل من وايتفورد وبينيت ان فهم 

الظروف الثقافية واألسس البيولوجية للمرض، والسيما تأثير التوزيع غير العادل للثروات في انتشار األنماط 

 .لعوامل األساسية في تنفيذ حمالت الصحة العامة وزيادة فاعليتهاالوبائية تُعد من ا

 وديبورا ل كروكس )David A. Himmelgreen (: الحظ كل من ديفيد أ هملغرينقطاع التغذية

(Deborah L. Crooks) انه على الرغم من اختالف األنتماءات المعرفية للعاملين في حقل األنثروبولوجيا ،

م على توظيف المنظورات النظرية المتنوعة، وعملهم في مختلف النظم األنثروبولوجية التغذوية لجهة قدرته

الفرعية، فإنهم متفقون على أمٍر واحٍد هو رغبتهم في فهم طبيعة األوضاع التغذوية للشرائح السكانية ومحاولة 

الثقافية في أختيار أصناف -ةتحسينها. وبالنظر الى التأثير العميق الذي تمارسه العوامل البيولوجية واالجتماعي

الطعام واستهالكه في المجتمعات البشرية، فإن خبرات األنثروبولوجيين في هذين المجالين تجعلهم يحظون 
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بأهمية بالغة بالنسبة للمسؤولين في قطاع الصحة العامة الذين يرغبون في الحصول على قواعد بيانات بحثية 

اعدة في رسم السياسات الخاصة بالمشكالت التغذوية. وتحدث كل من عالية المصداقية ومختصة ثقافياً  للمس

هملغرين وكروكس عن األنثروبولوجيا التغذوية بوصفها حقالً معرفياً فرعياً جديد نسبياً يعود تاريخ تأسيسه 

الرسمي الى سبعينيات القرن العشرين على الرغم من كثرة الدراسات واألبحاث القيمة حول ممارسات الطعام 

 .التي كتبها األنثروبولوجيون االجتماعيون البريطانيون قبل الحرب العالمية الثانية

وطبقاً للكاتبين، تُعدَ مارغريت ميد أول عالمة تستخدم المناهج األنثروبولوجية في كتابة األبحاث          

ات الغذائية( التابعة ألكاديمية التغذوية التطبيقية في أربعينيات القرن العشرين التي أُجريت برعاية )لجنة العاد

العلوم الوطنية التي جمعت معاً علماء التغذية، واالجتماع، والسلوك. وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، تحولت 

األنثروبولوجيا التغذوية في اشتغاالتها وعملها نحو البحث الرمزي والعالماتي في الدراسات الثقافية، كما دلّل 

لوزي، وهاربر، ودوغالس. وتناول -وكروكس في إحالتهما على ليفي شتراوس وفيروعلى ذلك هملغرين 

الكاتبان كذلك الدراسات التغذوية التي تمخضت عن )حركة الوعي االجتماعية( التي نشطّت في ستينيات القرن 

هملغرين العشرين، فضالً عن أعمال األنثروبولوجيين البيولوجيين منذ ثمانينيات القرن العشرين. ويؤكد 

وكروكس على أهمية التوسع والتطور الذي ما برح فرع األنثروبولوجيا التغذوية يشهده في العديد من الميادين 

االيديولوجيات الثقافية المالزمة “والمجاالت الجديدة التي تشترك في توظيفها للمقاربات الكلية التي تركز على 

وتوزيعه، والتي بدورها تؤثر في أنماط استهالكه، وفي أوضاع للجوانب االجتماعية المعتمدة في تنظيم الطعام 

 .”األفراد التغذوية

وعرض الكاتبان مراجعة ألفضل ثالثة نماذج نظرية معروفة في األنثروبولوجيا التغذوية؛ وهي          

عية المتنوعة، والتي النماذج االيكولوجية، والتكيّفية، ونموذج االقتصاد السياسي، وأكدا ان التقنيات الكمية والنو

تتراوح من أساليب القياس األنثروبولوجي الى مسوحات قواعد البيانات الميدانية، ومن تدوين المالحظات 

االثنوغرافية الى التقويمات الصحية، تؤلف بمجملها حزمة األدوات األساسية المتاحة أمام األنثروبولوجيين 

لعناية بالتقنيات والمقاربات المعتمدة في الحقول المعرفية األخرى التغذويين الذين ينبغي لهم، وبالقدر نفسه، ا

أمثال التنمية، والزراعة، والجغرافية. وفي السياق ذاته، أشاد هملغرين وكروكس بظاهرة انخراط العديد من 

ح األنثروبولوجيين التغذويين في كتابة البحوث والدراسات متمازجة المعارف؛ األمر الذي يعكس تداخل مصال

الممارسين المعنيين بهذه الدراسات واشتغاالتهم في ميادين الثقافة، واالقتصادات االجتماعية والتنموية، 

وسياسات إعداد البرامج، ووضع آليات التقويم. كما تحدث الكاتبان عن تنامي أهمية بعض المجاالت البحثية 
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فرص بقاء األطفال على قيد الحياة، األخرى ذات الصلة بالتغذية، وأفاضا في الحديث عن ضرورة تحسين 

 .وظاهرة سوء التغذية في الدول النامية، واالفتقار لألمن الغذائي، ومشكالت البدانة العالمية

يشهد العالم يومياً أنتقال ماليين البشر، طوعاً أو كرهاً، من محال سكناهم األصلية  :التوطين القسري

ات حياتهم التقليدية، وقدراتهم االقتصادية. وهناك العديد من األسباب للعيش في أماكن جديدة قد يفقدون فيها مقوم

-التي تضطرهم الى ذلك، منها الحروب والكوارث الطبيعية، ومشاريع التنمية الكبرى. ودراسة انثوني اوليفر

معنية بدراسة اآلثار الناجمة عن عمليات الترحيل القسري وإعادة  (Anthony Oliver-smith) سمث

-وبالطبع،  تتحدث دراسة اوليفر .(DIDR) ن الناجمة عن تنفيذ هذه المشاريع، والمعروفة أختصاراً بـالتوطي

سمث عن الدور الذي أضطلع به األنثروبولوجيون التطبيقيون، وما زالوا، منذ أواسط القرن العشرين، في 

مناطق التي تقطنها المجتمعات المحلية التخفيف من حدة التأثيرات السلبية الناجمة عن تنفيذ مشاريع التنمية في ال

المحرومة من كل من أسباب العيش وحقوقها اإلنسانية. ويؤكد سمث على تصميم العاملين في هذا الفرع على 

في  DIDR)) للتصدي للتحديات الناجمة عن تنفيذ مشاريع التنمية“بذل المزيد من الجهود، في المستقبل، 

لتنموي ذاته، وفي مستوى الخطاب السياسي القومي والدولي الفاعل ضمن مستوى المجتمع المحلي والمشروع ا

 .”األطر السياسية المعتمدة في المؤسسات متعددة األطراف

سمث، تهدف مشاريع التنمية عموماً الى زيادة رفاهية الشرائح السكانية المحلية -وطبقاً الوليفر         

قدرات اإلنتاجية، وبالتالي زيادة قدرة السكان على اإلستهالك وقدرات الدولة االقتصادية عن طريق تحسين ال

في المناطق التي تُنفذ فيها المشاريع. غير ان إمكانية تنفيذ هذه المشاريع بأسلوٍب أخالقي وديمقراطي ما زال 

 سمث بفخر عن تحدي األنثروبولوجيين أليديولوجيات التنمية-محل جدٍل وخالٍف. وبهذا الصدد، تحدث أوليفر

الوطنية التي تعرض مجتمعات محلية بكاملها لمخاطرالترحيل على حين تعزز الجهات المتنفذة القائمة على هذه 

سمث لحالتين دراسيتين أثارت أوالهما -المشاريع مكاسبها ومواقعها االقتصادية والسياسية. وعرض أوليفر

الثانية مثاالً لبرنامج إعادة توطين عملي  جدالً كبيراً بسبب تواضع النتائج التي أسفرت عنها على حين ُعَدت

وديمقراطي أشترك في تنفيذه، بفاعلية ونجاح، عدُد من األنثروبولوجيين وعلماء االجتماع. والحظ اوليفر سمث 

انه على الرغم من إمتداد جذور دراسات الترحيل القسري والتوطين الناجم عن مشاريع التنمية الى عمليات 

فُرضت سياسياً في الحرب العالمية الثانية، لم تنطلق الدراسات التجريبية والنظرية في  التوطين القسري التي

هذا المجال انطالقتها الحقيقية اال في ثمانينيات القرن العشرين بعد النتائج المروعة التي أسفر عنها تنفيذ العديد 

ثير سكدر واليزابيث كولسون من مشاريع البنى التحتية الضخمة في انحاء العالم، وكذلك صدور دراسة 

( القيمة التي تستكشف نماذج الترحيل القسري والتوطين وتأثيراتها المحتملة. كما تناول الكاتب عدداً 1982)
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من الدراسات والنماذج األخرى المتصلة بالترحيل القسري وإعادة التوطين أمثال نموذج )مخاطر اإلفقار وإعادة 

ل م. سيرنيا وحاول فيه خفض مخاطر التدهور البيئي واالنهيار االقتصادي الذي وضعه مايك (IRR) (التوطين

اإللتزام السياسي، والضمانات القانونية المناسبة، والتوزيع العادل “من خالل العمل على ضمان تشكيل عوامل 

 .جزءاً من عمليات الترحيل القسري والتوطين الناجمة عن مشاريع التنمية” للموارد

ستناد الى أحد التحليالت الحديثة لألتجاهات الشائعة في أبحاث التنمية الحالية، تحدث وباإل         

سمث عن ثالثة منظورات رئيسة بإمكان الممارسين المعاصرين االستعانة بها؛ هي انثروبولوجيا -اوليفر

ه بالتأكيد على الحاجة الدعم/الدفاع، وتحليل أصحاب المصلحة، وأثنوجرافيا االيكولوجيا السياسية. وأختتم دراست

المستمرة لنقد نماذج التنمية التي تفترض ضرورة إعادة توطين المجتمعات واألفراد من دون مساءلة طبيعة 

سمث، تحظى -البرامج والمشاريع التي تُسهم في قلب حياتهم وبيئاتهم المحلية رأساً على عقب. وطبقاً الوليفر

لتي يمتلكها األنثروبولوجيون التطبيقيون بأهمية كبيرة في معالجة المعارف المتخصصة والمهارات التحليلية ا

 .هذه المشكالت

، األهمية  )Marietta L. Baba(: مرةً أخرى، تؤكد ماريتا ل. باباقطاع التجارة واألعمال والصناعة

الثقافات الفرعية االستثنائية التي يحظى بها األنثروبولوجيون لجهة قدرتهم على فهم الثقافات وتأويلها، والسيما 

المتجسدة في سلوك المستهلك، وآليات العمل السائدة في الشركات المساهمة الكبرى التي يغلب عليها طابع 

التنافس الشديد. وتتجلى أهمية مهارات األنثروبولوجيين وخبراتهم وفائدتها في االقتصادات العابرة للقارات 

ي بالكفاية عبر الثقافية وجملة من المهارات المتنوعة. أستهلت بابا التي تستلزم من العاملين في هذا القطاع التحل

دراستها بمناقشة موجزة لألسس التاريخية التي أستندت إليها الدراسات األنثروبولوجية التطبيقية في قطاع 

الصناعة، مع مالحظة تركيزها على )تجارب هوثورن( الشهيرة التي أُجريت في آواخر عشرينيات القرن 

رين وثالثينياته، والتي أستعان  القائمون عليها بخبرات عالم األنثروبولوجيا دبليو ليود وارنر لفهم جماعات العش

العمل بأسلوٍب كلي وتقديمهم بوصفهم نظاماً أجتماعياً متكامالً. كما تحدثت بابا عن أربعينيات القرن العشرين 

لوجيا الصناعية تزامناً مع بروز عدٍد من وخمسينياته بوصفهما العقدين األهم في تاريخ األنثروبو

األنثروبولوجيين الصناعيين الذين نشروا العديد من الدراسات القيمة. ثم تناولت بابا مرحلة التدهور الحاد الذي 

ألم بالدراسات األنثروبولوجية المعنية بهذا القطاع، والتي أفضت، في نهاية المطاف، الى توقفها كليةً في المرحلة 

دة من ستينيات القرن العشرين الى ثمانينياته. وبالطبع، هناك جملة من األسباب التي أسهمت في حدوث الممت

ذلك، أهمها، طبقاً لبابا، التطورات التي شهدها الحقل النظري، وتزايد الحاجة الى المختصين األنثروبولوجيين، 

 .ويين المحلي والدوليوتفاقم حدة التوترات السياسية، واإلشكاليات األخالقية في المست
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وفي الوقت نفسه، أسهمت التطورات الهائلة التي شهدتها النظريات األنثروبولوجية في تفعيل          

المعارف والمعلومات غير الرسمية “األطر التي يوظفها الممارسون اليوم من مثل التنبه الى ضرورة توثيق 

العشرين؛ معارف أُستعملت في تسعينيات القرن العشرين  في سبعينيات القرن” عن طبيعة قوة العمل وبيئاته

للتأكيد على تمثيل المعلومات الخاصة بقوة العمل موجودات اقتصادية قيمة. وفضالً عن ذلك، تحدثت بابا عن 

المناهج الوصفية والتقنيات االثنوغرافية التي وِظفت لدراسة طبيعة العمل وآلياته في أوساط المجموعات المهنية 

تشغيلية بغية تعزيز قدرة العامل على السيطرة على مفردات العمل واإلنتاج، وتوفير المناخ المناسب لتطوير وال

النظريات المنظماتية في العقود الالحقة. ومع هيمنة الواليات المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية على 

تالت التجارية الكبرى في أنحاء العالم األخرى، األسواق العالمية، وتعرض هذه الهيمنة للتحديات من قبل التك

شهدت ثمانينيات القرن العشرين فصاعداً زيادة هائلة في عدد األسواق االستهالكية التي أختص كل واحٍد منها 

بعرض أنواع محددة من البضائع تلبي احتياجات الشرائح السكانية المختلفة التي تتميز كل واحدة منها باألنماط 

ية الخاصة بها. وهذا طبقاً لبابا، أدى الى تزايد الحاجة الى أنواع جديدة من المعارف ال يمكن الحصول االستهالك

عليها بالوسائل التقليدية، والى مقوَمين متدربين اثنوغرافياً، ووسائل متجددة يتمكن بوساطتها قطاع التجارة 

المساهمة الكبرى من العناية بالمنتج حصراً  واألعمال من تحويل وجهة األنماط الثقافية السائدة في الشركات

الى العناية بإحتياجات األسواق والمستهلكين. وعرضت بابا لحالتين دراسيتين بينَت فيهما اآللية التي يمكن 

بوساطتها اإلفادة من خبرات األنثروبولوجيين ومعرفتهم بالتشكيالت الثقافية والمنهج االثنوغرافي في تطوير 

 .معتمدة في هذا القطاع وتوطيد عالقته بعلم األنثروبولوجيآليات العمل ال

في دراستها  المعنية بقطاع التربية والتعليم، تتناول نانسي ب   :قطاع التربية والتعليم

يمكن فيها توظيف المفاهيم ، التربية بوصفها أحد الميادين التطبيقية التي (Nancy P. Greenman)غرينمان

والمنظورات األنثروبولوجية لفهم اآلليات التي يكتسب بوساطتها البشر المعارف الضرورية في ثقافاتهم 

المعنية. والحظت غرينمان ان األنثروبولوجيين التربويين يدرسون الوسائل غير الرسمية التي يكتسب 

المدرسة. وعليه، تُعنى انثروبولوجيا التربية، طبقاً بوساطتها األطفال والمراهقون المعارف خارج حدود 

عملية اكتساب المعارف، والمهارات، والمواقف، والتبصرات، والخبرات، والتجارب، “لغرينمان، بدراسة 

طويلة األمد التي تتحقق عن طريق تفاعل الفرد وانخراطه في البيئات الشخصية، واالجتماعية، والثقافية، 

 .”بهوالطبيعية المحيطة 
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في دراستها، قدمت غرينمان مراجعة تاريخية موجزة تعقبت فيها جذور األنثروبولوجيا          

التربوية الى مطلع القرن التاسع عشر حينما حاول بعض علماء االجتماع ربط األنثروبولوجيا بالعلوم التربوية. 

على  (Maria Montessori) ريوذكرت غرينمان بهذا الصدد تركيز عالمة األنثروبولوجيا ماريا منتسو

دراسة تأثير الثقافة في أساليب التعلم والتعليم، والتأثير الذي يمارسه علم النفس التربوي، وآراء علماء اجتماع 

التربية المتأثرة بعلم تحسين النسل، وغيرهم ممن أسهموا في إدامة الممارسات العرقية المتحيزة عن طريق 

محصوراً بالملونين في داخل البالد وخارجها. وبرزت أهمية ” عي والمهنيالتدريب الصنا“التوصية بجعل 

المقاربة الحساسة ثقافياً في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية التي توجت بعقد مؤتمر ستانفورد كارمل فالي 

 .الذي أُعلن فيه رسمياً عن تدشين هذا الفرع المعرفي 1954عام 

، والتحول 1968في  (CAE) أسيس مجلس األنثروبولوجيا والتربيةوترى غرينمان ان ت         

الالحق لنشرته اإلخبارية الى مجلة أكاديمية مختصة قد أضفى الكثير من المصداقية على هذا الفرع المعرفي 

ومساراته المستقبلية. وفضالً عن ذلك، الحظت الكاتبة ان المقاربة الُمسيسة في غالبية العمل األكاديمي في 

تينيات القرن العشرين وسبعينياته، والسيما في مجال أنثروبولوجيا التربية، قد تزامنت مع شروع الباحثين س

في تبني مواقف الدعم والدفاع وميلهم الى توظيف منظورات محددة يأملون عن طريقها تحقيق النتائج المرجوة. 

الممارسات التربوية التي كانت الغاية منها  وتعالج الحاالت الدراسية، التي عرضت لها غرينمان، التحوالت في

تحقيق قدٍر أكبر من المساواة والعدالة االجتماعية، وتمكين الطالب والعائالت من التمتع بحقوقهم. كما أفاضت 

غرينمان في الحديث عن الحقول المعرفية الفرعية التابعة ألنثروبولوجيا التربية عن طريق إعداد قائمة باللجان 

التي تعكس أعمالها مصالح الجهات المستفيدة وتوجهاتها. كما  (CAE) مجلس األنثروبولوجيا والتربيةالتابعة ل

أوردت غرينمان شهادات مستفيضة من الباحثين الذين عملوا، وما زالوا يعملون، في تحسين الواقع التربوي 

بالتفصيل عن أهداف هذه التغيرات،  والتعليمي وإحداث التغيرات الالزمة في قطاع التربية؛ شهادات تحدثوا فيها

والتحديات التي تقف حجر عثرة أمام تحقيقها في مجاالت مساعدة األباء من ذوي الخلفيات الثقافية واالجتماعية 

المختلفة، ومحاولة تطوير األنظمة والمجتمعات المدرسية والبرامج متعددة الثقافات. كما الحظت غرينمان أن 

، وكذلك إمكانية ”عملهم مع المجتمعات المحلية المتنوعة ثقافياً “ولوجيو التربية هو أهم ما يُعرف به أنثروب

لخلق بيئة تعليمية مناسبة وتطوير المنهجيات البيداغوجية المعنية “توظيف المعلومات والمعارف االثنوغرافية 

، وتحليل الخطاب، وتحدثت غرينمان كذلك عن الدور الذي تضطلع به اشتغاالت المشارك”. بطرائق التدريس

ومناهج التقويم السريع واألبحاث العملية في تعزيز المنهجيات التقليدية المستعملة في األنثروبولوجيا التربوية، 

والتي تقف على رأسها تصاميم األبحاث االثنوغرافية والنوعية. وال بد في هذا السياق من اإلشارة الى حديث 
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اإلستعالم البحثي المنتظم “، عن أبحاث الفعل والمبادرة بوصفها (Geoffrey E. Mills)جيوفري أي ملز، 

لجمع المعلومات الخاصة بالطرائق التي تدير بموجبها المدارس شؤونها وعالقاتها ” بأستعمال المناهج النوعية

م النتائج بالبيئات التعليمية وغير التعليمية المحيطة بها. وبالمثل، تحدثت غرينمان عن أهمية توظيف تقنيات تقوي

، والتي ينخرط (David Fetterman) أمثال )استراتيجية تقويم درجة التمكين(، التي وضعها ديفيد فترمان

المبحوث بفاعلية في عملية تقويم البرنامج. وأختتمت غرينمان حديثها باإلشارة الى دور -فيها المشارك

فهم التغيرات المتسارعة التي ما فتئت تشهدها أنثروبولوجيا التربية في توفير األدوات والمقاربات الالزمة ل

 .المجتمعات الغربية المعاصرة المعقدة والمتعددة الثقافات، وبالتالي استيعابها

، دراسته المعنية بالشيخوخة  )Robert C. Harman(أستهل روبرت سي هارمان : الشيخوخة

الصحية وظروف المعيشة في القرن بالحديث عن الدور الذي لعبه التحسن الواضح في مستويات الرعاية 

العشرين في زيادة متوسط عمر االنسان. وأهتم هارمان على وجه الخصوص بدراسة الدور الذي يضطلع به 

وتنسيق  -األنثروبولوجيون في ضمان تمتع المسنين بنوعية حياة أفضل. وهذا بالطبع يستدعي منهم التعاون

، وعلماء النفس، وغيرهم ممن يسيطرون حالياً على قطاع التعامل مع األطباء، والمختصين االجتماعيين -عملهم

مع )الشيخوخة ومشكالتها(. وعلى شاكلة غيره من الكتاب الذين أسهموا في المجلد الحالي، يؤكد هارمان أهمية 

بر الخبرات والمهارات التي يحوزها األنثروبولوجيون في تطوير أساليب التعامل مع المسنين والتحلي بقدرة أك

على إيجاد الحلول الناجعة لمشكالتهم. وطبقاً للكاتب، فقد أسهمت هذه الخبرات في جعلهم مؤهلين أكثر من 

 .غيرهم للعمل في هذا القطاع

وقد أعتمد األنثروبولوجيون، منذ بواكير نشأة فرعهم المعرفي، على شريحة المسنين بوصفهم          

مستودعات تقليدية تُحفظ فيها معارف المجتمع وخبراته. وبرغم ذلك، لم اخباريين ثقافيين، بالنظر الى تمثيلهم 

تنل أبحاث الشيخوخة ما تستحقه من عناية حتى خمسينيات القرن العشرين التي شهدت استعماالً مكثفاً لجملة 

هدفها من المناهج الكمية والنوعية، التي استُدمجت في ما بعد ضمن مقاربات مختصة سياقياً وحساسة ثقافياً 

بناء برامج يُفيد منها المسنون. وفي هذا السياق، الحظ هارمان ميل األنثروبولوجيين الى اعتماد المقاربة 

التجريبية في تقويمهم للعوامل البايولوجية ذات الصلة بالشيخوخة والجوانب االجتماعية والثقافية المتعلقة بهذه 

عن المسنين في  (Margaret Clark) ت كالركالمرحلة العمرية. وتحدث هارمان عن دراسات مارغري

عبرالثقافية  (Christine Fry) آواخر ستينيات القرن العشرين في سان فرانسيسكو، ومقاربات كريستين فراي

للشيخوخة التي نُشرت في مطلع ثمانينيات القرن العشرين بوصفها دراسات رائدة أسهمت في إثراء دراسات 

هارمان عن المجاالت األخرى ذات الصلة بالشيخوخة ومشكالتها التي قدم فيها  الشيخوخة وأبحاثها. كما تحدث



13 
 

األنثروبولوجيون التطبيقيون، بفضل أبحاثهم ودراساتهم، إسهامات قيمة. وتشمل هذه المجاالت الدعم والدفاع 

م في سَن والتدخل بالنيابة عن نزالء المشافي من المسنين الذي يحتاجون الى رعاية طبية خاصة، واإلسها

التشريعات الرامية الى تحسين الواقع المعيشي في المؤسسات المخصصة إليواء المسنين،  ومحاولة تطوير 

منظورات بديلة خاصة ببرامج الرعاية المنزلية، وتلبية احتياجات مانحي الرعاية، والتخفيف من العالقات 

المريكًي المولد واألصغر سناً، وتوفير الدعم المتوترة بين المهاجرين/الالجئين المسنين وأفراد عائالتهم ا

القانوني وخدمات الوصاية لكبار السن الذين يعانون من صراعات ومشكالت عائلية. وبهذا الصدد، تحدث 

التي لعبت دوراً مؤثراً في سّن  (Patricia Slorah) هارمان عن جهود عالمة األنثروبولوجيا باتريشيا سلوراه

ن تمتع المسنين، الذين يشعرون بالقلق من احتماالت تعرض أحفادهم للخطر في التشريعات الخاصة بضما

 .(والية فلوريدا، بحقوق الزيارة، وكانت من المؤسسين األوائل لـ )حركة الدفاع عن حقوق األجداد

ويوظف األنثروبولوجيون الذين يتعاملون مع المسنين حزمة من المناهج الكمية والنوعية التي          

تلزم، طبقاً لهارمان، مقداراً أكبر من السرية، واالحترام، والرعاية المعتادة بما إن اإلخباري المسن قد يعاني تس

من معوقات جسدية أو ذهنية تقف حجر عثرة أمام إكمال عملية البحث. وبالنظر الى الدور الذي تلعبه السياسة 

البحث التعامل مع وسائل اإلعالم الجماهيرية. العامة في مجال التعامل مع مشكالت الشيخوخة، قد يتطلب 

وينبغي للممارسين األنثروبولوجيين ان يأخذوا بنظر االعتبار التأثيرات التي قد تمارسها  التغطية اإلعالمية في 

مساعدة المسنين موضوع الدراسة أو ربما إلحاق األذى بهم. ونظراً لشروع الباحثين في تنظيم قواعد البيانات 

ة، ظاهرياً، في توجهاتها ومحاور أهتمامها، أكد هارمان على ضرورة دراسة الطرائق التي تعتمدها المتباين

البنى الثقافية في مجتمع ما في التعامل مع مرحلة الشيخوخة؛ وهي طرائق تنطوي، حسبما يؤكد هارمان، على 

 .لحياتية في هذه المرحلةمعاٍن عميقة لألفراد الذين يجدون أنفسهم في مواجهة نوع جديد من التجارب ا

وأختتم هارمان دراسته بعرض ثالث حاالت دراسية تصف مدى التأثير والدور الذي يلعبه          

األنثروبولوجيون في تحديد السياسات التي تؤثر في الواقع المعيشي للمسنين. ثم عاد هيرمان الى مناقشة فكرته 

ل تأهيالً لخدمة العدد المتزايد من المسنين، مبيناً ان معرفة الرئيسة القائلة ان األنثروبولوجيين هم األفض

األنثروبولوجيين بالممارسات االثنوغرافية والمناهج النوعية، التي تستلزم إلتزاماً طويل األمد وصالت وثيقة 

 مع اإلخباريين، تجعلهم مؤهلين لتمثيل مصالح المسنين وأحياناً التدخل بالنيابة عنهم. 

 


