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 العالق٘ بني اليظسٓ٘ ّالْاقع : 
 

 ا  الوظرية . إذ يُوظر إذل كثَت من الواس أف ًواؾ فجوة واسعة بُت الوظرية والواقع  يفًترِض  خاصا   ، وؾبال  وغامضا  مبهما  ا شيئ  ابعتباًر
عملػ  وزػ م مػن  الذي يوظر إليي الواس علػ  أهػي الواقع، ومن مثّ فال صلة بُت الوظرية والواقع . ذلك للمفكرين والفالسفة وحدًم

 .بشئوف اغبياة اليوميةاغبقيقة وىبتص 

 فػذذا هظػرإ إذل  ، وعلػ  هقػيا الػرأي النػانيد بػُت الوػاس ، وععكػ  رِدرة    الفكػر اسهنػاي سبق من رؤيػة ععػد مشػوًة وخا ئػة ما ،
ا عل  أس  عقليةما ًو إل  » العلم « أفحقيقة العلم ومضموهي قبد   . موهج لتنجيل اػبربات البشرية والربط بُت عواصًر

  حياعوػا  العقلية اليت عشرح وعفنَت كيف ععمل ظاًرة معيوػة  ازتماعيػة أو  بيعيػةالروابط ؾبموعة من إل  ما ً  الوظريةوععترب   )
 اليومية .

 فأهػي ل يقترػر دورى علػ  زعػل معرفتوػا اؼبتشػعبة قابلػة للتعامػل معهػا   »الربط بُت الظواًر ًو اؼبهمػة اووذل للعلػم « بل ردبا كاف ،
 .  عومية معرفتوا اغباضرة واؼبنتقبلية، بل سبتد إذل  موتظمةبطريقة 

 وً  » أربعة أًداؼ وية علم « ً  ما يلخرها العلمام  ًذى  ووظانيف العلم ،  : من العلـو
 .  (التحكم ، و التوبؤ ، و التفنَت ، و الوصف   -

 لػذا قبػد أف العلمػام يضػحوف  . متفرقػة أو متبايوػة أف الربط بُت بُت الظػواًر يكشػف عػن خرباعوػا الػيت ُعظِهػر للوًلػة اووذل أ ػا كما
 ، و م ىبشوف اوشيام اؼببعثرة أكثر من خشيتهم من اوشيام اؼببهمة. الربط العقل  بُت مالحظاهتمآبرانيهم النابقة من أزل ربقيق 

 ًو العقل ابلربط  واؼبقرود : 
العالقػػة اؼبوطقيػػة بػػُت الظػػاًرة موضػػوع البحػػأ وبػػُت ظػػاًرة أخػػرا أو ؾبموعػػة مػػن الظػػواًر  « أو يعػػٍت ، » عمليػػة التفنػػَت « -

،   ، فمحاولػػة الػػربط بػػُت الظػػواًر كمػػا يبارسػػها العلػػم عقػػـو علػػ  أسػػ  عقليػػة » سػػوام كػػاف ًػػذا الػػربط مباشػػرا  أو غػػَت مباشػػر
 .  ، وإمكاف القياـ بعدد من التجارب واؼبشاًدات للتأكد من ثبات الرعباط الشبي الكلية، واستوباط أوزي  كاؼبقارهة

 ذلك أهوا إذا استطعوا أف هكشف عن ارعبػاط دانيػم  اوساس   قدرعوا عل  التوبؤأيضا يبثل  » الربط العقل  «يالحظ أف  وكذلك ،
  ب(.  أ و ب( فذهي كلما شاًدإ  أ( أمكووا أف هتوبأ حبدوث  بُت

 إذ مػن خػالؿ مػا سػبق سبثػل الوظريػة اوسػاس لكػل أزػ ام  ، اغبيػاة اليوميػة و ش م لريق ابلواقع العمل ً   الوظريةهرا أف  وًكذا
. إف مثل ًذى التفنَتات اليومية ً   ، وأساس للتفنَت اليوم  الذي يقـو بي الفرد للظواًر الزتماعية والطبيعية اؼبعرفة اسهناهية

 .  وكباوؿ عفنَتى وفهمي ، أي فيما هالحظي يوميا   اؼبالحظات العمليةمتضموة   
  عمليػة يقػـو  ػا اسهنػاف  « قبػد أ ػا( عكػوين وربنػُت الشػروح التفنػَتية  :  هفنػها وًػ  مػا هعػٍت بػي عملية التوظػَتهظرإ إذل  إذامث

 .» اؼبتبادؿ، أي التفاعل الزتماع  اليوم ، بوصفها عملية أساسية للمعرفة العملية والتأثَت الزتماع   برفة دانيمة
 أو حػاوؿ أب  منػاعدة ابوػي ؼبػاذا هبػال أف ل يكػذب أو ؼبػاذا  سوام حاوؿ عادل الطبيعة شرح بوػام اػبليػة وذراهتػا ومكوإهتػا وًكذا ،

لطبيعيػة والزتماعيػة ، فف  كلتا اغبالتُت ً  ؿباولة لشرح وعفنَت ما يبكن أف وبدث من اضػطراب   العالقػات ا هبال أف ل يغش
(. إذف فالوظرية متضموة   كل    عكوين وربنُت الشروح التفنَتية   هتيجة للكذب أو الغش( . فالعادل واوب قاما بعملية التوظَت

 .» ؾبموعة العالقات واؼبًتابطة عقليا  بُت بعا خرباعوا البشرية « ًذا بطريقة ما ، دبعٌت

 يف معيٙ اليظسٓ٘ االدتناعٔ٘احملاضسٗ األّىل : 
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  بنػبال. ذلػك  اجملهػودات العلميػة اسهنػاهية، و     العالقػات اؼبتبادلػة بػُت اوشػخاص متضموة هالحظ أف الوظريةوؽبذا يبكن أف 
 .بيئتهم الزتماعية والوفنية ععليل وعفنَتأف الواس عادة  يبيلوف إذل 

 ذبػارب  و النػانيدينالفكػر واويػديولوزيا ، بتحديػد مػن  ازتماعيػة ؿبػددة بيئة ربدث داخل  التعليل والتفنَت( ًذى العمليةأف  غَت
ا  ععريف اغبقيقة الطبيعية والزتماعية   ًذا البوام من أزل التاريخ . فتفنَت ظاًرة اؼبطر   ثقافة بدانيية ىبتلف سبامػا عػن عفنػًَت

   ثقافتوا.    
 اجملاؿ الزتماع  فوظرية    القتراد   ثقافة غربية أو شيوعية زبتلف عفنَتاهتا عن هظرية   ثقافة إسالمية. وابؼبثل   
 ما اليظسٓ٘ االدتناعٔ٘؟ 
 ؾبموعػة مػن الفًتاضػات الػػيت  « الوظريػة الزتماعيػة، لكػن يبكػن القػوؿ  ف  مفكػروف كثػَتوف   ععريػف الوظريػة وربديػدًا اختلػف

،  واقعهما الزتماع  اؼبوفرل عمػا عػداى مػن الظػواًرؽبما  اجملتمع وظواًرى، عل  أساس أف  » ابجملتمع والظواًر الزتماعيةهتتم 
 . ، وأصبحت ًذى حقيقة أيخذ  ا كل علمام الزتماع موهجيا  كبَتا  من أزل ربقيق ًذا اؽبدؼ زهدا   دوركاميولقد بذؿ 

 اليت كاهت عتنم ابوسطورة واػبياؿ والثيولوزيا والطبيعية عود  أهناؽ التفكَت اؼببكرةمع  عضاد عقف   الوظرية الزتماعيةأف  كما
ا للظػػواًر الزتماعيػػة.   اجملتمػػع( كػػذات عقػػـو علػػ  أسػػاس وزػود الونػػق الزتمػػاع   فالوظريػػة الزتماعيػة اغبديثػػةشػرحها وعفنػػًَت

 . ( الديوية   أو الثيولوزية(    ما ورام الطبيعة منتقلة   ععارض مع الظواًر اؼبيتافي يقية
 الػذي حلػت فيػي فكػرة واقعيػة اجملتمػععطػور ومبػو مبػط وهنػق مػن التفكػَت  هشػأت لتػربزمّث يبكػن اعتبػار أف الوظريػة الزتماعيػة  ومن 

ومن مثّ صػاغ اؼبوظػروف مفاًيمػا ،  ـ( وما قبلي91موترف القرف اليت كاهت سانيدة    النابقة ؿبل التفنَتاتواغبقيقة الزتماعية 
 عن اغبقيقة الزتماعية واستخدموًا   شرح الظواًر الزتماعية.

  أي عقػدـ مفاًيمػا عػن بوػام  عقػّدـ مفاًيمػا عػن الوظػاـ الزتمػاع  واغبالػة الػيت يتغػَت فيهػا الوظػرتت الزتماعيػة ًكػذا أصػبحتو ،
 . اجملتمع والعمليات الزتماعية

 فطبقػا ؾبموعة من الفًتاضات اليت ربػاوؿ شػرح وعفنػَت العالقػات بػُت الظػواًر الزتماعيػة :  ً  الزتماعيةالوظرية كاهت   فذذا .
 قضات ذبريدية وموطقية مراغة   شكل مفاًيم ازتماعية. عبارة عنلذلك عربح الوظرية الزتماعية 

 ػػر،  أف الوظريػػة الزتماعيػػة ًػػ  ؾبػػرد ؾبموعػػة مػػن اؼبفػػاًيم الزتماعيػػة اؼبًتاصػػة عشػػوانييا ل يعػػٍتذلػػك  ولكػػن عوػػدما  بػػل إف اؼبوظِّ
 . بُت اثوُت أو اكثر من ًذى اؼبفاًيم   شكل عقارير عن اغبياة الزتماعية الربطيتجي إذل يكتشف بعا اؼبفاًيم الوظرية 

 إل مػن  ، إل أهوػا ل هنػتطيع اسػتخداـ ذلػك اؼبفهػـو للشػرح والتوبػؤ فهػـو علمػ بلغوا من الدقػة   وصػف ظػاًرة معيوػة دب ومهما ،
 . خالؿ الوصوؿ للتقرير الوظري النابق

 كلما ، أو     ماك  فيرب( عل  حد قوؿ  كلما زادت الكفامة اسهتازية  درزة عركي  التوظيمأهي كلما زادت  دبجرد أف هفًتض   فمثال
(  كلمػا زاد الرػراع الزتمػاع حػدة التػدرج الطبقػ   كلمػا زادت ، أو     دوركػامي( كما قػاؿ  زاد عقنيم العمل كثافة النكافزادت  
. هالحظ أهي   ًذى التقارير قػد ربركوػا  سيميل( عل  حد قوؿ  كلما زاد التكامل الزتماع   الرراعكلما زاد ، أو     ؼبارك وفقا 

 .التوبؤمن ؾبرد الوصف إذل شكل من أشكاؿ 
 » اصػطالح التقريػر الوظػرياسشارة إذل أف ًواؾ عددا من اؼبرطلحات واؼبفػاًيم الػيت عشػيع الضػطراب واغبػَتة حػوؿ  وذبدر«   ،

. و  اغبقيقػة أهػي لكػل مػن اؼبفػاًيم النػابقة معوػاى الػذي  اخل الفًتاض،و  البديهية،و  القضية و الفرضومن بُت علك اؼبرطلحات: 
وة ابلدلنيل القضية بيوما ًو عقرير هظري غَت مثبت الفرض أف : إذل( زيًتبرجأشار   يكوف غَت واضح أحياإ . فقد  . مثبتة ومرًب
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 فبػا هبعػل اومػر  ، ذلػك أف ًػذى اؼبفػاًيم عفتقػد قػوة التفنػَت إ اـ وغمػوض اصػطالح الوظريػةععمل كثَت من اؼبفاًيم عل   وابؼبثل ،
 . التوبؤو ،  الوموذج ، و التوميط و،  الوصف. وأًم علك اؼبفاًيم :  ىبتلط عل  كثَت من الدارسُت

  لذا مػن اؼبهػم التمييػ  بػُت الوظريػة وعلػك  ععريف واحد للوظريةبُت علمام الزتماع عل   ل يوزد اعفاؽاومر صعوبة أهي  ي يدوفبا ،
ا حىت يتضح لوا سباما معٌت الوظرية  . وخرانيرها اوساسية، وأبرز صفاهتا  اؼبفاًيم النابق ذكًر

 أي أف ؿباولػػة عفنػػَت أو شػػرح عالقػػة الظػػاًرة موضػػوع البحػػأ وظػػاًرة أو ظػػواًر أخػػرا :  ًػػ  الوظيفػػة اوساسػػية لوظريػػة مػػا إف ،
 لي  ؽبا قدرة عفنَتية. لكنالوظيفة التفنَتية ً  اليت سبي  الوظرية عن علك اؼبفاًيم اليت ؽبا عالقة ابلوظرية 

 ٘ٓاالدتناعٔ٘ مفأٍه تستبط باليظس : 
  ػاربديػد أو سػرد :  يشَت إذل » الوصف « فمفهـو ، فوصػف لثقافػة فرعيػة ميوػة   خرػانيص ظػاًرة مػا دوف عفنػَت لوزودًػا أو عغًَت

 كثقافة زهوج وسط أفريقيا ل يفنر علة وزود مثل ًذى الثقافة، ول يشرح التطور والتغَت   علك اعبماعة.
 أو أف ًػذى ععػرب عػن ًػذى يفػًتض أ ػا عشػَت إذل ظػاًرة معيوػة ؾبموعة من اػبرػانيص أو اؼبميػ ات : عل   » التوميط«  مفهـو ويدؿ

. فمػػػثال فػػػالتوميط لأسػػػرة كأسػػػرة هوويػػػة أو فبتػػػدة ل يشػػػرح ذلػػػك أو يعلػػػل شػػػيئا داخػػػل مثػػػل ًػػػذى الوحػػػدة الظػػػاًرة ععبػػػَتا مبطيػػػا
 الزتماعية.

 ا  أمبا ا( : »  الوماذج « يوظر إذل وكذلك ، كمػا ربػدد العالقػات اؼبتداخلػة بػُت عل  مالحظة أقل دقة وعقـو الوماذجأحياإ ابعتباًر
القوة التفنَتية، فمثال مبوذج اجملتمع الرواع  اؼبتقدـ   اؼبنتقبل يبكن أف يكوف مفيدا، ويبكن أف يكوف  لكوها عفتقداػبرانيص، 

زػة ل عفنػر التطػور أو عفنػر بوػام ذلػك اجملتمػع أو العمليػات الداخليػة   مثػل مقاما عل  أسػاس بيػاإت ذبريبيػة. لكػن علػك الومذ
 ًذا اجملتمع أي الوموذج اؼبقًتح، أي أهي يوقري القوة التفنَتية.

  وذلػك مػن أف اؼبرم يبكن أف يعرؼ موقف فرد ابلونبة للمتغَت س( بوام عل  معرفة موقفي من اؼبتغَت  ص:  فيعٍت: » التوبؤ «أما )
، وقػػد يكػػوف دبقػػدور الباحػػأ أف يقػػّدـ ويعػػرض ارعبا ػػات وعالقػػات ذبريبيػػة ومشػػاًدات سػػابقة قػػد لوحظػػت بػػُت اؼبتغػػَتينخػػالؿ 

ا. فػاؼبعلم علػ  سػبيل اؼبثػاؿ قػد يكػوف قػادرا علػػ   منػتوتت أعلػ  مػن التوبػؤ، لكػن دوف أف ينػتطيع فهػم ًػذى العالقػػات ويفنػًر
ر العػػاـ الدراسػػ ، بػػل وبدرزػػة عاليػػة مػػن الرػػحة، دوف أف يكػػوف قػػادرا علػػ  التوبػػؤ بػػدرزات  البػػي مػػن خػػالؿ موجػػ اهتم علػػ  مػػدا

عفنَت العالقات، خاصة عودما يتفوؽ  الال   مقرر وىبفق   مقرر آخر. وًكذا فالتوبؤ حبكم  بيعتي ل يقدـ  ي حاؿ هظرية ما 
 أو يقدـ عفنَتا وشرحا ؽبا.

 

 أز ام من بوام الوظرية لكوها ل عفنر  ً (  ، والتوبؤ ، والوماذج والتوميط،  ولبلص إذل أف كل اؼبفاًيم النابقة   الوصف
 .قدرهتا التفنَتية ًو، وًذا ما يؤكد أف الوظيفة اوساسية للوظرية وحدًا الظواًر ول العالقة بُت متغَتاهتا

 

 ٛتعسٓف اليظسٓ٘ مً سٔح البيا : 
 

   سػيتم اسػتعراض بعػا ععريفػات كبػار دارسػ  الوظريػة وأعطػوا اًتمامػا   لوظريػة مػا اػبرػانيص اوساسػيةومن أزل إلقام الضوم عل ،
 . كبَتا   ا

 عربط بُت مفهومُت أو متغَتين أو أكثر   الوقت هفني. ربتوي عل  قضات أشبي بقواهُت: هبال أف  ( الوظرية باللوؾ  ععريف (1
 ذات منتوا معُت من الردؽ.   ؾبموعة متكاملة من العالقات اؼبتكاملةً   ( الوظرية : ويلر   ععريف (2
 .ؾبموعة من القضات أو اوحكاـ الوظرية: ً   ( الوظرية ًيج   ععريف (3
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 م  –أف كل واحد من ًؤلم الكّتاب  يالحظ ، ىبتلػف فيػي عمػا اًػتم بػي دارس  زواهػال الوظريػةمػن  زاهال ؿبػدد عل  يرك  –وغًَت
،  ، القضػػات ، اؼبوطػػق اؼبشػػًتكة عوػػد صػػياغة الوظريػػة كػػػ : التجريػػد. إل أهػػي يبكػػن مالحظػػة عػػددا  مػػن اػبرػػانيص العامػػة  آخػػر ؽبػػا

 .  ، والربط بُت العالقات ، وأخَتا  القبوؿ من اجملتمع العلم  التفنَتات
  ععريف الوظرية   الذا يبكن  : 

 . ( ؾبموعة من القضات اجملردة واؼبوطقية رباوؿ عفنَت العالقة بُت الظواًر اؼبدروسة   -
 وعػادة مػا .  سبق يبكن مالحظة أف أساس أي هظريػة ًػو ذلػك الومػوذج الػذي عقدمػي كتفنػَت للحقيقػة الزتماعيػة أو الطبيعيػة وفبا

 :، نبا من عوررينذلك الوموذج  يتكوف
 يبكن الوظر إذل اجملتمع كمجموعة من الوظم اؼبتناهدة.: ، مثال  عن الظاًرة مفهـو (1
وزهػة الوظػػر الػيت ععتػػرب اف البوػام الزتمػػاع  يتطػور   اسػػتجابة غبازػات الونػػق أو : ، مثػػل  العالقػػات النػببية عوضػح افًتاضػات (2

 الوظانيف اوساسية جملتمع.
 

 تعسٓف اليظسٓ٘ يف عله االدتناع مً سٔح ٍدفَا : 
 . ، رباوؿ شرح وعفنَت العالقات بُت الظواًر الزتماعية والتوبؤ  ا من الفًتاضات اليت هتتم ابجملتمع ؾبموعة (1
 من العالقات عنتخدـ لشرح وعفنَت كيفية عمل وعفاعل ؾبموعة من الظواًر. ؾبموعة (2
عراكم مًتابط ومفاًيم وعرورات أتخذ شكال موظما بقرد عفنَت اوحداث الزتماعية وبلورة "قواهُت" ؽبا القدرة عل  التعبَت عن  (3

 الواقع والتوبؤ بي.
 عفنَت العالقة بُت الظواًر.من القضات اؼبقبولة واؼبوطقية رباوؿ  ؾبموعة (4
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 ٘ٓبياٛ اليظس : 
 اػبطوات واؼبراحلبوام الوظرية الزتماعية إذل العديد من  يتطلال :  ً ، 
 :منْذز اليظسٓ٘  (1

 والذي يًتكال من صياغة مفاًيم معيوة عن الظواًر، والعالقات التفنَتية اؽبامػة الػيت  وي هظرية ًو مبوذزها الذي عربزى اوساس ،
عوضح وععلل حالة الظاًرة عود عملها وعفاعلهػا، وًكػذا عكػوف الظػواًر موضػع البحػأ قػد ه ععريفهػا مػن خػالؿ مفػاًيم ؿبػددة، 

 : ، ً  أساسية أشكاؿ ثالثةمن  واحدا   شكال   أتخذالزتماع  ويبدو أف ًذى الوماذج   هظرية علم
 

 .»  اؼبدخل الوظيف  البواني  «وًذا ًو الشكل أو ،  هنقا متكامال يؤدي وظانيفياجملتمع ابعتبارى هظرية عامة عرور  (1
  ، ويقػـو علػ  التوػاف  والسػتغالؿ،  ينػيطر عليػي الرػراع ابسػتمرار هنقا ديواميكا متغَتا  هظرية عامة عرك  عل  اجملتمع ابعتبارى  (2

 .   »مدخل الرراع الراديكارل« وًذا الشكل ًو 
ويركػ  علػ  عمليػات ،  ، أي اؼبنتوا الضيق احملػدود عل  منتوا العالقات بُت اوشخاصهتتم ابلظواًر الزتماعية هظرتت   (3

 . » اؼبدخل ًو النلوكية الزتماعية« مثل التوشئة وسلوؾ الدور وًذا 
 

 :املفأٍه  (2
 الطبقػة الزتماعيػة   الشخرػية:  مثػل،  جملموعة مػن الظػواًر اسم أو عوواف، وً  عبارة عن  يتضمن أي مبوذج مفاًيم معيوة ،  ،

 . ، وأف عوضح بدقة عالقتها ابلوموذج اؼبوضوع فانيقة   ربديدًا( وًذى اؼبفاًيم ربتاج إذل عواية  التغَت الزتماع 
 : املفأٍه العالقات امليطكٔ٘ بني (3
  وشػػكل علػػك العالقػػات قػػد يكػػوف  مًتابطػػة موطقيػػا وهظػػرت  أي اف عكػػوف  ، أتكيػػدربتػػاج العالقػػات اؼبوطقيػػة بػػُت علػػك اؼبفػػاًيم إذل ،

 . اخل ... ، كما أف علك العالقات قد عكوف إهبابية أو سلبية منلمات أو قضات أو عقارير
 : االدساٛات  (4
  ومقػػايي   ، ، مثػػل اختبػػارات الشخرػػية « إزرانييػػا وذبريبيػػا   شػػكل متغػػَتات » أف ععػػّرؼربتػػاج اؼبفػػاًيم وحػػالت العالقػػات إذل

، وهبػال أف يقػاس كػل متغػَت بعػدد مػن الفقػرات اػباصػة   اسػتمارة  ، ومقايي  معدلت اغبراؾ الزتماع  اخل الطبقة الزتماعية
 . البحأ

 :امليَر   (5
  ويتوقػف ،  الباحػأ وزودًػا بػُت اؼبتغػَتات افػًتضالػيت  اختبػار العالقػات، دبعػٌت  « اؼبػوهج التجػريال لختبػار الفػروض »ويقرد بي

،  بقػدرة الباحػأ علػ  إعقػاف البحػأ مقيػد، كمػا أف فاعليػة اؼبػوهج اؼبنػتخدـ  و بيعػة متغَتاهتػا،  اختيار اؼبػوهج علػ  هػوع الدراسػة
 . البياإت خطام القياس وخطأ ربليلوالتقليل من 

 : حتلٔل البٔاىات  (6
 وينػػتخدـ   ربليػػل البيػػاإت التقويػػات اسحرػػانيية    ضػػوم الفػػروض اوساسػػية للوظريػػةفذ ػػا ربتػػاج إذل ربليػػل  بعػػد صبػػع البيػػاإت ،

  ، فهػذا يقػود إذل أخطػام ابلغػة  ، و  حالة استخدامها بشكل خا ئ أو بنذازة اؼبختلفة اليت هبال أف عنتخدـ  سلوب علم 
 . هتانيج البحأ

 ّأمناطَا ّمناذدَا الهربٚ بياٛ اليظسٓ٘ االدتناعٔ٘:  لجاىٔ٘احملاضسٗ ا
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 : تفطري البٔاىات  (7
 ساسػػ  ومنػػلماهتا ، مػػن حيػػأ مبوذزهػػا او ضػػوم بوػػام هظريتػػيهبػػال علػػ  الباحػػأ عفنػػَت هتػػانيج البيػػاإت    بعػػد ربليػػل البيػػاإت

 . وقضاتًا وفروضها
 :تكٔٔه اليظسٓ٘  (8
   ضوم معيارين( عن عقييم الوظرية    الباحأ يبحأ اؼبوظر  وأخَتا : 

 

 وموطق بوانيها الوظري.كفامة وؾباؿ  (1
 منتوا قابليتها لالختبار والتوبؤ والدقة عودما زبضع لالختبار التجريال . (2

 

 اؼبمكوة من البدانيل يكوف للباحأ عددا  ًذى الوقطة  وعود : 
 أتكيد الوظرية. -
 إما شطال الوظرية كلية.  -
 وإما ععديل مبوذزها اوساس  وعومية منلمات وقضات وفروض أكثر. -
 استخداـ موهج زديد.أو  -

 زبضع لتغيَت وععديل منتمر.  . وًوا هبال أف ل ييأس اؼبوظِّر وذلك وف عملية التوظَت ً  عملية منتمرة وديواميكية 
 ( اليظسٓ٘ االدتناعٔأىْاعأمناط )٘ 
 علمام الزتماع   درزة هظرهتم إذل الوظرية الزتماعيػة ،  يتباين

 
1)   ٘ ، وذات  ػابع علمػ  وعنػتود إذل فػروض وهتػدؼ إذل  أي الػيت عقػـو علػ  قػواهُت اؼبوطػق : اليظسٓات امليطكٔ٘ يف مكابـل الالميطكٔـ

 . الطبيعيةالعلـو . وقد عفتقد إذل ذلك فتنم  حدسية ، والوظرتت اؼبوطقية عكوف    الوصوؿ إذل أحكاـ يقيوية
2)  ٘ ، وقػػد عفشػػل الوظريػػة عػػن  أي هتػػدؼ إذل وصػػف الواقػػع أو الظػػاًرة دوف ؿباولػػة عفنػػَتنبا : اليظسٓــات الْصــفٔ٘ مكابــل التفطــريٓ

 التفنَت بنبال غياب أو عدـ وضوح مبوذزها اوساس  . 
3)  ٘ . ويالحػػظ أهػػي ل هظريػػة كاملػػة  ( بػػل موزهػػة فكػػرت   علميػػة   أي الػػيت ل عكػػوف موضػػوعية : اليظسٓــ٘ األٓدْٓلْدٔــ٘ مكابــل العلنٔــ

 . ولكن بونال متفاوعة أيديولوزية، فكلها  اؼبوضوعية   علم الزتماع
أي اليت عتبع اؼبوهج الذي يدع  أف اؼبعرفة ذاعية "حدسية "   مقابل الوظرتت اؼبوضػوعية  : اليظسٓ٘ احلدضٔ٘ يف مكابل املْضْعٔ٘ (4

 . ( لدراستها العلم  عطبيق اؼبوهج اؼبوضوع   ، وأهي هبال  اليت عقوؿ خبارزية الظواًر
، والسػتدللية علػ  العكػ  مػن  أي اليت عوطلق لفهم الواقع من اعب م وصول للكػل : اليظسٓات االضتكسأٜ٘ يف مكابل االضتداللٔ٘ (5

 .  ( الستوبا   . وأغلال هظرتت علم الزتماع ً  من الووع  الستدلرل   ذلك
ويتوقػف ذلػك علػ  اؼبنػتوا التحليلػ  للوظريػة ، فػاووذل  )طْٓل٘ املدٚ( يف مكابل ىظسٓـات الْسـدٗ الصـػسٚ:    ىظسٓات الْسدٗ الهربٚ (6

 . ،   حُت سبيل اوخرا للتخريص أكثر من التعميم سبيل إذل ععميم عفنَتاهتا للظواًر
7)  ٘ ــ ــل الْ ٔفٔ  ( الظػػواًر الزتماعيػػة ،   مقابػػل الػػيت هتػػتم بتطػػور الظػػاًرة  وزػػود أي هتػػتم بتفنػػَت بوػػام   : ىظسٓــات بيأٜــ٘ يف مكاب

ا  .(  عرك  عل  ديواميكية اجملتمع الرراعية  ، بيوما ( الذباى البواني   الوظرية الوظيفية   . و  علم الزتماع سبثل وعغًَت
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، كالوظرية العضػوية أو  حيأ هتتم بتفنَت الظواًر الزتماعية بعوامل  بيعية : اليظسٓات ذات االجتاِ الطبٔعٕ يف مكابل االدتناعٕ  (8
 ، كالترػػػويع أو عقنػػػيم  ،   مقابػػػل ذات الذبػػػاى الزتمػػػاع  الػػػيت عفنػػػر الظػػػواًر الزتماعيػػػة بعوامػػػل ازتماعيػػػة حبتػػػي اعبغرافيػػػة

 .  ...اخل العمل
    أمبا ها .ما سبق من استعراض يوضح اختالؼ الوظرتت الزتماعية 
 ٘ٔاألمناط الهربٚ لليظسٓ٘ االدتناع 

 :البياٜٕ  –الْ ٔفٕ  -الينط العضْٖ  أّاًل:
  هنق ذو أز ام مًتابطة وظيفيا  عل  أهي  للمجتمعيوظر ًذا الومط. 
   مػػن ًػػذا الػػومط ًػػو علػػك الدراسػػة العضػػوية الػػيت ععتػػرب أف ًوػػاؾ عػػدد مػػن القػػواهُت الطبيعيػػة عتفاعػػل   اجملتمػػع

 .  سلوب ميكاهيك  عضوي
   عػوهي  و دوركػامي، ويبػدو ذلػك   كتػاابت « ً  الوظرة إذل اجملتمػع علػ  اهػي كػانين عضػوي »للدراسة  العضوية 

م ، والػذي بػدورى مػرعبط  هػواع مػن اؼبعػايَت أو  « هنق عقنػيم العمػل » يعتربوف اجملتمع عضوي يعتمد عل  العلمام، فهؤلم  وغًَت
. وًػػذى الدراسػػة عركػػ  علػػ  الواحيػػة الزتماعيػػة أو الونػػقية أكثػػر مػػن  اسرادة الزتماعيػػة الػػيت عػػربط الفػػرد بوضػػعيتي الزتماعيػػة

 . الظواًر الطبيعية
 يعترب عضوي   هظرعي للمجتمع عل  أهي هنق عضوي متكامل. ولكن كال  من الشكلُت 
 ًػذا الوػوع  « اػبطػوة اووذل »والذي كاف لالذباى العضوي النابق  الذباى اؼبعاصرًو  الوظيف  البواني  ( الذباى   الومطيعترب  و  

عػددا مػن الوظػانيف ( علػ  أهػي يتضػمن    اجملتمػع ًػذا الذبػاى اغبػديأ علػ  أسػلوب يعػرض الونػق الزتمػاع  ويرك من الدراسة، 
 . عن  ريق عطور عدد من اوهناؽ الزتماعية الفرعية اليت امكن حلها ازتماعيا   اؽبامة أو اؼبشاكل اجملتمعية

 هنػػق  » لػ  ؿباولػػة صػياغة مفػػاًيم عػن اجملتمػػع علػ  أهػػيعالبوانييػػة  –الوظيفيػػة  –العضػوية  ويالحػظ أهػػي برػفة عامػػة عتجػي الوظػػرتت
هنػقا  يتطػور كبػو م يػد مػن  ععتػرب اجملتمػع. و  سػوام عوػد منػتوا ربليػل الوحػدات الرػغرا او الوحػدات الكػربا « متكاملعضوي 

 . ، وم يدا من الكفامة الذاعية التكامل الزتماع 
 الػيت كاهػت علػ  ، أول بتلػك اؼبوػاظرات البيولوزيػة  ، مث زادت دقتهػا شػيئا فشػيئا الوظرتت ؽبا زذور   فلنفة عرر التووير وًذى

، مث اهفرػلت شػيئا فشػيئا أيضػا لكػن احتفظػت بفكػرة الونػق وبوانيػي مػن أهنػاؽ فرعيػػة  اسػاس الوظريػة الزتماعيػة   أتمهػا اووذل
 .   العلـو الطبيعية الفكرة اليت هشأت أول  ، وً   عتكامل وظيفيا وعًتابط عضوت  

 منط الصساع : :ثاىًٔا
 ػػا علػػ  فكػػرة الونػػق الزتمػػاع  هظػػرتت عػػرا اف الرػػراع »  ، لكوهػػا الرػػراع مثلهػػا مثػػل الوظريػػة الوظيفيػػة البوانييػػة مػػن إحيػػة عركيً 

حازػاهتم اووليػة عظهػر  سشػباع، إذ أهػي أثوػام صػراع اوفػراد مػع الطبيعػة  « ينػود الونػق الزتمػاع  أكثػر مػن السػتقرار والتكامػل
ػػا أصػػحاب ًػػذا الذبػػاى أ ػػا أسػػاس الونػػق الزتمػػاع أهػػواع  ـبتلفػػة مػػن أشػػكاؿ  الرػػراع  .  ( وأسػػاس عطػػورى   اجملتمػػع الػػيت يعترًب
 . حالة صراع وعطور دانيموًكذا يربح الوظاـ الزتماع    

 لتحليل اتريخ الرراع البشري مػع  اؼبوهج اعبدرل اؼبادي، والذي استخدـ  كارؿ مارك   اعماؿ   دراسة الرراع الكالسيكية عظهر
 . بعضهم البعا من إحية وصراعهم مع الطبيعة من إحية اخرا



 
 KFU          8تنسيق :  أبو فيصل     ،،،        ) مكتبة صدى احلروف بالسويدي (          ،،،              النظريات االجتماعية  د/ فهد اخلريف     

 فهػػ  ربػػاوؿ ربنػػُت وإضػػفام م يػػدا مػػن الدقػػة علػػ   -أي الرػػراعية الكالسػػيكية   شػػكلها اغبػػديأ –هظريػػة الرػػراع اؼبعاصػػرة  أمػػا
رالػف . ومن  أبرز علمام الرػراعية اغبديثػة    اغبديأ ومشاكليالوظرة اؼباركنية من أزل زعلها عتواسال مع فهم اجملتمع الرواع  

 .ورايت ميل   كلوي  كوزر. وغَتى من العلمام  هظرية حوؿ صراع اعبماعة( الذي وضع داًرهدورؼ
 

  الينط الطلْنٕ االدتناعٕ: :ثالجًا
   الوحػدات الرػغرا والعالقػات الشخرػية منػتوا وبلل ويفهم اجملتمػع عوػد ، حيأ  « عك  الومطُت النابقُت »ًذا الومط عل

ا علػػ   ععتمػػد ، و اؼبتبادلػػة الفػػرد والتوشػػئة . وبرػػفة عامػػة عوظػػر اذل اجملتمػػع مػػن خػػالؿ  السػػتقرام أكثػػر مػػن السػػتدلؿ  عفنػػًَت
ػػا  الزتماعيػػة وأدام الػػدور والتبػػادؿ  بلػػومر و زػػورج ميػػد. ويظهػػر ًػػذا الػػومط   أعمػػاؿ  اجملتمػػع كونػػق وظيفػػ ، أكثػػر مػػن اعتباًر

م.  وغًَت
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 ٘ٔالتطْز التازخيٕ لليظسٓات االدتناع : 
 عػػن اجملتمػػع  التعميمػػات التفكػػَت الزتمػػاع    اغبضػػارات القديبػػة   الرػػُت واؽبوػػد واليػػوإف والرومػػاف بعػػا اؼبشػػاًدات و وبػػوي

، وما وبوي ًذا اجملتمع من ظواًر ازتماعية كاغبرب والنػالـ واعبريبػة والعقػاب والعالقػات الزتماعيػة والثػورات والػوظم  اسهناي
 .  الزتماعية

 فذف موهجها  اآلرام اليت وبويها التفكَت الزتماع  القدمي وإف عواولت اؼبوضوعات هفنها اليت عتواوؽبا الوظرتت الزتماعية ولكن ،
 : وذلك ؼبا يل ،  الذي عنتود إليي الوظرتت الزتماعية اوساس اؼبوهج  إذل دل يكن ينتودؿ إذل أحكامها   الوصو 

 

، حبيػأ يبكػن للمفكػر  اسػتودت اذل مشػاًدات عارضػة وأمثلػة متفرقػة ، بػل و« اؼبشاًدة اؼبوظمة ذلإ دل عنتود » أف ًذى اآلرام (1
 . القدمي أف يذكر علك اؼبشاًدات

فيمػػا يوبغػػ  أف عكػػوف عليػػي الػػوظم الزتماعيػػة كالوظػػاـ  وزهػػة هظػػر اؼبفكػػر يعكػػ ، « اصػػطبغت بطػػابع عقػػويب  »أف ًػػذى اآلرام  (2
الػذي يقػرر اغبقيقػة دوف ربطهػا  ًػداؼ  التقريػرياذل الطػابع  أكثػر مػن اسػتوادًااوسري والوظاـ النياسػ  والوظػاـ القترػادي 

 . أخالقية
 

  ابػػن خلػػدوفحػػُت هشػػر الفيلنػػوؼ العػػر   (ـ91  علػػم الزتمػػاع دل يكتنػػال  ابعػػا موظمػػا قبػػل القػػرفهنػػتطيع القػػوؿ أف مػػن ًوػػا 
الػػػيت يواقشػػػها علػػػم  اؼبشػػػكالت الرنيينػػػيةـ ، حيػػػأ إقػػػش ووؿ مػػػرة   اتريػػػخ الفكػػػر اسهنػػػاي 9711مقدمتػػػي الشػػػهَتة   عػػػاـ 

. لػذا هبػال أف يوضػع ابػن  ( ؾبتمػع البػداوة وؾبتمػع اغبضػر ًػذا اؼبفكػر بػُت  ، وذلك   ضوم التفرقة اليت وضػعها  اليـوالزتماع 
 خلدوف   مراؼ الرواد   علم الزتماع جباهال أفال وف وأرسطو وفيكو وكوهت.

 ٘درّز اليظسٓات االدتناعٔ٘ مير عصس التيْٓس ستٙ األشمي٘ احلدٓج : 
 الػػيت  ع ايػػد عػػدد الدراسػػات، فبػػا أدا اذل  « عرػػر الوهضػػة » الًتمػػاـ ابؼبشػػكالت الػػيت عواولتهػػا الوظػػرتت الزتماعيػػة موػػذ ظهػػر

ميكػافيل ، وفرهنػي  بيكػوف، وعومػاس  ظهرت ًػذى اؼبشػكالت   آرامولقد  (ـ91( و  ـ91 عواولت ًذى اؼبشكالت   القرهُت
م مور، وًوب  ، ولوؾ  .وغًَت

  
 

 أّاًل:
 اع اليكدٖ:ــــاألض

  يتمثػػل   رفػػا التنػػليم ابوحكػػاـ الػػيت عتوػػاوؿ ظػػواًر اجملتمػػع اسػػتوادا اذل اؼبشػػاًدات العارضػػة أو
 اآلرام الشانيعة أو اؼبقيدة ابوحكاـ التقويبية   الذاعية (.

 ثاىًٔا:
 اإلجيابٕ: األضاع

  يتمثػػػل   اسػػػتواد البػػػاحثُت   دراسػػػتهم للظػػػواًر الزتماعيػػػة اذل قػػػدر مػػػن اؼبوضػػػوعية والبعػػػد عػػػن
كانيوػة ابلفعػل ولػي  كمػا يوبغػ  أف عكػوف، والسػتواد    ًػ اوحكاـ التقويبية ودراسة ًذى الظواًر كما 

  لظواًر الزتماعيةفنَتات عامة لكذلك اذل اؼبشاًدات واؼبقارإت للوصوؿ اذل وصف ععميم ، وع
 

  وذلػػك خػػالؿ   ػػرما علػػ  الفكػػر اسهنػػاي ؽبمػػا دللتهمػػا   اوصػػوؿ الفكريػػة لعلػػم الزتمػػاع « عػػاملُت أساسػػيُت » ًوػػاؾ أفبيػػد ،
 ونبا :  ـ(91ـ( و  91 القرهُت 

 

 التطْز التازخيٕ لليظسٓات االدتناعٔ٘:  لجالج٘احملاضسٗ ا
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 : َْز الفٔصٓاٛ االدتناعٔ٘ (1
  ًذلػك  « ميكاهيكػا هيػوعن هفنها اليت عنتود اليهػا والكميةاوس  اؼبيكاهيكية حركة حاولت إقامة العلـو الزتماعية عل   » و .

أهػػي قػػد ظهػػرت خػػالؿ ًػػذين القػػرهُت حركػػة فكريػػة ربػػاوؿ وضػػع علػػم كمػػ  لػػي مػػن الفػػروع مػػا يتوػػاوؿ الظػػواًر الوفنػػية واوخالقيػػة 
 .  والزتماعية

  ا ػػار ًػػذى  ظهػػرت. وقػػد « الرػػادقةالعتقػػاد ابف القيػػاس وحػػدى ًػػو الػػذي يكشػػف عػػن القضػػات  »ًػػو  اؼبػػربر ؽبػػذى اغبركػػةوكػػاف  
الػيت عضػػع عرػميما لدراسػة الظػواًر الزتماعيػػة علػ  ًػدا مػن موطػػق  « للفيػ تم الزتماعيػة » اؼبالمػح اوساسػػية اغبركػة الفكريػة

ا ؽبذى الظواًر اؼبفهومػات والوظػرتت هفنػها  وموهج اؼبيكاهيكا الفي تنيية واؽبودسية اؼبنػتخدمة ، واليت عنتخدـ   وصفها وعفنًَت
   ًذين الِعلمرُت.

 عْامل التػري االدتناعٕ ّالجكايف:   (2
  اتريػػػخ علػػػم  أًػػػم الدراسػػػات أتثػػػَتامػػػن «  العلػػػم اعبديػػػد» ـ( بعوػػػواف 9111-9111  فيكػػػوععتػػػرب دراسػػػة الباحػػػأ اسيطػػػارل   

 . عوامل التغَت الزتماع  والثقا يتواوؿ  أوؿ حبأ موظم. ذلك أ ا  الزتماع
 علػػػك  الدراسػػػات اسحرػػػانيية الرتضػػػية للنػػػكافمنػػػتودة اذل  (ـ91ـ( وأوؿ القػػػرف 91  عتابعػػػت الدراسػػػات خػػػالؿ القػػػرف ولقػػػد ،

 .مالتوسالظاًرة اليت وصلت دراستها اذل منتوا دقيق عل  يد 
 ولتحػػدد  ولثقافتػػيلتشػػمل اؼبشػػكالت الرنيينػػية للمجتمػػع الوقػػت هفنػػي الػػذي اتبػػع فيػػي رزػػاؿ القترػػاد والنياسػػة دراسػػاهتم  ًػػذا ،

 .  ، ولتواقش مشكالت اجملتمعُت الريف  واغبضري القواهُت اليت زبضع ؽبا ظواًر اجملتمع
 

 .سوسيولوزية القاهوفاليت ععد أوؿ دراسة موظمة    « روح القواهُت » موهتنكيودراسة   (1
 .مبادئ علم الزتماع العاـاليت وضع فيها كثَتا من  آدـ فرزنوفدراسة  (2
 .الثورات  سوسيولوزية  دي مينًتدراسة  (3
الػػػيت أسػػػهمت   إيضػػػاح وزهػػػة هظػػػر علػػػم الزتمػػػاع   دراسػػػة الظػػػواًر  لثػػػورة اومػػػم  اعبواهػػػال الزتماعيػػػة  آدـ ظبيػػػأدراسػػػة  (4

 القترادية.
 .اليت وضعت أساس هظرتت التطور الزتماع  والثقا  « ًيجل و ،سيموف ساف و ،كوهدرسيي و ،عرزو »دراسات كل من  (5
الػيت كتبهػا  « اجمللدات النػتة » وغَتنبا، ولقد ظهرت   ًذى الفًتة ظبور و ًربرت سبونروغَت ذلك من الدراسات اليت قاـ  ا   (6

 منتقل وؿبدد.  اظبي كعلم ، حيأ اكتنال علم الزتماع الفلنفة الوضعيةـ( عن 9181-9111  أوزنت كوهت
 

  ما  ًذا العلم اذل  الزتماع  والتطور الزتماع  يتواوؿ البوام علم ععميم ابهي  ًذا العلم«  كوهت»  عّرؼولقد  : قنمُت، ُمقنِّ
 

 .استقرارى حالةاليت عتواوؿ اجملتمع     االضتاتٔها االدتناعٔ٘ :
 .عغَت وعطورى حالةاليت عتواوؿ اجملتمع     الدٓيامٔها االدتناعٔ٘:

  

  عقػػدـ ملحػػوظ   علػػم الزتمػػاع بفضػػل التحػػدتت الػػيت وازهػػت اآلرام النػػانيدة   ( ـ91القػػرف ولقػػد حػػدث   الثلػػأ الثػػاي مػػن
   علم الزتماع، يشكل كل موهما صورة للتغَت الزتماع . « اذباًاف أساسياف »الفكر الزتماع . وقد ظهر   ًذى الفًتة 

 



 
 KFU          11تنسيق :  أبو فيصل     ،،،        ) مكتبة صدى احلروف بالسويدي (          ،،،              النظريات االجتماعية  د/ فهد اخلريف     

 االدتناعٕ لتػريا صْز : 
  : الصْزٗ األّىل :أّاًل
  رباوؿ عفنَت الظواًر الزتماعيػة عفنػَتا يردًػا اذل عوامػل البيئػة اعبغرافيػة واؼبواخيػة، والعوامػل البيولوزيػة، والعوامػل الوفنػية ولقػد

 : اؼبدارس الزتماعية التاليةظهرت   إ ار ًذا الذباى 
ا  اليت عفنر الظواًر الزتماعية   ضوم العوامل اعبغرافية كاؼبواخ  واؼبوقع والتضاري  : املدزض٘ اجلػسافٔ٘ (1 . وقد ظهرت   إ اًر

ظػػػواًر ، ابل : كتوزيػػػع النػػػكاف وخواصػػػهم وكثػػػافتهم وحجمهػػػم ؿبػػػاولت لػػػربط العوامػػػل اعبغرافيػػػة ابلظػػػواًر الزتماعيػػػة اؼبختلفػػػة
 . ، كالظواًر الديوية والتوظيمات النياسية والعنكرية واعبريبة القترادية

. وعقػيم دراسػتها للمجتمػع علػ  أسػاس اؼبماثلػة  اليت عربط بػُت الظػواًر الزتماعيػة وبػُت الظػواًر البيولوزيػة : املدزض٘ البْٔلْدٔ٘ (2
احملػػاولت ه الػػربط بػػُت العوامػػل البيولوزيػػة اؼبختلفػػة كػػالتكوين بيوػػي وبػػُت الكػػانين اغبػػ  مػػن حيػػأ البوػػام والعمليػػات و  إ ػػار ًػػذى 

، أو سػػلوؾ  ، وبػػُت الظػػواًر الزتماعيػػة   ـبتلػػف منػػاراهتا سػػوام كاهػػت النػػلوؾ الزتمػػاع  للفػػرد البيولػػوز  والنػػاللة والوراثػػة
 . ، أو سلوؾ اجملتمع اسهناي ككل ، أو سلوؾ اجملتمعات اعبماعات الرغَتة

 وً  مدرسة عرد الظواًر الزتماعية إذل العوامل الوفنية كػالغراني  والرغبػات والهفعػالت والػدوافع والذباًػات : فطٔ٘املدزض٘ الي (3
 . ، وعربط بُت علك العوامل وما وبدث   الواقع الزتماع  من ظواًر وعمليات

  ولكػن اودوات    دراسة الواقػع الزتمػاع  ولقد حقق ًذا الذباى الوفن  بعا اوًداؼ اليت يتطلبها استخداـ اؼبوهج العلم ،
 . الترورية واؼبفهومات واؼبرطلحات اليت استخِدمت دل عكن قادرة عل  أف عرل إذل ععميمات شاملة عفنر الظواًر الزتماعية

 الصْزٗ الجاىٔ٘ :  :ثاىًٔا
  الذباى صفتُت واضحتُت، ومن اؼبمكن أف هلمح   ًذا  أوزنت كوهتبظهور  (ـ91القرف ظهرت   موترف : 
1)   ٘ ــ ــْو الطبٔعٔــ٘ ّالبْٔلْدٔ ، ووصػػف ًػػذى الظػػواًر   إ ػػار اجملتمػػع  عوػػد دراسػػة الظػػواًر الزتماعيػػة : التشــسز مــً مفَْمــات العل

 . إذل عوامل زغرافية أو بيولوزية أو هفنية كما   الذباى اووؿ دوف ردًا،  والثقافة واعبماعة والقيم الزتماعية
ؿبػػاولت كػػل العلػػـو الزتماعيػػة إذل علػػم  حيػػأ عبِػػع ًػػذا التحػػرر مػػن : و االدتناعٔــ٘  ىل علــه ادتنــاعٕ ّاضــع ا ــدفزد نــل العلــْ (2

. ولقػػد ظهػػر ذلػػك عوػػد الػػرواد مػػن أصػػحاب الوظػػرتت  الفيػػ تم الزتماعيػػةازتمػػاع  واسػػع اؽبػػدؼ يتمثػػل   علػػم الزتمػػاع أو 
 ،..اخل.مارك  ، وًربرت سبونر ، وأوزنت كوهتالزتماعية مثل : 

 اليت عقػدمها العلػـو الزتماعيػة اؼبتخررػة اغبقانيق والتعميماتبُت  عؤلف ؿباولة فكريةهظر ًؤلم إذل علم الزتماع عل  أهي  ولقد 
، و  ًذا إغفاؿ للموضوع اؼبمي  الذي يوبغ  لعلم الزتماع اف هبدى  ، ومن ًوا أصبحت اًتمامات الباحثُت اًتمامات موسوعية

 . متخذا  إّتى ؾبال للدراسةلوفني 
 مغفلػة  بيعتهػا الزتماعيػة  عػرد الظػاًرة الزتماعيػة اذل عوامػل غػَت ازتماعيػة، و ػا  « اذباًا ردِّتّ  »سبثل  الرورة اووذلأف  الواقع

 .  اؼبكتمل، وً  عكشف عن ععدد التفنَتات وعواقضها فبا يظهر علم الزتماع   صورة العلم القاصر غَت  اؼبمي ة ؽبا
  سبثل  الرورة الثاهيةكما أف«   ً  عدور حولي دراسات علم الزتماع. يتعذر   ضونيي ربديد ؾباؿ أصيل « اا موسوعي  اذبا
 دبا يل سعت الذباًات اؼبعاصرة   علم الزتماع اذل موازهة ًذى اعبواهال القاصرة  وؽبذا: 
 اليت عتواسال مع  ابعها الزتماع  ول عردًا اذل العوامل غَت الزتماعية، ومن  القياـ بوضع التفنَتات للظواًر الزتماعية

 .إميل دوركاميأبرز ًذى احملاولت ما قاـ بي 
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 ومػن  ، وؿباولة إهباد التكامل الوظري   علم الزتماعالقياـ دبحاولت لستكماؿ التفنَتات اؼبتعددة للظواًر الزتماعية ،
 . وغَتنبا ابسوه  و سوروكُتأبرز ًذى احملاولت ؿباولة 

 وما يًتعال علػ  ذلػك مػن عنػاهد  عنتود اذل الرؤية الكلية للمجتمععلم الزتماع   ضوم وزهة هظر أيخذ  ا العلم  ربديد ،
 ا.ظواًرى كما عنتود اذل الكشف عن اػبواص اؼبشًتكة بُت الظواًر الزتماعية وبُت فئة خاصة موه

  كػالظواًر اوسػرية والقترػادية  واًر الواقػع الزتمػاع يتوػاوؿ ظػ عفرقة بُت كل ما ًػو ازتمػاع  ـ9191عاـ ولقد وضعت موذ ،
، ويتحػدد دبقيػاس الرؤيػة اػباصػة لعلػم الزتمػاع الػيت  سوسيولوز  يوتنال اذل علم الزتمػاعوما ًو والنياسية والقاهوهية... اخل. 

، وعظهػر الكيفيػة الػيت عػًتابط دبقتضػاًا ًػذى الوحػدات  ، وربدد وحداعي اوساسية وكيفية أدانيها لوظانيفي،  عكشف عن كلية اجملتمع
،  ، وعكشف عن العمليػات اؼبعػ زة لالسػتقرار الزتمػاع  أو اؼبهػددة ؽبػذا السػتقرار وعتناهد لتقابل اغبازات الزتماعية اؼبتعددة
 . الزتماعيةوعشَت اذل اهطوام اوفراد   إ ار البوامات 

 كػاجملتمع واعبماعػة والػوظم والعمليػات والوظػانيف والبوػام الزتمػاع  والتفاعػل وعقنػيم  ومن ًوا ظهػرت مفهومػات علػم الزتمػاع :
 العمل والتدرج والضبط والتغَت ، وحبأ الظواًر الزتماعية اؼبختلفة   ضوم ًذى اؼبفهومات اوساسية

 ٗاالجتاٍات املعاصس : 
  وظهػرت    أغلال اعبامعات الكربا   العػادل أهشئت أقناـ لدراسة ًذا العلم، حيأ  ا منتقرا  الزتماع وضعا  أكاديبي  ازبذ علم ،

الكتال والدورتت اؼبتخررة وأسهم الباحثوف   علم الزتماع خبػربهتم   ؾبػالت عطبيقيػة متعػددة كمجػالت التخطػيط والتوميػة 
 . ببحوث واقعية لدراسة مشكالت ؾبتمعهم، وقاموا  واػبدمة الزتماعية

 واذل الكشف  ، واذل ربط الظواًر الزتماعية ببعضها الرؤية الكلية للمجتمعاليت عدعو اذل  برزت وزهة هظر علم الزتماع ولقد ،
الوزهػػة مػػن  ، وقػػد أثّػػرت ًػػذى ، أو اػبرػػانيص اؼبشػػًتكة بػػُت فئػػة موهػػا عػػن اػبرػػانيص العامػػة اؼبشػػًتكة بػػُت كػػل فئػػات ًػػذى الظػػواًر

. فظهرت دراسات عتواوؿ الظواًر التارىبية والقترػادية والديويػة والفويػة واسداريػة واوخالقيػة واللغويػة  الوشاط   كثَت من العلـو
 . بوزهة هظر علم الزتماع

 مػة للبحػأ الزتمػاع  فاذبهػت الطػرؽ العا ، عواصر البوام اؼبوهج  للبحأ الزتماع  عقدـأسهم الباحثوف   ًذا العلم    ولقد
،  مشػاًدة الظػواًر الزتماعيػة،  ، لتحقق الدقػة واؼبوضػوعية   مراحػل الترػور الزتمػاع  للظػاًرة الزتماعيػة وأدواعي وأساليبي

 . واذبهت الدراسات اذل البحوث الزتماعية اؼبيداهية دوف أف عقترر عل  التأمالت الوظرية. و  التعبَت عن هتانيج ًذى اؼبشاًدة
 ولقػػػد سػػػع  البػػػاحثوف   ًػػػذا العلػػػم اذل إهبػػػاد التكامػػػل الوظػػػري   علمهػػػم وإزالػػػة التفنػػػَتات اؼبتواقضػػػة للظػػػواًر الزتماعيػػػة  ،

 و سػػوروكُتعوػػد  « الوظػػرتت اؼبتكاملػػة ». وًوػػا ظهػػرت  ، أو لفئػػة موهػػا واسػػتكماؿ صػػورة التفنػػَت ليبػػدو شػػامال لتلػػك الظػػواًر
 وغَتنبا. ابرسوه 

  االدتناعٕ للظاٍسٗ االدتناعٔ٘مساسل التصْز : 
 مسسل٘ الفلطف٘ االدتناعٔ٘: (1
  اليت ربدد وزهة هظػر الفيلنػوؼ الزتمػاع    أصػلح أشػكاؿ اجملتمعػات أو الػوظم  (الوظرتت التقويبية  الذاعيةوعضم ًذى اؼبرحلة

 اعية.الزتماعية والنياسية والقاهوهية  والقترادية  وأهنال صور العالقات والتفاعالت الزتم
سػػادت الفلنػػفة . وقػػد سػػاف سػػيموف و سبونػػر و ًيجػػل و روسػػو و أفال ػػوفومػػن أمثلتهػػا الوظػػرتت الزتماعيػػة لكػػل مػػن  -

 (.ـ91القرف  موترف( حىت ـ91من القرف  الزتماعية   الفكر اوور 
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 مسسل٘ اليظسٓات االدتناعٔ٘: (2
 ولقد عشكلت الوظرتت   ًذى   عفنَت الظواًر الزتماعية( الوضع   اؼبوضوعية والطابع العلم ًذى اؼبرحلة اذل ربقيق  سعت .

 : اؼبرحلة   صورة أساسية
 اخل... ل اعبغرافية أو البيولوزيةكالعوام  بردًا اذل عوامل وظروؼ غَت ازتماعية عفنر الظواًر الزتماعية: اليت  الوظرتت الرديّة - أ
هتاج أقامت التفنَت للظواًر الزتماعية عل  أ ا ولكوها هفنها  استودت اذل اوًداؼ العلمية: واليت  الوظرتت اوحادية - ب

 أف مبطا واحدا من العمليات والرور الزتماعية يبكن أف ينتود إليها أهرار اوحادية وقد رأا. ؼبتغَتات وعمليات ازتماعية
 : ذلكأمثلة عفنَت هطاؽ واسع من الظواًر الزتماعية، ومن  الرور اوساسية للوظرتت العامة

 «. احملاكاة»   هظريتي عن  اترد -
 «.التباين»   هظريتي عن  سبونر -
 «. مبط اسهتاج والقتراد»   هظريتي عن  مارك  -

    ٘الصْز األضاضٔ٘ لليظسٓات العام : 
  الرور اوساسية التالية للوظرتت الزتماعية ربديديبكن : 
  ٘ٔىظسٓات اختصال: 
 ا ربدد  :. ومن أمثلة ًذى الوظرتت الذباى الذي سارت عليي الظواًر الزتماعية   هشأهتا ومبوًا وعغًَت
 من مرحلة اجملتمعات اؼبتجاهنة اذل مرحلة اجملتمعات غَت اؼبتجاهنة. الزتماع  رلتطو حركة ا   ًربرت سبونرهظرية  (1
 اذل  ابع اجملتمع العاـ. من  ابع اجملتمع احملل  العالقات الزتماعية   حركة التغَت   عوهي وهظرية العادل اوؼباي  (2
   اجملتمع اذل مرحلة ينودًا التضامن العضوي. التضامن اآلرلمن مرحلة ينودًا  دوركاميوهظرية عطور اجملتمعات لدا  (3
م    رودفيلد و سوروكُت و زيبيلاذل هظرتت  ابسضافة (4  .التطور الزتماع ..، وغًَت
  ٘ٓىظسٓات أساد: 
  ا لوشأة الظواًر الزتماعية اذل ًػذى الظػواًر ومػن  حالػة ازتماعيػة شػاملة يُرزػع إليهػايرػور  سبال واحػد أساسػ عنتود   عفنًَت

 :أمثلتها
 .الوضع الطبق  و مبط اسهتاج القترادي   مارك  هظرية (1
  .العقل اعبمع    دوركاميوهظرية  (2
 .  الرراع صببلوفتشوهظرية  (3
 م التفنَت الشامل لوشأة الظواًر الزتماعية   علك الظروؼ الزتماعية. ولقد  وزد ًؤلم وغًَت
  ىظسٓات تعهظ تطلطل العنلٔات االدتناعٔ٘ يف اجملتنع: 
 مػػػن الوظػػػرتت اذل عوظػػػيم الظػػػواًر الزتماعيػػػة اسػػػتوادا اذل عركيػػػ  الًتمػػػاـ   عػػػدد ؿبػػػدود مػػػن العمليػػػات  يهػػػدؼ ًػػػذا الوػػػوع و

 : أمثلتها الزتماعية اليت عفنر وفق إ ار ؿبدد ومتكرر من التتابع ال مٍت. ومن
 –احملاكػاة  –اؼبعارضػة  –:   الخػًتاع  اليت ربدد اؼبنار ال مٍت اؼبتتػابع للظػاًرة الزتماعيػة   ضػوم العمليػات التاليػة اتدهرهظرية  (1

 .(  التالـؤ
 . ( ، والتالـؤ والتمثيل ، والرراع   عتابع علك العمليات دبقتض   العراؿ ابرسوه رأي  (2
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 (ّ٘ٔاليظسٓ٘ العضْٓ٘العلنٔ٘املدزض٘ الْضع ) : 
 

  ً واؼبيتػافي يق    التجريػدي    الػديٍت موهجية ربليلية عقـو عل  اسػتبعاد ومبػاط الفكػر والتحليػل الالًػو   :  اؼبقاربة الوضعية )
كاهػت فبّهػداهتا مػع . مقًتحة بديال عوهما اسهناف الذي ابت يتمتع بقيمة مرك ية   الكوف. وقػد   الطبيعة ( من أي ربليل ازتماع 

 ".أوزنت كوهتمع علميذى "  ابعها اؼبتكامل كونق فكريأف عّتخذ  قبل" ساف سيموف" اؼبفّكر الفرهن 
  ٌْو 1825 -1760 :ضاٌ ضٔن 

 

 عل  استعماؿ أدوات اؼبعرفة الوضعية والعمل عل  القضام عل  اؽبوة الفاصلة بُت البعد الوظري والبعد التطبيق   يؤكد ساف سيموف
اؼبضػػػموف القػػػدمي  اسػػػتبداؿ( يرػػػر علػػػ  سػػػاف سػػػيموف. لػػذا قبػػػد   ، ًػػػذا ًػػػو زػػػوًر وفكػػػرة الوضػػػعية للوصػػوؿ إذل وحػػػدة اؼبعرفػػػة

ا من الداخلللمنيحية دبضموف   :  " من خالؿ الوظاـ الرواع ًذا اؼبضموف اعبديد يتمثل   كتابي "  زديد يعمل عل  عطويًر
 . التأكيد عل  سعيي إذل عكوين ؾبتمع حر -
 . الوظاـ اعبديدالتأكيد عل  هشر اؼببادئ والقيم اليت ستكوف أرضية  -
   :

 . الدين والفكر الالًو  عن كل مشاركة   اغبياة العملية ربييد -
 : نبا مبدأين أساسُتوضع أس  مشروع علم  وفكري ومعر  يقـو عل   -

 . واوشيام إل من موظور علم ؛ فال ععامل بعد اآلف مع الظواًر  مبدأ العلمية - أ
 . وفيي ربييد صريح للدين مبدأ العلموة - ب

 وًػػ  اآلليػػات الػػيت سػػوجدًا منػػتعملة   هرػػوص  سػػاف سػػيموف للمقاربػػة الوضػػعيةًػػ  آليػػات التحليػػل العلميػػة الػػيت ضػػموها  ًػػذى
 " بطريقة أو  خرا .أوزنت كوهت"

 

  ْ٘ٓأّدطت نْىت :اليظسٓ٘ العض : 
 

 وشبػػة ظػػروؼ ازتماعيػػة واقترػػادية وفكريػػة أدت إذل ظهػػور وإرسػػام  أقػػدـ أشػػكاؽبا الوظريػػة الزتماعيػػة   الومػػوذج العضػػوي يعػػد ،
القانيػػل  ف الوظريػػة الزتماعيػػة ععػػرب عػػن ردة فعػػل ؾبموعػػة مػػن  الػػراي. وإذا مػػا قبلوػػا  قواعػػد ًػػذا الػػومط   الوظريػػة الزتماعيػػة

للومػوذج العضػوي دعػا اليهػا صباعػة مػن ، فذهوػا هقػوؿ أف اؼببػادئ اوساسػية  الكاديبيُت وأًل العلم للمشكالت الزتماعية اليومية
زتماعيػة وعاشػوا أحػداث الثػورة النياسػية ، وآموػوا  ػا وعفػاعلوا مػع البيئػة ال ، درسػوا فلنػفة عرػر التوػوير مفكػري الطبقػة العليػا

 . الفرهنية وال يار الزتماع  والتطور الرواع   ورواب
 اسػػتفاد ًػػؤلم اؼبفكػػروف مػػن الدعػػامات الػػيت  رحهػػا أهرػػار الو عػػة الطبيعيػػة والو عػػة العقليػػة والتطوريػػة الزتماعيػػة واسصػػالح  وقػػد

، ويػؤدي ًػذا اجملتمػع وظانيفػي وفػق  لمجتمع عرك  عل  حازػات اجملتمػع وهظمػي، وقدموا رؤية زديدة ل الزتماع  واؼبوهج الوضع 
يتكوف من أز ام مًتابطة ويػؤدي كػل موهػا وظيفػة مػن خػالؿ عقنػيم العمػل  . كما يفنر ًذا اجملتمع ابعتبارى هنقا   القواهُت الطبيعية

كػل عضػو مػن أعضػانيي وظيفػة ؿبػددة، كمػا صػور اجملتمػع ابلكانين العضػوي الػذي يػؤدي   ، وًذى الرؤية عشبِّي اجملتمع وارأو بوام اود
 وكأهي ز م من الوظاـ الطبيع  يتكور علقانييا وفق حازاعي اوساسية.

 «أّدطت نْىت  » اليظسٓ٘ العضْٓ٘:  لسابع٘احملاضسٗ ا
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  أو سبونػر و كوهػتمثلمػا فعػل     للكػانين الزتمػاع  ابلبوػام اؼبيكػاهيك  اآلرلوقد أعط  أهرار اؼبدخل العضوي اًتمامػا أساسػيا )
( و  كلتا اغبالتُت هظر علمام الزتماع الػرواد اذل عوهي  و دوركامي حنال رؤية  عقنيم العملاذل الونق اؼبعياري الذي يعتمد عل  

. وأف ًذى اجملتمع ل يوفرػل عػن الوظػاـ  يؤدي كل عضو من أعضانيي وظيفة من أزل استمرار الكل متكامال   اجملتمع ابعتبارى هظاما  
 . ًو أساس وزود اجملتمع عقنيم العملالطبيع  وأف 

  ِّػا حازػات دانيمػة . كمػا وبمػل  ابعػا   مشوليػة عكامليػةعػن رؤيػة  الوموذج العضوي ويعرب  لتفنػَت اغبازػات الطبيعيػة للمجتمػع ابعتباًر
ا أو التمرد عليها ؿبافظا   إيديولوزيا    .  لتأكيدى عل  أنبية عوافق الفرد مع ًذى اغبازات بدل من النع  اذل عغيًَت

 الفوضػ  و  التفكػك الزتمػاع . درسػوا  ًذى الرؤية بشكل افضل عود إلقام الضوم عل  زهػود أبػرز مفكػري ذلػك العرػر وستفهم
، ويػػرا  أعضػػام الرػػفوة، وعوػػ ع الومػػاذج الشػػمولية اذل الظهػػور   مثػػل علػػك الفػػًتات وخاصػػة بػػُت  ال يػػار القترػػاديو  النياسػػية

مػن  اكتشػاؼ القػواهُت اوساسػية للوظػاـ الزتمػاع   مثػل ًػذا اؼبوقػف ًػ   الوظيفة اوساسػية لعلػم الزتمػاعًؤلم اؼبفكروف أف 
 . اجملتمع  بكفامة أزدر، ومن أزل النيطرة عل  أحداث ًذا  ا أفضلفهمي فهم  أزل 

 « مػع ععػاليم فلنػفة التوػوير عوحػد و عبواى مفكرو الطبقػة العليػا ، الوظرية الزتماعية   أقدـ اؼبداخلابعتبارى  « فاؼبدخل العضوي 
م . وكاهػػت الوتيجػػة اوساسػػية ؽبػػذى العوامػػل ظهػػور  اسػػتجابة للتطػػورات النياسػػية والقترػػادية والزتماعيػػة الػػيت سػػادت   عرػػًر

 . التفنَت الطبيع  والشمورل التكامل  للمجتمعمباذج   الوظرية الزتماعية عنع  اذل 
  اذباًُتوقد اهقنم اهرار ًذا التفنَت اذل :  

 .اػبرانيص اؼبعيارية للمجتمعيؤكد عل   الثاي و اػبرانيص اآللية للمجتمعيؤكد عل   أوؽبما -
 

  ْ٘ٓالعْامل األضاضٔ٘ ّزاٛ اليظسٓ٘ العض: 

 

 : الوظرية العضوية
 .العضوية . 9
 التطويرية. 9
 .الومطاف الطبيع  ، والونق الشمورل. 7

 : الظروؼ اجملتمعية
 .الثورة النياسية . 9
 .التفكك الزتماع . 9
 .التطور الرواع  . 7

 : الظروؼ الفكرية
 .الو عة الطبيعية. 9
 .  الو عة العقالهية. 9
 .الو عة الزتماعية. 7
 .الو عة الوضعية. 1

 : الظروؼ الشخرية
 .اؼبرك  اوعل  اقترادت  وازتماعيا  . 9
 .التعليم   ضوم مبادئ عرر التووير . 9
 .العمل اوكاديب .7
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 ٘ٔالظسّف اليت أدت  ىل ىػأٗ اليظسٓ٘ االدتناع : 
 

 وبدايػة القػرف( ـ91 أواخػر القػرف   ظهػرتوقػد  الػيت  ػرأت علػ  اجملتمعػات اووربيػة اسػتجابة للظػروؼالوظريػة الزتماعيػة  ععترب 
اوحػػداث اؼبػػيالدي ومػػا قبلػػي . ومػػن علػػك  القػػرف الثػػامن عشػػر   ابجملتمعػػات اووربيػػةوذلػػك بعػػد اوحػػداث الػػيت عرػػفت  (ـ91 

 التارل:  البارزة
لتحنُت الظروؼ  اجملاؿ ال راع    التكوولوزياوضرورة استخداـ  اؼبعيشية ظروؼ الضوم عل  ألقت اليت الجْزٗ الصياعٔ٘: .1

 اؼبعيشية. 
، والمتيازات اسقطاعية  اليت رفعت شعارات ابؼبناواة والعدالة الزتماعية وعملت عل  إلغام اؼبلكية اؼبطلقة الجْزٗ الفسىطٔ٘ : .2

. ويبكن القوؿ  ف اؼبشكالت القترادية والنياسية احتلت اؼبقدمة   ظهور  ، والوفوذ الديٍت الكاثوليك  للطبقة الرستقرا ية
 للتأكيد عل  أنبية فهم اجملتمع كوحدة للتحليل   ذاهتا من أزل مرلحة اجملتمع.، وذلك  الوظرية الزتماعية اغبديثة

وأقاموا ؿباكم التفتيش سعداـ كل  مارسوا القهر والتنلط الفكرياليت خرزت عل  الكوينة ورزاؿ الدين الذين  الجْزٗ الدٓئ٘: .3
 من ىبرج من اؼبفكرين والعلمام عل  أفكار الكوينة وعفنَتات رزاؿ الدين للكوف واغبياة. 

 :مثلأتثرت الوظرية الزتماعية ببعا اوفكار  الجْزٗ الفهسٓ٘: .4
ومبادنيها كوسانيل لتأسي  الوظاـ الشرع  لأخالؽ  قامت ابلدفاع عن العقالهية: علك الفلنفة اليت فلنفة عرر التووير -

عن الدين ومن ًوا قبد أف ذلك العرر ًو بداية ظهور اوفكار اؼبتعلقة بتطبيق العلماهية واؼبوهج العلم  عود  واؼبعرفة بدل  
عقالهية ضمن فًتة زموية واوفكار الال " هقد ، والتطور والتحديأ وعرؾ التقاليد الديوية والثقافية القديبة " دراسة اجملتمع

 دعوًا "ابلعرور اؼبظلمة".
عل  عفكَت كثَت من علمام الزتماع اووانيل ، الذين كاهوا يتروروف أف اسهناف  سيطرتواليت  "داروف" الو عة التطورية -

 . واجملتمع يتقدماف عرب خطوات ؿبددة للتطور عوته  إذل أعقد اؼبراحل وأكملها
 ابلو عة الطبيعية العضوية والعقالهية والفلنفة الرباصباعية هشأهتا   الزتماعيةالوظرية  أتثرت كما . 
  ْٖمنط اليصع٘ الطبٔعٔ٘ يف الينْذز العض 

 

 لػػػذا مػػػن الضػػػروري أف هعػػػرض للظػػػروؼ .  مػػػن الوظريػػػة الزتماعيػػػة ؽبػػػذا الػػػومط أفضػػػل مثػػػالُت( سبونػػػر و أوزنػػػت كوهػػػت  يعتػػػرب
 كل موهما.الزتماعية والنياسية اليت عاشها  

 و1857 -1798: أّدطت نْىت 
 مث  ودرس الطػال وعلػم وظػانيف اوعضػام   معهػد البولػو عكويػك ،   فرهنا وًػو ابػن عانيلػة كاثوليكيػة عػؤمن ابلوظػاـ اؼبلكػ  ُوِلد ،

  بدايػػة ، ععلػػم  ، كمػػا وضػػع قواعػػد اؼبػػوهج الػػذي يقػػـو عليػػي اجملتمػػع الوضػػع  القػػ  دروس   الفلنػػفة الوضػػعية   مرحلػػة متػػأخرة
   دروساوساسػية  أًػم أعمالػي. وكاهػت  عاش الثورة الرواعية والرػراع اؼبت ايػد بػُت الػدين والعلػم، و  حياعي مبادئ وأفكار التووير

 . لغات اووربيةلاب" علم الزتماع " « أوؿ من صاغ مرطلح » ذل كوهيإ عرزع شهرة كوهت. و  الفلنفة الوضعية
   بدايػػػة  اؼبوػػػاخ الفكػػػري   فرهنػػػا بتػػػأثَت . و   علػػػم الزتمػػػاع للتفنػػػَت اآلرل   الوظريػػػة العضػػػوية واضػػػحا   يعتػػػرب كوهػػػت مثػػػال  

اغبقيقػػػة عػػػن  ابلو عػػػة الطبيعيػػػة متػػػأثرا  مبوذزػػػا ؿبافظػػػا  قػػػّدـحيوئػػػذ،  والظػػػروؼ النياسػػػية والقترػػػادية والزتماعيػػػة (ـ91القػػػرف 
 الظواًر الزتماعية.يقـو عل  افًتاضات  بيعية وحتمية عن  الزتماعية
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 اؽبػدؼ اوساسػ  أثرت أوضاع وظروؼ البيئة الزتماعية اليت عاشها كوت   ربديدى ؼبهمة علػم الزتمػاع. إذ يػرا كوهػت أف  وقد
 ، بل ا يار ُخُلقػ  إذ يرا كوهت أف الثورة لينت وسيلة لبوام اجملتمع   التفنَت الثوري للمجتمع اغبديأ رفاًو  لعلم الزتماع

 .إعادة عوظيم اجملتمع ابلستفادة من الفلنفة الوضعيةكوهت بكيفية  اًتم( ولذا 
 ًػذا اجملتمػع ؾبموعػة مػن اوفكػار اوساسػية النػانيدة:  وؼبا كاف أوزنت كوهت يرا  ف اوساس الذي يقػـو عليػي اجملتمػع ًػو    ،

. وعرعػال علػ  ذلػك ؿباولػة كوهػت  عػدعم الوظػاـ اوخالقػ الًتماـ بًتسيخ ًػذى اوفكػار الػيت ً   وظيفة علم الزتماع عودىفذف 
" ينتطيع أف يرس   ا القػواهُت الزتماعيػة ويعيػد التوظػيم والوظػاـ الزتمػاع  للمجتمػع وفقػا للفي تم الزتماعيةاكتشاؼ شكل" 

القػػوؿ  ف كوهػػت حػػاوؿ  ، ورأا أهػػي الونػػق اوكثػػر سبشػػيا مػػع الطبيعػػة ولػػذا يبكػػن لونػػق مػػن القػػيم الػػذي أعطػػاى كوهػػت قيمػػة كػػربا
أوضػػحت اونبيػػة  هظريػػة عػػن التطػػور الزتمػػاع لوػػا  وقػػّدـفلنػػفة عرػػر التوػػوير علػػ  مشػػكالت الثػػورة   عرػػرى.  عطبيػػق مبػػادئ

 . اوساسية للعقل والقيم الزتماعية اؼبهيموة
 علػ  مػا ًػو  يقضػ إعػادة إرسػام هظػاـ أخالقػ  زديػد  - ذلػك العلػم اعبديػد - مث هرا أف كوهت كاف أيمل من علم الزتماع ومن

 . ولي من مظاًر الفوض  الزتماعيةسانيد ح
 االفرتاضات األضاضٔ٘ عيد أّدطت نْىت : 
 عل  الوحو التارلعلخيص الفًتاضات اوساسية لعلم الزتماع عود كوهت  يبكن : 
، وعقف ورام عطور ومبو العقل أو  عوظم الكوف – اػبفية -  الآلمرنيية( أف شبة ؾبموعة من القواهُت الطبيعية أوزنت كوهت  يرا .1

 . اؼبعرفة أو القيم الزتماعية النانيدة
 :  ثالثة أ وار كرباأدرؾ كوهت أف عملية التطور عتحقق    .2
  
 . خالؿ قوا خارقة للطبيعة بتقر  اوسباب الغيبية عتمي اليت  :اؼبرحلة الغيبية -أ
 . والبحأ عن العلل اجملردة ابلفكر اجملرد عتمي  و : اؼبيتافي يقيةاؼبرحلة  -ب
، ودراسة القواهُت اليت ربكم الظواًر. و  علك اؼبرحلة ينمح اؼبوهج  بومو اؼبعرفة الونبية عتمي  و : ( العلمية اؼبرحلة الوضعية -ت

الزتماعية. وًذا يؤدي بي اذل اكتشاؼ وفهم  الوضع  لعادل الزتماع اكتشاؼ وفهم القواهُت الطبيعية اليت ربكم الظواًر
د بُت  القواهُت الطبيعية اليت ربكم الظواًر الزتماعية. وًذا بدورى يؤدي بي اذل اكتشاؼ وحدة  فكرية  وهظاما  أخالقيا يوحِّ

عل  اؼبوهج الوضع   التقدـ والوظاـ مقابل مواقف الفوض  النانيدة، ومن ثرػمَّ يربح علم الزتماع علما متكامال موحدا يعتمد
  العلم ( ويناًم مباسرة   عطور الوظاـ اوخالق  الطبيع .

بقدر ما ععك  وسبثل ًذى اؼبعرفة البيئة الزتماعية اليت  زواهال ازتماعيةً   صبيع زواهال اؼبعرفة، رأا كوهت أف  لذلك وعبعا   .3
، ويعرب عن بيئة ازتماعية ؽبا مالؿبها  التطور الثالث يرعبط دبرحلة معيوة من مراحل ، وكل  ور من أ وار اؼبعرفة عظهر فيها
 اؼبتمي ة.

 :  ز نيُت أساسيُت اجملتمع( اذل  الونق الزتماع قنم كوهت  .4
 : ويتكوف من الطبيعة الزتماعية اسهناهية وقواهُت الوزود الزتماع  لإلهناف. الستاعيكا الزتماعية -أ
 التغَت الزتماع : أو قواهُت التطور  الديواميكا الزتماعية -ب
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 : الغراني أساسية كربا من  ثالثة أمباطالونق الزتماع   يتضمن .5
   الغري ة اعبونية واغبازات اؼبادية(.  غراني  احملافظة عل  الووع -أ
  العنكرية والترويع(. غراني  ربنُت اووضاع -ب
 . احملافظة والتقدـ وغراني  الغرور والتفاخر :   الًتابط والحًتاـ واغبال الشامل(.وعقع وسطا بُت غراني  الغراني  الزتماعية -ت
 كمػا أف   -عل  غراني  احملافظػة علػ  الوػوع وغرانيػ  ربنػُت اووضػاع –  سيطرة الغراني  الزتماعية  التقدـ الزتماع  واضحا   ويبدو

. وقػػد سػػاعد علػػ  ًػػذا  بػػُت العواصػػر لالًوعيػػة والعواصػػر العنػػكرية يػػوجم عوهػػا التحػػوؿ اذل الطريقػػة الوضػػعية   التفكػػَت التفاعػػل
التطػػور ظهػػور مشػػكالت إهنػػاهية أو اسخفػػاؽ اؼبنػػتمر لإلهنػػاف واسحبا ػػات اسهنػػاهية أثوػػام عقػػدـ الونػػق اغبتمػػ  خػػالؿ اؼبراحػػل 

 الثالث للتطور الفكري.
 لػػل اذل بػػذ ، إذ أفضػػ  الضػػيق واؼب اؼبلػػل النػػانيد بػػُت اؼبػػوا وُتأو  الضػػيق والضػػجر، موهػػا  علػػ  التقػػدـ عوامػػل أخػػرا سػػانبت وشبّػػة

اعبهود كبو التجديد. أيضا يناًم متوسط اوعمار النانيد ومعدؿ مبو النكاف ومعدؿ التطور الفكري   اجملتمع ككػل   إحػداث 
 التقدـ. فكل ًذى العوامل عناًم   عطور الغراني  من الشكل البداني  اذل مرحلة أرق  أثوام عتابع عملية التمدُّف والتحّضر.

   إمكاهيػة سػيطرة الوضػعية   ايػة التطػور الزتمػاع   افػًتض، عوػدما النوسػيولوز  (اػبياؿ  اليوعوبيامن ت هوعا افًتاض كوه أخَتا 
ا دين اسهناهية، وًذا الفًتاض يرور اجملتمع   اؼبرحلة الوضعية اؼبتطرفة، اليت ربقق فيها الوحػدة  الوظاـ الزتماع  عل  ابعتباًر

اغبيوية بُت العقل والوظاـ الزتماع ، وأيخذ كل ز م من أز ام البوام الزتماع   ابعا وضعيا   علك اؼبرحلة. وعود ًذى الوقطػة 
عقػػدمها أهظمػػة التعلػػيم والًتبيػػة والفػػن   ربقيػػق التطػػور كبػػو اغبػػال واػبػػَت اسػػتوادا علػػ  مبػػادئ  بػػدأ كوهػػت   مواقشػػة اؼبنػػانبة الػػيت

 الفلنفة الوضعية.
 

 وموز  القوؿ أف كوهت رأا : 
 . الكوف هظاما ربكمي قواهُت  بيعية .1
والفكر أو القيم الزتماعية  واف ًذى القواهُت عظهر برورة زلية   اجملتمع   شكل العالقات اؼبتبادلة بُت الغراني  اسهناهية .2

 ، وذلك   سياؽ بوام اجملتمع الستاعيك  والديواميك . النانيدة
خالؿ ثالث أ وار من عطور الفكر كبو اؼبرحلة الوضعية وً  احمللة اؼبتكاملة  يتطور الونق الزتماع   اجملتمع(  ؾبموعة من .3

 أخالقيا.   
دراسة ًذا الونق ووصفي وصفا عفريليا يناًم   إهباد اغبل العلم  للمشكالت مهمة علم الزتماع برفتي علما وضعيا ً   .4

 الزتماعية.
 

  امليَر: 
 يقود اذل ظهور اغبقيقة العضوية أو اغبقيقة اوساسػية، وًػذا يعػٍت ضػرورة السػتفادة العلم فذف اؼبوهج الوضع   لرؤية كوهت وعبعا )

 ًػذا اؼبػوهج ينػمح و،  لفهػم عفاصػيل السػتاعيكا الزتماعيػة والػديواميكا الزتماعيػة اؼبقارهػة و التجربػة و اؼبالحظػةمن إزرامات 
وعفاصػيل التطػور العػاـ للمجتمػع ووفػق ًػذى الطريقػة رأا كوهػت الالمباشػر  و التجريػال اؼبباشػر هتيجػة الزتماعيػة بتجريد القواهُت

 . عل  افًتاضات ذات ه عة  بيعية وعضويةالوضعية موهجا يقود اذل إيضاح أبُت لوموذزي الوظرية الذي يقـو 
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 منط اجملتنع  
 اللتاف عروراف البوام  الديواميكا الزتماعية و الستاعيكا الزتماعية:  : نبا أساسيُت ز نيُتكوهت مبوذزي لدراسة اجملتمع اذل   قنم

 التوظيم  للمجتمع ومبادئ التغَت الزتماع  ؽبذا اجملتمع. 
الغراني  والعوا ف    ( والطبيعة البشرية الدين والفن واوسرة واؼبلكية والتوظيم الزتماع  عشمل الطبيعة الزتماعية   الستاعيكا .1

 ،  ( والفعل والذكام
الزتماعية قواهُت التغَت الزتماع  والعوامل اؼبرعبطة بي  منتوا الضجر واؼبلل و ريقة اغبياة ومبو النكاف  الديواميكا بيوما عشمل .2

 ومنتوا التطور الزتماع  والفكري(. 
 كوهت أف ًذا البوام ككل يتقدـ خالؿ مراحل ثالث كبو اؼبرحلة الوضعية.  ورأا 
 الينط عيد نْىت : 

  (واؼبيتافي يقية والوضعية  الغانيية: )  مساسل التطْز الجالخ 
 التقدـ وليد الضعف اسهناي 

 التحرؾ كبو سيطرة علم الزتماع   حكم علم الزتماع ( 
 بُت النلطات الكونية والعنكرية . الرداـ

 
 
 

 اجملتمع
 الديواميكا الزتماعية 

 : قواهُت التغَت الزتماع 
 .عرض اؼبعادل البارزة   التاريخ. 9
 .التقدـ والتوبؤ . 9
 .البياإت وربليلها . 7
 .التقدـ الفكري واؼببادئ واوخالؽ . 1
 .التغَت الذي يوجم عن الضجر ومعدؿ الوفيات . 8
من منتوا الغراني  الدهيا اذل منتوا : الو اعات . 1

 .الغراني  العليا من خالؿ اغبضارة 

 اوستاعيكا الزتماعية

 الطبيعة اسهناهية

 العوا ف
 اوإهية
 الغَتية

 النلوؾ -الفعل 
 الشجاعة
 اغبيطة
 اغبـ 

 الذكام

 التعبَت الفهم

 : الطبيعة الزتماعية
 الدين. 9
 الفن. 9
 اوسرة. 7
 اؼبلكية. 1
 التوظيم اوزتماع . 8
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  ٘ٔالكضآا األضاض 
عطبيقية، أو أف أًداؼ علم الزتماع ذبمع أاثر مدخل كوهت قضية مؤداًا اذل أي مدا ععد أًداؼ علم الزتماع هظرية أو عملية  .1

 بُت التوظَت والتطبيق خاصة خالؿ النياؽ اسمبَتيق  اؼبعاصر.
أاثرت افًتاضات كوهت اوساسية قضات ًامة عن التفنَتات الطبيعية  أي مدا مالنيمة الغراني ( والوماذج اغبتمية لتفنَت التطور  .2

يم النانيدة أو رؤية اغبقيقة وعقنيم اجملتمع اذل الستاعيكا والديواميكا ، ونبا الزتماع ، وعرورات اجملتمع   ا ار هنق الق
 مفهوماف مّهدا لظهور مفهوم  البوام والعملية.

 يبثل موهجي الوضع  اوساس اووؿ والرانيد للموهج العلم  اؼبعاصر. .3
واصر اوساسية داخل الونق وبذلك يكوف فكر  وبدد مبوذزي   عقنيم اجملتمع اذل استاعيكا وديواميكا ازتماعية العمليات والع .4

 كوهت رانيدا وعماؿ لحقة ؼبوظري البوانيية الوظيفية ومدخل الرراع.
 من عرض أفكار كوهت أهي قدـ مبوذزا  بيعيا للوظاـ الزتماع  ًو هنق ازتماع  يعمل بطريقة ديواميكية من أزػل التقػدـ  ويتبُت

الوظرية الطبيعية التطورية اوساس الذي عقـو عليي الوظرية الزتماعية العلمية كما سورا  اذل أ وار معيوة ؿبددة منبقا، وعقدـ ًذى
ػػا قاعػػدة أساسػػية للومػػوذج الزتمػػاع  العلمػػ  للحقيقػػة الزتماعيػػة . كمػػا أف آرام كوهػػت  لحقػػا، ويوبغػػ  أف يوظػػر إليهػػا ابعتباًر

مػاع والوظريػة الزتماعيػة، حبيػأ عضػمن عواصػر أساسػية بقيػت لينت بنػيطة بػل سبثػل القاعػدة الػيت قػاـ عليهػا كػل مػن علػم الزت
 صاغبة ومالنيمة مع موضوعات العلم الزتماع  اؼبعاصر.

 ملخص اإلطاز اليظسٖ عيد نْىت 

 ـ  9181ـ وعو  عاـ  9111ولد كوهت عاـ 
 ٘ٔاليػأٗ االدتناع  : 
 

 كاثوليك  سليل عانيلة عواصر اؼبلكية . .1
 .ععلم الطال وعلم وظانيف اوعضام  .2
 درس الفلنفة الوضعية . .3
 زبضع ععاليمي وعربيتي وفكار عرر التووير  .4
 عاش الثورات النياسية والقترادية   فرهنا . .5
 ُرفا اغبل الثوري لبوام اجملتمع اؼبعاصر ورأا إعادة عوظيم اجملتمع وفق الو عة الوضعية . : أٍداف 
 االفرتاضات : 

 . عوظم قواهُت الطبيعة الآلمرنيية الكوف .1
 مراحل التطور ثالث : الغيبية ، اؼبيتافي يقية ، الوضعية . .2
 كل اؼبعرفة معرفة ازتماعية . .3
 يبكن اف يقنم اجملتمع اذل استاعيكا وديواميكا . .4
 التقدـ الزتماع  وليد اخفاقات البشر . .5
 عية ( .أساس اجملتمع ًو الغري ة اوساسية اسهناهية   احملافظة عل  الووع والتقدـ والغري ة الزتما .6
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 امليَر : 

 الوضعية عقتض  عطور حقيقة العضوية .  .9
 اؼبالحظة واؼبقارهة والتجارب والتحليل والتجريد واكتشاؼ اغبقانيق مث صياغة القواهُت .. -
 الستاعيكا والديواميكا . -
 . اؼبالحظة واؼبقارهة ، الستاعيكا الزتماعية والديواميكا الزتماعية .9

 الزتماعية والديواميكا الزتماعيةالستاعيكا  : الينط . 
 الكضآا : 

 علم الزتماع الوظري أـ علم الزتماع التطبيق  . .1
 اعتماد التفنَت عل  الوموذج الطبيع  . .2
 اؼبوهج الوضع  . .3
 البوام والعملية . .4
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 ْ٘ٓالينط الػنْلٕ املعٔازٖ املتهامل يف اليظسٓ٘ العض : 
  البعػد اؼبعيػاري أو عل  أنبيػة  عوهي  و دوركاميهقيا الو عات العضوية اؼبتطرفة   التفنَت الطبيع  واؼبيكاهيك  للمجتمع أكد  عل

التفنػَت عػن  عبتعػد عن كوهت وسبونر فػذف عفنػَتاهتما ل ىبتلفافورغم أ ما ،  عفنَت اجملتمع كونق ازتماع    البعد الزتماع 
 . التفنَت الزتماع  العلم بقوة من  وعقًتب،  للمجتمع اآلرل الراـر

 و1917-1858:  مٔل دّزنآه 
 أفكار عرػر ، عرّّب   حضن  ، ودرَّسها   اعبامعة ، ععّلم القاهوف والفلنفة الوضعية ، وًو ابن عانيلة يهودية ُولد دوركامي   فرهنا

 .  التووير وعاش أتـ الثورة النياسية   فرهنا والتفكك الزتماع 
 ا ػػار اؼبعػػايَت أو  عرػػورى للمجتمػػع، وعرعػػال علػػ  ذلػػك  التماسػػك الزتمػػاع ( و  الضػػمَت اعبمعػػ    اسرادة العامػػةبفكػػرة  اًػػتم  

 ا الفرد ارعبا ا ازتماعيػا مػع البوػام الزتمػاع  مػن    أي اهي عرّور اجملتمع حنال الطريقة اليت يرعبط أشكاؿ التكامل الزتماع 
 . اوساسية اًتماماعي احدا التماسك الزتماع  لعواصر اجملتمع فكرة( وكاهت  خالؿ اغبقانيق الزتماعية

 األٍداف : 
 ػا علػ  ظهػور اؼبشػكالت الزتماعيػة اًتماما أساسيا   اًتم دوركامي ا مواقض ػ. وكػاف ذلػك الًتمػاـ  بفهم الظواًر الزتماعيػة وأتثًَت

. وقػػػد رأا دوركػػػامي أف علػػػم الزتمػػػاع يهػػػتم ابلظػػػواًر  الػػػيت  رحػػػت   ذلػػػك الوقػػػت الوفنػػػية و الفرديػػػة للتفنػػػَتات اومعارض ػػػ
داخػػل  معيوػػا   أف ينػػلك سػػلوكاوعل مػػي علػػ   عقهػػر الفػػرد، وخاصػػة علػػك الظػػواًر الػػيت  الزتماعيػػة واللت امػػات اوخالقيػػة اعبمعيػػة

، وًكذا فعل  الوقيا مػن التفنػَتات الوفنػية الػيت هتػتم ابغبػالت الداخليػة والػيت سػيطرت علػ  اؼبوػاخ الفكػري   علػك  اعبماعة
لدراسػػػة ًػػػذى اؼبعطيػػػات مثلمػػػا عػػػرض موهجػػا  ا ػػػار عمػػلي سوسػػػيولوز ي يهػػػتم ابلظػػػواًر اؼبوزػػودة   اػبػػػارج قػػػّدـ دوركػػػامي،  الفػػًتة

 .الزتماعية
 من دوركػامي   أتسػي  وعطػوير علػم الزتمػاع  اؼبنانبة الكرباًذا اؼبوهج الزتماع  وًذا التفنَت للظواًر الزتماعية ًو  وكاف

 ، لكل مظػاًر اجملتمػع اًتماما  ، وقد أعط  دوركامي  يرك  عل  اجملتمع كظاًرة حقيقية ؽبا وزود منتقل متمي ا   زديدا   ابعتبارى علما  
 :  وً 
 . ( واوخالؽ وأساليال الضبط والبوام النياس  والقترادي والدين واعبريبة القاهوف  -
 االفرتاضات  
، وقد  منتقل لي وزود –، سبثالت صبعية  صبعيا   شعورا   – « ضمَتا  صبعيا »  أف اجملتمع بوصفي  بدأ دوركامي ابفًتاض ًاـ مؤّداى .1

ىبتلف عن  عضوي صبع فاجملتمع كل  .  ىبتلف عن ؾبموع أز انيياجملتمع ككل أف  عوضيح – سبونركما فعل   -قرد دوركامي 
 . من خالؿ فبارسة أساليال القهر اليت يفرضها عل  البوام اؼبعياري للمجتمع ، ويعمل أساسا   ؾبموع اوز ام

القهر اليت سبارسها ، كما يتجل  ذلك   قوة  وقانيع حقيقية ( ً  الظواًر الزتماعية   الوقانيع الزتماعيةويًتعال عل  ذلك أف  .2
 . بواقعية اؼبعايَت وما سبارسي من قوة قهر وال اـ ، وعبعا لذلك اًتم دوركامي اًتماما أساسيا   اؼبعايَت واوبوية التوظيمية

اؼبختلفة للنيطرة والقهر واسل اـ عل  بوام  الشكاؿ ععتمد عل ( أي الضمَت اعبمع    العقل اعبمع القوة الزتماعية عل   ععتمد .3
، وعل  العمـو فذف   يبارس الضبط الزتماع  عل  أعضام اعبماعة من خالؿ ًذى اؼبعايَت ، عودما اؼبعايَت النانيد خالؿ صباعة ما
 . هنق معايَت اجملتمع، دبا   ذلك هظمي عقـو عل   كل مظاًر البوام الزتماع 

 « دّزنآه »الينط الػنْلٕ املتهامل يف اليظسٓ٘ العضْٓ٘ :  اخلامط٘احملاضسٗ 
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، و ذى الكيفية سبثل لذلك اجملتمع  اغبازات اوساسيةعل   يعتمدالنانيدة فيي  الظواًرأو  قانيع اجملتمععطور و بُّت دوركامي أف  .4
الظواًر الزتماعية اغبازات الزتماعية موضوع هبال أف يدرسي علمام الزتماع بعمق، وقد سبق دوركامي   ًذا اؼبدخل البواني  

 الوظيف  اؼبعاصر   عوضيح ًذى الرعباط.
( أي كلما ع ايد التماثل    اجملتمع عقنيم العملعل   يعتمد التماسك الزتماع مؤداى   أف  اثهيا   أساسيا   فرضا    رح دوركاميوقد  .5

 . منتوا التماسك الزتماع  ارعفع،  ا  اقل ععقيد بوام اودوار كلما كاف  مظاًر عقنيم العمل  
ومنتوا عقنيم العمل من زاهال  بُت حجم اجملتمع والكثافة الزتماعية رابطة موطقيةشبة ، بُت دوركامي أف  ا اذل ًذا الفرضاستواد   .6

، عرعال عل  ذلك زتدة    أي كلما زاد عدد النكاف وارعفعت الكثافة الزتماعية   من زاهال آخروالتماسك الزتماع  
 . ( ، وضعف التماسك الزتماع  عقنيم العمل

 (  التضامن الزتماع    للتماسك الزتماع كبَتين  شكلُت أساسيُتوعالوة عل  ذلك أدرؾ دوركامي أف ًواؾ  .7
 .التماسك العضوي : الثاي ، و التماسك اآلرل : اووؿ -
 ٕالزتماعية اليت يتضامؿ فيها عقنيم العمل، وسباِرس فيها اؼبعايَت  خرانيص اجملتمعات التقليدية خاصية من : ّالتناضو اآلل

قوة ضاغطة عل  اوفراد كما يظهر فيها منتوا عاؿي من التماسك الزتماع ، بنبال التماثل   اؼبعايَت والتقاليد 
 واؼبعتقدات وعقارب اآلرام والطموحات.

 :ْٖوشيوع  ، واليت عتمي  بتعقد هظاـ عقنيم العمل اوكثر عقدما   اجملتمعات اغبضرية والرواعيةفخاصية  أما التناضو العض ،
(  اجملتمع   . و  مثل ًذا البوام عالقات عقـو عل  التعاقد والبفاض منتوتت التكامل وهدرة مظاًر التماسك والتضامن

ا وضغطها عل  اوفراد عضعف قوة ، فبا يؤدي اذل ارعفاع معدلت الكبراؼ واعبريبة هتيجة  أساليال الضبط اليت سباّرس قهًر
، ويربح البوام الزتماع  غَت قادر عل  عوظيم العالقات عوظيما  (   اجملتمع والبوام الزتماع ضعف الروابط بُت اوفراد 

 . مالنيما  
   وبقػدر مػا عنػاًم    بقدر ماً  عدعم معايَت اعبماعة وظيفة   اجملتمععؤدي  اوخرا وأشكاؿ الكبراؼ أف اعبريبة افًتض وأخَتا ،

 . اعبماعةالتغيَت اؼبنتمر بتعديل معايَت 
 وزاد عػػدد  واذا كػػرب ًػػذا الونػػق،  القػػوؿ يػػرا دوركػػامي أف اجملتمػػع وحػػدة عضػػوية معياريػػة سبثػػل اغبازػػات اوساسػػية للمجتمػػع وؾبمػػل

. التماسػك العضػوي ذلإ مػن التماسػك اآلرل اجملتمػع ( يتحػوؿ   النكاف وازدادت الكثافة الزتماعية وععقد عقنػيم العمػل يتحػرؾ
، أي عطػوير الوحػػدة اوخالقيػة بعػػد حػػالت  الواصبػة عػػن ذلػك ًػػ  إعػادة عكامػػل اوفػػراد وبيئػتهم الزتماعيػػة واؼبشػكلة   العمليػػة
 التفكك الزتماع .

 الستفادة من التعليم والًتبية والدعوة اذل عربية أخالقيػة زديػدة عتجػاوز اًتمامػات  عتطلال إعادة ًذا التكاملدوركامي أف  ويقًتح :
 .للتجاه  الزتماع  ابؼبظاًر العمليةدوركامي  اًتم سبونر و كوهت. وكما فعل   أخالقية متجاهنة مع اجملتمعالفرد وعتيح رابطة 

 امليَر : 
 علػ  اس ػػالؽ. ويوضػح فيػػي أف اغبقػانيق الزتماعيػػة أشػػيام دوركػػامي  أشػهر مؤلفػػات"  قواعػد اؼبػػوهج   علػم الزتمػػاع"  كتػػاب يعػد

 أو الظواًر الزتماعية. – اغبقانيق الزتماعية يبكن قياسأي  - موضوعيةعقتض  دراسة 
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 ووبػاوؿ علػم الزتمػاع أف وبػدد اغبازػات الزتماعيػة  العقػل اعبمعػ   كتابي النابق بدراسة اؼبؤشػرات الػيت عػربز  اًتم دوركامي و ،
زػوف سػيتورات    اؼبػتالـز الػيت قػاؿ  ػا. كما يوبغ  أف ينتفيد علم الزتماع من  ريقة التغػَت  اوساسية اليت سبثلها ًذى اؼبؤشرات

 : ارعباط التفنَت الذي وبدث   ظاًرة ما بتغَت آخر يطرأ عل  ظاًرة أخرا أو أكثر.  ( دبعٌت ميل
 كمػا أعطػ  اًتمامػا   أنبيػة التجريػال واؼبػوهج اؼبقػارف، أوضح  أكد دوركامي أنبية دراسة الظواًر الزتماعية دراسة موضوعية وكما ، 

( قػواهُت علميػة هتػتم بكيفيػة أدام  اسػتخالص ، وينػاعدإ ًػذا اؼبػوهج علػ  ذبريػد   لتغػَت اغبقػانيق الزتماعيػة خػالؿ ال مػاف خاصا  
ا.  الظواًر الزتماعية لوظانيفها وهشأهتا وعطوًر

 منط  اجملتنع : 
 التماسػػك اآلرل »، وشبػػة ؾبتمػػع ينػػودى     ؾبتمػػع مػػا النػػانيد التماسػػك الزتمػػاع يقػػـو علػػ  صػػورة عوػػد دوركػػامي  مبػػط اجملتمػػع » 

، ومعايَت سبارس قوة القهر واؼبلكية اؼبشاعة والدتإت  ثقافة عقليدية متجاهنةفيي مبط  يوتشر ، و والبفاض   معدؿ عقنيم العمل
 . ( أي اؼبوت من أزل اعبماعة اسيثاري   الوثوية والهتحار الغَتي

 وع ايػػد الفرديػػة ومعػػايَت  اؼبرػػاحال لعرػػر الترػويع بتعقػػد هظػػاـ عقنػيم العمػػل يتميػػ فينػػود   ؾبتمػع  « التماسػػك العضػػوي » أمػا ،
، ومبػػػو الذباًػػػات العلماهيػػػة وازدتد الهتحػػػار اوإي أو  ، والعالقػػػات الػػػيت عقػػػـو علػػػ  التعاقػػػد واؼبلكيػػػة الفرديػػػة الثػػػواب والعقػػػاب

 أو اجملتمع.الهتحار بنبال عدـ احًتاـ اؼبعايَت   اعبماعة 
ول عربرى اؼبعايَت النانيدة وؿبرلة الرراع بُت رغبات الفرد وسلطة  دبراحل الذات: مرعبط الهتحار اوإيوًو  الشكل اووؿو  -

 اجملتمع ووبنم الرراع بتدمَت الذات.
الزتماع  وخاصة  شيوع مظاًر التفككفيوشأ هتيجة :  اؼبعياري(  الهتحار اوهوم من الهتحار فهو  الشكل اآلخرأما  -

أوقات اوزمات القترادية عودما عتنع اؽبوة بُت التطلعات والواقع اعناعا كبَتا. واعناقا مع التطور من اجملتمع العنكري 
 يرف مبط اجملتمع العضوي عود دوركامي البوام الزتماع    أ وار معيوة من عطورى. سبونراذل اجملتمع الرواع  عود 

 تناعٕأمناط التناضو االد : 
 

 أمناط التناضو االدتناعٕ
 التضامً العضْٖ التضامً اآللٕ العْامل 
 ع ايد الفردية ويوم  التخرص   العمل الفردية عنيطر عليي التقاليد ومعتقدات وآرام فباثلة النلوؾ 1

 والعقابالتأكيد عل  الرواب  يتحكم فيي العقاب القهري القواهُت واوخالؽ والضوابط الزتماعية 2

 قياـ عالقات التعاقد بُت اغبكومة واؼبوا وُت الزتماعات العامة البوام النياس  3

 اؼبلكية التعاقدية واػباصة اؼبشاركة واؼبلكية العامة القتراد 4

 وحداهية هللا الو عة القبلية ، والتعرال ؼبواقع اسقامة –الطو مية  الدين 5

   سبيل اجملاعة الغَتي الهتحار 6
والهتحار بال مربر هتيجة الكبراؼ عن  –اوإي 

 اؼبعايَت
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 ٘ٔالكضآا األضاض :  
   فذف مفهـو دوركامي للمجتمع يعط  قيمة أكرب ؼبعايَت اجملتمع اليت يطلق عليها الشعور اعبمع  خالؼ أوزنت كوهت وسبونرعل 

 .    الضمَت اعبمع (
  صورة من اسرادة اعبمعيػة الػيت عتطػور  بقػا لتطػور حازػات  فاجملتمع يبثل . ابلريغة العضوية والتطوريةولكوي يتفق معهما   اسيباف

يػ داد ععقػػد ًػذى اغبازػات مػن زػػرام عكػاثر النػكاف  عغػَتت، وكلمػػا  اجملتمػع اوساسػية فتحػدد وعقيػد سػػلوؾ اوفػراد داخػل اجملتمػع
 .  . فيتحرؾ اجملتمع من التضامن اآلرل التضامن العضوي ؼبعايَت اؼبرعبطة بي، وعظهر ا عقنيم العمل

 وًػػو اؼبنػػانبة اؽبامػػة والكػػربا والباقيػػة لػػدوركامي   علػػم يبثػػل زػػوًر علػػم الزتمػػاع  اؼبػػدخل اؼبعيػػاري والعضػػوي والتطػػوري وًػػذا
 الزتماع.

 عل  الوحو التارل: علخيص بعا القضات اوساسية عود دوركامي ويبكن 
؟ أي ًل دوركامي وّحد بُت الضمَت اعبمع  واجملتمع، ومن مث فرض  اذل أي مدا يبتلك الضمَت اعبمع  وزودا منتقال   الواقع .1

 وزودا منتقال للوزود اعبمع ؟.
يتضمن خطر التبنيط  مدا ارعباط العالقة بُت حجم النكاف وعقنيم العمل وبنا ة التكامل الزتماع  والربط بُت ًذى العوامل .2

 اؼبفرط.
 يبدو أف مشاكل قياس الوقانيع الزتماعية عل  منتوا الفرد واجملتمع كثَتة. .3
؟ لقد درس دوركامي عدـ اؼبناواة لكوي آمن  اذل أي مدا سبثل الوقانيع الزتماعية حازات الرفوة بدل من حازات اجملتمع العامة .4

 ابلتفنَت البواني  للمجتمع.
 فال زالت أعماؿ دوركامي واحدة من أًم اؼبنانبات اليت قدمت لعلم الزتماع والفكر الزتماع  العلم   تعلك اؼبشكال ورغم ،

 وخاصة عرورى اؼبعياري للمجتمع. 
  و  1917 – 1858 : طاز العنل اليظسٖ عيد دّزنآه 

 :ٗاليػأ 
 ابن أسرة يهودية . .5
 درس القاهوف والفلنفة الوضعية . .6
 التووير . عاش وعرّب مع عقاليد عرر .7
 عايش الضطراابت النياسية والقترادية والزتماعية   فرهنا . .8
 : ُا عل  اؼبشكالت الزتماعية   مقابل التفنَتات الوفنية . أٍداف  فهم الظواًر الزتماعية وأتثًَت
 : االفرتاضات 
 .عقـو النلطة عل  الفكر اعبماع  (2 . وزود الضمَت اعبمع  (1
 .سبثل اغبقانيق الزتماعية حازات اجملتمع (4 . موزودةاغبقانيق الزتماعية وقانيع  (3

 .أي  التماسك من التماثل (5
التغَت   حجم النكاف وعغػَت الكثافػة الزتماعيػة وعغػَت عقنػيم  (6

 . العمل
 يؤدي الكبراؼ وظيفة   اجملتمع . (8 .يوجم التماسك عن عقنيم العمل (7
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 :امليَر 
 

 . اؼبقارهة (2 . الوقانيع الزتماعية أشيام ويبكن أف عقاس (1

عقػػػـو القضػػػات علػػػ  فػػػروض علميػػػة أي وقػػػانيع ماديػػػة   بيػػػاإت  (4 .الثبات من خالؿ التباين اؼبتالـز (3
 .وأمثلة منتمدة من التاريخ (

 
 

 : منط اجملتنع 
 التماسك اآلرل والعضوي  
 : الكضآا 
 وزود الضمَت اعبمع  . .1
 التأثَت اغباسم غبجم النكاف . .2
 قياس الوقانيع الزتماعية . .3
 الذي سبثلي الوقانيع الزتماعية .ما  .4
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 ٘ٔاليظسٓ٘ البيأٜ٘ الْ ٔف : 
 علػم الزتمػاع    اكثػر الذباًػات روازػا   يبثػل الوظريػة الزتماعيػة   ابلذبػاى البوػاني  الػوظيف القػوؿ  ف مػا أصػبح يعػرؼ  يبكن  

 .أرواب و الولتت اؼبتحدة اومريكية  كل من  اوخَتة اػبمنُت عاما   خالؿ
 ًذى النووات اػبمنُت ظهرت مؤلفات عديدة حوؿ ًذا الذباى الوظري   علم الزتماع سوام موها ما عواولتػي ابلشػرح أو  وخالؿ

 الكاديب  اؼبعاصر.اؼبعادل الرنيينية لعلم الزتماع . وقد اعترب ًذا الذباى من  التعديل أو اغبذؼ واسضافة والوقد
 اؼبرػػدر اوساسػػ  لػػذلك الذبػػاىًػػو   اوهثروبولوزيػػاكثػػَت مػػن علمػػام الزتمػػاع الػػذين يروزػػوف ؽبػػذا الذبػػاى اذل اعتبػػار علػػم   ويبيػػل .

 . ماليووفنك و راد كليف براوفويشَتوف برفة خاصة اذل كتاابت كل من 
 اف ًواؾ علمام ازتماع آخرين يروف أف ًذا اؼبيل من زاهال علمام الزتماع الوظيفيُت اذل الربط بػُت هشػأة الذبػاى الػوظيف     إل

اوهثروبولوزيػا الثقافيػة إمبػا ًػو عشػويي للحقيقػة وؿباولػة سخفػام الطػابع اويػديولوز  احملػافظ  علم الزتماع وبُت الذباى الػوظيف   
عل  اؼبنلمات اوساسية لالذباى العضػوي الػذي كػاف سػانيدا    يعتمدلذلك الذباى. فالواقع أف الذباى الوظيف  كما سيتبُت لوا أهي 

( مػارعن ديػلي زبل  عوي علمام الزتماع بعد ما أصػبح ًػذا الذبػاى كمػا يقػوؿ  الوظرتت الزتماعية اووذل   علم الزتماع والذ
 س م النمعة وموصوما بوصمة الرزعية. 

 والعتماد اؼبتبػادؿ بػُت  واليت عدور حوؿ فكرة عكامل اوز ام   كلي  واحد البوانيية الوظيفية عليها اليت ععتمد واؼبنّلمة اوساسية ،
الػػذي يرػػحال  التكامػلوفكػػرة  أوزنػت كوهػػتالعواصػر اؼبختلفػػة للمجتمػع ًػػ  الػػيت كاهػت عػػدور حوؽبػا فكػػرة العفػػاؽ العػاـ عوػػد 

 .دوركامي، كما أف هف  ًذى اؼبنلمة كاهت موزودى   أعماؿ عوازفللمجتمع عل  أهي   حالة  ابريتووهظرة  سبونرعود  التماي 
  وعػرعبط بظهػور ذلػك ( ـ91القػرف  لينت   واقع اومر سوا صياغة زديدة وفكار ومنػلمات قديبػة ععػود اذل الوظيفية  البوانييةو

 عن الوظاـ  الرأظبارل وعربيرى. للدفاعالذباى القوي ذي الربغة العلمية 
  الوظيفيػة برػفة أساسػية  ععتمػدو  العضػويُتالوضػعيُت مػن  علمام الزتماع اووانيػلًم  اؼبؤسنُت اغبقيقيُت للوظيفيةوعل  ذلك فذف

. وًػ  الفكػرة الػيت مؤداًػا   أف كػل شػ م يبكػن أف يوظػر إليػة  اليت اعتمدت عليها الوظػرتت العضػوية الونق العضويعل  فكرة 
 مثل الكانين اغب ( .  أز اميتكوف من  هنقا أو كال متكامالابعتبارى 

  وهبدر بوػا قبػل أف هنػتطرد   شػرح العالقػة بػُت الوظيفيػة وبػُت الوضػعية واوهثروبولوزيػا الثقافيػة أف كبػدد أول اػبرػانيص اوساسػية
 لالذباى الوظيف    الوظرية الزتماعية. 

  م اتلكوت ابرسوه و  روبرت مَتعوفمثل  الذباى الوظيفية الرغم من أف ًواؾ عديدا من علمام الزتماع الذين يوتموف اذل عل   وغًَت
 ٘ٔمطلنات اليظسٓ٘ الْ ٔف : 
 أو منػػلمات  يعتمػػد سػػت أفكػػار الذبػػاى الػػوظيف مػػن الختالفػػات بػػُت ًػػؤلم العلمػػام إل اهػػي يبكػػن القػػوؿ برػػفة عامػػة أف  وابلػػرغم

 رنيينية ؿبورية ً :
سوام كاف كانيوا حيا أو ازتماعيا ، فردا كاف أو صباعة صغَتة أو عوظيما رظبيا أو ؾبتمعا أو حىت العادل  سرى  الوظر اذل أي ش م يبكن .1

ذا الونق .  هنق أو هظاـعل  أهي  . فجنم اسهناف يتكوف من ـبتلف اوعضام  عدد من اوز ام اؼبًتابطة يتألف منًو
، وشخرية الفرد هنق يتكوف من أز ام ـبتلفة مثل  من ؾبموعة من اوز ام واوزه ة، واعبهاز الدوري فيي عبارة عن هنق يتكوف

 . النلوؾ واغبالة الهفعالية والعقلية... اخل وكذلك اجملتمع والعادل

 «تالهْت بازضْىص  »اليظسٓ٘ البيأٜ٘ الْ ٔفٔ٘ :  الطادض٘احملاضسٗ 
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وال فذف الونق سوؼ يفٌت أو يتغَت  عغَتا زوًرت. فاعبنم اسهناي مثال وبتاج  لبد من الوفام  ا لكل هنق احتيازاعي اوساسية .2
 . ( وًكذا اوسرة   القاهوف( وؾبموعة لرعاية او فاؿ    اوكنجُت واؼبام، وكل ؾبتمع وبتاج وساليال لتوظيم النلوؾاذل

ولك  يتحقق ذلك فالبد أف علال أز اؤى اؼبختلفة احتيازاعي. فذذا اختلت وظيفة اعبهاز  دانيما   حالة عوازف لبد أف يكوف الونق .3
 . صبح   حالة من الالعوازفالدوري فذف اعبنم سوؼ يعتل و 

أي يقلل من عوازف الونق  اا وظيفي  ضار   وقد يكوفأي ينهم   ربقيق عوازف الونق.   وظيفيا قد يكوف وكل ز م من أز ام الونق .4
 أي عدمي الفانيدة والقيمة ابلونبة للونق.  غَت وظيف  وقد يكوف

. فحازة اجملتمع لرعاية او فاؿ مثال يبكن أف عقـو  ا  بدانيل عدة متغَتات أويبكن ربقيق كل حازة من حازات الونق بواسطة  .5
، وحازة اجملموعة للتماسك قد عتحقق عن  ريق التمنك ابلتقاليد أو عن  ريق الشعور ابلتهديد من  اوسرة أو دار اغبضاهة

 . عدو خارز 
الزتماع  الوظيف  ل وباوؿ أف يشرح كيف . فالتحليل  اوهشطة أو الوماذج النلوكية اؼبتكررةوحدة التحليل هبال أف عكوف  .6

 عرع  أسرة معيوة أ فاؽبا ولكوي يهتم بكيفية ربقيق اوسرة بوصفها هنقا ازتماعيا هظاما( ًذا اؽبدؼ.
 ٘ٔا دف السٜٔطٕ يف اليظسٓ٘ الْ ٔف : 
   أو اسضػرار  لستمراريتيككل   ًو الكشف عن كيفية إسهاـ أز ام الونق   ربقيق الونق :إف ًدؼ الوظيفية أو التفنَت الوظيف

 ػػذى السػػتمرارية . فعلػػم الزتمػػاع الػػوظيف  قػػد وبػػاوؿ الكشػػف عػػن دور وسػػانيل العرػػاؿ اعبمعػػ    اجملتمعػػات اؼبركبػػة   ربقيػػق 
 . . وقد وباوؿ أف يكشف عن اعبواهال النلبية للحرب أو اعبريبة ابلونبة للمجتمع اجملتمع لتوازهي

  التفػاوت الطبقػ    أو للتػدرج الزتمػاع (  وولربت مور، كوج رل ديف   هوضح أكثر اؼبقرود الوظيف  أنخذ كمثاؿ ربليل ولك  )
  أف التػػدرج الزتمػػاع  الػػذي ًػػو عبػػارة عػػن عرعيػػال للمجموعػػات أو اوفػػراد   درزػػات أو رعػػال ذات :  يقػػوؿ اؼبؤلفػػافحيػػأ 

 يكػوف قانيمػا   ، أي أهػي ل بػد أف لونػبة للمجتمػعأو الفئػات اؼبهويػة ًػو شػ م وظيفػ  اب: الطبقػات الزتماعيػة  مثلمكاإت ـبتلفة 
 .  ابستمرار وف ًذا التدرج ًو أساس شغل اؼبراك  اؽبامة   اجملتمع  كثر اوشخاص كفامة  

   فذف وبرلوف عليي من م اتوفيما  أوضاعهم الزتماعية( بذلك أهي اذا كاهت ًواؾ مناواة بُت الواس   ديف  ومورويعٍت كل من ،
اجملتمع لن ينتطيع احملافظة عل  حالتي النوية. فاؼبراك  النياسية والقترادية اؽبامة ستظل خالية أو سُتشغل  شخاص غَت أكفام 

ؿ ًػؤلم ، وأمثػالشػغل ًػذى اؼبراكػ  ؿبػدود( أف عػدد اوفػراد اوكفػام واؼبػؤًلُت ديف  ومػورفبا سيؤدي اذل اختالؿ اجملتمع. ويفًتض 
لبػػد أف يضػػحوا   البدايػػة خػػالؿ عمليػػة عػػدريبهم وابلتػػارل فػػذ م لبػػد أف وبرػػوا علػػ  امتيػػازات كافيػػة عشػػجعهم علػػ  ربمػػل فػػًتة 

 التدريال ًذى. 
   بوصفي هنقا  ابلونبة للمجتمع  يكوف وظيفيا  ، أي  ينهم   أدام اجملتمع لوظانيفي هظاـ التدرجوعل  ذلك فاف. 
 ابلونبة لالثوُت. وظيفية، أي أ ا اوسرة عقـو إبشباع حازات كل من الفرد واجملتمععادل ازتماع أخر أف  ويرا 
  
  

  . اعبون  عوظيم النلوؾ (2 . احملافظة عل  الووع (1
 الثقا  وهقلي من زيل اذل زيل.ث احملافظة عل  الًتا (4 م اعبنمية والقترادية والوفنيةع ويد او فاؿ ابحتيازاهت (3
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 . لرعاية واغبمايةا (3  . اسشباع اعبون  (2 . البقام الطبيع  (1
 . اكتنابي صفاعي الزتماعية (6 . التوشئة الزتماعية (5 . التوشئة الزتماعية (4

 

 

  أي الوظر للمجتمع بوصػفي يشػبي  « الترور العضوي للمجتمع » عل  –كما يؤكد كثَت من العلمام   – وينتود التحليل الوظيف ،
وغَتنبػػا( والػػذي  دوركػػامي و كوهػػتالػػذي أسنػػي   الذبػػاى العضػػويمنػػلماهتا اوساسػػية مػػن  عنػػتمد الوظيفيػػةالكػػانين اغبػػ ، وبػػذلك 
م أف اهتقػػل مػػرة أخػػرا اذل علػػم  اوهثروبولوزيػػااعتمػػد عليػػي علمػػام    ربلػػيالهتم الوظيفيػػة للمجتمعػػات البدانييػػة، مث مػػا لبػػأ أتثػػًَت

 الزتماع.
 ٘ٔماذا تعين نلن٘ )ّ ٔف٘( يف اليظسٓ٘ الْ ٔف : 
 أنبها، من  كلمة وظيفة بعدة معافي   علم الزتماع  استخدمت : 
 و دروكػاميوًػذا ًػو اؼبعػٌت الػذي اسػتخدمها بػي كػل مػن  - الذي قد يكػوف اجملتمػع أو الثقافػة - اعب م للكلاسسهاـ الذي يقدمي  (1

 .ماليووفنك  و براوف
 أو اسسهاـ الذي يقدمي اجملتمع الكبَت للجماعات الرغَتة اليت يضمها. اعبماعة اذل أعضانيهااسسهاـ الذي عقدمي  (2
ػا عمليػات أو أاثرا وبويػة ازتماعيػة مثػل اهنػاؽ القرابػة أو  الزتماعيػةدراسػة الظػواًر لإلشػارة اذل  –الوظيفة  –عنتخدـ  (3 ابعتباًر

 . اخل.. . الطبقة
 أف العمليات أو اوز ام ذات أنبية اثهوية ابؼبقارهة ابلونق عود ربليل اجملتمع الوظرية الوظيفية   أًم اوفكار ومن  ً . 
 اليت يهتموف دبالحظتها هوعية اوهناؽعلمام الزتماع الذين يتبووف الذباى الوظيف     وىبتلف :  

 كاجملموعات( ويبثػل ًػذا الذبػاى ؾبموعػة مػن العلمػام، ويعرفو ػا بوظيفيػة الوحػدات اهناؽ صػغَتةفموهم من يرك  عل  ربليل  (1
 .الرغرا 

، ولكػن صبيػع الػوظيفيُت يشػًتكوف   ابرسػوه  و مَتعوف كاجملتمع( ويبثل ًذا الذباى:  أهناؽ كبَتةوموهم من يرك  عل  ربليل  (2
 أف اػبرانيص اليت  وبللو ا دانيما ً  خرانيص معووية أو فكرية. أي أ م مثاليوف.

  اتلكػوت الشػهَتين : وفيمػا يلػ  سػوعرض ابخترػار وعركيػ  لثوػُت مػن فبثلػ  الذبػاى الػوظيف  البوػاني  نبػا عاؼبػا الزتمػاع اومػريكيُت
 . روبرت مَتعوف ، وابرسوه 

 

 بازضْىص : 
 

 هظريػة  » صػاحال ابريتػوواسيطػارل  فرويػدوعػادل الػوف  الومنػاوي  ، إميػل دوركػاميبعػادل الزتمػاع الفرهنػ   فكػرت   أتثػر ابرسػوه  فقد
 وكذلك بعلمام القتراد التقليديُت. يرب ماك  ؼوعادل الزتماع اوؼباي ،  « الرفوة

  ويبكػػن عرػػويف مؤلفاعػػي اووذل ربػػت هظػػرتت الفعػػل الزتمػػاع  النػػابق  منًتشػػدا دبػػاك  فيػػربوقػػد بػػدأ ابرسػػوه  كتاابعػػي الوظريػػة ،
 اغبديأ عوها.

  
 

 . الفاعلُت عوزيهات (4 .الفاعل    (3 . اؼبوقف  (2  الفعل الزتماع  (1
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  مثاؿ : فعال    كل سلوؾ لي ولكن،  كل فعل عبارة عن سلوؾابرسوه  أف   يراو .  
، وذلػك لهتفػام  ولػي  فعػال   فاذباى الفراشة كبو الضوم والذي يعترب استجابة آلية من زاهال ذلػك الكػانين ؼبوبػي الضػوم سػلوكا   -

 . فهذا فعل  ولي  سلوكا  ، أما إف كاف سلوؾ الفراشة صدر بتفكَت واختيار  العورر الذا    ًذا النلوؾ
  بُت الفعل والنلوؾ ، ًو اف  يفّرؽذلك فالذي  وعل: 

 . الذي يقع بُت اؼبوبي والستجابة ازباذ القرار يترف بعورر الفعل -
. أدوار بديلػة يقػـو  ػا بػُت دبوزبػي ىبتػار الفاعػل مضػطرا لزبػاذ قػرار يكوف فيي أي ظرؼ أو اؼبنرح قد يكوففذهي  اؼبوقفأما  -

، وبرػػفة خاصػػة اؼبوضػػوعات سػػوام كاهػػت إهنػػاهية أو غػػَت إهنػػاهية  اؼبوبهػػات اؼبمكوػػةواؼبوقػػف يتضػػمن ؾبموعػػة متووعػػة مػػن 
: عرورات ؼبا ًو مرغوب فيي . ومهمة الباحأ أف وبدد كيف وؼباذا ينتجيال  وكذلك ؾبموعة من اؼبعايَت اليت ً  عبارة عن

ا.  الفاعل ؼبوبهات معيوة دوف غًَت
 احملػددات  موقف ما ويكوف عليي أف يقـو فيي بفعل معُت فذف ًواؾ ما وبدد اختيارى لووعية ذلك الفعل وًذى الفاعل  يوزد وحُت 

 .  ابلتوزيهات اظباًا ابرسوه ً  ما 
 اهفعاليػة أو ، فال بد اف هقرر ما اذا كاف ععاملوا معهم سػيكوف علػ  أسػاس عالقػة  هتعامل مع اآلخرين فذهي عوزهوا عدة أشيام فحُت

سيكوف ؿبايدا اهفعاليا ، وبوام عل  ذلك هقرر ما اذا كوا سوتعامل معهم عل  أساس ا م شخريات متكامل ًاو عل  أساس ز ني  
ليعاعبػي فاهػي  وحػُت ىبتػار  بيبػا  ،  وعل  أساس أ ا شخرػية متكاملػة اثهوي فحُت ىبتار رزل ما زوزة لي ، فاهي يتعامل معها اهفعاليا  

ذلػػك  ابرسػػوه   وقػػد اظبػػ   عػػي علػػ  أسػػاس غػػَت اهفعػػارل وابلتػػارل يوظػػر آليػػي مػػن زاهػػال واحػػد فقػػط ًػػو كفامعػػي   وظيفتػػييتعامػػل م
 . ( ابلتوزيهات اسدراكية الدافعة

 واظبػػ  ذلػػك  هبػػال اف لبتػػار بػػُت اف هترػػرؼ   موقػػف مػػا علػػ  أسػػاس اؼبرػػلحة الذاعيػػة أو علػػ  أسػػاس مرػػلحة اجملموعػػة كػذلك  
 . ( قويبية الدافعيةابلتوزيهات الت

 اذل  التوزيهات الدافعية. حيأ عشَت  مّي  ابرسوه  بُت ما اظباى ابلتوزيهات الدافعية والتوزيهات القيمية وقد : 
 واليت عرعبط ابسشباع أو اغبرماف الفعليُت أو اؼبمكوُت لحتيازات الفاعل. كبو موقفي عوزيهات الفاعلعلك اعبواهال من  -

 

 : التْدَٔات الدافعٔ٘ثالث٘ أىْاع مً  ّتْدد

 ٘:ـٔـسفـعـالتْدَٔات امل (1
  وعتضػػمن ربديػػد مكػػاف اؼبوضػػوع الػػذي هتعامػػل معػػي   عػػادل موضػػوعات الفاعػػل وربديػػد خرانيرػػي

 ووظانيفي الفعلية اؼبمكوة وسباي ى عن غَتى من اؼبوضوعات.

 التْدَٔات االىفعالٔ٘: (2
  بواسػػطتها الفاعػػل  اقتػػي علػػ  ـبتلػػف اوعمػػاؿ فيمػػا يتعلػػق وعتضػػمن ـبتلػػف العمليػػات الػػيت يػػوزع

 دبختلف اؼبوضوعات ذات الدللة الهفعالية   ؿباولتي زتدة اسشباع.

 نٔ٘:ـٔـكـالتْدَٔات ال (3
    فتشػػَت اذل اؼبعػػايَت الثقافيػػة أو اذل علػػك اعبواهػػال مػػن عوزيهػػات الفاعػػل الػػيت ذبػػربى علػػ  اف أيخػػذ

يَت معيوػػة وؿبكػػات اختيػػار حػػُت يكػػوف   موقػػف ينػػمح لػػي  ف ىبتػػار اعتبػػارى إمكاهيػػة عطبيػػق معػػا
 النلوؾ الذي يقـو بي.
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 ّتيكطه ٍرِ التْدَٔات الكٔنٔ٘ بدّزٍا اىل ثالث٘ أىْاع:
 . وعتضمن اللت اـ دبعايَت معيوة ثبت صدقها معرفيا    ٘:ـٔـسفـعـالتْدَٔات امل (1
 .معيوة ثبت بواسطتها مالنيمة أفعاؿ معيوة ؼبوضوع ما اهفعاليا   وعتضمن اللت اـ دبعايَت  التْدَٔات التكدٓسٓ٘ (2

 التْدَٔات األخالقٔ٘: (3
  وعتضمن اللت اـ دبعايَت معيوة ربددت صػالحيتها علػ  أسػاس هتػانيج اوفعػاؿ ابلونػبة للونػق الكلػ    

 . ( أي اجملتمع  
 

 اليظسٓ٘ الْ ٔفٔ٘ لدٚ بازضْىص : 
 ارعكػػ  عليهػػا فيمػػا بعػػد عوػػد  التوزيهػػات و اؼبوقػػف و الفعػػل و الفاعػػل أي العواصػػر اؼبختلفػػة الػػيت بػػدأ ابرسػػوه  يدرسػػها   وًػػذى )

ثالثػػة أهػػواع مػػن ، وًػػ  الػػيت يػػرا اف أي هنػػق يتكػػوف موهػػا فهػػ  عػػدخل   عكػػوين  هظريػػة بوانييػػة وظيفيػػة عػػن اجملتمػػععكػػوين  ؿباولتػػي
 :اوهناؽ

 

 . الونق الثقا  (3  . الشخريةهنق  (2 . الونق الزتماع  (1
 

  ذلك الذي يقوؿ أوضحهاعدة ععريفات  « الونق الزتماع  » ويعّرؼ ابرسوه  : 
وبتل كل موهم مرك ا أو مكاهة متماي ة عن اوخرا ويػؤدي دورا متمػاي ا، فهػو  عبارة عن فاِعلرُت أو اكثر  والونق الزتماع   -

عبػػارة عػػن مبػػط مػػوظم حبكػػم عالقػػات اوعضػػام ويرػػف حقػػوقهم ووازبػػاهتم ذبػػاى بعضػػهم الػػبعا، وا ػػار مػػن اؼبعػػايَت أو القػػيم 
 (. اؼبشًتكة ابسضافة اذل أمباط ـبتلفة من الرموز واؼبوضوعات الثقافية اؼبختلفة

  ابهي « الدور » ّرؼ ابرسوه يعو  : 
 اؼبكاهػة »أمػا ،  اذا ما هظرإ اذل ًذا النلوؾ   سياؽ أنبيتي الوظيفية للونق الزتمػاع  سلوؾ الفاعل   عالقتي مع آخرين -

   هنق عالقة ازتماعية معيوة. موقع الفاعلفتشَت اذل  «
 هظاما    » فينم  الومط الثابت من عالقات اودوارأما  « بوام »ينم  ذلك مبط اثبت هنبيا من اودواريتكوف  وعودما ».  
 وقػد  هتاج لهناؽ التفاعل الزتماع  من إحية وؿبددا ؽبذا التفاعل مػن إحيػة أخػرا: فَتا ابرسوه  اهي  « الونق الثقا  » أما ،

 : الهناؽ الثقافيةمن  ثالثة أمباطمّي  ابرسوه  بُت 
 

 . اهناؽ التوزيهات القيمية (3 . اهناؽ الرموز التعبَتية مثل الفن (2 . اهناؽ اوفكار أو اؼبعتقدات (1
 

 : ّٓسٚ بازضْىص أٌ االىطام االدتناعٔ٘ تتصف خباصٔتني أضاضٔتني ٍنا
 ميل مكوإت الونق اذل اغبفاظ عل  درزة عالية من التكامل عل  الرغم من الضغوط البيئية.  :أّاًل
 مكوإت الونق   أدام وظانيفها.ميل اذل التوازف أي  استمرارية   :ثاىًٔا

 

 

 .  ، عن وزود اوفراد وحقيقة ازتماعية منتقلة كونق ازتماع  أف اجملتمع يبلك واقعا   :أّاًل
من الوظانيف اوساسية اؽبامة . وعتكوف  عددا  (  ُيرِبُز البوام الزتماع  أو اوهناؽ الفرعية اليت يتكوف موها البوام   اؼبوظمات :ثاىًٔا
 من : « الوظانيف »ًذى 
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، فيوػتج التكامػل اؼبعيػاري   هنػق اجملتمػع العػاـ ؾبموعة من اؼبعايَت اليت عربط الفػرد ابجملتمػععل   يعتمددبعٌت أف الونق  :التهامل (1
 ككل. 

، يػػؤدي اذل احملافظػػة علػػ  مبػػط التفاعػػل فػػال ىبػػرج أو عموميتهػػايتضػػموي مػػن معػػايَت وقػػيم ؽبػػا دبػػا  الونػػقويعػػٍت أف  منــط احملافظــ٘: (2
 يوحرؼ عن حدود الونق.

. فػػالفرد مػػن خػػالؿ دورى   واؼباديػػة الػػيت يوزػػد  ػػا يتكيػػف مػػع البيئػػة الزتماعيػػةويعػػٍت أف كػػل هنػػق ازتمػػاع  عليػػي أف  التهٔــف: (3
 تمع الدورل.يتكيف مع هنق اجملتمع العاـ، واجملتمع العاـ هبال أف يتكيف مع هنق اجمل

. دبعٌت أف اوفراد أثوام إشباعهم غبازػاهتم ىبتلفػوف مػن  من أزل ربقيق اؽبدؼ أساليال اوفراد الفاعلُتويقرد بي  : حتكٔل ا دف (4
 حيأ مكوإت شخرية كل موهم، حيأ ىبتار كل موهم بديال من البدانيل اؼبتاحة   الونق الثقا .

 ما سبق يعٍت :  
وبقػػق الونػػق ، ولكػػ   يتكيػػف مػػع البيئػػة الطبيعيػػة ويهيػػئ الوسػػانيل القترػػادية الضػػرورية غبيػػاة أعضػػانييأف أي هنػػق لبػػد أف  -

( ولبػد مػن ضبايػة الونػق لوفنػي مػن التحلػل والتفكػك  أي عركيػ  القػوة لبد لي من صػورة مػا مػن التوظػيم النياسػ    أًدافي
(كمػا لبػد لػي مػن    التكامل ز شر   يعمل عل  عوفيذًاوذلك عن  ريق وضع ؾبموعة من القواهُت والتوظيمات وإقامة زها

 . لأساليال احملددة عدريال اوعضام اعبدد عن  ريق الضبط الزتماع  عل  اؼبشاركة   هشا ات اجملموعة عبعا  
   يتكػػوف مػػن ؾبموعػػة مػػن اوهنػػاؽ  اجملتمعػػات( الػػيت يشػػكل كػػل موهػػا هنػػقا   ويشػػَت ابرسػػوه  اذل اجملتمػػع اسهنػػاي ككػػل بوصػػفي هنػػقا 

 . هنق اجملتمع اسهناي عشكل سوت   ولكوها صبيعا   هنبيا   منتقال  
 

 ٘ٔالعْامل األضاضٔ٘ ّزاٛ اليصع٘ البيأٜ٘ الْ ٔف :  

 

 
 

 : الوظرية البوانيية الوظيفية
 الونق . 9
 التطور. 9
 الومط الطبيع  مقابل الونق. 7

 :اووضاع اجملتمعية
 اغبرب العاؼبية اووذل. 9
 اوزمة القترادية. 9
 التقدـ التكوولوز . 7

 :الظروؼ الثقافية
 الو عة الطبيعية. 9
 الو عة التقدمية. 9
 الو عة اسصالحية. 7
 اؼبماثلة العضوية. 1

 :النَتة الذاعية الشخرية
 اعبذور اوسرية الراسخة. 9
 التعليم التقليدي. 9
 احًتاؼ العمل اوكاديب . 7
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  ملخص  طاز العنل اليظسٖ لدٚ بازضْىص : 
 ـ 9119اتلكوت ابرسوه  

  : ٗاليّػأ 
 درس علم اوحيام والهثروبولوزيا الوظيفية وعلم الزتماع عود فيرب . (1
 عايش الكناد القترادي واغبربُت العاؼبيتُت والترويع . (2
 عمل أستاذا  زامعيا  . (3
  : األغساض 

 صياغة هظرية عامة عن اجملتمع . -
 : االفرتاضات 

 

 بوام يؤدي وظيفتي .كل  (2 . الونق الزتماع  يوج وزودا  منتقال  متمي ا    حد ذاعي  (1
 يرعبط اجملتمع ارعبا ا  وثيقا  ابلهناؽ اغبية اوخرا .  (4 يتكوف الونق من أهناؽ فرعية .  (3
 اجملتمع يبتلك القدرة عل  التطور اؼبتوافق . (6 اجملتمع متجاه  ومنتقر . (5
  الثقافة اؼبنيحية ً  الدافع اووؿ ورام التحديأ . (7

 
 

  : امليَر 
  التارىب  عل  اؼبماثلة العضوية .يقـو الستدلؿ  -
  : الينط 

  أ وار التحديأ . -
  : الكضآا 

 

 رؤية اجملتمع   حالة اع اف . (2 عطبيق اؼبماثلة العضوية . (1
  رؤية اجملتمع الغر  كمجتمع حديأ . (4 اؼبظاًرة الناكوة الثابتة للو عة البوانيية الوظيفية . (3
  مشكالت اؼبقارهة التارىبية . (5
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  ٘ٔ(زّبست مريتٌْ  ) :اليظسٓ٘ البيأٜ٘ الْ ٔف 
  وابلػػػرغم مػػػن  الػػػيت حػػػاوؿ كػػػل موهمػػػا عفاصػػػيل الوظريػػػة   روبػػػرت مَتعػػػوف و اتلكػػػوت ابرسػػػوه بػػػُت  الختالفػػػاتالػػػرغم مػػػن  علػػػ ،

أف كليهمػا يبػدا مػن هفػ   إل،  ومن التعػديالت الػيت اقػًتح مَتعػوف إدخاؽبػا علػ  الوظيفيػةالهتقادات اليت وزهها كل موهما لآلخر 
أًػػم ًػػذى و .  اؼبنػػلمات الوظريػػة اويديولوزيػػة الػػيت بػػدأ  ػػا كػػل أصػػحاب الذبػػاى الػػوظيف  وأصػػحاب الذبػػاى العضػػوي مػػن قػػبلهم

 : اؼبنلمات
 

 . عكامال بُت عواصر ًذا البواموأف ًواؾ  (2 . أف البوام الزتماع    حالة ثبات وعوازف (1
  . واف ًواؾ عوازإ  هبال أل يريبي اػبلل   البوام الزتماع  (4 . وأف ًواؾ إصباعا عاما بُت أعضام اجملتمع عل  قيم معيوة (3

 

 حملاولػة عكػوين  غػَت إضػج أعمالي سبثػل زهػدا  ابرسوه  عل  أساس اف  بوقد – لتالكوت ابرسوه الذي كاف علميذا  –بدأ مَتعوف  لقد
،  ، ولكوػي دل يبػ    كتاابعػي اؼبنػلمات الرنيينػية الػيت ارعكػ ت عليهػا أعمػاؿ ابرسػوه  أو غػَتى مػن الػوظيفيُت هظرية ازتماعية عامػة

أو الفػروض اعب نييػة الػيت  هقػد عفاصػيل ًػذى اوعمػاؿمػن ذلػك ركػ  زهػدى علػ   ، وبػدل   أهػي ًػو ذاعػي ينػلم  ػا سبامػا   بنػبالوذلك 
 . ربتوي عليها

  اب ا  الوظرية متوسطة اؼبدا عّرؼ( و  متوسطة اؼبدا   هبال أف عكوف  علم الزتماع  الوظريةورأا مَتعوف أف: 
الػػيت هقابلهػػا عوػػد إزػػرام البحػػوث  ؾبموعػػة الفًتاضػػات العلميػػة البنػػيطةيتمثػػل    الطػػرؼ اووؿ:  الػػيت عقػػع بػػُت  ػػرفُت علػػك -

الػػػيت عنػػػع  لتفنػػػَت كػػػل مالحظػػػة عػػػن اهتظػػػاـ   النػػػلوؾ  الوظػػػرتت الشػػػاملة اؼبوحػػػدةيتمثػػػل    الطػػػرؼ الثػػػايو اؼبيداهيػػػة. 
 الزتماع  والتوظيم الزتماع .

 ولكوػػي أقػػل مػػن  التجريػػدمػػن  كبػػَتا    قػػدرا   عتضػػمنمنػػتوا مػػن الوظريػػة الزتماعيػػة المبَتيقيػػة والػػيت  يقػػًتح مَتعػػوفأخػػرا  وبعبػػارة .
مَتعػوف دعوعػي ؽبػذا اؼبنػتوا اؼبتوسػط مػن التجريػد  هػي ينػمح  برر، و  من التجريد كبَتا    منتوا الوظرية الكربا واليت عتضمن قدرا  

 . إبخضاع ما يتضموي من قضات لالختبار المبَتيق  هظرا لقرب ًذى القضات من الوقانيع اؼبلموسة
  ٘ٓمتْضط٘ املدٚأمجل٘ لليظس : 
  عموميتهػػاالظػػواًر  ولينػػت،  الظػػواًر الزتماعيػػة زواهػػال معيوػػة مػػن أساسػػا   عتوػػاوؿ متوسػػطة اؼبػػداذلػػك فػػاف الوظريػػة  وعلػػ    ،

أف عكػػوف لػػديوا هظريػػة عػػن اعبماعػػات اؼبرزعيػػة وهظريػػة عػػن اغبػػراؾ الزتمػػاع  وهظريػػة عػػن صػػراع اودوار وهظريػػة عػػن  مػػثال   فػػيمكن
 . عكوف القيم... اخل

 لكػػن  عرػبح لػديوا ًػذى الوظػرتت اؼبتعػددة ذات اؼبػدا اؼبتوسػػط يبكووػا   اؼبنػتقبل أف هرػوغ موهػا هظريػة عامػة موحػدة فأ وبعػد ،
 . لتكوين مثل ًذى الوظرية اؼبوحدةالوقت دل وبن بعد 

 مثلاليت هبال أف سبثل بؤرة لًتماـ التحليل   الوظرية الزتماعية متوسطة اؼبدا  ؾبموعة من الوحدات حدد مَتعوف وقد : 
، عوظػػيم  ، اؼبعػػايَت الزتماعيػػة ، الهفعػػالت احملػػددة ثقافيػػا ، اومبػػاط الثقافيػػة ، العمليػػات الزتماعيػػة اودوار الزتماعيػػة   -

 .( ، وأساليال الضبط الزتماع ... اخل ، البوام الزتماع  اعبماعة
 العواصر الثقافية اؼبقووة ما اظباى: زعل بؤرة اًتماـ الوظرية الزتماعية وبذلك . 

 « زّبست مريتٌْ »اليظسٓ٘ البيأٜ٘ الْ ٔفٔ٘ :  الطابع٘احملاضسٗ 
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 وصاغ هظريتػي ماليووفنك  و رادكليف براوفوخباصة  علمام اوهثروبولوزيامَتعوف منلماعي اوساسية عن الوظيفية من  استمد وقد .
 ـ.9111( الذي هشر عاـ  الوظرية الزتماعية والبوام الزتماع    أًم مؤلفاعيالوظيفية من 

 عل  اسبقام عل  الونق وعلػ  عكيفػي أو  عناعداليت  « اسزرامات البيولوزية الزتماعية »دبعٌت  كلمة وظيفةاستخدـ مَتعوف   وقد
 عوافقي وًذى اسزرامات قابلة للمالحظة.

   يقـو بي القلال للمحافظػة علػ  بقػام اعبنػم فاف ضخ الدـ يكوف إزرام بيولوزيا   بيولوزيا   اذا هظرإ اذل اعبنم بوصفي هنقا  :  فمثال 
 فػػاف احملافظػػة علػػ  الوظػػاـ عكػػوف إزػػرام ازتماعيػػا   ازتماعيػػا   . واذا هظػػرإ للمجتمػػع علػػ  أهػػي هنػػقا   ، وبػػذلك عكػػوف وظيفػػة القلػػال

 . تمع ويكوف وظيفة اغبكومة ًكذاعناعد عل  بقام اجمل
 لػدوافع . فهػذا ا ، ول هبػال اػبلػط بيوهػا وبػُت اوًػداؼ واوغػراض أو قابلػة للمالحظػة ذا اؼبعٌت ؽبػا مؤشػرات موضػوعية  والوظيفة

ًػذا النػلوؾ  لنػلوكهم زبتلػف عػن هتػانيج ىبتلف عن وظيفة ال واج واوسباب اليت يقدمها الواس عفنػَتا   ليي مثال  إال واج أو الدافع 
 علك الوتانيج اليت يبكن مالحظتها. –ابلونبة للونق الزتماع  

 علػػ  أسػػاس اف الفًتاضػػات الػػيت عرعكػػ  عليهػػا  رادكليػػف بػػراوف، وخاصػػة  غػػَتى مػػن أصػػحاب الذبػػاى الػػوظيف  اهتقػػد مَتعػػوف وقػػد
 وظيفيػةأف اوهشػطة الزتماعيػة اؼبقووػة أو العواصػر الثقافيػة  افًتضػوافهؤلم العلمام قد  ، غَت احملدودة و شديدة العموميةهظريتهم 

ابلونبة للمجتمع  سرى وأف صبيع ًذى العواصر الثقافية والزتماعية عؤدي وظانيف ازتماعية وأف ًذى العواصر ل يبكػن للمجتمػع 
 . الستغوام عوها

 ثالث فروض أساسية بديلة ً   مَتعوف اف ًذى الفًتاضات غَت صحيحة ولذلك فاهي أقاـ هظريتي عل ورأا : 
ػا، وضػارة وظيفيػا  ابلونػ ة وغػَت وظيفيػةالعواصر الزتماعية أو الثقافية قػد عكػوف وظيفيػة ابلونػبة جملموعػات معيوػ (1  بة جملموعػات غًَت

ابلونػػبة جملموعػػات أخػػرا وعلػػ  ذلػػك فالبػػد مػػن ععػػديل فكػػرة أف أي عورػػر ازتمػػاع  أو ثقػػا  يكػػوف وظيفيػػا ابلونػػبة للمجتمػػع 
  سرة.

.فمػػثال   البػػدانيل الوظيفيػػة( أف هفػػ  العورػػر قػػد يكػػوف لػػي وظػػانيف متعػػددة وهفػػ  الوظيفػػة يبكػػن ربقيقهػػا بواسػػطة عواصػػر ـبتلفػػة (2
اؼبالب  اليت يبكن اف عؤدي عدة وظانيف ـبتلفة، فه  عناعد عل  الوقاية من الطق  أو عكنال الفرد مكاهة ازتماعيػة معيوػة أو 

يػة الشخرػية. ومعػٌت ذلػك اف ًوػاؾ عووعػا   الوسػانيل الػيت يبكػن اف ربقػق ًػدفا وظيفيػا معيوػا. وقػد يكوف ؽبػا دور   ربديػد زاذب
 استخدـ مَتعوف لذلك مفهـو   البدانيل الوظيفية(.

هبػال اف وبػدد التحليػػل الػوظيف  الوحػػدات الزتماعيػة الػػيت زبػدمها العواصػػر الزتماعيػة أو الثقافيػػة. ذلػك أف بعػػا العواصػر قػػد  (3
 وظانيف متعددة، وقد عكوف بعا هتانيجها ضارة وظيفيا.عكوف ذات 

 رنيينيتُت نبا التحليل الوظيف  إضافتُتاذل  أضاؼ" أف مَتعوف قد  دوف مارعوديل"  ويرا : 
 

عقلػل مػن عكيػف  والػيت الوتػانيج القابلػة للمالحظػة والذي يعٍت اوضرار الوظيفية، أو اؼبعوقات الوظيفيةكػ"  قّدـ مفاًيم مهمةأهي  :أّاًل
 قد أشارا اذل ذلك برورة أو  خرا   أعماؽبما. راد كيف براوف و إيبيل دوركاميالونق الزتماع  أو عوافقي، وأف كاف 

 

   .الوظيفة الكاموة و الوظيفة الظاًرة:  الوظيفة الزتماعية من هوعُت أهي مّي  بُت :ثاىًٔا
واليت عنهم   اغبفاظ عل  الونق واليت  يبكن مالحظتهااليت  الوتانيج اؼبوضوعيةعلك : ً  ابلوظيفة الظاًرةمَتعوف  يقردو  -

 يقردًا اؼبشاركوف   الوشاط. 
 . مقرودة أو متوقعة دل عكن: فه  اليت الوظيفة الكاموةأما  -
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فاف التكامل الزتماع   دور الّدين   ربقيق التكامل الزتماع ، ًذا الدور مثلما قرر دوركامي دل يكن مقرودا، وعل  ذلك مجال :
 يعترب   ًذى اغبالة وظيفة كاموة للدين .

 اذا استخدـ الدين عن قرد بواسطة الطبقة اغباكمة لتخدير الطبقات احملكومة وإخضاعها للوظاـ، مثلما قػرر مػارؾ، فػاف ًػذى  وأما
ا مػن مفهػوم  الوظي دل ينػتحدثالوتانيج عكوف وظيفة ظاًرة للدين. وزدير ابلذكر أف مَتعوف  فػة الظػاًرة والكاموػة، ولكوػي اسػتعاًر

عركيػػ  علػػ   يػػدؿ( للحلػػم، فبػػا الالشػػعوري الكػػامن( واحملتػػوا الشػػعوري  الظػػاًرالتمييػػ  بػػُت احملتػػوا  اسػػتخدمها  ( الػػذي فرويػػد 
 . اعبواهال الوفنية مَتعوف عل 

 ففهػ  البوػام الزتمػاع  والالمعياريػة دراسػتي عػنعتمثػل    التحليل الوظيف  عود روبرت مَتعػوفأف من أًم مباذج  مارعوديل ويرا .
مَتعػوف مػن ًػذى  ًػدؼالزتماعيػة والثقافيػة للنػلوؾ اؼبوحػرؼ، وكػاف  ربليل اؼبرادرًذى الدراسة  بق مَتعوف هظريتي الوظيفية   

ذبعلهػػم يبارسػػوف سػػلوكيات غػػَت    اجملتمػػع أشػػخاص معيوػػُتالدراسػػة أف يبػػُت كيػػف يبػػارس البوػػام الزتمػػاع  ضػػغو ا ؿبػػددة علػػ  
 امتثالية بدل من فبارستهم لنلوؾ امتثارل.

 علػ  أًػداؼ معيوػة صفة اؼبشػروعيةعروغ  الثقافية و الزتماعية اوبوية دبنلمة ً  التالية:  أف  بدأ مَتعوف دراستي  هظريتي( وقد ،
فيمػا  عورػرين رنيينػيُت ميػ  بػُت(. أي أف مَتعػوف اوًػداؼلتحقيػق علػك وعالوة علػ  ذلػك ربػدد أسػاليال معيوػة مقبولػة ازتماعيػا 

 من زهة أخرا. اوساليال الوظامية لتحقيق ًذى اوًداؼ من زهة، و اوًداؼ احملددة ثقافيا: ابلبوام الثقا  للمجتمعاظباى 
  قبد عكامال وعواغما بُت اوًداؼ واوساليال، فكل من اوًػداؼ واوسػاليال ذبػد عقػبال مػن أفػراد اجملتمػع   زيد التكاملاجملتمع  و

  اجملتمػػع عوػػدما يكػػوف ًوػػاؾ أتكيػػد علػػ  أحػػد اعبػػاهبُت بدرزػػة ل  الالعكامػػلككػػل، كمػػا أ ػػا عكػػوف مينػػورة ؽبػػم صبيعػػا. ووبػػدث 
. فهوػاؾ   ًػذا اجملتمػع أتكيػد علػ  أًػداؼ معيوػة، اجملتمػع اومريكػ    وبػدثعتواسال مع التأكيد علػ  اعباهػال اآلخػر، وًػذا مػا 

علػػ  اوسػػاليال   الوسػػانيل ( الوظاميػػة واؼبشػػروعة  مثػػل الوجػػاح الفػػردي وصبػػع الثػػروة وارعقػػام النػػلم الزتمػػاع  دوف أتكيػػد فباثػػل
 لتحقيق ًذى اوًداؼ. فأساليال ربقيق ًذى اوًداؼ غَت متاحة للجميع   اجملتمع.

  وذلػك أهػي لبػد مػن أف عكػوف ًوػاؾ درزػة مػن التواسػال بػُت ًػدؼ   اجملتمػع (الالهظػاـ  الالمعياريػةعن ذلػك حالػة مػن أ قد هشو .
ربقيػػق الوجػػػاح وبػػػُت الفػػػرص اؼبشػػػروعة للوجػػاح حبيػػػأ وبرػػػل اوفػػػراد علػػػ  اسشػػػباع الضػػروري الػػػذي ينػػػاعد علػػػ  ربقيػػػق الونػػػق 

 الوظيفة الزتماعية عراب ابػبلل ووبدث ما اظباى ابؼبعوقات الوظيفية.  الزتماع  لوظانيفي، فاذا دل يتحقق ذلك فذف
 الهفراـ بُت اوًػداؼ اؼبرغوبػة واحملػددة ثقافيػاأو  التفاوت لذلك و عرويفا ومباط استجاابت اوفراد أو عكيفهم قّدـ مَتعوف وقد  

، أوؿ لتكيػف اوفػراد   اجملتمػع « طبنػة أمبػاط »أف ًوػاؾ  قػرر. وقػد لتحقيػق ًػذى اوًػداؼ( وبػُت اوسػاليال اؼبتاحػة الوجاحأي 
اومباط وظيف ، أي يناعد عل  بقام الونق الزتماع . واوربعة اآلخرين ضػارين وظيفيػا أو أمبػاط عكيػف موحرفػة( أي هتػدد  ًذى

 :اومباط اػبمنة ً بقام الونق. وًذى 
ويبتثلػػوف ؽبػػا و  هفػػ  الوقػػت يتقبلػػوف  اوًػػداؼ الثقافيػػة اوفػػراديتقبػػل ًػػذا الػػومط مػػن التكيػػف حػػُت  وبػػدثو  : منــط االمتجــال (1

اوسػػاليال الػػيت وبػػددًا الوظػػاـ الزتمػػاع  بوصػػفها أسػػاليال مشػػروعة لتحقيػػق ًػػذى اوًػػداؼ. ومثػػاؿ ذلػػك: عقبػػل اوفػػراد ؽبػػدؼ 
كاهػت فرصػة التعلػيم   ربقيق الوجاح واغبروؿ علػ  دخػل مرعفػع وعقػبلهم لسػتكماؿ ععلػيمهم كأسػلوب لتحقيػق ذلػك اؽبػدؼ فػاذا

متاحة لكل أو اغلبيي أفراد اجملتمع فاف حالة من الثبات أو التكامل سوؼ عنود اجملتمػع لف غالبيػة الوػاس سػوؼ عتقبػل اوًػداؼ 
وأسػػاليال ربقيقهػػا   هفػػ  الوقػػت أمػػا اذا كػػاف ابجملتمػػع أتكيػػد علػػ  اوًػػداؼ فقػػط دوف إاتحػػة اوسػػاليال الالزمػػة لتحقيقهػػا لكػػل 

 احد اومباط اوربعة اآلعية من التكيف الكبرا  يبكن اف ربدث. الواس فاف
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. ويعػٍت بػي أف هنػبة  اًػم امبػاط التكيػف الكبػرا    اجملتمػع المريكػ ويرا مَتعوف أف ًذا الومط من التكيف ًو  منط االبتداع: (2
ة ولكوهػا ذبػد فػرص ربقيػق علػك اوًػداؼ مغلقػة الوجاح اليت عؤكد عليها الثقافة اومريكي كبَتة من الواس   اجملتمع عتقبل أًداؼ

أمامهم لف عوزيع ًذى الفرص غَت متكافئ. و  ًذى اغبالة يرفضوف أساليال مشروعة لتحقيػق ًػذا اؽبػدؼ وينػود ًػذا الوػوع مػن 
 التكيف لدا الطبقات العاملة.

وربقيػق الثػروة وصػعود النػلم  الفػردي اوًػداؼ الثقافيػة للوجػاح التخلػ  عػنيتمثل ًذا الػومط مػن التكيػف    منط الطكْضٔ٘: (3
الزتماع  أو التقليل من منتوا  موح الفػرد حػىت يرػل اذل درزػة موخفضػة يبكػن معهػا إشػباع ًػذا الطمػوح، و  هفػ  الوقػت 

 . يظل الفرد ملت ما بطريقة شبي قهرية ابوساليال اؼبشروعة لتحقيق اوًداؼ عل  الرغم من أ ا ل ربقق لي شيئا يذكر
  مثػػل صػػغار اؼبػػوظفُت البَتوقػػرا يُت   الشػػركات واؼبرػػاحل اغبكوميػػة. الطبقػػة الوسػػط  الػػدهيالػػدا  ًػػذا الوػػوع مػػن التكيػػفوينػػود ،

ويفنر مَتعوف وزود ًذا الومط من التكيف ابهي يرزع اذل أسلوب التوشئة الزتماعية الراـر النػانيد   ًػذى الطبقػة واذل الفػرص 
 ًذى الطبقة.احملددة للتقدـ اؼبتاحة وعضام 

. والفػػرد الػػذي يلجػػأ إذل ًػػذا الػػومط الهنػػحا  يعػػيش   اجملتمػػع اومريكػػ    « أقػػل اومبػػاط شػػيوعا »وًػػو مػػن  االىطــشابٔ٘: (4
اجملتمػػع، ولكوػػي ل يكػػوف زػػ ما موػػي، دبعػػٌت اهػػي ل يشػػارؾ   العفػػاؽ اعبمػػاع  علػػ  القػػيم اجملتمعيػػة. والهنػػحا  يتخلػػ  عػػن كػػل 

اليت وبددًا الونق. ومن أمثلة ًذا الومط مػن التكيػف الكبػرا  حػالت اعبوػوف والتشػرد وإدمػاف اؼبخػدرات اوًداؼ واوساليال 
أف ًذا الووع من اوفراد ل يقبل اوساليال اسبداعيػة  غػَت اؼبشػروعة( لتحقيػق اوًػداؼ و  هفػ  الوقػت  ويرا مَتعوفواػبمور. 

ل عتػػاح لػػي الفرصػػة لسػػتخداـ اوسػػاليال اؼبشػػروعة لتحقيقهػػا ول يكػػوف أمامػػي مػػن مفػػر سػػوا اف يونػػحال مػػن اجملتمػػع اذل عاؼبػػي 
 من اجملتمع. اؽبروب الكاملالفرد الرراع الوفن  عن  ريق اػباص  اعبووف أو النكر أو اووًاـ(. وًكذا وبل ًذا 

كػل اوًػداؼ الثقافيػة كمػا ًػو اغبػاؿ   الػومط النػابق(   لػي  ؾبػرد رفػا  و  إبداهػةمن التكيػف  ًذا الومط يتنم منط التنسد : (5
واوساليال رفضا سلبيا واؽبروب كاف الومط النابق يتنم برفا اوًداؼ  واللت اـ ابوساليال الوظامية لتحقيقها. أي اذا للوجاح

من اجملتمع فذف ًذا الومط يتنم ابلرفا اسهبا  والنع  اذل استبداؿ البوام الزتماع  القانيم ببوام أخر يضم معايَت ثقافية ـبتلفة 
 للوجاح وفرصا أخرا لتحقيقي.

  الػيت يرعكػ  عليهػا غػَتى مػن الػوظيفيُت  علػ  هفػ  اؼبنػلمات اوساسػية يرعكػ يتضػح أهػي  لًم إسهامات مَتعوفمن العرض النابق
القػػيم واؼبعػػايَت ًػػو  البوػػام الزتمػػاع  أسػػاس ف  ينػػلم دوف مػػا زػػداؿ. فهػػو بعػػا الفًتاضػػات الثاهويػػةعػػوهم    ىبتلػػفوإف كػػاف 
 ، سوام ازبذت   شكل أًداؼ ؿبددة ثقافيا أو ازبذت شكل أساليال هظامية لتحقيق اوًداؼ.النلوكية

  ودعا أيضا اذل التحليل اعب ني  للظاًرات الزتماعية ابستخداـ الوظرتت ربليلي الزتماع    « البعد التارىب استبعد  »كما أهي ،
بػػُت درزػػة  عفنػػَتى ؼبوشػػأ التفػػاوت   « أغفػػل اؼبتغػػَتات اؼباديػػة » متوسػػطة اؼبػػدا بػػدل مػػن التحليػػل الشػػمورل للمجتمػػع. كمػػا أهػػي

 لرأظبارل من زهة ودرزة التأكيد عل  أساليال ربقيق ًذى اوًداؼ من زهة أخرا.التأكيد عل  أًداؼ الوجاح   اجملتمع ا
 فػػبغا ل يػػدعو اذل الدًشػػةوزمػػالؤى( علػػ  إغفػػاؿ مَتعػػوف الًتمػػاـ بػػومط التكيػػف المتثػػارل بقػػوؽبم أف ذلػػك  اتيلػػور أتف  ويعلػػق .

اؼبمتثلُت   اجملتمع اومريك ، وف أي شخص يبتثل وًػداؼ ذلػك اجملتمػع  عوبة ربديد أمثلة واقعية لأشخاصالوظر عن حقيقة ص
  البحػأ عػن مرػادر المتثػاؿلبد أف يكوف ابلضرورة أيضا إبداعيا وهي سػيفتش دانيمػا عػن أسػاليال زديػدة لتحقيػق الوجػاح، فػذف 

   اجملتمع اومريك . أ مشروعية النلطةعويرة وً  حبمشكلة كاف سيوقع مَتعوف   
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 أف ذلك كاف من شأهي أيضا اف يضطرى اذل موازهة حقيقة ازتماعيػة خطػَتة عتمثػل   أف عػدد اوشػخاص اؼبمتثلػُت   اجملتمػع  كما

اومريكػ  قليػػل زػػدا حػىت بػػُت أولئػػك الػذين ل عوصػػد أمػػامهم فػرص ربقيػػق الوجػػاح حبكػم اؼبراكػػ  الزتماعيػػة الػيت يشػػغلو ا ولكػػ  
  اجملتمػع اومريكػ   ؾبرد هقدى النطح  غبالة اجملتمع الالمعياريػةاػبوض   منانيل أعمق من  يفنر مَتعوف ذلك كاف سيضطر إذل

 (   ذبوبها.كوظيف ، أي أهي كاف سيخوض   اؼبنانيل النياسية والقترادية اليت يرغال أساسا  
  أهػي دل يتػ َّ بشػكل مطلػق فكػرة  يفيُتالػوظوغَتى من  ابرسوه وىبتلف عن  إقدا للمجتمع اومريك  اذل حد ماإل أف مَتعوف كاف  

 .    اجملتمع العفاؽ اعبمع وزود 
  ػا  الونػق الزتمػاع  اومريكػ    عواقضػات وزػودمَتعوف  أدرؾلقد وًػ   لينػت ذات  ػابع مػادي، ولكػن التواقضػات الػيت أبرًز

اؼبختلفػة لتحقيػق أًػداؼ الوجػاح   اجملتمػع . فهوػاؾ عػدـ عكػافؤ للفػرص اؼبتاحػة للمجموعػات  ز م من  بيعة الونق حنال رأيػي
أي عفنػَت مَتعػوف   ًكػذا ل يقػدـ. و  ولكن عدـ التكػافؤ ًػذا يرزػع   رأيػي اذل العواصػر الكاموػة   الثقافػة اومريكيػة ، اومريك 

ي مَتعػػوف مػػن يفنػػر . وًكػػذا يشػػب   اجملتمػػع أو لوزػػود مثػػل ًػػذا اؼبوػػاخ الثقػػا  واوخالقػػ  عػػدـ التكػػافؤ   الفػػرصلوزػػود  بوػػاني 
ولػي  ذلػك  . يفنر ما ًو ثقا  دبا ًو ثقا . أي اهي  الكبالؿ اػبلق  للواس   فًتة ما بتخليهم عن التمنك ابؼببادئ اوخالقية

 بتفنَت. 
 ٌْىكد مريت : 
 مع أهي يفًتض أف يوظر اذل التشكيالت البوانيية الثقافية من خارزها. فهذى مهمة عادل الزتماع. ابجملتمع القانيم سلم مَتعوف (1
. زػوًر العالقػات فيػي دوف اف يبػ هقػد بعػا زواهبػي الثقافيػة  عل  وصف الواقع اومريكػ  و اقترر ف مَتعوف  إتف اتيلور يرا (2

 للمجتمع. ودل ينتمر لطرح البديل وعغيَت زذري   اجملتمع.وبذلك يقف مَتعوف عود حدود الدعوة اسصالحية اعب نيية 
. ويعٍت ل يقـو عل  الكفامة بل عل  احملنوبيةأف اؼبشكلة   اجملتمع اومريك  لينت ثقافية فقط بل، بل لف هظاـ عقنيم العمل  (3

ق أفػراد اجملتمػع عوػد مولػدًم مػن هفػ  هقطػة أف البوام الزتمػاع  قػانيم علػ  عػدـ اؼبنػاواة  اؼبُلِكيػة الوراثيػة( الػيت بنػببها ل يوطلػ
 الهطالؽ.

، لكػػن بعػد عملهػم   بعػػا ؼبنػػاعدة أبوػام الطبقػات الفقػػَتة لتحقيػق الوجػاحأف هظريػة مَتعػوف قػد ه عطبيقهػػا   اجملتمػع اومريكػ   (4
عوهم بعد عػوظيفهم. وعبػدو ًػذى اؼبؤسنات فشلوا بنبال فقدا م اؼبهارات اوساسية للمهن اليت عملوا  ا، لذا فقد ه الستغوام 

ؾبػرد عضػليل حقيقػ . فػالفرص عػرعبط ارعبا ػا وثيقػا بكيفيػة عوزيػع الثػروة بػُت ؾبموعػػات  –عوظيػف أبوػام الطبقػات الػدهيا  –احملاولػة 
 اجملتمع.
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 ٘ٔىكد اليظسٓ٘ البيأٜ٘ الْ ٔف : 
واولفػاظ   عالعػال ابؼبفػاًيمفكاهػت هظريتػي عبػارة عػن ؾبموعػة مػن  فبثلػ  الوظريػة البوانييػة الوظيفيػة أشػهروًو مػن  لبارسوه ابلونبة  (1

 . التحليل يفتقد للموضوعية، رغم أف ًذا  ليبدو عميقا   ربليلي اؼبعقدة
صػػفة   الػػتحكم فيػػي ويضػػف  علػػ  حكمهػػم  لسػػتمرارية ذوي النػػلطة   اجملتمػػع عربيػػر أخالقػػ عبػػارة عػػن  ابرسػػوه كاهػػت هظريػػة  (2

 . اؼبشروعية
مػػن أي سبػرد أو ؿباولػػة لتغيػػَت  ربػذيرعػػن  ريػق اػبضػػوع للمعػػايَت النػانيدة واؼبشػػًتكة إمبػا ًػػو  فكػػرة التػوازفعلػ   ابرسػػوه  أتكيػداف  (3

 .اووضاع القانيمة
ل يعػػرؼ التطػػور  هظػػاـ ابػػدي( الوظريػػة الوظيفيػػة علػػ  أسػػاس أ ػػا عرػػور اجملتمػػع علػػ  اهػػي بوبػػوؼ  يوتقػػد عػػادل الزتمػػاع الروسػػ  (4

 . عرفا التغَت الزتماع  فالوظرية الوظيفيةزديد .  والهتقاؿ اذل وضع
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 ىظسٗ الصساعٔ٘ للنذتنع : 
 سبثل الكفاح من أزػل اغبرػوؿ علػ  موػابع اغبازػات اؼباديػة اوساسػية.  مترارعة كونق من صباعاتاذل اجملتمع   هظرية الرراع عوظر

أو  أهنػػاؽ عقنػػيم العمػػل و عغػػَت النػػكاف:  مثػػل،  هفنػػي التوظػػيم الزتمػػاع مشػػاكل  عتضػػمنالقابعػػة ورام ًػػذا الرػػراع  والعوامػػل
 ذاهتا مثل ظبات الشخرية والغراني  البشرية. مشاكل الطبيعة البشرية

 وكل موهما عطػور   هفػ  الوقػت ، مثػل  ( ازتماع    هنق وأما   بيع : أما  مبطُت   التفنَتالوموذج عل  ما سورا يتخذ  ًذا
 . عرر التوويرفلنفة عقاليد  ظل، وهشأ ومبا اذل حد كبَت    الوظرية العضوية

  كليػػة عػػن صباعػػة   زبتلػػف –أي حػػاؿ فوظريػػة الرػػراع مبّاًػػا صباعػػة مػػن اؼبفكػػرين الػػذين كاهػػت خلفيػػتهم وخػػرباهتم الزتماعيػػة  علػػ
اًتمػػامهم مػػن  اكثػػر التغػػَت الزتمػػاع  و اغبازػػات اسهنػػاهيةعورػػال علػػ   اًتمامػػاهتمالػػذين كاهػػت  العضػػوية الوظيفيػػةالوظػػرتت 

. بيومػا ابلونػبة ؼبوظػري مبػوذج الرػراع   ، بػل كػاهوا وبػاولوف إعػادة الوظػاـ الزتمػاع  أو مشاكل التوظيم الزتماع  دبشاكل الونق
للمشػػاكل  ردة فعػػلالوظريػػة الزتماعيػػة عوػػدًم عبػػارة عػػن  ، وًكػػذا أصػػبحت  ساسػػي اويػػديولوز كػػاف يتميػػ  ذلػػك الومػػوذج 

 .الزتماعية كما يراًا ًؤلم اؼبفكروف
  االدتناعٔ٘ مليظسٖ الصساعٔ٘الظسّف : 
 دراسػة هظريػػة الرػراع سػػوجد أ ػا عشػػمل مفكػرين ابعػػد مػا يكوهػوا عػػن التجػاه  فهػػم ـبتلفػوف كػػل الخػتالؼ. ومػػع ذلػك فػػاف  عوػد

ن ، أو الشػروبة النػفل  مػ الطبقػة الػدهيامعيوػة. فأصػوؽبم الزتماعيػة سبيػل اذل الهتمػام اذل  متشػا ات عامػةًؤلم اؼبوظػرين هبمعهػم 
. ولقػد علقػ  معظمهػم هوعػا مػن ععلػيم عرػر التوػوير   مواضػع  اذل الطبقة العليا من الوسط  أو العليػا اكثر موها،  الطبقة الوسط 

، ولقػد النياسػة والوشػاط العمػارلعلػ   اًتمػامهممعيوة مثل الكالسيكيات ، والفلنفة والتاريخ والقاهوف والقتراد، وكػاف يورػال 
النياسػ ، والرػراع   ؾبتمعػاهتم ، ولقػد هشػأوا   ظػل فلنػفات ومثػل عرػر التوػوير مػن الطبيعيػة واؼبثاليػة عاهو من و ػأة الضػغط 

 والتطور واؼبذاًال العقلية والوفعية والشًتاكية.
 إذ هػػرا بيوهػػا أشػػكاؿ التطػػرؼ اويػػديولوز    وحيػػدة الػػومط لينػػت هظػػرتت الرػػراعاسشػػارة اذل مالحظػػة ًامػػة وًػػ  أف  وذبػػدر ،

 بقا لأمباط اؽبامػة الػيت عنػتخدمها   التفنػَت . ففكػرة  الختالؼ   اويديولوزيةدة من الوماذج فوظرتت الرراع سبيل اذل متعد
اكثػر  ابريتػو، بيوما الوظريػة الطبيعيػة وبرػفة خاصػة الػيت أهشػاًا اكثر عطرفا   التطبيقً   ابرؾ و مارك اؼبشاكل الزتماعية عود 

 ، ومع ذلك فكل من الومطُت يؤكد عل  الرراع والتغَت   صياغتها ؼبفاًيم اجملتمع. وًدفهاؿبافظة   هغمتها 
 شػػرح الختالفػػات النػػابقة بػػُت هظػػرتت الرػػراع سػػوام مػن إحيػػة التطػػرؼ اويػػديولوز  أو مػػن إحيػػة العوامػػل اؼبنػػتخدمة    يبكػن

 :الوقاط التاليةالتفنَت وذلك   
يػؤدي اذل الرػراع والتغػَت .بيومػا الدراسػة الػيت عتخػذ  إشباع اغبازات، يربح الرراع من ازل الزتماعيةاؼبشاكل ا للوظر اذل  بق   (1

أو ظبػات (  كأداة لتفنَت هف  العمليات عفًتض اهي ًوػاؾ خرػانيص معيوػة موغرسػة   الطبيعػة البشػرية   رواسػال  العوامل الطبيعية
 للرراع. عؤدي

يعتػػرباف اف اوفكػػار  فػػبلن و ابريتػػوالقترػػادية والبيئيػػة عفنػػر اذبػػاى سػػلوؾ الرػػراع بيومػػا  اف الظػػروؼ ابرؾ و مػػارك   يعتػػربفمػػثال   (2
 .هظرة معيارية فبلن و ابعووالقيم اكثر فاعلية   عفنَت هف  العمليات أي التغَت والرراع، فبا يفرح بوضوح عن اف هظرة 

 « نازل مازنظ »اليظسٓ٘ الصساعٔ٘ الهالضٔهٔ٘ :  الجامي٘احملاضسٗ 



 
 KFU          41تنسيق :  أبو فيصل     ،،،        ) مكتبة صدى احلروف بالسويدي (          ،،،              النظريات االجتماعية  د/ فهد اخلريف     

  مؤسنػة علػ  هظػرة للمجتمػع عػراى وأهػي  قػانيم علػ  هػوع  ، عل  أي حاؿ كلن من الومطُت لوظرتت الرراع هنق  وعطػوري و بيعػ
 من التوازف سوام كاف مؤقتا أو غَت منتقر.

 بوػام شػروحا وعفنػَتاهتا إل أ ػا زبتلػف عوهػا  الوظرية العضوية الوظيفيػة وعشبيللمجتمع  مبوذزا هنقيا  عقدـ هظرية الرراع  وًكذا  
العضػػوية عوػػد الوظػػرتت  العفػػاؽ والتكامػػل مػػن بػػدل   الرػػراع و النػػيادة و اؼبوافنػػة  هظرهتػػا اذل اجملتمػػع علػػ  اهػػي مؤسػػ  علػػ  

. كمػا اف هظػػرتت الرػراع زبتلػف فيمػػا بيوهػا فيمػا عركػ  عليػػي مػن عوامػل ازتماعيػػة ذات وحػدات كػربا أوعوامػػل والبوانييػة الوظيفيػة
 والرراع. بيعية ذات وحدات صغرا وعفًتض أ ا اوس  اؽبامة لعمليات التغَت 

 ػا برػفة عامػة بشدة عن الوظرتت العضػوية زبتلفيبكن القوؿ اف هظرتت  الرراع  وأخَتا علػ  اغبازػات اسهنػاهية اكثػر    عركيً 
 و الوظػػرتت العضػػويةبيومػػا  اغبازػػات اسهنػػاهية عركػػ  علػػ  هظػػرتت الرػػراع موهػػا علػػ  اوولػػوتت الزتماعيػػة أو الونػػقية، أي اف

 . وًكذا بيوما قد يتشابي بوام ًذى الوظرتت فاف اؼبضموف اويديولوز  ىبتلف سباما.حازات الونق عرك  عل  الوظيفية
 و1883-1817 : نازل مازنظ 
    ولد مارك    أؼباهيا، وًو ابن ؿبام  يهودي. ودرس التاريخ والفلنفة والقاهوف وشارؾ   الرحافة والنياسة اؼبتطرفة، وشارؾ

عبارة عن رد فعل للضغط النياس  والقترادي اغباصػل    كاف سلوكي وكذلك ؾبل  اؼبوظمة الشيوعية والرباد الدورل للعماؿ 
 أؼباهيا.
 أٍداف نازل مازنظ : 
 وًػ  بقيػة هظػم اجملتمػع. وذلػك  الفرعيػة وبػُت اوبويػة العليػا   ( القترػاد  بػُت البوػام التحػيت ربليل العالقةًو  ًدؼ مارك  كاف )

عل  أس  من الستمرارية والتغَت خالؿ التطور التارىب  للمجتمع. مثل ًذى العالقة اؼبتبادلة كاهت اوسػاس وفكػار مػارك  وًػو 
 .  رزل مغًتبرزل  بيع  اذل  ربوؿ منالترويع والستغالؿ الرأظبارل  ربت أتثَتيفًتض أف اسهناف 

 حالػة يوزػد فيهػا الرزػل الطبيعػ  بػدل مػن الرزػل اؼبغػًتب، وذلػك  اذل إعادة ربويل اجملتمعًو  اويديولوز  ؼبارك فاؽبدؼ مث  ومن
هظريػة  النياسػ  والقترػادي   عرػرى مبػا ، وكػرد فعػل للضػغط الوظرية اؼباديػة التارىبيػة والزتماعيػة إبعادة عركيال البيئة الطبيعية

 « ابؼبادية اعبدلية التارىبية الفرعية القترادية ولذلك ظبيت مع الًتكي  برفة خاصة عل  البواماتزدلية لتوزيي التغَت   اجملتمع 
 ٘ٔاليظسٓ٘ املادٓ٘ التازخي : 
 ػا أأوسع مػذًال مػن مػذاًال التطػور و  ًو ًيجل دتلكتيكمارك  أف  افًتض . و ًيجلبشدة بفلنفة  كاف مارك  متأثرا لقد قًر

 ا. وأشدًا عمق  مضموإ  
  اف يفنر التطور أو الرَتورة  ًيجلاغبقيقة ل يبكن فهم هظرية مارك  إل اذا عرضوا إبهباز لوظرية ًيجل   ًذا الردد، أراد  و

أف  ، و  ًذا الردد يقػوؿ    التحليل الدتلكتيك أو  اعبدرل اؼبوهجمن الواحية الرورية اجملردة وأراد أف ينتخدـ   ًذا التفنَت 
. وازتماع الوقيضُت عل  ًذا الوحو ًو الذي الوزود واجملتمع( ويطبق ًذى الفكرة عل   كل فكرة ربمل    ياهتا عواصر هقيضها

 عرورإ عغَتى من حالة اذل أخرا. ، فلو دل عكن عواصر الوقيضُت  موزودة   الش م عل  حالتي اوصلية ؼبا يفنر ظاًرة التغَت
  الػروح ًػ  احملػدد للتغػَتاستخدمي ًيجل ليكشف كيف عتمم العملية التارىبية هفنها   اجملتمع، عوػد ًيجػل  (اؼبوهج  اؼبثارلًذا  ،

 فاحل مارك  ؿبلها الظروؼ اؼبادية دبعٌت العامل القترادي. ه عة اؼبادية ً  اعب م اؼبقابل لو عة اؼبثالية عود ًيجل. 
 ذبعل عطور الطبيعة واسهناف وعالقات الواس الزتماعية إذبػي  مثالية، كاهت اوفكار و العقلععاجل عطور  كاهت فلنفة ًيجل لقد

 الدانيم أي موهجي الدتلكتيك ، أي هظرية التطور. حركة التطورفظ مارك  بفكرة ًيجل عن عن عطور العقل . وقد احت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9
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  مارك   رح وزهة الوظر اؼبثالية زاهبا، واعترب أهي لي  عطور العقل ًو الذي يفنر الطبيعة بل اف اومػر علػ  العكػ . لقػد   لكنو
لينػت حركة الفكر  مارك  يرابيوما  الراهع للواقع( ً   كرةاسم الفكاف ًيجل اف حركة الفكر، ًذى اغبركة اليت يطلق عليها  

 اؼبادة موقولة اذل  فكر اسهناف ومتحولة فيي.   اهعكاسا غبركةإل
 فمثال ذوابف الثلج وربولي اذل مام ًذى اغبركة من اعبامد اذل النانيل أعطت العقل فكرة اف وزود اؼبادةعود مارك  شكل  فاغبركة .

 ، فكاف كل اؼبعاي واوفكار اليت وبتويها العقل اسهناي ً  من حركة اؼبادة   الطبيعة. الثلج يذوب ابغبرارة
  ومػن مث اعتػرب مػارك  اهػي دبػا اف حركة بدوف مادةول  مادة بدوف حركةول يبكن اف يوزد   أي مكاف اهي دل يوزد  واعترب مارك .

أمػا اوفكػار والػوع  فهػ   إل اؼبػادة راي مػارك    ل يوزػدإهتاج العقػل اسهنػاي ًػو   أخػر التحليػل ًػو هتػاج الطبيعػة. وًكػذا 
 مظاًر لحقة وإذبي عن ربوؿ حركة اؼبادة   العقل اذل أفكار ووع .

  فاؼباديػة ًػ  اقتوع مارك  ابهي هبال علم الزتماع مونجما مع اوسػاس اؼبػادي وإعػادة بوػاؤى اسػتوادا علػ  ًػذا اوسػاس.  وًكذا
، إذ اعتػػرب اف اؼباديػػة القديبػػة كاهػػت ـ91ماديػػة القػػرف عوػػد  –دل يتوقػػف علػػ  حػػد ععبػػَتى  –. ولكػػن مػػارك  لػػال الوظريػػة اؼباركنػػية

ا اذل معرفػػة اجملتمػػع البشػػري. وبػػذلك اعتػػرب مػػارك  اهػػي بتوسػػيع اؼباديػػة لتشػػمل الظػػواًر عتوقػػف عػػن معرفػػة الطبيعػػة وًػػو اهتقػػل  ػػ
ػػا غػػَت الػػدوافع  الزتماعيػػة قضػػ  علػػ  عيػػوب الوظػػرتت التارىبيػػة النػػابقة لػػي، إذ دل عكػػن علػػك الوظػػرتت   رايػػي أتخػػذ   اعتباًر

ع ودوف اف عػدرؾ القػواهُت اؼبوضػوعية الػيت ربكػم وعطػور هظػاـ الفكرية لوشاط الواس التارىب ، دوف اف عبحأ عما يولد ًػذى الػدواف
 العالقات الزتماعية، ودوف أف هرا زذور ًذى العالقات   درزة عطور اسهتاج اؼبادي.

 ًػػو احملػػدد الػػيت عػػذًال اذل اف العامػػل القترػػادي  القترػػادية، فهػػ  عوتمػػ  اذل ه عػػة اغبتميػػة  لػػال الوظريػػة اؼباركنػػيةًػػ   فاؼباديػػة
ػػااسػػ  لبوػػام اجملتمػػع وعطػػورىاوس ػػا وا ياًر ، وذلػػك عػػن  ريػػق  ، وا ػػا أوضػػحت عمايػػة ظهػػور صباعػػات اجملتمػػع القترػػادية وعطوًر

ربليلهػػػػا جملموعػػػػة الذباًػػػػات اؼبتواقضػػػػة وردًػػػػا اذل ظػػػػروؼ اؼبعيشػػػػة واسهتػػػػاج ؼبختلػػػػف صبيػػػػع  بقػػػػات  اجملتمػػػػع. أي أف اوسػػػػلوب 
اوسػػاس  الزتمػػاع  اؼبوبثػػق ابلضػػرورة عوػػيالقترػػادي النػػانيد   اسهتػػاج والتبػػادؿ يشػػكل   كػػل حقبػػة اترىبيػػة معيوػػة مػػع التوظػػيم 

مرحلة اف  فاؼباركنية ععترب، والذي يبكن ابلعتماد عليي فقط عفنَت التاريخ.  ريخ ًذى اغبقبة النياس  والفكريالذي يـو عليي ات
ا القترػادي الونػق عكػّوف الػيت الػوظم و العالقػات و اسهتػاج ربدد أسػلوب الومو التكوولوز  . ًػذى اجملموعػة مػن العالقػات بػدوًر

 الزتماع .ً  احملدد الرنيين  لكل الوظاـ 
 الومػػػو التكوولػػػوز .  يتغػػػَت هتيجػػػةلف الوظػػػاـ القترػػػادي  ل يتطابقػػػااف الوظػػػامُت الزتمػػػاع  والقترػػػادي  راي مػػػارك    ولكػػن

فقػد أهشػأ أيديولوزيتػي وأصػبحت لػي مرػاحل ـبتلفػة، ومػن مث يقػاـو التغػَت ، وًكػذا يقػع  ابؽي علػ  مػا ًػو عليػيوالوظاـ الزتمػاع  
ػم التواقا بُت الوظا ـ القدمي، وبُت الترورات الفكرية اليت اهبعثت من عغَت قػوا اجملتمػع اؼبوتجػة وعػدلت مفػاًيم الوػاس عػن أدواًر

 فتقع الثورة.
 اتريػخ للرػراع بػُت اف كل اتريخ البشرية ًو  افًتض مارك اليت ينميها اؼباركنيوف هظرية الرراع الطبق    بقا ؽبذى الوظرية وًكذا

، بُت الطبقة اؼبنتغلة واؼبنتغلة، ذلك اف مارك  يفػًتض اهػي   مرحلػة اسهتػاج الرأظبػارل حيػأ صػاحال رأس اؼبػاؿ يبلػك  الطبقات
وسػانيل اسهتػػاج ووبقػػق أرابحػا  انيلػػة مػػن فػانيا قيمػػة عمػػل العمػاؿ. فرػػاحال رأس اؼبػػاؿ ًػذا أيخػػذ الورػػيال اوكػرب مػػن الػػربح ول 

 يعط  العامل إل ما يقيم حياعي.
 بُت صاحال راس اؼباؿ والعماؿ. عدـ عدالة عوزيع عانيد اسهتاجعتلخص    شكلة كلها عود مارك اؼب اذا 
 اف اسهتاج بذاعي ل يقـو بعملية التوزيع ولكن القانيم بعملية التوزيع ًو صاحال راس اؼباؿ، ومن مث فعدالة التوزيع أو عدمها ًػ   اذ

ك ويؤدي دور اؼبوزع   الوظاـ الرأظبارل الذي أعطاى ًذا اغبق. ومػن مث يتضػح فكرة أخالقية   عرورات الرزل الرأظبارل الذي يبل
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مػا ذًػال اليػي  عك اف مفهـو عدالة التوزيع أو عدمها ً  عالقة ازتماعية ذات  ابع اقترادي أساسها ل مادي . وذلك  جبالم
 اوعل . مارك ، ومن مث فاف التغَت   العالقات اسهتازية دل يؤِد اذل عغَت   البوام

 سػلبية أخػالؽ الربزػوازيُت  الوظرية اؼباركنية ، وًذى الفكرة كما بيوػا إبعػة مػن  الفكرة احملوريةأف عدـ عدالة التوزيع ً   ويالحظ 
  عررى ،ولكن ععوت مارك  اؼبادي أو أيديولوزيتي أعمتي عن ًذى اغبقيقة ، وافًتض أف عدـ عدالة التوزيع رازعػة لف صػاحال 

 يبلك وسانيل اسهتاج. راس اؼباؿ 
  استغالؿ أصحاب رؤوس اومواؿ لطبقة العماؿ .وبذلك أراد أف يبحو ًذى اؼبلكية اػباصة ووبوؽبػا  سبالً   اؼبلكية اػباصة اعتربو

اذل ملكية صبعية، ومن أزل ًذا افًتض أف ًواؾ عالقة وثيقة بُت الوظامُت القترػادي والنياسػ  حػىت زعلهمػا كػوزه  العملػة ل 
 يبكن فرلهما .
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 ٗالظسّف االدتناعٔ٘ لليظسٓ٘ الصساعٔ٘ املعاصس : 

 والػيت ععتػرب زػ ما   هظػرتت الرػراع اؼببكػرةعنود الو عة الوظيفية البوانييػة معظػم الوظػرتت اؼبعاصػرة   علػم الزتمػاع ، إل أف  بيوما 
ومػا أفرزعػي  حوؿ صراع الطبقات اؼبعاصػر. وخاصة  عل  هظرتت علم الزتماع   إظهار اهعكاساهتااستمرت ،  من علم الزتماع

 . التأثَتات النلبية للترويع والتحضر من مشاكل   داخل اجملتمع اغبديأ
 عتضمن ًذى الظػروؼ .  لعدد الظروؼ اػباصةصباعة معيوة من اؼبثقفُت  رد فعلاؼبعاصرة سبثل هظرتت الرراع اغبديثة هرا أف  وكذا

اؼبنتوا العارل من الرراع الزتماع  برفة عامة وصراع اوزواس برفة خاصة كما   الولتت اؼبتحدة ووسط وزوػوب إفريقيػا، 
الكابتػػػة للبَتوقرا يػػػة والترػػػويع ، وعطبيػػػق الذباًػػػات اسصػػػالحية ؼبعاعبػػػة اؼبشػػػاكل اغبديثػػػة  وكػػػذلك معاعبػػػة التػػػأثَتات الضػػػاغطة و

 والتحضر.للترويع 
  سبثػلاجملتمػع اغبػديأ فهػذى الوظػرتت اؼبعاصػرة    حػل مشػكالت(  ـ91القػرف  كل حاؿ فهػ  ععتػرب ؿباولػة لتطبيػق عقدميػة   وعل 

 ؼبشاكل اجملتمع اؼبعاصر. الرراع التقليدي  اؼببكر( لوموذجاستخداما 
 ىظسٗ الصساعٔ٘ املعاصسٗ للنذتنع : 
 يتكػوف مػن صباعػات متوافنػة مػن أزػل اؼبرػادر وربكمهػا صػفوة سػانيدة. وربػدد  حالػة عطػورًذى الوظرتت اجملتمع كونق    وععترب

يعػرب عػن مبػط  البوػام الزتمػاع ـبتلف الظروؼ الزتماعية والديبوغرافية مدا كثافة واسػتمرار وشػكل الرػراع الزتمػاع ، بيومػا 
 النيادة اؼبوزود   اجملتمع   مرحلة معيوة من عطورى.

 هظرتت الرراع اؼبعاصرة ًذا الوموذج للمجتمع اغبديأ وفقػا للظػروؼ الزتماعيػة الػيت ربػدد الرػراع، والبوػام الوظػام   وعنتخدـ
عشػبي البوانييػة       للنيادة وأتثَتات الرراع، وكذلك العلمية عود اؼبنتوا الننيوسيكولوز . ومن مث اذل مدا بعيد يبكن القػوؿ أ ػا 

 .ؿبتواًا اويديولوز زبتلف سباما     الشكل ولكوها  الوظيفية
 ٗأمناط ىظسٓات الصساع املعاصس 
 .ميل  و داًرهدورؼويربز   أعماؿ   ربدد عملية الرراع.اليت  العوامل الزتماعيةالذي يرك  عل   :الينط اليطكٕ: األّل
م. ري ماف و لوي  كوز. ويربز   أعماؿ ازتماع  للرراع يرف احملتوا الالالذي  :الينط الطبٔعٕ: الجاىٕ  وغًَت

 اسشارة اذل اف الترػويف النػابق مػا ًػو إل منػالة درزػة فقػط، وبرػفة خاصػة   هظػرتت الرػراع اؼبعاصػرة حيػأ ل يوزػد  وذبدر
التفنػػَت الطبيعػػ  اػبػػالص إمبػػا الختالفػػات ًوػػا عتعلػػق بوػػوع العوامػػل الػػيت ركػػ  عليهػػا اؼبوظّػػر كعوامػػل أوليػػة مػػن أزػػل فهػػم الرػػراع 

 زتماع .ال
 زالف داٍسىدّزف :  
 ـ ، وشغل عدة كراس  لعلم الزتماع 9181 داًرهدورؼ(   زامعة ًامبورج ، وحرل عل  الدكتوراى من زامعة لودف عاـ  ععلم

 ـ.9181( عاـ الطبقة والرراع الطبق    اجملتمع الرواع   مؤلفاعي الرنيينية  زامعات أؼباهية ، ومن 
 

 ٍدافُـأ : 
   أف البوامات الزتماعية لديها القدرة عل  أف عوتج وً    اًتم ابغبقيقة احملَتة   كتابي الطبقة والرراع الطبق    اجملتمع الرواع

 (.   داخل ذاهتا عواصر اسحالؿ ابلقوة والتغيَت

 « زالف دزاٍسىدّزف »اليظسٓات الصساعٔ٘ املعاصسٗ :  التاضع٘احملاضسٗ 
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 لذلك حاوؿ داًرهدورؼ أف يعػرض كيػف عوشػغل بػل وعنػتغرؽ اعبماعػات والعمليػات   ًػذى الظػاًرة   الػيت يبكػن أف ربقػق  وعبعا
هظػرتت  ا مػنمنػتفيد   صراع الطبقات والتغػَت الزتمػاع عامة عن  وضع هظريةولقد حاوؿ داًرهدورؼ هظرت وأف ربلل امبَتيقيا ( 

 .القهر
 ًػػذا اؽبػػدؼ عقػػدـ اذل اختبػػار الوظريػػة اؼباركنػػية عػػن الطبقػػات فوقػػدًا، مث عمػػد اذل التعامػػل مػػع مشػػاكلها ابختبػػار الرػػراع  ولتحقيػػق

 الرواع  والنياس    اجملتمع الرواع  اغبديأ.
  سزباريػػةالنػػلطة واربػػادات التعػػاوف اعػػن  مػػاك  فيػػربعػػن الرػػراع الطبقػػ  اسػػتخدـ أيضػػا مفػػاًيم  هظريتػػي اػباصػػة بػػيوعوػػدما أهشػػأ .

مث  بقهػا علػػ  الرػراع الطبقػػ     مػػاك  فيػرب و كػػارؿ مػارك  مػػ ج بػُت أفكػارعلػػ  أهػي  مػوهج داًرهػدورؼوؽبػذا يبكػن الوظػػر اذل 
 اجملتمع اغبديأ.

 

 ُىظسٓت : 
  عفًتضأقاـ داًرهدورؼ هظريتي عل  أساس هظرية القهر اليت :  

وزػػػود التغػػػَت الزتمػػػاع  والرػػػراع الزتمػػػاع  والقهػػػر،   ومنػػػانبة كػػػل عورػػػر   اجملتمػػػع   عفككػػػي وعغػػػَتى(. وععتػػػرب ًػػػذى  -
 هظرية الرراع الزتماع . ً  أس الفًتاضات 

 عقدـ اذل افًتاضداًرهدورؼ ؽبذا الوموذج عن اغبقيقة الزتماعية،  وبقبوؿ : 
 (.  أف ععاو ا وبدث ربت و أة اووامرأف الربادات ؾبربة عل  التعاوف إذ    -

 والعػامالف   بوػام  يعٍت بذلك أف أعضػام ًػذى الربػادات يشػكلوف موظمػات رظبيػة ومػن مث فهػم خاضػعوف لعالقػات النػلطة وًو .
وصباعػػة . وًػػو يعػػٍت بػػذلك أف صباعػػة سبلػػك النػػلطة فهػػ  أتمػػر اػبضػػوع و النػػيادة:  ونبػػاًػذى الربػػادات نبػػا ذبمعػػُت مػػن اؼبراكػػ ، 

 أخرا ل سبلك سلطة فه  مأمورة   مقهورة(.
 دبعػػٌت أف كػػل صباعػػة لػػديها عوزيهػػات لشػػعورية موغرسػػة   أوضػػاع مشػػًتكة مرػػاحل كاموػػةكػػل ذبمػػع مػػن ًػػذين التجمعػػُت   ويبتلػػك ،

 (.ازتماعية معيوة واليت سبثل اوس  لشبي صباعات  أي صباعات غَت موظمة يشارؾ أعضاؤًا   مراحل مشًتكة كاموة
 اذباًػات واعيػة شػعوريةاذل  الالشػعوريةاؼبرػاحل  ربػّوؿ، دبعػٌت  مرػاحل ظػاًرةاؼبراحل الكاموة قد عفرح عن هفنها   شكل  وًذى ،

 واليت عتعارض مع مراحل .الربادات اوخرا. ومن مث عربح علك الشبي صباعات  بقات ازتماعية.
 وؽبا عالقة ببوام النلطة   الربادات اؼبتعاوهة ابومر. وكاموةظاًرة مراحل  عشًتؾ   الرباداتداًرهدورؼ أف  ويعٍت 
 معيوة:  عواملاسفراح عن اؼبراحل يعتمد عل  حضور عدد من  ذلك 

 « ظروؼ التوظيم ».  
 ويعٍت  ا ًيئة التوظيم وإزرامات التوظيم.  « الظروؼ الفوية »و 
 ويعٍت  ا اغبرية أو التح ب أو التعرال،  « الظروؼ النياسية »و 
 ويعٍت  ا العرالت،  « الظروؼ الزتماعية »و 
 ا. –ويعٍت  ا اهدماج أدوار اؼبراحل  « الظروؼ الوفنية »و  أي مدا عشرب أعضام اعبماعة ودواًر

  الواعج ، ويعٍت مػدا اكتمػاؿ وزودًػا أو أ ػا مػا زالػت    حدَّة الرراع الطبق  و كثافةيتوقف عليي   وزود الظروؼ النابقةلذ فذف
دور التكوين، ويعٍت اؼبدا الذي فيي صراع الطبقات واعبماعات قد ظهر عل  النطح. ومدا عوزيع النػلطة واؼبكافػ ت ، ومػدا 

 اهفتاح الونق الطبق .
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 ػ :ويتوقف اهفجار الرراع الطبق  وعوفي أيضا ا، واذل مػدا ربػوؿ اغبرمػاف اؼبطلػق للحرمػاف عل  مدا عوازػد الظػروؼ النػابق ذكًر
يتوقػف الهفجػار الونال ويعٍت  ا ربرر أعضام اعبماعة أو الطبقة من اسذعاف واػبضوع اؼبطلق وربوؽبم اذل خضػوع هنػال، وكػذلك 

 اؼبدا الذي وصل اليي عرعيال وعوظيم الرراع. والعوف عل 
 علػػ  ذلػػك بواسػػطة  ؾبػػربة، واعتػػرب أف صباعػػات اجملتمػػع عتعػػاوف ويػػتم بواؤًػػا أخػػذ بوظريػػة القهػػر أف داًرهػػدورؼيبكػػن القػػوؿ  وًكػػذا

اؼبراحل الكاموة. وربت ظل ظروؼ ازتماعية معيوة عفرح ًذى اؼبراحل الكاموػة عػن هفنػها   شػكل مرػاحل ظػاًرة عتعػارض ًػذى 
وف ًذا الرراع عل  ظروؼ موقفيي اؼبراحل بعضها مع البعا اآلخر فيتلو ذلك الرراع الطبق ، ويتوقف كل ذلك عل  كثافة وع

 معيوة.
 أف اجملتمػػع مػػا ًػػو إل عبػػارة عػػن ؾبموعػػة مػػن الربػػادات اؼبتوافنػػة واؼبتعاوهػػة إزبػػارت والػػيت عبويهػػا اؼبرػػاحل ووبػػيط  ػػا ظػػروؼ  ودبػػا

 ؾبه ا دبوبع للديواميكية والتغَت الزتماع  اؼبنتمر.ذا اجملتمع يربح .ازتماعية. فذف مثل ً
 ععتػرب وصػلة ًامػة بػُت هظػرتت الرػراع وهظػرتت النػلوكيُت  فيػرب و مػارك كػل مػن  لًتكيػال أفكػاراف ؿباولة داًرهػدورؼ  ويالحظ

، وخاصة أ ا أيضا عتعامل مع مواضيع التواقا بُت ًػاعُت الوظػريتُت. ولقػد حػاوؿ   هظريتػي عفنػَت ضػرورة ول ضػرورة الزتماعيُت
 الرراع الطبق ، وعلك كاهت دراسة ؿبكمة عوضح مدا ععقد الرراع   اجملتمع الرواع . الرراع الطبق ، واهبعاث وعدـ اهبعاث

 ويعػًتؼ داًرهػدورؼ غَت واضحةأف ععريفي ؼبفاًيمي الرنيينية اؼبتعلقة ابلطبقة والرراع  يؤخذ عل  هظرية داًرهدورؼولكن  : هػقػد ،
 وربتاج اذل م يد من التطبيقات والتدقيق. غَت كاملة  الرراع واف كاهت حديثة إل أ ا  هظريتيأف 
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 ٘مكدم  : 
 الػيت هتػتم ابؼبنػػتوا  « السػتدللية »أيخػذ شػػكل الدراسػات  اؼبعاصػر  هظريػة علػم الزتمػاع  فبػن كتػػالمػن أف الكثػَت كػل  ابلػرغم

ا اومريكية   أعماؿ  –النلوكية الزتماعية اووربية القديبة  الو عة( فذف  الوحدات الكربا   الكبَت اغبجم  و زورج ميدوزذوًر
، وقػد أثػر ًػذا  الذباًػات الزتماعيػة الوفنػيةاستمرت حىت اآلف   فرع زديد من فروع علم الزتمػاع ا لػق عليهػا   - ..كورل

 اؼبعاصر.الفرع أتثَتا قوت عل  علم الزتماع 
  فذ ػا ععكػ  الًتمػاـ اؼبت ايػد  الذي قامػت عليػي الوظريػة الزتماعيػة الوفنػية ً  اوساسوؼبا كاهت الو عة النلوكية الزتماعية ،

، ولقػػد ظهػػرت ًػػذى  ابوفكػػار الفرديػػة   الثقافػػة اومريكيػػة واآلرام الػػيت هتػػتم ابلوحػػدات الػػيت عتكػػوف مػػن عػػدد صػػغَت مػػن اوفػػراد
الكبَتة   الدراسات الزتماعية من دراسة الوحدات الزتماعية  الذباىربّوؿ ًذا ولذا  ، ماك  فيربوكية   أعماؿ اوعماؿ النل

كمػػا يهػػتم ًػػذا   اؼبػػوهج السػػتقراني   ذلػػك علػػ   معتمػػدا  مػػن اوفػػراد  اذل الًتمػػاـ ابلوحػػدات الزتماعيػػة اؼبكوهػػة مػػن عػػدد صػػغَت
 (.الرراع  و الوظيف   :الذباًُتًذا الذباى مع كل من  عباين واختالؼولذا ظهر  الذباى اًتماما كبَتا ابلعمليات الزتماعية،

 : لقد اهقنمت اؼبدرسة النلوكية الزتماعية اذل عيارين 
 .الومط الشمورل اؼبعياري •
 .الومط الطبيع  •

  أهي قد هشػأ   ظروؼ هشأعيعتلخص    أمريكا ًو اؼبكمل لي ، و لي امتداد حديأللنلوكية الزتماعية   أوراب  القدمي الذباىإف  
 -  مدرسػة شػيكاغو زػورج ميػدوًػم الػذين ععلمػوا وعػدربوا وعوحػدوا بفكػر  -كردة فعل جملموعة خاصة من اؼبفكرين اومػريكيُت 

 :مثلالذين استجابوا وأتثروا بعدد من اووضاع اػباصة النانيدة   أمريكا 
 عطبيق مفهومات الو عة الفردية النانيدة   أوراب القديبة عل  اجملتمع اومريك  اؼبعاصر. (3
 عقـو عليي الثقافة اومريكية(    وًو اوساس الذي الربوعنتاهتية اؼبنيحيةالتأكيد عل  القوا الفردية اؼبتأصل   اوخالؽ  (4
 التأثَت الفكري ببعا اؼبفكرين اووربيُت أمثاؿ دوركامي وفيرب.  (5
 اسيباف إبمكاهية عطبيق التطور الذي إدا بي داروين عل  اجملتمع واآلاثر النلبية للرواعة والبَتوقرا ية اليت اهعكنت عل  الفرد. (6
  ػا عطبيقػا  وعل  العمـو فاهي يبكن اف يوظر اذل الو عة لأفكػار القديبػة  النلوكية الزتماعيػة  أو الو عػة الزتماعيػة الوفنػية( ابعتباًر

 يوظػر ًػذا اؼبػدخل اذل اجملتمػع و،  عن الفردية والتطور الزتماع  عل  اوحداث اليت عقع   اجملتمع اؼبعاصػر بقػدر مػا سبػ  الفػرد
يدركوف اجملتمع من خالؿ إدراكهم لػذواهتم برػفتها ذواات ديواميكيػة ومؤقتػي عتجلػ  ، يتكوف من أفراد  داخل الفرد   كاموا  ابعتبارى  

، ومن مث فتفنَت اجملتمع يكتشف من خالؿ عمليات الستبطاف الذا  واؼبالحظة،  خالؿ التفاعل الزتماع  والتبادؿ الزتماع 
، واغبالة اليت عنتود  ا  ا النوسيولوز  للتفاعل الزتماع معٌت الظاًرة الزتماعية واحملتو  أتكيدا عل  أنبيةويعط  ًذا الذباى 

، والكيفيػة الػػيت يػوظم  ػا التفاعػػل الزتمػاع  ويرشػػد علػ  منػػتوا الفػرد   حياعػػي  اوبويػة الزتماعيػة علػػ  العمليػات الزتماعيػػة
 . اليومية

 وًػو  كوف من عفنَتات فردية ومًتابطػة عكػّوف كلهػا اغبقيقػةيت  ارئ   عرضيا   ديواميكيا   ابعتبارى هنقا   يرك  عل  اجملتمعالذباى  فهذا ،
،  يتكػػوف مػن شػكل بوػػاني  لػي  ػابع اثبػػت خارزيػا   ، فبػدل مػن كػػوف اجملتمػع هنػقا   ، وإعػادة عوظػيم دومػػا   هنػق ىبضػع لعمليػات عغػػَت

 . لي  ابع متغَت عوزهي العمليات، ومن مث فهذا اجملتمع  فاجملتمع يكمن داخل الفرد أثوام ؿباولتي الزتماعية عفنَت اغبقيقة

  املدزض٘ الطلْنٔ٘ االدتناعٔ٘:  العاغسٗاحملاضسٗ 
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 ًػػ  : اؼبظػػاًر الرم يػػة للتفاعػػل وبوانيػػي  زواهػػال ًػػذا الومػػوذجاومبػػاط اؼبختلفػػة للوظريػػة الزتماعيػػة النػػلوكية عػػددا مػػن  وعكشػػف
مػػن  ، وًػػذا يعػػٍت م يػػدا   علػػ  منػػتوا الفػػرد ومضػػموهي واعتمػػادى علػػ  التبػػادؿ الزتمػػاع  والطريقػػة الػػيت يػػوظم  ػػا ويرشػػد عقالهيػػا  

 . التطبيق والتخريص ؼبفهومات الو عة النلوكية الزتماعية   بدايتها
 

 : ّميهً أٌ ىصيف اجتاِ الطلْنٔ٘ اليفطٔ٘  املعاصسٗ اىل منطني أضاضٔني
االجتاِ الػنْلٕ  (1

 املعٔازٖ :
  الزتماعيػػػػة وربليػػػػل التفاعػػػػل   اؼبوقػػػػف وربليػػػػل اؼبواقػػػػف  للػػػػذاتويؤكػػػػد علػػػػ  اؼبظػػػػاًر الزتماعيػػػػة

 الزتماعية الطارنية.
 التكوين البشري أو الطبيعة اسهناهية. عواصرفَتا أف أساس التفاعل يكمن     الينط الطبٔعٕ: (2

 

 العمليػات الزتماعيػة ( اذل دراسػة بػالوبيومػا اذبػي  ،  الرم يػة للتفاعػل( ابؼبظػاًر بلومركػ   أبرز موظروا النلوكية الوفنيةاًتم  ولقد
ا عمليات كاموة   العمليات الوفنية البدانيية وخاصة اعبػذب والقبػذاب ودوافػع ادراؾ اؽبػدؼ  أو التبادؿ الزتماع  ، ، ابعتباًر

ا دوافع زارفيوكلومن وزهة هظر أخرا رأا   الوظاـ اذل ربقيق التوافق مع  هتدؼ( الدوافع اوساسية عود الكانين اسهناي ابعتباًر
، الذبػػاى الطبيعػػ اذل  زارفيوكػػل و بػػالو، وقػػد اذبػػي  الػػذي يؤكػػد علػػ  فكػػرة الونػػق الذبػػاى الشػػمورلاذل  بلػػومر يوتمػػ  و، اوخالقػػ 

هظػػرتت ة برػػياغ خاصػػا   . لف اؼبوظػػرين اوربعػػة اًتمػػوا اًتمامػػا   بػػل فػػرؽ   الدرزػػة زػػذرت   وًػػذا الفػػرؽ بػػُت اؼبػػدخلُت لػػي  فرقػػا  
 .التفاعلسوسيولوزية عن 

 ٘ٔالعْامل السٜٔطٔ٘ ّزاٛ  َْز اليظسٓ٘ االدتناعٔ٘ الطلْن : 

 
 
 

 :الوظرية الزتماعية الوفنية 
 .الًتماـ ابوفراد . 9
 .الديوامية . 9

 :مبطا 
 .التفنَت الطبيع  * 
 .  التفنَت الشمورل * 

 :أوضاع ؾبتمعية
 .الترويع . 9
 .التحضر . 9
 .البَتوقرا ية . 7

 :اوضاع ثقافية
 .اؼبفهومات الفردية . 9
 .اوخالؽ الربوعنتاهتية . 9
 .أتثَت فيرب ودوركامي . 7
 .الو عة الداروهية . 1

 :اووضاع الشخرية
 .ععاليم ميد وأفكارى . 9
 .العمل ابلتدري  اعبامع  . 9
 .الًتماـ ابلوحدات اؼبكوهة من عدد صغَت من اوفراد . 7
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  (التفاعلٔ٘ السمصٓ٘)ٍسبست بلْمس 
 و1986-1900 :ٍسبست بلْمس 

 ، علػ   ، وحرػل وًواؾ أتثر بقػوة  فكػار زػورج ميػد علق  ععليمي   زامعة مينوري حىت اؼبازنتَت، مث اهتقل اذل زامعة شيكاغو
 الدكتوراى .

 أوؿ مػػن قػػاؿ ، وًػػو  عػػدور حػػوؿ علػػم الػػوف  الزتمػػاع  والنػػلوؾ اعبمعػػ  ووسػػانيل العرػػاؿ اعبماًَتيػػة اًتماماعػػي الفكريػػة كاهػػت
  ، وقػد عضػموت أعمالػي عػددا   كبػَتا   عطػوير ًػذى الوظريػة   ؾبػاؿ علػم الزتمػاع  واسهم إسػهاما  ، «  التفاعلية الرم ية»  دبرطلح

 ـ.9119( التفاعل الرم ي اؼبوظور واؼبوهج  اًم مؤلفاعي كبَتا من اؼبقالت عن العالقات بُت اوزواس والنلوؾ اعبمع ، و
  أٍداف بلْمس: 
   اًتم بلومر برياغة هظريػة عوضػح ابلتفرػيل  بيعػة التفاعػل الرمػ ي   اجملتمػع. ويػدؿ مرػطلح التفاعػل الرمػ ي علػ  الطػابع اؼبميػ

بعضػػهم  تبػػادؿ والرمػػ ي لأفعػاؿ بػػُت الوػػاسكمػػا وبػدث بػػُت الكانيوػػات اسهنػاهية، وعتضػػمن اػبروصػػية التفنػَت اؼب  واػبػاص للتفاعػػل
بعضا. وعبعا ؽبذا اؼبوظور يهتم علم الزتمػاع ابلعمليػة التفنػَتية الػيت ًػ  أسػاس سػلوؾ الكانيوػات اسهنػاهية سػوام أكػاهوا أفػرادا أو 

 .ويرور ًذا الوموذج اجملتمع ابعتبارى هنقا من العمليات التفنَتية اليت ربكم النلوؾاي. صباعات ودام النلوؾ   اجملتمع الهن
 االفرتاضات : 
  زورج ميدبفكر  متأثرا، هتتم ابغبقيقة الزتماعيةوضع ًربرت بلومر عددا من الفًتاضات اليت: 
استعداد الواس سوام كاهوا فرادا أو ؾبتمعُت وف ينلكوا سلوكهم معتمدين عل  معاي اؼبوضوعات اليت عشكل عاؼبهم. فالنلوؾ  (3

 : ؽبذى اؼبوضوعات ثالثة أمباطيعتمد عل  اؼبعاي الزتماعية اليت ُعضفر  عل  موضوعات خاصة. وشبة 
   مثل اوشجار(  اؼبوضوعات الطبيعية:  أول   
   مثل العلمام واؼبدرسوف واعبوود والفالحوف(    اؼبوضوعات الزتماعية:  اثهيا 
   مثل اؼببادئ واوخالؽ(. اؼبوضوعات اجملردة:  اثلثا   

ا من اعباهبُت أي سبثل الروابط عملية  (4 عرم  الروابط اذل العملية اليت فيها يتبادؿ اوفراد إشارات ورموزا متفق عليها وعل  عفنًَت
 نلوؾ الهناي.عفنَت وبوام ال

عتكوف اوفعاؿ الزتماعية أثوام العملية اليت يالحظ  ا الفاعلوف اؼبواقف اليت عوازههم ويفنرو ا ويقيمو ا، وًكذا فالكانين  (5
 الهناي كانين فّعاؿ وبمل ذاات عشارؾ   أدام الدور، وًكذا يتفاعل الفرد مع هفني أثوام عملية التفنَت.

أفعاؿ اليت عشمل التوظيمات والوظاـ وعقنيم العمل وشبكة التناهد اؼبتبادؿ   ا: ديواميكية متحركة وعوصف الروابط اؼبعقدة ل (6
ولينت زامدة، وعبعا لذلك فلما كاهت اجملتمعات واعبماعات عتكوف أثوام عملية التفاعل، فذ ا عتمي  ابلديواميكية والقدرة عل  

واعبماعات عرعبط ارعبا ا مفرليا ابلفعل، وً  لينت كياإت منبقة قبل الفعل، ول .فاجملتمعات  التشكيل والتكوين من زديد
اوفعاؿ النابقة ؽبؤلم اؼبشاركُت عكوف اوساس الذي . وزود ؽبا منتقلة عن وزود اؼبشاركُت   التفاعل. ومن زهة أخرا فاف

 يقـو عليي أي فعل مشًتؾ.
 الػػيت عوزههػػا موضػػوعات خاصػػة  عػػاؿ الػػيت عتكػػوف أثوػػام عمايػػة التفاعػػل التفنػػَتيشػػبكة حيّػػة مػػن اوفمػػن  يتكػػوف اجملتمػػع إبهبػػازو

وربددًا بيئات عضػم صباعػات معيوػة، وعبعػا ؽبػذا اؼبوظػور يبثػل اجملتمػع عمليػة رم يػة للتفاعػل الػداخل  والتفنػَت عكمػن داخػل الفػرد 
 ومن مث فاجملتمع لي  هنقا زامدا يوزد خارج اوفراد.
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 امليَر : 
 مػوهج يػدخل مباشػرة  ، أي الستفادة من اكثر من مبط  بيعػ    البحػأ والتفنػَت الفًتاضات النابقة هوعا من اؼبواًج عتطلال  

. والطػابع الطبيعػ  واؼبنػتمر السػتبار والسػتبطافعلػ   ويرك  بلػومر  العادل الزتماع  التجريال يواقا الوماذج احملددة من قبل( 
اؼبدخل عن حازة الفرد اذل أف يؤدي دور اؼبشػارؾ وأف أيخػذ   اعتبػارى ديواميػات التفاعػل الزتمػاع ، للعادل التجريال ويؤكد ًذا 

واف يشكل   ذًوي صورا للفعل الزتماع  وأف يالحظ العملية اليت يبػٌت  ػا الفعػل الزتمػاع ، واف يوظػر اذل الوظػاـ واعبماعػات 
 رعبطُت ابلنلوؾ هظرة ديواميكية( .هظرة.ديواميكية   أي يوظر اذل اعفاقات الواس اؼب

 ويوػػػػاقا ًػػػػذا اؼبػػػػوهج السػػػػتاعيك  اؼبػػػػوهج التعػػػػا ف  والػػػػديواميك  والسػػػػتقراني ، ًػػػػو  التفاعليػػػػة الرم يػػػػةمػػػػع  واؼبػػػػوهج اؼبواسػػػػال ،
 .زورج ميدوالستدلرل   علم الزتماع التقليدي. وًذا اؼبدخل يبثل م يدا من التوضيح والتطبيق وعماؿ 

  عً احلكٔك٘ االدتناعٔ٘منـــط بلْمس : 
 مػػػن البوػػػام  بػػػدل  عوازػػػدت   أمبػػػاط النػػػلوكية الزتماعيػػػة  للحقيقػػػة الزتماعيػػػةالوظريػػػة الزتماعيػػػة الوفنػػػية عػػػدة مبػػػاذج  عتضػػػمن

إذ اف الػػومط الػػذي صػػاغي بلػػومر عػػن اغبقيقػػة الزتماعيػػة  زبتلػػف هظريػػة بلػػومر قلػػيال  . ومػػن ًػػذى الواحيػػة  الزتمػػاع  أو اجملتمػػع
 : من ويتكوف مبوذزيمتضمن   الفًتاضات اليت عرضوا ؽبا من قبل. 

   زذورى وموضوع الذات وأدام الدور( الفرد (1
 اؼبوضوعات   الطبيعية والزتماعية اجملردة( (2
م وذبار م وبيئتهم (3  ( الغَت   زذوًر
  متحركػا ديواميكيػا ورمػ ت وعفاعليػا وعفنػَتت يكمػن داخػل اوفػراد الػذين يتفػاعلوف سػوت. ويلخػص الشػكل وكل ًؤلم يبثلػوف هنػقا

 التارل ًذا الومط:
  الينط عيد بلْمس: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرد
 اكتناب الدور  –الذات 

 التجارب البيئية و الشخرية والثقافية 

 اؼبوضوعات
 الزتماعية والفي يقية واجملردة

 اآلخروف
 ذبارب التوشئة
 أمباط اعبماعات

 التطور والتغَت

 التعريفات
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 ٘اخلامت 

  عػن مفهػـو اجملتمػع لػدا اهرػار الوظػرتت   العضػوية ، والبوانييػة الوظيفيػة،  واضحا   عود ًربرت بلومر اختالفا   مفهـو اجملتمعىبتلف
 شبكة حية من اوفعاؿ عتكوف أثوام عملية عفنَت التفاعػل وعوزههػا موضػوعات خاصػةابعتبارى  للمجتمعفوظرة بلومر (  والرراعية

 ، وربددًا بيئات ازتماعية معيوة، وًكذا يبثل اجملتمع عملية رم ية عفاعلية عفنَتية عكمن داخل الفرد.
 بلْمس اىتكادات : 
 . علم الزتماع ًل يعد ًذا اؼبوظور ؾبرد ا ار عمل عروري أـ ًو هظرية   (1
 يوقص ًذا اؼبوظور البوام التفنَتي. (2
 يعترب هنخة من أعماؿ زورج ميد عقريبا. (3
 

 ٍٚسبست بلْمس  طاز العنل اليظسٖ لد  
 ـ 9119اتلكوت ابرسوه   -
  : ٗاليّػأ 
 درس   شيكاغو  . (1
 عمل أستاذا    زامعة ابركل  . (2
 اًتم ابلتفاعلية الرم ية . (3
  : األغساض 

 التفاعلية الرم ية ، وفهم التفاعل  اسهناي عل  ضونيي .وضع موظور  -
 : االفرتاضات 

 

 . يفنر النلوؾ أول  مث بعد ذلك يؤدي النلوؾ (2  . الفعل يقـو عل  أساس اؼبعاي واؼبوضوعات (1
  .التوظيم الزتماع  ديواميك   (4 .يتضمن الفعل الذات واكتناب الدور   (3

 

  : الينط 
  مبوذج اغبقيقة الزتماعية . -
  : امليَر 

  لتحليل التفاعل الزتماع  . ميد موهجالشرح والتوقيال وعطبيق  -
  : الكضآا 

 

 . عوضيح فكر ميد  (2  . افتقاد الوظرية (1
 . التحليل اؼبفروض  (4 . الشكل الشمورل  (3
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  ّ( التبادل االدتناعٕ )بٔرت بال 
 ّ1918  بٔرت بال : 

 و  « ديواميكية البَتوقرا ية» أًم أعمالي ابلومنا وحل عل  الدكتوراى من زامعة كولومبيا وعمل أستاذا جبامعة شيكاغو،  وِلد 
 الزتماعية.إصبال برياغة هظرية عامة عن التبادؿ   اغبياة اًتم . و  « التبادؿ والقوة   اغبياة الزتماعية »
 ُأٍدافـــ : 
 وعالوة عل  ذلك رأا  الروابط الزتماعية والعمليات اليت ربكم ًذى الروابط وعشكلهابتحليل ا اًتماما أساسي   « بالو » اًتم ،

، وعبدأ من اؼبنتوا الفردي مث عتحرؾ  عملية التبادؿ الزتماع عل  ًذى الروابط ً  :  عنيطراف العملية اليت  « بالوبيًت  »
 اف يضع هظرية عامة عن التبادؿ الزتماع . زادا   « بالو »اذل منتوا اعبماعة الرغَتة فاجملتمع اوكرب. وقد حاوؿ 

 :ٕافرتاضات بٔرت بالّ يف ىظسٓ٘ التبادل االدتناع 
  الفروض اوساسيةعددا من  « بالو »عل  التوظيمات الزتماعية وصاغ لوا  عطبيق عملية التبادؿرباوؿ كل افًتاضاعي  : 
، أي أف هشوم التوظيم الزتماع  ينتود عل   من عمليات بنيطة اوكثر ععقيدا، عوبع الروابط الزتماعيةاف عمليات  افًتض (1

 اوفراد.عملية استقرانيية عبدأ من عمليات عل  منتوا الوحدات اؼبكوهة من عدد من 
، أي مشاعر  زذور ًذى القوا الزتماعية ً  اليت عدفع اذل إزرام عمليات التبادؿ. وسبتد قوا اعباذبيةاف  « بالو » افًتض (2

اسهناف، وًكذا يؤدي اعبذب ودافع ، اذل العمليات الوفنية البدانيية عود  القبذاب والرغبات   أهواع ـبتلفة من اؼبكاف ت
   عملية الروابط الزتماعية. اػبطوة اووذلوً   ، اؼبواردذل عبادؿ إالثواب 

وًكذا فالفرد الذي يبتلك اؼبوارد اليت وبتاج اليها اآلخروف، والذي ل يعتمد  عباين اؼبراك  والقوةيبدأ  اف يتحقق التبادؿ حىتوما  (3
شباع مطالبهم وفقا لرغباعي، و ذى الكيفية يؤدي عليهم  ية حاؿ من اوحواؿ، ُيكوِّف موقفا فيي يذعن اآلخروف ؼبطالبي وأوامرى س

 التبادؿ اذل عباين اؼبرك  والقوة.
اذا كاهت م ات اسذعاف عفوؽ الرعاب اليت ععًتض سبيل اسذعاف، فنتظهر اؼبوافقة اعبماعية ؼبوقف القوة فبا يؤدي اذل اسصباع،  (4

، وعؤدي اذل إقباز أًداؼ ـبتلفة والستقرار  س التوظيمأسا الوهانيية. وًكذا عربح النلطة التشريعيةوصدور التشريعات 
 التوظيم ، وعوظيم القيم واؼبعايَت واؼببادئ وهقل اؼبعرفة.

شبة أفرادا يشعروف ابلستغالؿ ويتقبلوف مكافئات غَت كافية، ومن مث عوتقل بيوهم مشاعر  لكن،  وقد ظهر قبوؿ النلطة من زهة (5
، وظهور القوا اؼبعارضة العدواهية إزام اعبماعة اليت سبنك ب ماـ .  صبع  للقوة رفاالغضال واسحباط والعدواف فبا يؤدي اذل 

 النلطة أو اليت عنيطر عل  اؼبوقف.
، فذف  وما عؤدي عملية التبادؿ اذل عوازف القوا والضغط كبو ربقيق الستقرار والتعادؿ   العالقات، فذهي بي ويًتعال عل  ذلك (6

 ويفض  اذل اؼبعارضة والرراع والتغَت. عدـ التوازف   العالقاتاذل  يؤديمقابل العمل قد  اسخالؿ   هنبة اوزور
اذل عوليد حالة من عدـ الستقرار وعدـ التوازف   اغبياة الزتماعية فبا  وهتيجة لذلك فاسزرام اآلي للقوا اؼبختلفة اؼبتوازهة يو ع (7

البوام  اذل، ويقود التبادؿ أساس ديواميكية اجملتمع ًذى اعبدليةيؤدي اذل حالة زدلية منتمرة بُت عبادؿ اؼبوافع وعدـ التوازف. و 
 والعملية والستاعيكا والديواميكا.

 « بٔرت بالّ »االدتناعٔ٘ املدزض٘ الطلْنٔ٘ :  احلادٓ٘ عػساحملاضسٗ 
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  مشاعر اعبذب والقبذاب والرغبة   أهواع معيوة من الثواب يؤدي اذل ظهور عمليات التبادؿ، أف  « بالو »وؾبمل افًتاضات
ا عؤدي اذل التباين   اؼبراك  والقوة وصدور التشريعات أساس التوظيم الزتماع ، بيد اف عبادؿ اؼبوافع يؤدي اذل  وًذى بدوًر

أساس  - بادؿ وعدـ التوازفي اذل عملية زدؿ منتمر بُت التحالة من عدـ التوازف   معدؿ الوفقات واعب امات، فبا يؤد
  – الديواميكا الزتماعية

 ووباوؿ  عدد صغَت من اوفرادعل  منتوا الوحدات الزتماعية اؼبكوهة من  العملية « بالوبيًت  » علك الرؤية يرا وحنال ،
 فبا يؤدي اذل صياغة هظرية استقرانيية عن البوام الزتماع  هتتم دبا وبدث فيي من عمليات. الونق الزتماع عل   أتثَتاهتاعتبع 
 : امليـَـر 
  مث عتبع الرغَتةعل  منتوا الوحدات الزتماعية  أتثَتاهتاو عمليات التبادؿربديد وععريف  اػبطوة اووذل عود بالوكاهت ،

حىت منتوا التحليل الزتماع  والتوظيم . ويوظر اذل ًذا اؼبوهج ابعتبارى موهجا استقرانييا  عل  اعبماعةأتثَتات ًذى العمليات 
الذي ينع  اذل وضع هظرية عامة عن اجملتمع استوادا عل  عدد ؿبدود  يعارض موهج ابرسوه يدرس الوحدة الزتماعية الرغَتة، و 

 غة هتانيج مبنطة وعامة.من القضات. ويؤدي استخداـ ًذى الفًتاضات اؼببنطة اذل صيا
 :الـيـنـط 

 اوعية: العواصر، ويتكوف ًذا الومط من  عن مبط للواقع الزتماع  « بالو »مبط  يعرب 
 يتأثر الفرد ابلتجاذب الزتماع  ودوافع اوزور مقابل العمل. (1
 عميلة التبادؿ الزتماع . (2
 ؿبرلة ما سبق عباين اؼبراك  والنلطة. (3
 التباين اذل التوازف.يؤدي عوظيم وعشريع ًذا  (4
 عدـ التوازف يؤدي اذل اؼبعارضة والتغَت. (5
 عؤدي اعبدلية الواشئة بُت التبادؿ وعد التوازف اذل الديواميكية الزتماعية. (6
  

 
 

 
 

 :ّأزاٛ سْل ىظسٓ٘ التبادل لبٔرت بال 

 حىت أف الستفادة موي لفهم اجملتمع أو اؼبوقف الزتماع  ؿبدودة.  هي فضفاض « بالو » اذل ا ار عمليوظر  (1
. النع  كبو ربقيق التوازف فباثلة لستخداـ الوظيفيةقد عبدو فكرعي عن  (2  ؽبذا اؼبفهـو
 .ظهور اؼبعارضة والتغَت فضفاضة زداكاهت مواقشتي للشروط اليت عؤدي اذل  (3
 ابلرغم من علك الهتقادات سبثل ؿباولة بالو زهدا  يبا لبوام هظرية استقرانيية ًامة عن اجملتمع أساسها عمليات اوفراد. لكن 
 
 
 

 اعبدلية واؼبعارضةعدـ التوازف  التوظيم والتشريع والتوازف عباين اؼبرك  والنلطة عباين اؼبرك  والنلطة الفرد عملية التبادؿ
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  طاز العنل اليظسٖ عيد بالّ :ملخص  
  : ٗاليّػأ 
 ععلم   زامعة كولومبيا . (1
 مارس التدري    زامعة شيكاغو. (2
 الًتماـ ابلعمليات التوظيمية . (3
  : األغساض 

 ربليل الروابط الزتماعية وعمليات التحكم . -
 : االفرتاضات 

 

  . الزتماع  عل  التبادؿوبأ التجاذب  (2  . عمليات معقدة للروابط عوجم عن عمليات بنيطة (1
 . قد يوشأ عن ذلك عوظيم وعشريع النلطة (4 . يفض  التبادؿ إذل عبياف اؼبراك  والنلطة   (3
 . قد يؤدي عدـ التوازف   العالقات إذل الرراع (6 كما قد يبكن من ظهور الستيام اعبماع  واؼبعارضة اعبمعية  (5
 .توازف أساس الديوامية الزتماعية سبثل اعبدلية اؼبنتمرة بُت التبادؿ وعدـ ال (7

 
 

  : امليَر 
  عطبيق هظرية التبادؿ ابستخداـ الستقرام عل  منتوا اوفراد . -
  : الينط 

  مثاؿ عبادرل للحقيقة الزتماعية  . -
  : الكضآا 

 

 .عترف قضاتى   ا عامة و فضفاضة (2 . اؼبرادرة عل  اؼبطلوب والو عة التحليلية (1
 .شروط فضفاضة للمعارضة والتغَت (4 . البوانيية الوظيفيةالتماثالت مع   (3
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 1917 :ٍازّلد دازفٔيهل  
  أستاذا   لوس أقبلوس. ورك   مث عمل،  اتلكوت ابرسوه  علييـ. وقد أشرؼ 9181حرل عل  الدكتوراى من زامعة ًارفارد

 اًتمامي عل  دراسة التوظيم الزتماع  واؼبعرفة والعلم والثووميثودولوز  .

  ٕمعيٙ االثيْمٔجْدّلْد 
 يتكوف مرطلح من مقطعُت  : 

 ،  أو القبيلة أو الناللة الشعال أو الواس من الكلمة اليوإهية واليت ععٍت اووؿ -
يشَت  ، أو بتعبَت آخر اغبقيقة الزتماعية اليت ينتخدمها الواس   صياغة و عشكيل الطريقةاؼبوهج أو  فيشَت إذل أما اآلخر -

أو  ربليل أهشطة اغبياة اليومية ربليال  (  أمباط سلوكهم لكلماهتم و  دراسة اؼبعاي اليت يعطيها الواس  ًذا اؼبرطلح إذل
 ى اوهشطة و ذبعلها مرنيية و موطقية وصاغبة لكلًذى اوهشطة و رباوؿ أف عنجل ًذ يكشف عن اؼبعٌت الكامن خلف

 . ( اوغراض العلمية
 األٍداف : 
  اغبياة اليومية    اخذ فكرة صانيبة عوهاأو  بًتشيد اغبقيقة الزتماعية، أي : كيفية قياـ اوفراد  اًتم زارفيوكل ابلثووميثودولوز

نال الطريقة الزتماعية والوظاـ اوخالق  يوزداف داخل التفاعل ح، وخاصة عود عبادؿ اغبديأ والتفاعل . فالوظم  أو التفاعل
اًتم زارفيوكل بعملية عفنَت اغبقيقة اليت يفنر  ا اوفراد اغبقيقة ويتعلمو ا أو يفهمو ا أو أيخذوا فكرة صانيبة عوها. أي 

 .الزتماعية
  فهومات وععريفات منبقة عن اغبقيقة الزتماعية الذي يتضمن فرض م الزتماع التقليديعن علم  زذرت  ىبتلف ًذا اؼبدخل و

، ًو   ، واليت يقـو  ا اوفراد اهفنهم دراسة عملية التفنَت الزتماع ًو اؼبدخل اوساس  عبارفيوكل . لقد كاف  واجملتمع
 أساس التوظيم الزتماع  كما يتفهمها اؼبشارؾ من وزهة هظرة.

 :االفرتاضات 
،  أساس التوظيم الزتماع ، ويبثل ًذا الوظاـ اوخالق   ًو البوام الزتماع  ذو القيم اؼبعيارية وزود هظاـ أخالق افًتاض  (1

 . وًو موضوع حبأ علم الزتماع
 . للحقيقة الزتماعية ، ويعتربوهي ذبديدا   يرقبرُل اؼبشاركوف   اغبياة اليومية ًذا الوظاـ اوخالق  (2
 ، أي اهي يبثل أساس عفنَت اغبقيقة الزتماعية.  اوخالق عرزع التوظيمات اذل ًذا الوظاـ  (3
، أي اهي يريد اف يضف  الرواب عل   زعل دوافعهم متطابقة مع الوظاـ اوخالق  لتفنَت اغبقيقة الزتماعيةينع  اوفراد اذل  (4

اف عكوف أهشطتهم متالنيمة مع ًذا  أعمالي وسلوكي   اغبياة اليومية ، ويفنرى ابلرزوع  للوظاـ اوخالق  وًكذا ينع  الواس اذل
ا عقالهيا وهفنهم.  الوظاـ اوخالق ، ليتنٌت فهمها وعربيًر

، واف كل اؼبواقف يوظم هفنياف كل بوام ازتماع   يفًتض، فذهي عملية التفنَت العقالي   كل ؾبالت النلوؾ ما كاهت (5
 عل  اؼبوقف. الزتماعية عوظم هفنها من خالؿ ؿباولة اوعضام إضفام اؼبعقولية

 .خالؿ التفاعل، ما داـ ًذا التوظيم يتحقق من ابلديواميكيةًذا التوظيم  يترف (6

 «ٍازّلد دازفٔيهل  » االثيْمٔتْدّلْدٕاالجتاِ : الجاىٔ٘ عػساحملاضسٗ 
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من العلمام الزتماعيُت  التفنَت اؼبفروض  مقابل  عكّوف اغبقيقة الزتماعيةعادة أف علك العملية التوظيمية ً  اليت  يفًتض (7
 التقليدين.

عتكوف من عدد من العواصر اؼبتمي ة   كالترويف واؼبقارهة، واحتماؿ اػبطأ اؼبقبوؿ أي الدقة،  عملية التعقلأف افًتض زارفيوكل  (8
والبحأ عن البدانيل، وربليل الوتانيج والسًتاعيجية، والًتماـ ابلتوقيت والتوبؤ، وقواعد اسزرامات والختيار وأس  الختيار( 

 .الوشاط اليوم  صواابعل من ، أو هبلبلوغ العقالهيةوينتخدـ الفرد علك العمليات 
  كما يتحقق داخل اؼبمارسات اؼبوظمة للحياة اليومية، وأثوام سع   الوظاـ اوخالق ًو  ؿبور اًتماـ علم الزتماعوإبهباز إف ،

عوظيم ديواميك  ، فالتوظيم الزتماع الفرد كبو ربقيق العقالهية، واؼبوانيمة مع ًذا الوظاـ، وأثوام عفاعلي مع اآلخرين، وعبعا لذلك 
يعرب عن هظاـ عفاوض بُت اوفراد اؼبتفاعلُت، كما يفنروف ابستمرار اغبياة اليومية وينعوف اذل زعل سلوكهم   اغبياة  منتمر

 اليومية صوااب   هظر اآلخرين.
 امليَر : 

 ؾباؿ  ومباذج اغبقيقة الزتماعيةعن العقالهيات التفريل  «  شوع »  عطبيق افًتاض  اؼبقاـ اووؿ  يتضمن موهج زارفيوكل  
. ومن زهة أخرا عتضمن مواًجي التجريبية ؿباولة دراسة العمليات العقالهية بطرؽ  البياإت الزتماعية، و  ؾباؿ  علم الزتماع
اقف متمشية ، ودراسة حالت أمباط خاصة من الواس، وإزرام بعا التجارب فيها ىبضع اوفراد ؼبو  ربليل اغبوار ـبتلفة، مثل  

، كما يالحظ ردود  ، ومالحظة عفنَتات الواس ؼبا يوازهوهي   ًذى اؼبواقف اليت يفًتض فيها عدـ الثقة مع الوظاـ اوخالق 
أثوام عمليات التفنَت عود الفرد  الكيفية اليت  ا يؤثر الوظاـ اوخالق . وعلق  كل ًذى الوماذج الضوم عل   ( أفعاؿ اآلخرين
، وعتضمن الوماذج اليت قدمها زارفيوكل امثلي  ، وإضفام العقالهية عل  أفعالي حقيق التوافق مع الوظاـ اوخالق عودما ينع  لت

 من سلوؾ احمللفُت والقضاة واحملامُت والباحثُت.
 اليـــنـــط: 

 الذي يؤثر بفاعلية عل  دافع الفرد  – التوظيم الزتماع  – الوظاـ اوخالق  اغبقيقة الزتماعيةعن  يتضمن مبوذج زارفيوكل
 للتوافق مع الوظاـ الزتماع  وإضفام العقالهية عل  أهشطتي   اغبياة اليومية. 

  . ويعرّب التوظيم الزتماع وهتيجة لذلك سبارس العملية العقالهية أثوام كل اؼبواقف الزتماعية من أزل ربقيق التوظيم الزتماع 
: عتضمن اػبرانيص الومطية للعقالهية عددا من العواصر اوساسية مثل علك  ، وعالوة عل  ذلك رةديواميكية ومنتمعن حالة 

 . ( شوع  اليت حددًا  
 :٘اخلامت 
 الذي يؤثر من خالؿ اؼبمارسات اؼبوظمة للحياة اليومية عل   دراسة الوظاـ اوخالق  ًو يرا زارفيوكل أف موضوع علم الزتماع

و  ابلديواميكية يترف التوظيم الزتماع لذلك  ، وعبعا   دوافع الفرد اذل العقالهية والتوافق مع ًذا الوظاـ أثوام عفاعلي مع اآلخرين
علوف سوت والذين يفنروف ابستمرار اغبياة اليومية الذين يتفا هظاـ عفاوض بُت اوفرادعن  يعرب التوظيم الزتماع ، و  الستمرارية

 ووباوؿ زعل سلوكهم صانيبا.
 

 والتوافق والعقالهيةللقيم اؼبعيارية ، عود أتكيدى عل  الوظاـ اوخالق  عرشيد الشعوب لنلوكهايبكن الوظر اذل  ريقة كيفية  (1
 ابعتبارى شكال  أخر من البوانيية الوظيفية   خرانيري الكلية واغبدة الكبَتة والعمومية.
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، ول يرق  اذل التفاعلية الرم ية موظورا   الدراسات الزتماعية العلميةععد  ريقة دراسة كيفية عرشيد الشعوب لنلوكها مثل  (2
 غرات هظرية كثَتة   الوموذج اآلرل اؼببنط عن اغبقيقة الزتماعية.منتوا الوظرية ويكشف ًذا الوموذج عن ث

أي انبل أتثَتات خرانيص اعبماعات اؼبختلفة عل  ًذى  العقالهيةالذي عظهر فيي  زارفيوكل أنبل النياؽ البواني يبدو اف  (3
 العملية.

عل  موهج دراسة   بيًت بالو أعماؿ كما ظهرت   منتوا الوحدة الرغَتةيبكن اف عطبق مشكلة التحليل اذل العواصر عل   (4
 أي عرَت كل مظاًر الونق الزتماع  دالة عل  عمليات التوافق والعقالهية. عرشيد الشعوب لنلوكهاكيفية 

عك  لوا عغَتات متطرفة  رأت عل  الوظرية الزتماعية التقليدية  بديل ديواميك  وزذريورغم ذلك كشف لوا زارفيوكل عن  (5
   علم الزتماع وعرزع أنبية ًذى التغَتات اذل كو ا بداية ربقيق اعًتاؼ بعلم الزتماع اؼبعاصر

 ٘ٔملخص لليصع٘ الطبٔعٔ٘ يف الدزاضات االدتناعٔ٘ اليفط 
 بيوهما: أوزي العفاؽ( عن عدد من وزارفيوكل -بيًت بالومن    كل كشف  لقد 
 دراسة أساس التوظيم الزتماع . (1
 ربديد أساس التوظيم الزتماع  ابعتبارى عملية خاصة للتبادؿ أو العقالهية. (2
 الوظر اذل البوام الزتماع  ابعتبارى   حالة ديواميكية ومؤقت. (3
ا متوحدة داخل افرد. (4  الوظر اذل اغبقيقة الزتماعية ابعتباًر
 مباذج للحقيقة الزتماعية عنتود اذل عمليات التفاعل اؼبكوهة من عدد صغَت من اوفراد.وضع كل موهما  (5
  بق كل موهما ا ار عمل من خارج علم الزتماع عود ربليل التوظيم الزتماع . (6
 أاثر كل موهما قضات أساسية حوؿ مدا رد النلوكية الزتماعية اذل البوانيية الوظيفية.  (7

  .يهتم ابلوحدات الرغَتة ويعتمد عل  اؼبوهج الستقراني  ويؤمن ابلديواميكية ة الزتماعية الوفنيةوًذا الومط من الوظري
 ٘ٔملخص منْذز اليصع٘ االدتناعٔ٘ اليفط : 
  سبق وأف عرفوا أف الوظرية الزتماعية الوفنية ععترب ردة فعل ؾبموعة من اؼبفكرين اؼبلمُت بتعاليم مدرسة شيكاغو   عدة ظروؼ

أنبها عطبيق مفهومات الو عة الفردية القديبة عن اجملتمع عل  الرؤية اؼبعاصرة. والتأكيد القوي عل  أتصيل الفردية   اوخالؽ 
، والتأثَت داروينعود  التطور   ه عة التفاؤؿ، و فيربو  دوركاميثَت الفكري جملموعة من اؼبفكرين اووربيُت مثل الربوعنتاهتية والتأ

النلال للرواعة اغبديثة والبَتوقرا ية عل  الفرد، وكاهت الوتيجة رؤية اجملتمع كما يكمن داخل الفرد، وخاصة فيما يتعلق بترورى 
 خالؿ التبادؿ والتفاعل الزتماعيُت، وعكشف خالؿ عمليات اسسقاط الفردية واؼبالحظة.كذات ديواميكية عظهر من ، لذاعي

 ُوِلدوا   العشريوات من القرف اؼباض وغَتنبا..( أ م  زارفيوكلو  بيًت بالو  موظرو الو عة الزتماعية الوفنيةعل   يغلال ،
، واقب وا  أعمال أساسية   اوبوية والعمليات الزتماعيتُت عل  منتوا علم الوف  والتوظيم الزتماع دبجالت  واًتموا

 الوحدات الرغَتة . أو منتوا اوفراد.      
    ،وشبّة عواصر معيوة مشًتكة   التوشئة الزتماعية لعلمام ًذى الو عة الزتماعية الوفنية ، و  أعماؽبم اوكاديبية واًتماماهتم

 عل  الوحو التارل: هم بعدد من العواصر اؼبتماثلةعترف وعتمي  مباذزكذلك 
 غسضَه  : 

 التحليل الزتماع  العلم  للتفاعل الزتماع  -
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 :افرتاضاتَه 
 اف اجملتمع يكمن   ععريف الفرد للحقيقة الزتماعية. (1
 ًذى التعريفات ديواميكية وعبادلية داخل عملية التفاعل الزتماع . (2
 الظروؼ اجملتمعية. التفاعل الزتماع  وبددى عددا من (3
 يؤدي التفاعل الزتماع  اذل ظهور روابط وارعبا ات وأشكاؿ حركية اكثر ععقيدا للتوظيم الزتماع . (4
 يترف التفاعل الزتماع  بقوة عرشيد كاموة وذاعية التوظيم  وً  أساس التوظيم العاـ. (5
 :امليَر 

واؼبماثلة اؼبنرحية عود ربليل التوظيم الزتماع  واستخداـ عطبيق عدد من الوماذج القديبة أو الوماذج الالازتماعية  -
 الستقرام عل  منتوا الوحدات الرغَت.

 :اليــنـــط  
.يتبُت فبا سبق أف الوظرية الزتماعية الوفنية سبثل ردة فعل لتحليل اجملتمع اؼبعاصر عل  «  مباذج للحقيقة الزتماعية» ًو  -

دية والتوزي كبو داخل اسهناف، والتأكيد عل  الرم ية والعتماد عل  موهج الستقرام منتوا الوحدة الرغَتة والو عات الفر 
 والديواميكية لتحليل اجملتمع اؼبعاصر.
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 « ىظسٓ٘ ما بعد احلداث٘ »،،،    « ىظسٓ٘ ما بعد البئْٓ٘ »،،،    « اليظسٓ٘ اليكدٓ٘  »
 فهذى الوظرتت قّدمت  بعد اغبداثة وما،  وما بعد البويوية،  اسسهامات الرنيينية للوظرية الوقدية:   ًذى احملاضرة  هواقش .

كما  رحت أيضا  رقا زديدة لتوظَت اجملتمعات اؼبعاصرة ودراستها. وفتح  .موظورات مًتابطة   الغالال بشأف مثالال الوضعية
  .مرراعيي لعلم ازتماع  إمبَتيق  يتأس  عل  افًتاضات ل وضعية الباب عل 

  : ٘ٓاليظسٓ٘ اليكد 

  وضم   عضويتي ؾبموعة من العلمام. ولقد  ـ9197أؼباهيا الذي أتس    دبعهد البحوث الزتماعية  الوظرية الوقديةعرعبط ،
 .كما كاف متوقعا   ـ 91القرف   موترف  مارك  عوبأ  االيت  الشًتاكيةعفنَت سبال عدـ حدوث الثورة  الوظرية الوقديةحاولت 

.اليت عقـو عل   ـ91ابلرأظبالية الواشئة   القرف بوام موطق اؼباركنية وموهجها من أزل عطوير ماركنية ذات صلة  اهتقدواو 
عل  عقدي  النلع وغلبة الو عة الستهالكية ، من خالؿ  عكوين الوع  ال انيف(   اجملتمع يقـو  النيطرة واؽبيموة والستغالؿ

 واػبضوع للوظاـ .
 مرلحتهم اؼبوضوعية   اغبريةمع  عتعارضأف ًذى القيم اليت عغرس   هفوس الواس والطاعة للوظاـ  مفكرو فراهكفورت وي عم.  

  ضوم اؽبيموة اليت عقـو عليها ، أو  اويديولوزيات العميقةالبقام اؼبدًش للرأظبالية   ضوم  يفنر مفكرو فراهكفورت كما
 الرأظبالية اغبديثة.

 ا موقفا  لوفنها  ازبذت الوظرية الوقدية ؼبدرسة فراهكفورت لقد أ ا  بنبال،  الرورة اؼباركنيةخاصة  مضادا  للوضعية   صبيع صوًر
 .القترادية«  قواهُت اغبركة» وفقا ؼبا اظباى مارك   امر حتم عل  أ ا  صورت سقوط الرأظبالية

 واليت ععّد  اغبركات الزتماعية اعبديدة  هظرية  –أًم اؼبوظرين   الوظرية الوقدية وًو أحد  -«  يورزُت ًابرماس»  قدـ وقد )
إضافة امبَتيقية وسياسية مفيدة اذل اؼباركنية اؼبتحجرة اليت عنتبعد زواهال اؽبيموة اليت يتجاًلها اليناريوف البيا خاصة اؽبيموة 

اذل زوال مع اسسهامات اوخرا ؼبدرسة  القانيمة عل  اعبو  والعرؽ. ويعد ذلك دبثابة إضافة هظرية اذل علم الزتماع زوبا  
 فراهكفورت   ؾبارل هظرية الدولة والتحليل الثقا .

 اليت مازالت الوظرية الوقدية عقدمها للعلم الزتماع  ًو عوزيي أهظار الباحثُت الزتماعيُت  ابرز اسسهامات اؼبوهجية ولعل
، واليت يبكن عطبيقها عل  ربليل العلم الزتماع  الوضع  الذي  المربيقيُت إذل الفًتاضات اليت عشكل أساس ه عتهم المبَتيقية

   أفكار أسطوريةل  الرغم من اف اوفكار اؼبوهجية اؼبهيموة عليي ً  يُفهم موي ظاًرت اهي يتنام  عن اوسا َت والقيم ع
ا.  زوًًر

  :ْ٘ٓٔما بعد البي 
 ؽبذى الدراساتاؼبمي ة ابرز النمات من الغموض   ًذا الذباى الوظري وعدـ ثباعي عل  عنمية ؿبددة، إل اف  ابلرغم  :  ً 

ا الشديد من التعاريف واؼبقولت الوضعية -  . هفوًر
 حُت هظرية   اؼبعرفة واللغةيعدًا البعا من العلمام دبثابة  فاووذلعشابك حقيق  بُت ما بعد البويوية وما بعد اغبداثة.  وًواؾ   ،

 . هظرية   اجملتمع والثقافة والتاريخيعدًا البعا من العلمام  الثاهيةاف 

 مناذز مً اليظسٓات املعاصسٗ  :عػس جالج٘الاحملاضسٗ 
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  الوقد اود  وهظرية اودب والتحليل الثقا . مث ما  ؾبالتينود   الذي «  موهج التفكيك » وعقـو الوظريتاف النابقتاف عل
   اعبامعات اومريكية متحدت الوظرية التقليدية   اودب. أقناـ اسهناهياتاذل  –كالوار   اؽبشيم   –لبأ أف اهتقل بنرعة 

 يا وعلم الزتماع، خاصة فيما يتعلق واغبقيقة أف بعا ًذى الرؤا التفكيكية بدأت   إثرام العلـو الزتماعية كاوهثروبولوز
ل يبكن اسمناؾ يرر عل  أهي  – أحد أبرز رواد ما بعد البويويةوًو  -( ديريدااوعماؿ واؼبمارسات الثقافية. ويرر   بتحليل
الوص والوروص » أي: اهي ل يبكن فهمي وهي ىبف  بداخلي صراعات بُت آرام ـبتلف اؼبؤلفُت. وًذا ما يطلق عليي أحياإ  ابلوص
فكل هص ًو عبارة عن حلبة للخالؼ، فما يقاؿ   ظاًر الوص ل يبكن فهمي دوف اسشارة اذل ما ىبفيي سياؽ الوص «  الفرعية

ا دبثابة افًتاضات يقـو عليها الوص حىت يتنٌت فهمي. ، وًذى اؼبعاي اػبفية   الوص يبكن اعتباًر  من دللت ومعافي
 اغبراؾ ابسشارة اذل اؼبكاهة  – إحراز اؼبكاهة  حبثهما عن  - دوهكافو  بيًت بالولزتماع، فقد عّرؼ من علم ا لتفكيك هص مثاؿ

اذل  اؼبهوية لوالد اؼببحوث. وعكشف القرامة التفكيكية ًوا عن الفًتاضات حوؿ ماًية العمل من موظور الووع الزتماع  زوبا  
. ويتحدا اهرار اغبركة الونوية اؼبعاصروف  شكلت أساس ًذا الختيار اؼبوهج ، علك الفرضية اليت  زوال فرضية عفوؽ الرزاؿ

م –ذلك يبثل  سف،  وضع ععريف ؼبفهـو اؼبكاهة اؼبهوية ابسشارة اذل مهوة اوب هبعل الواس  قوت   أيديولوزيا   هرا   -من وزهة هظًر
 ، كما اف ذلك ل يبثل الواقع لف الونام يعملن  ط، واف العمل وازال عل  الرزاؿ فق عفكر   عمل الرزاؿ فقط دوف سواًم

 خارج اؼبو ؿ  زر. –  حقيقة اومر  –
 سبق من عفكيك ؽبذا اعباهال من زواهال إحراز اؼبكاهة يعطيوا فرصة التعرؼ عل  أوزي الوقص   ًذا اؼبقياس وهي اغفل  فما

ا   حجم إحراز اؼبكاهة ا ؼبهوية. فهذى القرامة التفكيكية ذبعل القارئ هشيطا ولي  فقط زاهال عمل اؼبرأة وابلتارل اغفل أتثًَت
 اهعكاسا سالبا لوص موضوع  ذي معٌت واحد.

  و  هف  الوقت يتحاملوف عل  العلم، الوروص اودبية والثقافيةعل   –  أغلال اوحواؿ  – يرك  اهرار ما بعد البويويةو ،
اؼبوضوعية ال انيفة للوضعية. وًذا فبا يرّعال اذل حد ما عل  علمام الزتماع ويرفضوف صبيع أشكاؿ التحليل اؼبوضوع  دبا فيها 

 أف يقدروا اسسهامات اليت يبكن أف يقدمها موهج التفكيك اذل علم الزتماع.
  :٘ما بعد احلداث 
  ة وؿباولة هقد ًذى اؼبرحلة ابلشعور ابسحباط من اغبداث عتمي ععرب كلمة ما بعد اغبداثة عن مرحلة زديدة   اتريخ اغبضارة الغربية

رُد فعلي عل  والبحأ عن خيارات زديدة وكاف ؽبذى اؼبرحلة أثر   العديد من اجملالت، ويبكن فهم ما بعد اغبداثة أيضا عل  أ ا 
ل   أورواب الذين   أعقاب الدمار الذي غبق ابلفاشية، واغبرب العاؼبية الثاهية، واحملرقة، وً  ععبَت من اؼبثقفُت والفواهُت  اغبداثة
   اغبداثة النياسية والقترادية. يثقوف

    ـ( أف عكّوف عالقات واضحة مع العلـو الزتماعية 9111-9111: فوكوىاستطاعت ما بعد اغبداثة كما عتجل    أعماؿ– 
 ازتماع الضبط الزتماع .  ؾبالت التحليل الثقا  وربليل اػبطاب، وعلم  –( ديريداابؼبقارهة مع ما بعد البويوية عن  

   اهناؽ التفنَت الكربا كاؼباركنية، واوهظمة اليت ينميها و  –ـ( اؼبوظورات الشاملة عن التاريخ واجملتمع 9111: ليواترويرفا
 الشمولية سياسيا. 

 : - وما بعد البويوية –كما عرفا ما بعد اغبداثة 
 اؼبعارؼ عتحدد بنياقها التارىب  والثقا . إمكاهية الترور دوف فروض منبقة، ل م يروف أف صبيع (1
 قياـ علم ازتماع  ععميم  يلجا اذل أساليال معرفية معيوة عتحدد بواسطة ععدد اووضاع الذاعية للواس. (2
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  ) اضتخدامات اليظسٓ٘ اليكدٓ٘، ّما بعد البئْٓ٘، ّما بعد احلداث٘ ) امليَر، ّالبشح، ّصٔاغ٘ املفأٍه 

 :ذٔ٘اإلضَامات امليَ:  أّال
لستثوانيها من الًتمامات اؼبشبوًة لوزهات الوظر  ابستجواب هفنهاعلم الزتماع  الوقدية الو عة الوقدية   الوظريةعلـ   (1

 . والعوا ف واعبدؿ العويف والنياسة فهم يروف أف العلم الوضع  لي  أقل من الالًوت أتثر ابوسا َت واػبرافات
من موظور ما بعد الوضعية، وذلك لف الوضعية القديبة أصبحت   ذمة التاريخ موذ عشرات  اسسهاـ   عطوير فلنفة العلم (2

، ػبطئها علميا وسياسيا، فه  ععيد إهتاج الوضع القانيم من خالؿ اغبأ عل  اسذعاف للقواهُت الزتماعية والقترادية  النوُت
 اؼب عومة.

 صبيع أهواع الوروص الفرعية    أية خطاب. قرامة يبكنعنتكمل ما بعد البويوية هقد العلم بتوضيح أهي  (3
، وبذلك عطرح  رقا زديدة لقرامة العلم وكتابتي اللغة ذاهتا عناعد   عشكيل الواقععنهم ما بعد البويوية   عوضيح كيف أف  (4

 وفقا لظروؼ اؼبرحلة. وعوقيتي من العقانيد الذاعية واويديولوزية.
مواًج عل   العًتاض. وًذا الرفا يبتد اذل العلم يبكن اغبديأ عوي بروت واحد عاـ ف  وزهة الوظر القانيلة عرفا البويوية (5

 سوام كاهت كمية أو كيفية، والدعوة اذل ععدد اؼبواًج واؼبوظورات حوؿ اؼبشكالت اجملتمعية. البحأ
 اإلضَامات اليظسٓ٘:  :ثاىًٔا
. فالدولة عتدخل اليـو غبماية الرأظبالية من والثقافة   الرأظبالية اؼبتقدمةلتوظَت دور الدولة عقًتح الوظرية الوقدية  رقا زديدة  (1

 ب واؽبا. -حنال مارك -عواقضاهتا، اليت كاهت كفيلة 
 ، حيأ دعا اذل إعادة دراسة اعبريبة والعقاب اػبطاب واؼبمارسة رؤا مفيدة لدارس  الضبط الزتماع ( فوكوىعقدـ البويوية عود   (2
، فبا يثري ؾبالت فرعية عديدة   علم الزتماع مثل: اذل الدراسة النوسيولوزيةا بعد اغبداثة إضافات قيمة البويوية وم عقدـ (3

 علم ازتماع وسانيل العراؿ اعبماًَتي، وعلم ازتماع اؼبعرفة، وعلم ازتماع العلم...اخل
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