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يعة فيعرف علم االجتماع بالعلم الذي يدرس طبمورسأما الربوفيسور 
.العالقات االجتماعية وأسباب هذه العالقات ونتائجها

خصني والعالقات االجتماعية هي أي اتصال أو تفاعل أو جتاوب يقع بني ش
حاجات األفراد الذين يكونون هذه أو تلك واشباعأو أكثر بغية سد 

.العالقة االجتماعية



علمفيعرفدوركهايمإميلالفرنسياالجتماعيالعاملأما
االجتماع
نظمهاناحيةمناإلنسانيةاجملتمعاتيدرسالذيباملوضوع
وتطورأصليدرسالذيالعلموهوومستقبلها،ووظائفها

.االجتماعيالرتكيبمنهايبىنالتياالجتماعيةاملؤسسات

يدرسالذيبالعلماالجتماععلمهوبهوسالربوفيسورويعرف
عيةاالجتماالعالقاتشبكةإىلتتطرقدراسةاإلنسانياجملتمع

.راألخمعالواحداتصالحالةيفوهماجملتمعأبناءيكونهاالتي



إىليسعىالذيبالعماالجتماععلماجلوهريحممدويعرف
ةاالجتماعياحلياةمييزالذيالنظاموتفسريووصفاكتشاف
.اإلنسانيةوعالقاتهسلوكهقواعدوحيددلإلنسان

يدرسالذيالعلمبأنهاالجتماععلمتعريفميكنسبقمما
قاتوعالسلوكمنعليهاينطويوماالبنيويةاالجتماعيةالنظم

ضارياحلونضجهاالجتماعيالكيانطبيعةمبجملهاحتددإنسانية
.تعرتيهالتيوالفكريةاملاديةواملشكالتالتارخيي



.أقسام علم االجتماع-
(Pure sociology)علم االجتماع النظري أو علم االجتماع الصرف-1

جتماعي وهو العلم الذي يهتم بدراسة واكتشاف وتراكم املعرفة النظرية اخلاصة باجملتمع والسلوك اال
.واحلضارة املادية وغري املادية

(.Applied sociology)علم االجتماع التطبيقي -2
الت وهو ذلك العلم الذي يهتم بتطبيق مبادئ وأسس ونظريات علم االجتماع العام ملعاجلة وحل املشك

.االجتماعية التي تواجه اإلنسان واجملتمع

حتقيق فنظريات علم االجتماع الرياضي تستعمل يف تعميق وحدة الفرق الرياضية لكي تكون قادرة على
.طموحاتها يف الفوز يف السباقات واأللعاب الرياضية التي ختوضها الفرق األخرى



.أهداف علم االجتماع-
لى خاصة بالعالقات االجتماعية تأخذ عمورفولوجيةيهدف علم االجتماع إلى وضع -1

.عاتقها تصنيف العالقات إلى أنواع مختلفة حسب المؤسسات التي توجد فيها

يه إلى تحويل العالقات اإلنسانية من عالقات سلبية وعدائالمورفولوجيةوالهدف من هذه 

.عالقات إيجابية

.ها وتحليل عناصرها ومركباتتوضيح أجزاء البناء االجتماعي يحاول علم االجتماع -2

لمؤسسات فهناك المؤسسات الدينية واالقتصادية واألسرية والسياسية والتربوية وهذه ا

لى البد أن يترك أثاره وانعكاساته عاحداهامترابطة ومتكاملة وإن أي تغيير يطرأ على 

.بقية المؤسسات وهنا يحدث ما يسمى بالتحول االجتماعي



عه يهدف علم االجتماع إىل دراسة أمناط السلوك االجتماعي ودواف-3
ى وأثاره على الفرد واجلماعة ودراسة السلوك االجتماعي هذه تتوخ

حماربة السلوك االنفعايل ودعم السلوك العقالني الذي تعود 
حد اإلجيابية للتفاعل االجتماعي واجملتمع الكبري علىمردوداته

.سواء

كية حياول علم الجتماع احلديث معرفة قوانني السكون والدينامي-4
.أو التحول االجتماعي 



ا يتوخى علم االجتماع تشخيص املشكالت االجتماعية التي تعاني منه-5
. اجملتمعات قاطبة والتصدي النعكاساتها اهلدامة

ة دراسة طبيعة وأسباب ونتائج الظواهر االجتماعية املعقدة دراسة اجتماعي-6
ركات حتليلية نقدية تنبع من واقع الظروف ومالبسات هذه الظواهر كدراسة احل
االجتماعية والسياسية والثورات واحلروب والطبقات االجتماعية واالنفعال

لتعصب واواملرؤسيةاالجتماعي واملنافسة والتعاون والصداقة والعداوة والرئاسية 
.إخلوالتحيز 



نشوئهاحيثمناالجتماعيةوالنظماملؤسساتربط-7
والنظماملؤسساتفهذهمعهوتتفاعلفيهتوجدالذيباجملتمع

يدوتوطوتناقضاتهمشكالتهوحلاجملتمعلتنظيمظهرت
مةخديفدورهاأهميةعنناهيك،األخرىباجملتمعاتعالقته
.والبعيدةالقريبةوأهدافهطموحاتهوحتقيقالفرد



.املوضوعات األساسية يف علم االجتماع-
اع منها اهتم علماء االجتماع البارزين بوضع وحتديد املوضوعات األساسية لعلم االجتم

-: على سبيل املثال ال احلصر
-:التحليل االجتماعي ويشمل-1
.الثقافة واجملتمع-
.مناهج البحث يف العلوم االجتماعية-

-:الوحدات األولية للحياة االجتماعية وتشمل-2
.األفعال االجتماعية والعالقات االجتماعية-
.شخصية الفرد-
.اجلماعات-
".احلضرية والريفية"اجملتمعات احمللية -
.السكان واجملتمع-



-: املؤسسات االجتماعية األساسية وتشمل-
.األسرة-
.املؤسسات االقتصادية-
.املؤسسات السياسة-
.املؤسسات القانونية-
.املؤسسات الدينية-
.املؤسسات التعليمية-
.مؤسسات الرعاية االجتماعية-
.املؤسسات التعبريية واجلمالية-



-:العمليات االجتماعية األساسية وتشمل-4
.التمايز والطبقات-
.التعاون والتالؤم والتماثل-
.االتصال-
.الصراع االجتماعي-
.الضبط االجتماعي-
".اجلرمية واالنتحار"االحنراف -
.التكامل االجتماعي-
.التغري االجتماعي-



.النظريات يف علم االجتماع-
والنظريات عبارة عن طرق خمتلفة إلدراك احلقائق االجتماعية 

.  وتفسريها
يد يف جمموعة مبادئ وتعريفات مرتابطة، تف"وتعرف النظرية بأنها 

على حنو منسق األمبرييقيتنظيم جوانب خمتارة من العامل 
اقعي، ومنتظم فهي تتكون من قضايا مرتابطة وقابلة للتحقق الو

وتنطوي على دعاوى وبديهيات أساسية، وتعد النظرية مسألة 
.أساسية يف العلم



.وظائف نظريات علم االجتماع-
-:تؤدي نظريات علم االجتماع الوظائف التالية

.تصنيف األحداث الواقعية وتنظيمها-1
يف تفسري أسباب األحداث التي تقع، والتنبؤ مبا ميكن أن حيدث-2

.املستقبل، يف إطار شروط معينة
يف تقديم فهم علمي شامل بالقوانني التي حتكم حركة األحداث-3

. الواقع االجتماعي



.  النظرية البنائية الوظيفية-
ة في يلخص علماء االجتماع األفكار الرئيسة التي تعتمد عليها هذه النظري

.ست نقاط هي 

ن يمكن النظر إلى أي شيء سواء كان كائنا حيا أو اجتماعيا أو سواء كا* 

ره فردا أو مجموعة صغيرة أو تنظيما رسميا أو مجتمعا أو حتى العالم بأس

على أنه نسق أو نظام وهذا النسق يتألف من عدد من األجزاء المترابطة 

ية نسق يتكون من مختلف األعضاء واألجهزة وكذلك شخصاالنسانفجسم 

.الفرد والمجتمع والعالم

وف لكل نسق احتياجات أساسية ال بد من الوفاء بها، وإال، فإن النسق س•

تنظيم السلوك يفني أو يتغير تغيراً جوهريا فكل مجتمع مثالً يحتاج أساليب ل

.وهكذا" األسرة"ومجموعة لرعاية األطفال " القانوني"



لبي البد أن يكون النسق دائما في حالة توازن ولكي يبقى كذلك فالبد أن ت•

ح في أجزاؤه المختلفة احتياجاته فإذا اختلت وظيفة أحد األجزاء فإن الكل يصب

.حالة عدم توازن

قد كل جزء من أجزاء النسق قد يكون وظيفيا أي يسهم في توازن النسق أو* 

بة يكون غير وظيفي أي ضارا يقلل من توازن النسق أي عديم القيمة بالنس

.للنسق

يمكن تحقيق كل حاجة من حاجات النسق بواسطة عدة متغيرات أو بدائل، 

فحاجة المجتمع لرعاية األطفال يمكن أن تقوم بها األسرة، أو دار الحضانة، 

عن وحاجة المجتمع إلى التماسك، قد تتحقق عن طريق التمسك بالتقاليد، أو

.طريق الشعور بالتهديد من عدو خارجي



فالتحليل . وحدة التحليل يجب أن تكون األنشطة أو النماذج المتكررة* 

ولكنه االجتماعي الوظيفي، ال يحاول أن يشرح كيف ترعى أسرة معينة أطفالها،

.يهتم بكيفية تحقيق األسرة كنظام لهذا الهدف



.  النظرية الماركسية-
ن بوصفها نظرية في علم االجتماع على مسلمتي-تقوم الماركسية 

:أساسيتين هما

أن العامل االقتصادي هو المحدد األساسي لبناء المجتمع وتطوره، * 

ياة فعالقات اإلنتاج في مجتمع ما هي التي تحكم وتحدد كافة مظاهر الح

لسفة، في هذا المجتمع، أي البناء الفوقي من سياسة، وقانون، ودين، وف

.وأدب، وعلم، وأخالق

النظر إلى العالم بما فيه المجتمع، من خالل اإلطار الجدلي، الموضوع * 

ونقيض الموضوع، والمركب منها، وهو إطار مستمر ال يتوقف




